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Abstrakt:
Obsahem této práce je zejména výklad k základním otázkám modifikace
společného jmění manželů, zahrnující podmínky možného odklonu od zákonného
režimu manželského majetkového práva a přímé účinky těchto změn na majetkové
vztahy manželů. Mimo to tato práce zahrnuje i zkoumání dalších důsledků modifikace
společného jmění manželů na majetkové poměry manželů v širších souvislostech a při
nestandardních situacích – jako například ve vztahu k třetím osobám, při výkonu
soudního rozhodnutí pro závazek jednoho z manželů či při insolvenčním řízení na
majetek jednoho z manželů.
Tento výklad společně s popisem právní úpravy možnosti odklonu od základních
zákonných ustanovení upravujících majetkové právo manželů ve Spolkové republice
Německo a znázorněním vývoje historických institutů umožňujících odchýlení od
základní zákonné úpravy manželského majetkového práva je pak východiskem pro
komplexní zhodnocení právní úpravy a pro přijetí doporučení de lege ferenda,
nacházející se v závěru práce.

Abstract:
The content of this thesis is basicly an explanation of basic issues of the
modification of the community property of spouses, including especially conditions of a
possible deviation from the legal property conditions of spouses and direct effects of the
legal condition change on the spouses´ property relationships. Furthermore the thesis
also contents investigation in further consequences of the modification of the
community property of spouses for the spouses´ property relationships in a broad
context and in non-standard situations – e. g. in relation to third persons, at the
execution of decision of obligation

of one of the spouses, or at an insolvency

proceeding on the property of one of the spouses.
This explanation together with the description of the legal regulation of the
modification of legal provisions regulating the marital property law in the Federal
Republic of Germany and with the illustration of the development of historic institutes
enabling the deviation from the basic legal regulation of the marital property law is the
base for a complete evaluation of the legal regulation and for adoption of
recommendations de lege ferenda, which are presented at the end of the thesis.
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Úvod
Tato práce si klade za cíl komplexně zmapovat stávající právní úpravu možnosti
modifikace společného jmění manželů a souvisejících institutů, které úzce souvisejí
s možností odklonu od zákonného režimu manželského majetkového práva. Výklad je
podán zevrubně, účelem této práce bylo zaměřit se nikoliv pouze na výklad samotných
ustanovení občanského zákoníku o modifikaci společného jmění manželů, nýbrž i na
širší vztahy modifikace společného jmění manželů a dalších právních institutů. Ze
vzájemných kombinací ustanovení více zákonných předpisů, někdy i pouze v rámci
občanského zákoníku, nejednou vyplývá rozpor. Tyto patové situace nejsou v této práci
pouze označeny, nýbrž i překonávány právním výkladem. Detailní rozbor modifikace
manželského majetkového práva de lege lata tedy tvoří ústřední část předkládaného
textu. Mimo výše uvedeného cíle má být účelem této práce i zhodnocení stávající právní
úpravy možnosti modifikace zákonného rozsahu manželského majetkového práva a
předložení návrhů de lege ferenda.
Předkládaný text je rozdělen do několika oddílů, jejichž účelem je vytvoření
úplného obrazu zákonné úpravy možnosti modifikace společného jmění manželů a
souvisejících právních vztahů.
První oddíl této práce je věnován historickému vývoji tzv. rodinných smluv.
Ačkoliv po významnou dobu našich právních dějin byla modifikace společného jmění
manželů zákonem vyloučena, nebylo tomu tak vždy. Naopak v předcházejících
obdobích bylo možné manželské smlouvy uzavírat, a zákonná úprava někdy dokonce
poskytovala manželům širší rozsah možného předmětu rodinných smluv než je tomu
dnes.
Po této kapitole následuje úvod do stávající právní úpravy. V tomto oddílu je
tedy obsažen pouze základní popis možných forem odklonu od základní zákonné
úpravy, který je následně detailně rozebrán v dalších kapitolách této práce.
Při výkladu zákonných ustanovení týkajících se modifikace manželského
majetkového práva je nezbytné vycházet ze základního pilíře této úpravy – tedy
z institutu společného jmění manželů. Toto téma ale není hlavním obsahem této práce, a
proto je podán pouze stručný výklad k předmětu společného jmění manželů jakožto
možného konkrétního objektu manželských majetkových dohod.
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V dalších oddílech týkajících se již výlučně jen modifikace společného jmění
manželů se nejprve věnuji obecnému vymezení manželské a předmanželské smlouvy
uzavírané podle § 143a občanského zákoníku. Je zde pojednáno o základních
náležitostech manželské či předmanželské smlouvy (pokud se text vztahuje k oběma
těmto úkonům, je dále užito slovního spojení (před)manželská smlouva) jako právního
úkonu. Tato kapitola proto obsahuje pojednání o způsobilosti snoubenců nebo manželů
uzavřít (před)manželskou smlouvu, o formě (před)manželské smlouvy vyžadované
zákonem pro její platnost a o účinnosti (před)manželské smlouvy.
V následující kapitole je obsažen právní rozbor předpokladů vydání soudního
rozhodnutí o zúžení společného jmění manželů, jeho účinky na majetková práva
manželů i třetích osob a dále je zde popsán průběh soudního řízení předcházejícího
vynesení tohoto rozsudku.
Došlo-li k zúžení společného jmění manželů, je třeba je vypořádat. Všechny
varianty

vypořádání

majetku

a

závazků,

které

byly

v důsledku

uzavření

(před)manželské smlouvy či v důsledku rozhodnutí soudu vyřazeny ze společného
jmění manželů, jsou ve zvláštní kapitole jednotlivě rozebrány, přičemž je zohledněn i
jejich vzájemný vztah. Zvláštní pozornost je pak zaměřena zejména na předpoklady a
podmínky nastolení zákonné domněnky vypořádání zúženého společného jmění
manželů.
Na úpravu modifikace zákonného rozsahu majetku a závazků ve společném
jmění manželů navazují i ustanovení občanského soudního řádu týkající se výkonu
rozhodnutí. Těmto ustanovením je taktéž věnován samostatný oddíl této práce.
Závěrem výkladu o modifikaci společného jmění manželů je učiněn krátký
exkurz do insolvenčního práva, neboť prohlášení konkursu na majetek jednoho
z manželů má závažné právní důsledky na účinky (před)manželských smluv uzavřených
v zákoně určeném časovém horizontu. Stejně tak se insolvenční právo dotýká i již
uskutečněného vypořádání zúženého společného jmění manželů v důsledku aplikace
zákonné domněnky, přičemž poskytuje insolvenčnímu správci právo měnit dohodou
s manželem úpadce či prostřednictvím zahájení soudního řízení již provedené
vypořádání.
Pro zhodnocení současné právní úpravy možnosti modifikace společného jmění
manželů je potřeba tuto zákonnou úpravu nejen porovnat s ostatními úpravami v rámci

9

historického vývoje tohoto institutu, ale také se zahraniční právní úpravou. Pro účely
komparace jsem si zvolila právní úpravu manželského majetkového práva Spolkové
republiky Německo. Zákonná ustanovení Spolkové republiky Německo týkající se
majetkového práva manželů staví na mnoha desítkách let zkušenosti s tímto institutem a
jsou oproti naší právní úpravě výrazně propracovanější. Lze z ní vycházet i při úvahách
de lege ferenda.
Vzhledem k tomu, že ke dni dokončení této práce již vstoupil v platnost zákon č.
89/2012 Sb.,občanský zákoník, jež má zcela nahradit stávající občanský zákoník,
považuji za vhodné před závěrem této práce zařadit do jejího textu i jakési seznámení
s příslušnými ustanoveními tohoto zákona týkajícími se možnosti odklonu od
zákonného režimu majetkového společenství manželů. Tento oddíl zároveň obsahuje
mé připomínky k této nové právní úpravě.
V závěru této práce naleznete komplexní zhodnocení současné právní úpravy,
které částečně zahrnuje i dílčí úvahy obsažené v jednotlivých kapitolách. Zároveň jsou
zde předneseny i návrhy de lege ferenda, založené zejména na hodnocení aplikace
právních ustanovení v praxi a spočívající dále také v inspiraci v zahraniční právní
úpravě.

10

Oddíl 1 – Historický vývoj
1.1. Právní úprava možnosti odklonu od zákonem stanovených
majetkových vztahů mezi manžely do roku 1964
Ačkoliv převážná část soukromého práva vychází z římských základů,
majetkové poměry manželů předmětem římského práva nebyly. Manželské majetkové
právo bylo upravováno až právem zvykovým, případně byla tato sféra civilního práva
vyhrazena k úpravě církvi. Z těchto zdrojů pak vycházel patent č. 946/1811 Sbírky
zákonů soudních, tedy Všeobecný občanský zákoník, který exaktně upravoval nejen
majetkové poměry manželů ale již i možnost odchýlit se od zákonem stanoveného
režimu.
Po vzniku Československé republiky v roce 1918 převzal československý právní
řád recepčním zákonem č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu československého,
některé právní normy Rakouska – Uherska, mimo jiné právě i Všeobecný občanský
zákoník z roku 1811. Ten v Československé republice platil až do roku 1950, kdy byl
kompletně nahrazen novým občanským zákoníkem. V částech upravujících rodinné
právo, do jehož okruhu spadala i problematika majetkových vztahů manželů, byl
nahrazen už v roce 1949, a to zákonem o právu rodinném, jež byl ve Sbírce zákonů
uveřejněn pod č. 265/1949 Sb. Koncepce manželského majetkového práva zde obsažená
pak byla změněna až úpravou občanského zákoníku z roku 1964.

1.1.1. Všeobecný občanský zákoník
Všeobecný občanský zákoník upravoval v §§ 1233 a 1237 systém odloučeného
majetku manželů. Uzavřením manželství tedy nevzniklo majetkové společenství
manželů, každý nabýval do svého výlučného vlastnictví.
Společenství statků mohlo být zřízeno pouze zvláštní smlouvou, tzv. svatební
smlouvou (§ 1217 Všeobecného občanského zákoníku). Tato smlouva mohla být
manžely uzavřena ohledně jmění stávajícího ale i majetku v budoucnu nabytého. Zákon
zakotvoval širokou autonomii stran, smlouva o společenství majetku mohla „míti
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jakýkoliv obsah, pokud je plnění možné a pokud neodporuje dobrým mravům1“. Pokud
manželé nestanovili jinak, byl dle §1177 Všeobecného občanského zákoníku ze
společenství statků vyloučen majetek, jenž některý z manželů zdědil po uzavření
smlouvy o společenství statků. Svatební smlouva se uzavírala zpravidla pro případ
smrti. Pokud zemřel jeden z manželů tak druhý manžel získal polovinu toho, co
manželé za života pořídili ve prospěch tohoto společenství.
Byla-li předmětem svatební smlouvy nemovitost, zapisovalo se právo druhého
manžela k tomuto majetku do veřejných knih. Pro uzavření smlouvy o společenství
majetku byla předepsána forma notářského spisu. Zákon nezavedl registrování těchto
smluv, výjimku tvořily svatební smlouvy u obchodníků, které se zapisovaly dle § 16
uv.z. k obch.z.
Nebylo-li určeno jinak, vykonával správu tohoto majetkového společenství muž.
Ten ovšem ze zákona spravoval i individuální vlastnictví manželčino v případě, že
společenství statků mezi manžely nevzniklo. Tato koncepce platila pouze za
předpokladu, že manželka manželově správě svého vlastního jmění neodporovala.
Pokud manželka spravovala svůj individuální majetek sama, mohl manžel, který
vykonával nad jejím hospodařením dozor, v souladu s §1241 Všeobecného občanského
zákoníku za určitých podmínek požadovat, aby byla zbavena svéprávnosti pro
marnotratnictví.

1.1.2. Zákon o právu rodinném
Manželské smlouvy v podobě, jak byly upraveny ve Všeobecném občanském
zákoníku, byly zrušeny zákonem č. 265/1949 Sb., o právu rodinném. Tento zákon
zakotvil zákonné majetkové společenství. Do tohoto majetkového společenství náležel
veškerý majetek, který manželé za manželství nabyli vyjma toho, co jeden z manželů
nabyl dědictvím nebo darem, a dále pak toho, co sloužilo jeho osobním potřebám nebo
výkonu jeho povolání. Pohledávky věřitelů obou manželů či jen jednoho z nich mohly
být vždy uspokojeny z tohoto společného majetku.

1

Rouček, F., Sedláček, J. Komentář k Československému obecnému zákoníku občanskému a občanské
právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl V. CODEX Bohemia, s.r.o. 1998. s. 500.
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Manželé se mohli v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 zák. č. 265/1949 Sb, o
právu rodinném, dohodnout, že rozsah jmění jim společného bude jiný, než byl
zákonem stanovený rozsah majetkového společenství, manželé byli taktéž oprávněni
vyhradit vznik zákonného majetkového společenství až ke dni zániku manželství.
Správa společného majetku mohla být také dohodou manželů upravena jinak,
než určoval zákon. Zákonná úprava výkonu správy společného majetku manželů přitom
vycházela z toho, že práva a povinnosti manželů související s obvyklým spravováním
majetkového společenství vykonává každý z manželů samostatně. Právní úkon, který
přesahoval rámec obvyklé správy, ale vyžadoval souhlas obou manželů.
Uvedené dohody mezi manžely vyžadovaly ke své platnosti podle § 29 odst. 2
zákona o právu rodinném soudního zápisu. Od 1. ledna 1955 byla v souladu s § 6 odst.
2 písm. a) zák. č. 52/1954 Sb. nahrazena forma soudního zápisu zápisem notářským.
Účinky vůči třetím osobám měly takové dohody ovšem jen tehdy, jestliže jim byly
známy.
Mimo výše uvedené smluvní modifikace zákon o právu rodinném umožňoval,
aby kterýkoliv z manželů podal na soud návrh na zrušení zákonného majetkového
společenství. Soud této žádosti mohl vyhovět a majetkové společenství zrušit jen ze
závažných příčin, jejichž existence mu byla v řízení předcházejícím vynesení rozsudku
prokázána.
Ustanovení § 29 zák. č. 265/1949 Sb. tak dalo manželům možnost modifikovat
majetkové společenství nejen co do rozsahu, ale i pokud šlo o způsob výkonu správy
společného majetku a také vyhradit vznik zákonného majetkového společenství ke dni
zániku manželství.

1.2. Právní úprava majetkových vztahů mezi manžely v letech 1964 –
1991
Občanský zákoník z roku 1964 rozlišoval až do roku 1991 několik druhů
vlastnictví, s nimiž spojoval různý rozsah práv vlastníka vyplývajících z titulu jeho
vlastnictví. Jednalo se o tyto druhy vlastnictví: socialistické společenské vlastnictví,
vlastnictví osobní a vlastnictví soukromé. Soukromé vlastnictví bylo vymezeno jako
individuální vlastnictví k věcem, které nejsou předmětem osobního vlastnictví.
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Občanský zákoník z roku 1964, stejně jako občanský zákoník z roku 1950, obsahoval
pouze omezenou úpravu soukromého vlastnictví, neboť primárním vlastnickým právem,
s nímž byly spojeny nejrozsáhlejší práva, bylo socialistické společenské vlastnictví.
Spoluvlastnické právo k majetku pak bylo rozděleno na spoluvlastnictví
podílové a bezpodílové. Bezpodílové spoluvlastnictví, které bylo nově zavedeno právě
občanským zákoníkem z roku 1964, mohlo vzniknout pouze mezi manžely a
představovalo zvláštní druh spoluvlastnictví.
Občanský

zákoník

výslovně

upravoval

pouze

osobní

bezpodílové

spoluvlastnictví manželů. Jeho rozsah stanovil tak, že předmětem tohoto bezpodílového
spoluvlastnictví manželů bylo vše, co mohlo být předmětem osobního vlastnictví. Do
obsahu bezpodílového spoluvlastnictví manželů tak s ohledem na § 127 občanského
zákoníku patřily především příjmy a úspory z práce a ze sociálního zabezpečení, věci
domácí a osobní potřeby, rodinné domy a rekreační chaty. Bezpodílové spoluvlastnictví
manželů tedy bylo omezeno jen na ty věci, které mohly být v osobním vlastnictví.
Právní i soudní praxe pak dovozovala, že věci, které nemohou být ve vlastnictví
osobním, ale jsou předmětem vlastnictví soukromého, tvoří též bezpodílové
spoluvlastnictví manželů, nikoliv však osobní2. Právní režim tohoto typu bezpodílového
vlastnictví manželů se pak podle § 492 odst. 2 občanského zákoníku přiměřeně řídil
ustanoveními o osobním bezpodílovém spoluvlastnictví manželů.
Do bezpodílového spoluvlastnictví manželů nepatřily pouze věci, jež manželé
nabyly před uzavřením manželství nebo po zániku bezpodílového vlastnictví manželů a
dále věci taxativně vymezené v § 143 občanského zákoníku.
Tato úprava byla kogentní, občanský zákoník neupravoval možnost jakkoliv
smluvně či rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu zúžit případně rozšířit zákonný
obsah bezpodílového spoluvlastnictví manželů.
Podle § 500 odst. 1 přechodných ustanoveních občanského zákoníku došlo
účinností tohoto zákona k zániku majetkového společenství mezi manžely založeného
podle dřívějších právních předpisů. Zákon zároveň stanovil, že dnem nabytí jeho
účinnosti vznikne bezpodílové spoluvlastnictví manželů ke všemu, co podle tohoto
zákona do bezpodílového spoluvlastnictví patří. Majetkovým společenstvím vzniklým

2

Viz rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp.zn.: 3 Co 293/1980 ze dne 30. 4. 1980 in
Sborník IV/ 492.
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podle dřívějších předpisů bylo pak nutno v souladu s textem důvodové zprávy k návrhu
občanského zákoníku rozumět zákonné majetkové společenství podle § 22 a násl. zák.
č. 265/1949 Sb., o právu rodinném, tedy i majetkové společenství, jehož rozsah byl
manžely modifikován, či vznik tohoto majetkového společenství byl odložen ke dni
zániku manželství. Právní účinnost smluv uzavřených podle § 29 odst. 1 zákona o právu
rodinném, tak zanikla ke dni 1. dubna 1964.
Majetkové

společenství

manželů

mohlo

být

v souladu

s ustanoveními

občanského zákoníku pouze zrušeno, a to ze tří zákonem stanovených taxativních
důvodů. Za trvání manželství tak mohlo bezpodílové spoluvlastnictví manželů
zaniknout jen tehdy, pokud byl jeden z manželů, příp. oba odsouzeni rozsudkem
trestního soudu k propadnutí majetku podle § 52 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní
zákon, a dále pak nařízením likvidace majetku jednoho nebo obou manželů podle § 352
odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Bezpodílové spoluvlastnictví
manželů mohlo za trvání manželství zaniknout také rozhodnutím soudu podle § 148
odst. 2 občanského zákoníku. Soud mohl zrušit bezpodílové spoluvlastnictví manželů
pouze na návrh a ze závažných důvodů. Takovým závažným důvodem, který zákon
výslovně uváděl, byla skutečnost, že další trvání bezpodílového spoluvlastnictví by
odporovalo pravidlům socialistického soužití.
Tehdejší způsob právní úpravy majetkových vztahů manželů (tj. striktní
vymezení obsahu bezpodílového vlastnictví manželů bez připuštění možných odchylek)
byl v souladu s vládní ideologií považován za jediný možný vzhledem k vývoji
společnosti, která dle této teorie v době přijetí občanského zákoníku ještě nedosáhla
nejvyššího stupně vývoje, tj. komunistické společnosti. „Jakmile se totiž lidská
společnost pozvedla nad nejprimitivnější stadium své existence, ukázalo se, že dokud
nelze všeobecně uspokojit lidské potřeby (tedy až do komunistické společnosti), musí
společnost reagovat vytvořením vhodných institucí na skutečnost, že činnost k udržení
existence člověka nejnezbytnější – totiž udržování lidského rodu – je činnost
ekonomicky náročná a dlouhodobě neproduktivní“3. Bylo tedy nutné „regulovat
ekonomickosociální podmínky reprodukce lidského rodu“ 4 tak, aby byly odstraněny ty
faktory, které byly považovány za deformační ve vztahu k manželství a rodině a které
3

Cit.: Čížkovská V.: Právní následky uzavření manželství v oblasti majetkových vztahů upravovaných
československým občanským právem, Acta Universitatis Carolinae, 1968, č. 4, s. 55.
4
Tamtéž.
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dle komunistické ideologie znemožňovaly těmto institucím vykonávat jejich základní
funkci.
Toto striktní vymezení majetkového společenství manželů bez možnosti
jakýchkoliv odchylek mnohdy způsobovalo obtíže s ohledem na specifičnost a
unikátnost majetkových vztahů každého manželství. Jakýmsi projevem potřeby
uvolnění této striktní zákonné úpravy byla všeobecně přijímaná „teorie o transformaci“,
jejíž podstata spočívala v tom, že věc získaná z výtěžku věci, která byla ve výlučném
vlastnictví jednoho z manželů, není v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů, neboť jde
o pouhou změnu, která nemá vliv na povahu těchto věcí jako předmětů vlastnictví. Tato
teorie byla výsledkem extenzivního výkladu občanského zákoníku, zákon tuto možnost
výslovně neupravoval. Přípustnost tohoto výkladu ale zastával i Nejvyšší soud
Československé republiky, který dále doplnil, že pokud bylo na pořízení nové věci
použito i majetku v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů, pak se zde teorie
transformace nemůže uplatnit a tato nově pořízená věc spadá do bezpodílového
spoluvlastnictví manželů5. Je nutné ale podotknout, že někteří autoři spatřovali tuto
teorii za obcházející zákon, neboť ji považovali za zcela účelově vytvořenou koncepci,
jež je v příkrém rozporu se slovním výkladem § 143 občanského zákoníku.

1.3. Novela občanského zákoníku č. 509/1991 Sb.
V průběhu let 1990 a 1991 docházelo v reakci na politické události roku 1989
k změně značné části zákonů. Legislativa Československé socialistické republiky byla
transformována do nového právního řádu pouze pokud odpovídala principům nového
demokratického státního zřízení. V roce 1990 byla přijata Ústava České a Slovenské
Federativní republiky. Tím došlo mimo jiné k ústavnímu zakotvení občanských práv a
svobod, jednotného systému vlastnictví, možnosti soukromého podnikání a systému
tržního hospodářství.
Na tyto změny bylo třeba reagovat přijetím právních předpisů soukromého
práva, které by důsledně upravily možnost užívat Ústavou zaručená práva a svobody
občanů. I přesto, že tak významná ba přímo kompletní změna právního řádu by si za

5

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky, sp. zn.: 19 Co 509/59, Sbírka
rozhodnutí Nejvyššího soudu. 1960, č. 3, s. 74.
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běžných okolností vyžádala několikaletou přípravu, zavázal se zákonodárce uvést
ustanovení občanského práva do souladu s ústavním pořádkem a promítnout závazky
pro Českou republiku vyplývající z mezinárodních smluv do nového občanského
zákoníku do dne 1. ledna 1992. Vládní návrh novely občanského zákoníku byl
poslaneckou sněmovnou přijat dne 5. listopadu 1991. Po podepsání prezidentem
republiky byla tato novela zařazena do Sbírky zákonů pod č. 509/1991.
Ve vztahu k manželskému majetkovému právu novela zakotvovala možnost
odchýlení se od zákonného rozsahu bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Po
dlouhém období striktního, nemodifikovatelného majetkového společenství manželů tak
tato novela umožnila manželům upravit si vzájemné majetkové vztahy odlišně od
zákonné úpravy. Toto uvolnění bylo v době přijetí novely vnímáno jako velmi
významné, nicméně z pohledu dnešní právní úpravy jej lze zhodnotit jako uvolnění
pouze částečné.
Vzhledem k rozsáhlému objemu materie, který byl zmíněnou novelou přijat,
prošla úprava (před)manželských smluv obsažená ve vládním návrhu zákona
legislativním procesem téměř bez povšimnutí6. Právní úprava možnosti modifikace
bezpodílového vlastnictví manželů tak byla velmi strohá, čímž nechávala velký prostor
právnímu výkladu. Většina právních odborníků vykládala ustanovení upravující
uzavírání manželských smluv velmi restriktivně7, výklady extenzivní se v odborné
literatuře vyskytly pouze ojediněle8.
Dle restriktivního výkladu bylo možné uzavřít manželskou dohodu pouze
ohledně majetku, který mají manželé teprve získat do vlastnictví, a tedy nikoliv ohledně
majetku, který již do bezpodílového spoluvlastnictví náleží.
Navíc dle tohoto výkladu nebylo možno uzavřít dohodu, jejímž předmětem by
byly jednotlivé věci, dohoda mohla obsahovat pouze ujednání o rozšíření nebo zúžení
celkového rozsahu bezpodílového spoluvlastnictví.
Výklad extenzivní naopak připouštěl uzavření dohody, jejímž předmětem by
byla změna nebo určení vlastnictví jednotlivých věcí, souboru věcí či obecného rozsahu
6

Viz Stenografický záznam projednávání vládního návrhu zákona, jímž se mění zákon č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník. Jednání Sněmovny lidu Federálního shromáždění ČSFR ze dne 5.11.1991.
7
Králíčková, Z.: Několik poznámek k institutu bezpodílového spoluvlastnictví manželů jako základu
manželského práva majetkového, Časopis pro právní vědu a praxi, 1994, č. 3, s. 87 - 98; Bičovský, J.:
Bezpodílové spoluvlastnictví manželů a podnikání. Daňová a Hospodářská kartotéka, 1993, č. 1, s E1.
8
Jindřich, M.: Dohoda o rozšíření nebo zúžení zákonem stanoveného rozsahu bezpodílového
spoluvlastnictví manželů v praxi. Právní rozhledy, 1995, č. 1, s. 16.

17

majetku. Zastánci extenzivního výkladu byli toho názoru, že manželská dohoda se může
vztahovat i na majetek, který oba manželé, příp. jen jeden z nich, za trvání manželství
již nabyli. Bezpodílové spoluvlastnictví manželů připodobňovali k vlastnictví
podílovému, které mohlo být dohodou podílníků i zrušeno. Soudní praxe se však
následně přiklonila spíše k výkladu restriktivnímu9. Dle judikatury vyšších soudů tak
nebylo možné, aby dohody manželů zpětně modifikovaly již dříve kogentní normou
založený právní vztah, neboť by to ve svém důsledku znamenalo částečné vypořádání
bezpodílového

spoluvlastnictví

za

trvání

manželství,

což

občanský zákoník

neumožňuje10.

1.4. Právní úprava modifikace bezpodílového spoluvlastnictví manželů
v letech 1992 – 1998
Oproti současnému právnímu stavu úpravy možnosti odklonu od zákonného
rozsahu společného jmění manželů, byla úprava zavedená novelou 509/1991 Sb. velmi
strohá. Jak již bylo pojednáno výše, neobsahovala určení, zda lze manželskou smlouvou
modifikovat pouze rozsah celého bezpodílového spoluvlastnictví manželů či zda lze
vyjmout nebo naopak vložit do bezpodílového spoluvlastnictví manželů i jednotlivé
věci a zda může tato smlouva být uzavřena ohledně věcí již nabytých. Smlouvu bylo
možno uzavřít jen ohledně majetku, což vyplývalo z obsahu bezpodílového
spoluvlastnictví manželů, jehož předmětem byly pouze aktiva nikoliv i závazky.
Pro uspokojení pohledávek věřitelů manželů či jen jednoho z nich, pokud
vznikly za trvání manželství, mohl být při výkonu rozhodnutí postižen i majetek patřící
do bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Pokud ale šlo o pohledávku věřitele
jednoho z manželů, kteří se dohodli o zúžení bezpodílového spoluvlastnictví, a pokud
tato pohledávka vznikla při používání majetku, který nepatřil do bezpodílového
spoluvlastnictví manželů, mohla být tato pohledávka uspokojena pouze z individuálního
majetku toho manžela, který se jejímu plnění zavázal.

9

Viz Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31. 5. 1999, č.j. 33 Ca 166/98 – 16. Ad notam, 1999, č.
5, s. 105.
10
Viz rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 20.2.1995, sp.zn.: 35 Ca 52/1994. Správní právo, 1996,
č.1, s. 34.
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S ohledem na zájmy třetích osob, zejména věřitelů jednoho nebo obou manželů,
byla stanovena povinná forma notářského zápisu pro smlouvy modifikující zákonný
obsah bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Práva třetích osob také chránilo
ustanovení § 143a odst. 3 občanského zákoníku, které uvádí, že manželé se mohou vůči
jiné osobě na tuto dohodu odvolat jen tehdy, jestliže je jí tato dohoda známa.
Nepochybuji, že zákonodárce měl na mysli znalost obsahu této smlouvy třetí osobou již
v době přijetí novely 509/1991 Sb, nicméně upřesnění smyslu tohoto ustanovení
provedla až novela 91/1998 Sb.
Mimo rozšíření či zúžení zákonem stanoveného rozsahu mohli manželé i
vyhradit vznik bezpodílového spoluvlastnictví ke dni zániku manželství. Pro tuto
dohodu byla taktéž předepsána forma notářského zápisu. V tomto případě pak nabýval
za trvání manželství každý manžel majetek do svého osobního vlastnictví.
Manželé byli oprávněni zúžit své bezpodílové spoluvlastnictví na maximální
možnou míru, kritérium zachování alespoň obvyklého vybavení domácnosti se zde
neuplatňovalo.
Mimo úpravy rozsahu bezpodílového spoluvlastnictví manželů se mohli manželé
dohodnout (taktéž formou notářského zápisu) i o odlišném režimu správy jejich
společného majetku. Pokud tak neučinili, byl k vyřizování běžných záležitosti týkající
se společných věcí oprávněn každý z manželů. V ostatních záležitostech pak bylo třeba
souhlasu obou manželů.
Uzavřít výše uvedené dohody byli oprávněni pouze manželé, snoubencům byla
tato možnost odepřena.
Občanský

zákoník

umožňoval

po

novele

509/1991

Sb.

bezpodílové

spoluvlastnictví manželů i zrušit. Mohl tak učinit pouze soud na návrh jednoho
z manželů v případě, že druhý manžel získal oprávnění k podnikatelské činnosti anebo
ze závažných důvodů, zejména jestliže by další trvání bezpodílového spoluvlastnictví
odporovalo dobrým mravům. Pokud oprávnění k podnikatelské činnosti měli oba
manželé, mohli podat návrh na zrušení jejich majetkového společenství oba. Po právní
moci rozsudku zaniklo bezpodílové spoluvlastnictví manželů, jeho vypořádání se řídilo
zásadami stanovenými v §§ 149, 150 občanského zákoníku.
Jestliže za trvání manželství bezpodílové spoluvlastnictví zaniklo, mohlo být
obnoveno jen novým rozhodnutím soudu vydaným na návrh jednoho z manželů.

19

1.5. Novela občanského zákoníku č. 91/1998 Sb.
Novela č. 91/1998 Sb., jež nabyla účinnosti dne 1. srpna 1998, měla za úkol
především přizpůsobit zákon č. 94/1963 Sb., zákon o rodině, „novým“11 podmínkám
demokratické společnosti s tržním hospodářstvím. Její součástí byla i novelizace
občanského zákoníku, konkrétně zrušení ustanovení upravujících bezpodílové
spoluvlastnictví manželů a jejich nahrazení institutem společného jmění manželů. Tato
dílčí novelizace občanského zákoníku byla do návrhu novely doplněna až dodatečně.
V průběhu projednávání novely se hlavní pozornost zaměřila pouze na část novelizující
zákon o rodině, ustanovení zavádějící do občanského práva nový právní institut zůstaly
téměř bez povšimnutí. Ani znění důvodové zprávy k zákonu č. 91/1998 Sb. se zcela
vůbec nevěnuje změně občanského zákoníku, ani důvodům, které ke změně občanského
zákoníku vedly. Přitom se jedná o poměrně závažnou změnu ustanovení občanského
zákoníku, neboť součástí majetkového společenství manželů se stávají nově i závazky
přijaté jedním nebo oběma manžely. Tato skutečnost zapříčinila, že zákonná úprava
společného jmění manželů obsažená v občanském zákoníku je na mnoha místech
rozporuplná, což lze jen stěží překlenout právním výkladem, mnohdy velmi
problematickým a diskutabilním.
Majetkové právo manželů je v občanském zákoníku po novele č. 91/1998 Sb.
upraveno pouhými jedenácti paragrafy, z nichž pouze dva paragrafy dávají manželům
možnost modifikovat rozsah, případně den vzniku jejich společného jmění.
Novela zavedla do právního řádu nový institut společného jmění manželů, který
nahradil stávající bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Obsahem společného jmění
jsou mimo majetku v zákoně vymezeného, také závazky, které některému z manželů
nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků
týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah
přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich
bez souhlasu druhého.

11

Novela zákona o rodině byla přijata téměř deset let po pádu komunistického režimu. Původně bylo
zamýšleno vyčkat s novelizací rodinného práva do nové kodifikace práva občanského, která měla
obsahovat i právo rodinné a právo pracovní. Vzhledem k faktické nepoužitelnosti některých ustanovení
zákona o rodině ve znění novely č. 234/1992 Sb. byl Parlamentu České republiky v roce 1998 předložen
návrh novely zákona o rodině skupinou poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

20

Dle přechodných ustanovení novely 91/1998 Sb. se věci, které ke dni 1. srpna
1998 tvořily bezpodílové spoluvlastnictví manželů, stávají součástí společného jmění
manželů. Pohledávky a dluhy, které vznikly před 1. srpnem 1998 a které se podle této
novely považují za součást společného jmění manželů, se dnem účinnosti novely stávají
jeho součástí.

1.6. Současná právní úprava
V době vzniku této práce je úprava majetkového práva manželů včetně možnosti
modifikace rozsahu společného jmění majetku manželů obsažená v zákoně č. 40/1964
Sb., občanský zákoník, části druhé upravující věcná práva.
Manželé mají dle současné právní úpravy možnost odchýlit se od zákonného
rozsahu majetku a závazků tvořících společné jmění manželů dvěma způsoby v zákoně
vypočtenými, a to dohodou ve formě notářského zápisu anebo rozhodnutím soudu.
Manželé mohou rozšířit či zúžit společné jmění manželů v rozsahu stanoveném
v § 143 občanského zákoníku, přičemž jsou povinni respektovat podmínky formy i
obsahu modifikující smlouvy uvedené v § 143a občanského zákoníku. Manželé dle
mého mínění nejsou povinni při dispozici se svým výlučným jměním či s jměním
v manželském majetkovém společenství zohledňovat z jakých důvodů bylo tohoto
jmění nabyto. V právní teorii se ale lze setkat i s jiným názorem, podle kterého lze
„vytýčit určité meze k otázce kdy a jak často, případně na jakou dobu, lze dohodu podle
ustanovení § 143a odst. 1, popřípadě 2 OZ uzavřít.12“
Dle zastánců této teorie „pokud jde o dar nebo dědictví, nepochybně vůle
manželů, výslovně projevená dohodou, nemůže převážit nad vůlí testátora nebo dárce,
rovněž výslovně projevenou. Pokud jde o smlouvy související s rehabilitačními zákony,
nemůže vůle manželů převážit nad výslovným ustanovením v § 143 odst. 1 OZ“13.
Tento názor dle mého mínění omezuje vlastnické právo, které vlastníka věci opravňuje
mimo jiné k rozsáhlé dispozici s předmětem vlastnictví. Poté, co vlastník majetek
nabude, nemůže být dále omezován v nakládání s tímto majetkem, pokud se k tomu on
sám nezavázal či tak nestanoví zákon. Vždyť občanský zákoník ve svém § 478 stanoví,

12
13

Holub, M., Pokorný M, Bičovský, J.: Společné jmění manželů. Praha: Linde Praha, a.s., 2000, s. 48.
Tamtéž.
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že jakékoliv podmínky připojené k závěti nemají právní následky. Účelem tohoto
ustanovení pak je snaha „neomezovat dědice co do nabytí dědictví ani co do dispozic se
zděděným majetkem, které by mu bránily v účelném využití dědictví“14. Dědic je
oprávněn libovolně disponovat s částí dědictví, která na něj dle závěti zůstavitele
připadla, zůstavitel jej nemůže výslovně v těchto právech omezit. Přikláním se tedy
spíše k názoru, že dědic může smlouvou uzavřenou s jeho manželem majetek, který na
základě závěti zdědil, převést do společného jmění manželů.
Manželé se mohou vůči jiné osobě odvolat na smlouvy uvedené v § 143a odst.1
až 3 občanského zákoníku jen tehdy, jestliže je této osobě obsah smlouvy znám. Třetí
osoba tak musí být obeznámena nikoliv pouze s existencí (před)manželské smlouvy, ale
také s jejím obsahem. Není přitom rozhodující, jakým způsobem se třetí osoba o obsahu
smlouvy dozvěděla. V případném soudním řízení nesou manželé důkazní povinnost
ohledně skutečnosti, že věřitel znal obsah jejich (před)manželské smlouvy, a to
nejpozději ke dni vzniku jeho pohledávky.
Dalším způsobem, jak se odchýlit od zákonného rozsahu společného jmění
manželů, je rozhodnutí soudu o zúžení společného jmění manželů. Soud může společné
jmění manželů jen zúžit, a to pouze tak, že v tomto majetkovém společenství zůstane
jen obvyklé vybavení domácnosti. Měnit zákonný režim jednotlivých položek
společného jmění manželů není soud oprávněn. Taktéž není možné navrhnout soudu
rozšíření společného jmění manželů o jednotlivé věci či jiné majetkové hodnoty,
případně závazky. Soud je oprávněn rozšířit společné jmění manželů pouze po jeho
předchozím zúžení podle § 148 odst. 1, 2 občanského zákoníku, a to pouze na návrh
jednoho z manželů a jen do rozsahu, v jakém se nacházelo před jeho zúžením dle § 148
odst. 1,2 občanského zákoníku.
Soud zúží společné jmění manželů pouze ze závažných důvodů, anebo pokud
jeden z manželů obdržel podnikatelské oprávnění či se stal neomezeně ručícím
společníkem v obchodní společnosti. Soud rozhodne pouze o zúžení společného jmění
až na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti, v tomto řízení ale již
nevypořádává majetek a závazky, které tvořily obsah zúženého společného jmění
manželů.

14

Jehlička, O., Švestka, J., Škárová, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 6. vydání. Praha: C.H. Beck
2001, s. 719.
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Oddíl 2 – Předmět společného jmění manželů jako možný
konkrétní objekt modifikujících dohod
2.1. Společné jmění manželů
Společné jmění manželů je specifickým majetkovým společenstvím vznikajícím
mezi manžely, jehož obsahem jsou majetek i závazky. Rozsah společného jmění
manželů je určen v § 143 občanského zákoníku. Jedná se o kombinaci pozitivního i
negativního vymezení, přičemž písm. a) odst. 1 § 143 občanského zákoníku vymezuje
aktiva spadající do společného jmění manželů, písm. b) tohoto odstavce § 143
občanského zákoníku řeší problematiku závazků náležejících do společného jmění
manželů. Závazky manželů jsou součástí společného jmění manželů na základě novely
občanského zákoníku č. 91/1998 Sb., jež nabyla účinnosti dne 1. srpna 1998.
Obsahem společného jmění manželů je majetek a závazky, které tvoří právní
jednotu a jsou mezi manžely nedělitelné. Zákon záměrně neurčuje podíl manželů na
jejich majetkovém společenství, naopak stanovuje, že majetek, který tvoří společné
jmění manželů, užívají a udržují oba manželé společně, závazky spadající do
společného jmění manželů plní oba manželé společně a nerozdílně. Každý z manželů je
proto úplným vlastníkem celé věci, ve svém vlastnickém právu je ale omezený stejným
vlastnictvím druhého manžela. Každý z manželů je oprávněn k podání žaloby na vydání
neoprávněně zadržované věci ze společného jmění manželů. Toto právo trvá i po zániku
manželství, kdy společné jmění manželů nebylo dosud vypořádáno.
Společné jmění manželů (v plném rozsahu či modifikované dohodou manželů
nebo rozhodnutím soudu) je jediným zákonem přípustným způsobem uspořádání
majetkových vztahů mezi manžely. Společné jmění manželů nelze v současné době
zrušit, není ani přípustné, aby byl dohodou manželů tento režim zcela vyloučen.
Minimálním rozsahem společného jmění manželů vždy zůstávají věci tvořící obvyklé
vybavení domácnosti. Jedinou výjimkou byl případ, kdy bezpodílové spoluvlastnictví
manželů mohlo být zrušeno rozhodnutím soudu dle § 148, příp. 148a odst. 2
občanského zákoníku ve znění do 31. července 1998. Pokud došlo ke zrušení
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bezpodílového spoluvlastnictví manželů, neobnovilo se majetkové společenství
manželů ani po nabytí účinnosti novely č. 91/1998 Sb., která zavedla do našeho
právního řádu institut společného jmění manželů15. Bylo-li proto bezpodílové
vlastnictví manželů zrušeno podle již neplatných ustanovení občanského zákoníku,
nabývají i dnes manželé společný majetek do režimu podílového spoluvlastnictví, kde je
podíl každého z manželů (nebylo-li manžely stanoveno jinak) stejný, a závazky, k nimž
se oba zavázali, jsou tito manželé povinni plnit jako solidární dlužníci, totiž společně a
nerozdílně, pokud dohoda s věřitelem nestanoví jinak.
Společné jmění manželů tvoří majetek nabytý některým z manželů nebo jimi
oběma společně za trvání manželství s výjimkou majetku taxativně vymezeného v § 143
odst. 1 písm. a) občanského zákoníku, tedy mimo majetku získaného dědictvím nebo
darem, dále pak majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležející do výlučného
vlastnictví tohoto manžela, jakož i mimo věcí, které podle své povahy slouží osobní
potřebě jen jednoho z manželů. Do společného jmění manželů nenáleží také věci
vydané v rámci předpisů o restituci majetku tomu z manželů, který měl vydanou věc ve
vlastnictví před uzavřením manželství anebo jemuž byla věc vydána jako právnímu
nástupci původního vlastníka.
Oproti právní úpravě před přijetím zákona č. 91/1998 Sb. náleží do společného
jmění manželů také závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům
vznikly za trvání manželství, opět s výjimkami specifikovanými v zákoně (§ 143 odst. 1
písm. b) občanského zákoníku), tedy s výjimkou závazků týkajících se majetku, který
náleží výhradně jednomu z manželů, a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru
přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu
druhého.
Ustanovení občanského zákoníku je ustanovením kogentním, jeho dosah ale
může být změněn v důsledku použití § 143a téhož zákona. Jedná se o obecnou právní
úpravu, jejíž použití může být také vyloučeno aplikací zvláštního právního předpisu
podle pravidla lex specialis derogat lege generali. Např. zákon č. 527/1990 Sb., o

15

Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu, sp.zn. 30 Cdo 1803/2000, in Šarman, J.: Přehled judikatury ve
věcech majetkových vztahů mezi manžely. Praha: ASPI, a.s. 2006, str. 19: „ Společné jmění manželů a
bezpodílové spoluvlastnictví manželů jsou dva rozdílné instituty, a to pojmenováním, předmětem,
rozsahem, obsahem i zánikem. Pokud bylo za trvání jednoho manželství soudem zrušeno bezpodílové
spoluvlastnictví manželů jako institut manželského majetkového práva, nemohlo dojít k jeho transformaci
ve společné jmění manželů jako nového institutu manželského majetkového práva“.
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vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích ve svém § 8 odst. 3 stanoví,
že spolupůvodci mají právo na patent v rozsahu, v jakém se podílejí na vytvoření
vynálezu.

2.2. Majetek
Občanský zákoník ve svém § 143 nevymezuje konkrétní obsah pojmu majetek.
Ten je použit na více místech občanského zákoníku a nemá jednotný obsah. V případě
společného jmění manželů budeme pod pojem majetek řadit soubory věcí, byty a
nebytové prostory, pohledávky, jiná majetková práva a jiné hodnoty ocenitelné penězi.
Věci
Předmětem společného jmění manželů bývají zejména věci. Může jít o věci
movité či nemovité. Mimo to mohou být předmětem společného jmění manželů také
byty a nebytové prostory, které nelze přísně vzato považovat za věc v právním smyslu16.
Stejný právní režim jako věc mají i její součásti. Podle ustanovení § 120 odst.
1 občanského zákoníku je součástí věci vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže
být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila.
Právní režim příslušenství již není tolik jednoznačný. Dle § 121 odst. 1
občanského zákoníku jsou příslušenstvím věci hlavní ty věci, které náleží vlastníku věci
hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány. Další odstavce
tohoto paragrafu pojem příslušenství upřesňují. Jako příslušenství bytu jsou tak uvedeny
vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem užívány, příslušenstvím
pohledávky jsou pak úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s
jejím uplatněním. Právní teorie zaujímá stanovisko, že příslušenství věci sleduje právní
osud věci hlavní, pokud tak bylo vlastníkem určeno. Zásadu, podle které by na
nabyvatele věci hlavní přecházelo i příslušenství věci, obsahoval občanský zákoník
z roku 1950, platné právo však již tuto úpravu nezná. Soudní praxe vychází pouze
16

V souladu s ustanovením § 118 odst. 1 občanského zákoníku jsou předmětem občanskoprávních
vztahů věci, a pokud to jejich povaha připouští práva nebo jiné majetkové hodnoty. Odstavec druhý
tohoto paragrafu stanoví, že předmětem občanskoprávních vztahů mohou být též byty nebo nebytové
prostory. Občanský zákoník proto nepodřazuje byty a nebytové prostory pod pojem „věc“.
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z platné právní úpravy a zaujala proto stanovisko, podle kterého „tvoří-li příslušenství
věci hlavní nemovitost, může dojít k jeho převodu na jiného smlouvou, jen jestliže byla
v této smlouvě vyjádřena vůle převést rovněž příslušenství. Pouze písemné vyjádření
vůle převést příslušenství věci vytváří předpoklady pro zkoumání, zda tato vůle byla
vyjádřena dostatečně určitě pro to, aby mohla vyvolat právní účinky sledované
účastníky“17. Z výše uvedeného vyplývá, že je-li úmyslem vlastníka věci hlavní převést
věc hlavní včetně příslušenství, je třeba, aby tuto svoji vůli náležitě projevil.
Fyzické osoby, které nemají trvalý pobyt v České republice (dále jen
„cizozemci“) mohou nabývat dle devizových předpisů nemovité věci pouze za určitých
podmínek. Nemovitosti mimo těch, které tvoří zemědělský půdní fond nebo do něj
náleží, a dále mimo pozemků, určených k plnění funkcí lesa18, mohou nabývat bez
omezení cizozemci, kteří mají české občanství a dále ti cizozemci, kteří disponují
průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských
společenství. Ostatní cizozemci, kteří nejsou českými občany nebo nedisponují výše
uvedeným průkazem o povolení pobytu (dále jen „ostatní cizozemci“), mohou nabývat
nemovitosti pouze za podmínek uvedených v § 17 odst. 2 písm. e) zákona č. 219/1995
Sb, devizový zákon. Jednou z těchto podmínek je také nabytí nemovitosti do
společného jmění manželů, kde druhý manžel je českým státním občanem nebo
tuzemcem, tedy osobou, jež má trvalý pobyt v České republice. Má-li proto cizozemec
v úmyslu nabýt výše specifikovanou nemovitost, aniž by byla naplněna jiná z podmínek
§ 17 odst. 2 zákona č. 219/1995 Sb, devizový zákon, může tuto nemovitost nabýt pouze
do společného jmění manželů. Pokud by byla specifikovaná nemovitost převedena do
samostatného vlastnictví cizozemce, jednalo by se o absolutně neplatný právní úkon,
který by nevyvolal žádné právní účinky.
Byty a nebytové prostory
Byty a nebytové prostory, ačkoliv nejsou považovány za věci, mohou být podle
ustanovení § 118 odst. 2 občanského zákoníku, předmětem občanskoprávních vztahů.
17

Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11.9.2003, sp. zn.: 31 Cdo 2772/2000, Sbírka
soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu České republiky, 2004, č.8, s. 353.
18
Nabývání nemovitostí tvořících zemědělský půdní fond nebo do něj náležejících a dále pozemky,
určené k plnění funkcí lesa, se řídí mírně odlišným režimem, stanoveným v § 17 odst. 1 zákona č.
219/1995 Sb., devizový zákon.
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Vlastnictví bytů a nebytových prostor upravuje zvláštní zákon č. 72/1994 Sb., zákon o
vlastnictví bytů. Tento zákon pak ve svém § 3 odst. 2 říká, že právní vztahy
k jednotkám se řídí, pokud tento zákon nestanoví jinak, ustanoveními občanského
zákoníku a dalších právních předpisů, které se týkají nemovitostí. Zákon o vlastnictví
bytů proto upravuje jen otázky, které je nutno zejména vzhledem k zvláštnostem
vlastnického vztahu regulovat odchylně. Bytové a nebytové jednotky jsou také
v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 344/1992 Sb., katastrální zákon,
předmětem evidence v katastru nemovitostí.
Pohledávky
Pohledávky jsou součástí společného jmění manželů pouze, pokud nárok
manžela na vyplacení této pohledávky je ryze majetkový, tedy není neoddělitelně spjat
s osobou tohoto manžela a nemá osobnostní charakter. Do společného jmění manželů
tak náleží veškeré příjmy obou manželů mimo osobních pohledávek manželů. Jde
především o mzdu, příjmy z podnikání, příjmy za jiné výkony, výhry ze sázek, her a
loterií, pojistná plnění a další plnění, jejichž účelem je poskytnutí peněžního plnění
v určitých ve smlouvě předvídaných situacích. Pohledávkou náležející do společného
jmění manželů ale není pohledávka manžela - zaměstnance vůči svému zaměstnavateli
na výplatu mzdy19, nýbrž až mzda zaměstnanci již skutečně vyplacená. Do společné
jmění manželů náleží dále užitky a výnosy samostatného majetku20. Pohledávka se
stává součástí společného jmění manželů v den její splatnosti.
Jiné majetkové hodnoty
Mezi jiné majetkové hodnoty, které také ze zákona náleží do společného jmění
manželů, lze podřadit zejména cenné papíry, směnky, šeky, atd. Zda lze do této skupiny
zařadit i obchodní podíl a jiné formy účasti na obchodních společnostech (např. členství

19

Dle zákona č. 262/2006Sb., zákoník práce, je mzda osobním nárokem zaměstnance. Jelikož tedy nejde
o majetkový, ale osobní nárok, nenáleží tedy do společného jmění manželů.
20
Dle Stanoviska Nejvyššího soudu České republiky patří výnosy, užitky a přírůstky věci do
bezpodílového spoluvlastnictví manželů, ať už věc sama je v bezpodílovém spoluvlastnictví nebo ve
vlastnictví jednoho z manželů. Viz Stanovisko Cpj 86/71 in Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek
Nejvyššího soudu České republiky. 1972, č.5, s. 243.
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v družstvu) bylo předmětem rozsáhlých debat právní teorie i praxe. Tuto otázku
s definitivní platností vyřešil Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 20. července
2004, sp.zn. 22 Cdo 700/200421. Nejvyšší soud České republiky formuloval názor, že
„s obchodním podílem je spjata majetková hodnota, která je ve smyslu § 118 odst. 1
ObčZ jinou majetkovou hodnotou (majetkem) a jako taková může být předmětem
občanskoprávních vztahů. Jestliže i jen jeden z manželů nabude za trvání manželství a
z prostředků patřících do společného jmění manželů obchodní podíl ve společnosti
s ručením omezeným, stává se tím získaný majetek (hodnota takového podílu) ze
zákona součástí společného jmění manželů, neboť to přímo vyplývá z výše citovaného
kogentního ustanovení § 143 odst. 1 písm. a) ObčZ“. Ustanovení § 143 odst. 2 je dle
názoru Nejvyššího soudu České republiky „toliko oddělení či odlišení právního
postavení společníka – manžela, jenž se stal společníkem obchodní společnosti, od
právního postavení druhého manžela, který se společníkem nestal.“ Obchodní podíl
jako takový pak dle názoru Nejvyššího soudu České republiky náleží do společného
jmění manželů, pokud nebyl nabyt některým ze způsobů předvídaným v § 143 odst. 1
písm. a) věta druhá občanského zákoníku.
V odůvodnění rozsudku sp.zn.: 22 Cdo 700/2004 se Nejvyšší soud dotkl i
problematiky výkonu správy obchodního podílu jako části majetkového společenství
manželů. Nejvyšší soud uvedl, že manžel, jež svým jednáním obchodní podíl do
společného jmění manžel nabyl a jemuž náleží účast na společnosti, je „omezen
v nakládání s obchodním podílem, pokud nejde o jeho obvyklou správu ve smyslu § 145
odst. 2 ObčZ, neboť stejnou měrou jako náleží jemu, náleží i druhému manželu.
V případech, kdy nepůjde o obvyklou správu obchodního podílu, například při jeho
zcizení či vložení do jiné společnosti, bude zapotřebí zajistit souhlas obou manželů.
V případě absence souhlasu druhého manžela, který není účasten na společnosti a který
tudíž nemusí být zapsán v obchodním rejstříku jako společník, s úkonem nad obvyklou
správu majetku, dojde k relativní neplatnosti právního úkonu. Právní úkon se tak bude
považovat za platný, pokud se neplatnosti postižený manžel v promlčecí lhůtě tří let
nedovolá.“
21

Nejvyšší soud v odůvodnění svého rozsudku uvedl, že sdílí názor prezentovaný autory Sentou
Radvanovou a Michaelou Zuklínovou v publikaci Kurs občanského práva – Instituty rodinného práva.
Praha: C.H. Beck, 1999, s.48, Miroslavou Bartošíkovou a Ivanou Štenglovou v publikaci Společnost
s ručením omezeným. Praha: C.H. Beck, 2003, s.86 a Janem Dvořákem v publikaci Majetkové
společenství manželů. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 179.
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Negativní vymezení předmětu společného jmění manželů
Do společného jmění manželů ze zákona nespadá majetek nabytý jedním nebo
oběma manžely v době, kdy manželství netrvá (resp. neexistuje společné jmění
manželů), dále majetek získaný dědictvím či darem, majetek nabytý jedním z manželů
za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela, a v neposlední řadě také
věci, které podle své povahy slouží k osobní potřebě jen jednoho z manželů, a věci
vydané v rámci předpisů o restituci majetku jednoho manželů, který měl vydanou věc
ve vlastnictví před uzavřením manželství a nebo jemuž byla věc vydána jako právnímu
nástupci původního vlastníka. Mimo to do společného jmění manželů nespadá majetek,
který byl nabyt na základě úkonu, který je v rozporu se zákonem, případně právo
obchází. Jde například o získání majetku krádeží, podvodem, případně při spáchání
jiného trestného činu. Právní úkon, který odporuje zákonu či jej obchází, je absolutně
neplatný s účinky ex tunc a nelze proto k majetku nabytému tímto právním úkonem
nabýt vlastnictví v jakékoliv jeho formě, tedy i do společného jmění manželů.
Majetek získaný mimo dobu existence společného jmění manželů
Jde o majetek nabytý manžely před uzavřením manželství a tedy vznikem
společného jmění manželů, a dále pak majetek nabytý po zániku společného jmění
manželů. Dle § 149 odst. 1 občanského zákoníku společné jmění manželů zaniká
zánikem manželství. Z tohoto obecného pravidla existují dvě výjimky stanovené
zvláštními zákony. Společné jmění manželů zaniká i v důsledku vyslovení trestu
propadnutí majetku v trestním řízení vedeném proti jednomu z manželů a dále po
prohlášení konkursu na majetek jednoho z manželů. Po zániku společné jmění manželů,
nebylo - li za trvání manželství obnoveno v důsledku rozhodnutí soudu dle § 151
občanského zákoníku, nabývá každý z manželů majetek do svého osobního vlastnictví,
případně do podílového vlastnictví těchto manželů, závazky pak jsou osobními závazky
každého z manželů anebo se jejich úhrada řídí ustanoveními občanského zákoníku o
společných závazcích.
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Majetek získaný dědictvím či darem
Majetek získaný dědictvím anebo darem spadá vždy do osobního vlastnictví
dědice či obdarovaného. Nabudou-li oba manželé tímto způsobem majetek, nabývají jej
do podílového spoluvlastnictví, kde podíly obou manželů jsou stejné, nestanoví-li
zůstavitel či dárce jinou výši podílů. Pro úplnost doplním, že majetek nemůže
připadnout do společného jmění manželů, bez ohledu na to, zda jej manželé nebo jeden
z nich zdědili na základě závěti či děděním ze zákona podle dědické posloupnosti.
Zůstavitel tedy nemůže ve své závěti platně stanovit, že dědictví nebo jeho jakákoliv
část se má stát součástí společného jmění manželů - dědiců. Pokud tak učiní, bude to
ustanovení závěti přikazující dědictví či jeho část do společného jmění manželů (nikoliv
celá závět v souladu s ustanovením § 41 občanského zákoníku) absolutně neplatné pro
rozpor se zákonem22. Manželé pak nabudou dědictví či jeho část do podílového
spoluvlastnictví.
Věci vydané v rámci předpisů o restituci majetku
Předmětný majetek byl vydáván především podle zákona č. 403/1990 Sb., o
zmírnění následků některých majetkových křivd, podle zákona č. 87/1991 Sb., o
mimosoudních rehabilitacích a podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. Jedná se o zákony speciální ve vztahu
k občanskému zákoníku, jejichž prostřednictvím docházelo k restituci a rehabilitaci
vlastnických nároků neoprávněně ukončených v období 25. února 1948 do 1. ledna
1990.
Stát ve snaze zcela dostát svým závazkům a vrátit perzekuovaný majetek
původním vlastníkům či jejich právním nástupcům, vyloučil tento majetek ze
společného jmění manželů tak, aby byl zabavený majetek skutečně vrácen pravým
vlastníkům.

22

Jiný výklad viz Holub, M., Pokorný M, Bičovský, J.: Společné jmění manželů. Praha: Linde Praha, a.s.,
2000, s. 78. Autoři této knihy jsou toho názoru, že „Dovodit je třeba, že do podílového spoluvlastnictví
zůstavitelem stanovené připadnutí do společného jmění bude nutno posuzovat dle § 36 odst. 1 a § 478 OZ
o tom, že podmínky připojené k závěti nemají právní následky“.
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Věci osobní potřeby
Věcí osobní potřeby je ta věc, jejíž povahou je sloužit osobní potřebě, a zároveň
kumulativně tato věc musí být skutečně pouze jedním z manželů užívána pro
uspokojování jeho osobních potřeb. Mimo to je dále třeba přihlédnout k hodnotě věci
v relaci s celkovými majetkovými poměry manželů. Je tedy potřeba odlišit věc osobní
potřeby od věci, která slouží k zhodnocení finančních prostředků či k jejich uložení.
Takovými věcmi mohou být například šperky či drahé kožichy, atd.
Majetek nabytý jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví
tohoto manžela
Tato subrogační teorie je uzákoněním faktického postupu právní praxe v době,
kdy bezpodílové spoluvlastnictví nemohlo být jakkoliv modifikováno. Novelou č.
91/1998 Sb. byla tato teorie přímo zahrnuta do dikce zákona. Je-li tedy za majetek
náležející do samostatného vlastnictví pořízen majetek jiný, zůstává tento majetek
v individuálním vlastnictvím jednoho z manželů. Pokud ale budou na zakoupení věci
použity jak prostředky nabyté za majetek náležející do výlučného vlastnictví manžela,
tak prostředky patřící do společného jmění manželů, připadne tato věc do společného
jmění manželů a manžel má v případě vypořádání společného jmění manželů právo na
vyplacení investice podle § 149 občanského zákoníku. V této souvislosti upozorňuji na
rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, který podstatně zeslabuje účinky této
subrogační teorie, neboť stanoví, že do bezpodílového spoluvlastnictví manželů patří
úroky z vkladu náležejícího jen jednomu z manželů, a pokud byla věc koupena zčásti i
za tyto úroky, je v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů, byť na její pořízení byly
použity převážnou měrou i výlučné prostředky jen jednoho z manželů23.

23

Viz rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 7.3.2005, sp. zn.: 22 Cdo 798/2004, in Soudní
rozhledy. 2005, č. 8. Rozsudek hovoří o bezpodílovém spoluvlastnictví manželů, jeho podstata lze ale
stáhnout i na společné jmění manželů.
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2.3. Závazky
Do společného jmění manželů patří dále i závazky, ačkoliv toto pravidlo nelze
vztáhnout na všechny závazky, které jednomu či oběma manželům společně vznikly za
trvání manželství. Součástí majetkového společenství manželů nejsou ty závazky, které
vznikly v souvislosti s majetkem, který náleží výhradně jednomu z nich, ať již na
základě zákonných ustanovení anebo v důsledku uzavření (před)manželské smlouvy, a
dále ty závazky, které přesahují míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů a
které zároveň jeden z manželů převzal bez souhlasu druhého manžela. Společné
závazky, které tvoří společné jmění manželů, jsou oba manželé povinni plnit společně a
nerozdílně.
Do společného jmění manželů nespadá závazek vzniklý v souvislosti
s výlučným majetkem jednoho manžela. Jeví se jako nespravedlivé, že veškeré výnosy
z výlučného majetku jednoho z manželů náležejí do společného jmění manželů, naproti
tomu závazky týkající se tohoto majetku jsou osobními závazky manžela – vlastníka
tohoto majetku. Příkladem může být nájemné z nemovitosti, které náleží do společného
jmění manželů, ačkoliv náklady na opravy této nemovitosti jsou výlučnými závazky
toho manžela, kterému nemovitost patří. Do majetkového společenství náleží celý
příjem manžela z výlučného vlastnictví, nikoliv pouze čistý zisk. Tato úprava je dle
mého názoru nevyvážená a považuji za vhodné ji změnit tak, že do společného jmění
manželů by náležely výnosy ze samostatného majetku jednoho z manželů po odečtení
přiměřených nákladů vynaložených na tento majetek.
Při hodnocení závazků, které se týkají majetku spadajícího do společného jmění
manželů a které jeden z manželů převzal bez souhlasu manžela druhého, je třeba
zkoumat, zda tyto závazky, resp. každý z nich, odpovídají majetkovým poměrům
manželů. Konkrétní míra přiměřená majetkovým poměrům manželů není v zákoně
stanovena. Její výše má být určena v závislosti na aktuálních individuálních
majetkových poměrech toho kterého manželství, a otázka, zda došlo k jejímu překročení
při převzetí závazku pouze jedním z manželů, je ponechána na úvaze soudu. Pokud se
týče souhlasu druhého manžela s právním úkonem, jímž manžel přijal závazek
přesahující míru přiměřenou jejich majetkovým poměrům, není stanovena jeho forma.
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Tento souhlas proto může být projeven písemně, ústně, konkludentně, před i po učinění
úkonu kontrahujícího manžela.
Z ustanovení § 143 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku vyplývá, že přijetí
závazku, který není přiměřený majetkovým poměrům manželů a který jeden z manželů
převzal bez souhlasu manžela druhého, je platným právním úkonem. Jeho platnost
nemůže být pro nepřiměřenost tohoto závazku napadána. Důsledkem tohoto excesu
z majetkových poměrů manželů je pouze jeho vyčlenění ze společného jmění.
S ohledem na stávající znění § 262a odst 1 a 267 odst. 2 občanského soudního řádu ale
může být tento závazek uspokojen jak z majetku toho manžela, který je v důsledku
aplikace § 143 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku k jeho splnění povinen, ale také
z majetku ve společném jmění manželů24.

Oddíl 3 – Modifikace společného jmění manželů dohodou
V souladu s ustanovením § 143a občanského zákoníku mohou manželé či
snoubenci dohodou společné jmění manželů zúžit anebo rozšířit o jednotlivé položky,
soubory majetku či závazků, anebo je zúžit až na obvyklé vybavení domácnosti.
Manželé také mohou dohodou uzavřenou mezi nimi odložit vznik společného jmění
manželů ke dni zániku manželství.

3.1. Zúžení nebo rozšíření předmětu společného jmění manželů
dohodou
Manželé mohou modifikovat obsah společného jmění manželů uzavřením
dohody manželů, jež musí splňovat zákonem stanovené obsahové i formální náležitosti.
Tato smlouva musí být pro její zásadní právní důsledky vůči manželům ale i třetím
osobám uzavřena pouze písemně. Kromě obligatorní písemné podoby stanovil
zákonodárce povinnost uzavření této smlouvy ve formě notářského zápisu. Nedodržení
těchto formálních náležitostí má za důsledek neplatnost manželské dohody.

24

Více viz oddíl č. 7 této práce.
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Obsahem těchto smluv pak může být změna, tj. zúžení nebo rozšíření
dosavadního rozsahu společného jmění manželů ve prospěch, příp. na úkor
individuálního jmění každého z manželů. Dohodu mohou manželé také uzavřít ohledně
majetku, který má být oběma nebo jedním z nich nabyt v budoucnu, nebo ohledně
závazků, k nimž se manželé nebo jeden z nich hodlají zavázat. Společné jmění manželů
se ale uzavřením dohody nezužuje v celém rozsahu, obvyklé vybavení domácnosti vždy
zůstává minimálním obsahem majetkového společenství manželů.
V případě, že dojde k uzavření manželské dohody o zúžení společného jmění
manželů mezi manžely, musí být majetek a závazky, které se do doby účinnosti
smlouvy ve společném jmění nacházely, vypořádány. Dohoda o vypořádání může být
součástí manželské smlouvy, často ale bývá uzavřena až následně. Vzhledem k tomu, že
manželé uspořádaly své majetkové vztahy dobrovolně uzavřením modifikující
manželské dohody, je velmi pravděpodobné, že i k vypořádání společného jmění
manželů dojde ve formě dohody. Pokud by ale nebylo možné této dohody dosáhnout,
může se každý z manželů obrátit na soud s žádostí o vypořádání společného jmění.
Soud by pak společné jmění manželů vypořádal dle pravidel uvedených v ustanovení §
149 odst. 2 a 3 občanského zákoníku. V případě, že do tří let ode dne účinnosti
manželské smlouvy nedojde k vypořádání společného jmění manželů dohodou anebo
pokud návrh na jeho vypořádání rozhodnutím soudu nebyl v této lhůtě podán, bude
společné jmění manželů vypořádáno zákonnou domněnkou uvedenou v § 150 odst. 4
občanského zákoníku.
Zákon přiznává možnost upravit si své budoucí majetkové vztahy v manželství
nejen manželům, ale i snoubencům, tedy muži a ženě, kteří chtějí spolu uzavřít
manželství. Obsahem předmanželské dohody může být to, co může být předmětem
dohody manželů, tj. zúžení majetkového společenství až na obvyklé vybavení
domácnosti, zúžení příp. rozšíření společného jmění manželů o konkrétní věci,
majetkové hodnoty a závazky určitého druhu nebo o jednotlivé konkrétní složky tohoto
jmění, pokud již snoubenci vědí, že je v průběhu manželství oba nebo jeden z nich
nabudou. Předepsaná forma předmanželské dohody je totožná s formou, jež zákon
vyžaduje pro platnost manželské dohody.
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3.2. Vyhrazení vzniku společného jmění manželů ke dni zániku
manželství
Snoubenci či manželé mohou v souladu se zákonem také vyhradit zcela nebo
zčásti vznik společného jmění manželů ke dni zániku manželství. Vyhrazení vzniku
společného jmění manželů se taktéž nedotýká obvyklého vybavení domácnosti, které i
zde vždy zůstává dohodou nedotčeným společným majetkem manželů. Pokud
snoubenci nebo manželé vyhradí vznik společného jmění manželů ke dni zániku
manželství, pak nabývají tito manželé za další dobu existence manželství majetek a
závazky každý sám pro sebe. V okamžiku zániku manželství pak vznikne společné
jmění manželů, jehož předmětem bude jmění, které patří každému z manželů v tomto
okamžiku a které je způsobilé být v souladu se zákonem předmětem společného jmění
manželů, tedy vyjma majetku a závazků nepatřících k předmětu společného jmění podle
§ 143 občanského zákoníku. Toto společné jmění manželů zároveň ihned po svém
vzniku zároveň zanikne (v důsledku zániku manželství) a bude třeba jej vypořádat.
K majetku, který ke dni zániku manželství již není součástí společného jmění manželů,
se nepřihlíží a neprovádějí se ohledně něj žádné zápočty. Každý manžel byl totiž jeho
úplným vlastníkem a mohl s ním volně nakládat ve smyslu §123 občanského zákoníku
bez ohlednu na pravidla společné správy uvedená § 145 občanského zákoníku.
Objektem vypořádání společného jmění manželů pak bude to, co zbude,
„odečte-li se majetková hodnota jmění v den uzavření manželství (v den potenciálního
vzniku společného jmění v zákonném rozsahu) od majetkové hodnoty jmění v den jeho
zániku“25. Výše uvedené ale platí jen za předpokladu, že smlouvu o vzniku společného
jmění manželů ke dni zániku manželství uzavřou snoubenci přede dnem uzavření
manželství. Otázkou zůstává, zda tuto smlouvu mohou uzavřít i manželé, kteří již do
společného jmění manželů nabyli majetek či závazky, tedy jejichž společné jmění
manželů již vzniklo. Zákon v příslušném ustanovení uvádí, že odložit vznik společného
jmění manželů ke dni zániku mají i manželé, nejen snoubenci. Ustanovení § 149 odst. 4
občanského zákoníku ale neuvádí, že majetek zúžený v důsledku smluv uvedených v §
143a odst. 2 občanského zákoníku je třeba vypořádat. Tuto diskrepanci řeší někteří
autoři doporučením k předchozímu uzavření smlouvy o zúžení společného jmění
25

Eliáš, K. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. Praha: Linde Praha, a.s., 2008, s. 653.
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manželů a až následně smlouvy o vyhrazení vzniku společného jmění manželů ke dni
zániku manželství26. Tomu odpovídá i ta skutečnost, že ustanovení § 149 odst. 4
občanského zákoníku obsahující povinnost společné jmění manželů zúžené dle § 143a
odst. 1 a § 148 odst. 1 občanského zákoníku vypořádat obdobně dle předchozích
odstavců § 149 občanského zákoníku, neobsahuje odkaz případ odložení vzniku
společného jmění manželů ke dni zániku manželství dle § 143a odst. 2 občanského
zákoníku.

3.3. Způsobilost uzavřít (před)manželskou smlouvu
Při uzavírání smluv podle § 143a odst. 1, 2 a 3 občanského zákoníku je třeba
dbát všech podmínek, které zákon obecně vyžaduje pro platnost jakéhokoliv právního
úkonu. K určení platnosti této dohody je tedy nezbytné zejména zkoumat, zda obě
strany smlouvy byly způsobilé k jejímu uzavření.
Občanský zákoník ani zákon o rodině zde nestanoví žádné speciální požadavky
či výjimky z obecných zásad způsobilosti fyzických osob k právním úkonům.
Způsobilost uzavřít manželskou či předmanželskou smlouvu proto vyplývá jednak
z obecné úpravy způsobilosti k právním úkonům a dále ze specifičnosti těchto smluv,
jejichž předmětem může být pouze modifikace rozsahu společného jmění manželů či
doby jeho vzniku.
Platnost smlouvy se posuzuje k okamžiku, kdy byla uzavřena. V tento moment
se tedy kontrahující osobě musí dostávat takového rozsahu způsobilosti k právním
úkonům, aby smlouva mohla být platně uzavřena. Následná ztráta způsobilosti
k právním úkonům je bez jakéhokoliv vlivu na její platnost a naopak nedostatek
způsobilosti k právním úkonům v době uzavření nemůže být následně zhojen, i kdyby
odpadl důvod neplatnosti této smlouvy.

26

Např. Eliáš, K. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. Praha: Linde Praha, a.s., 2008, s. 653:
„Nicméně logickou podmínkou uzavření smlouvy o vyhrazení vzniku společného jmění ke dni zániku
manželství, pokud by byla uzavírána během manželství a měla by se týkat veškerého jmění manželů (s
výjimkou ovšem obvyklého vybavení společné domácnosti), je v předstihu uzavřená smlouva o zúžení
společného jmění až na hranici obvyklého vybavení společné domácnosti – a následující vypořádání (při
kterém se užijí odst. 2 a 3 § 149 obdobně) – tak, aby společné jmění manželů bylo prázdnou množinou
právě tak, jako je tomu v okamžiku uzavření manželství“. Stejně tak Dvořák, J. Spáčil, J. Společné jmění
manželů v teorii a judikatuře. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011, s. 182.
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Uzavřít smlouvu podle § 143a odst. 1 a 2 občanského zákoníku, tedy tzv.
manželskou smlouvu, je oprávněn uzavřít manžel, jenž nebyl omezen v způsobilosti
k právním úkonům ani této způsobilosti nebyl zbaven.
Osoby, které byly zbaveny způsobilosti k právním úkonům, nemají dle § 14
odst. 1 zákona o rodině způsobilost k uzavření manželství. Osoby, kterým byla
způsobilost k právním úkonům soudem omezena, mohou dle § 14 odst. 2 zákona o
rodině platně uzavřít manželství jen se souhlasem soudu. Je pravděpodobné, že osoba,
jejíž způsobilost k právním úkonům byla omezena, nebude oprávněna ani k uzavření
manželství. Lze si ale představit případy, že jeden z manželů po uzavření manželství
pozbude způsobilosti k právním úkonům či mu tato způsobilost bude omezena. Zbaví-li
soud jednoho z manželů způsobilosti k právním úkonům (nebo ji omezí), zahájí
neprodleně poté opatrovnické řízení, v němž je tomuto manželu v souladu s § 27 odst. 2
občanského zákoníku ustanoven opatrovník. Tím by měl být v prvé řadě ustanoven
příbuzný této osoby anebo jiná vhodná osoba. Není vyloučeno, aby tento opatrovník
oprávněný mimo jiné i ke správě majetku manžela, jenž byl zbaven způsobilosti
k právním úkonům nebo jehož způsobilost byla omezena, uzavřel s druhým manželem
manželskou smlouvu podle § 143a odst. 1, 2 občanského zákoníku. K platnosti tohoto
úkonu je v souladu s ustanovením § 28 občanského zákoníku potřeba následného
souhlasu soudu, neboť se nejedná o běžnou záležitost při nakládání s majetkem. Soud
by o tomto návrhu rozhodl podle § 179 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
V případě, že by nedošlo k schválení této dohody soudem, byla by smlouva absolutně
neplatná pro rozpor s ustanovením § 28 občanského zákoníku.
Pokud soud ustanovil opatrovníkem osoby zbavené způsobilosti k právním
úkonům nebo omezené ve způsobilosti činit právní úkony manžela této osoby, nastává
kolize zájmů, pro niž nemůže tento manžel dohodu o majetkovém společenství uzavřít.
V takovém případě by soud na návrh ustanovil tomu manželovi, jenž byl omezen nebo
zbaven způsobilosti k právním úkonům, kolizního opatrovníka, který by byl oprávněn
smlouvu uzavřít. V případě, že by došlo k uzavření manželské smlouvy manželem jako
zástupcem druhého nesvéprávného manžela, byla by smlouva absolutně neplatná pro
rozpor se zákonem.
Druhou podmínkou kontraktační způsobilosti účastníků manželské smlouvy je
status manžela, tedy existence manželství a v důsledku toho společného jmění manželů.

37

K platnosti manželské dohody je třeba, aby manželé v době jejího uzavírání setrvávali
v manželství, tj. manželství těchto osob nebylo pravomocně rozvedeno. K zániku
společného jmění manželů za existence manželství dochází ze zákona, a to pouze
z těchto dvou důvodů: rozhodnutím soudu o propadnutí majetku jednoho z manželů
podle § 66 trestního zákona, a prohlášením konkursu na majetek jednoho z manželů
v souladu s ustanovením § 268 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.
V případě, že soud uloží trest propadnutí majetku, vysloví zároveň, na jakou část
majetku se propadnutí vztahuje nebo zda postihuje celý majetek patřící odsouzenému.
Společné jmění manželů s ohledem na znění § 66 odst. 4 trestního zákona, zaniká, i
pokud bylo v rozsudku určeno, že trest propadnutí majetku se vztahuje pouze na
vymezenou část majetku odsouzeného. K zániku společného jmění manželů dojde
přímo ze zákona okamžikem právní moci rozsudku, v němž je odsouzenému uložen
trest propadnutí majetku. Do majetkových práv manžela – pachatele vůči druhému
manželu vstupuje stát.
Prohlášením konkursu na majetek jednoho z manželů zaniká společné jmění
manželů, a to ke dni, ke kterému nastanou účinky prohlášení konkursu. Tímto úkonem
zaniká přímo ze zákona společné jmění manželů a do majetkových práv manžela dlužníka vůči druhému manželu vstupuje insolvenční správce.
V minulosti – před nabytím účinnosti novely č. 91/1998 Sb., mohlo dojít
k zániku bezpodílového spoluvlastnictví manželů také rozhodnutím soudu, v němž bylo
k návrhu jednoho z manželů rozhodnuto, že se spoluvlastnictví těchto manželů zrušuje.
Pokud bylo bezpodílové spoluvlastnictví manželů zrušeno a manželé nepodali návrh na
jeho obnovení, nemohlo dojít k transformaci bezpodílového spoluvlastnictví na
společné jmění manželů.
Pokud manželé uzavřeli manželství, jež je podle ustanovení §§ 11 – 15a zákona
č. 94/1963 Sb., zákon o rodině, kvalifikováno jako neplatné, je na tento svazek
pohlíženo jako na platné manželství až do té doby než je příslušným soudem určeno, že
manželství je neplatné. Do doby tohoto pravomocného rozhodnutí soudu, se proto řídí
majetkové vztahy mezi manžely ustanoveními občanského zákoníku, upravující
společné jmění manželů. Manželé, jež vstoupili do neplatného manželství, mají
způsobilost uzavřít smlouvu podle § 143a občanského zákoníku a jimi uzavřená
smlouva je platná a účinná.
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Pokud soud pravomocně určí neplatnost manželství, považuje se toto manželství
za neuzavřené. Po prohlášení manželství za neplatné se na majetkové vztahy mezi
těmito osobami použijí obdobně ustanovení o majetkových poměrech rozvedených
manželů, tedy ustanovení o zániku společného jmění manželů a jeho následného
vypořádání podle § 149 a násl. občanského zákoníku.
Společné jmění manželů ale nevzniká v neexistujících manželství, tedy
v takových, která byla uzavřena za podmínek stanovených v § 17a zákona č. 94/1963
Sb., zákon o rodině. Jde o případy, kdy právní úkon uzavření manželství trpí tak
značnými právními vadami, že manželství ani nemůže vzniknout. Takovými nedostatky
jsou například donucení fyzickým násilím k učinění prohlášení o manželství, nedostatek
věku, a další překážky vyjmenované ve shora zmíněném ustanovení.
Muž a žena, kteří uzavřeli takovéto zdánlivé (putativní) manželství, nabývají
majetek vždy pouze do svého osobního vlastnictví a závazky, k nimž se jeden z nich
zavázal, je pak povinen plnit pouze tento zavázaný. Na právní režim majetku, jenž je ve
vlastnictví obou těchto osob, se vztahují ustanovení občanského zákoníku o
spoluvlastnictví, nikoliv o společném jmění manželů. Závazky, jež převzaly obě tyto
osoby, se pak řídí ustanoveními o společných závazcích. Případná (před)manželská
smlouva uzavřená těmito osobami by byla neplatná.
Muž a žena, kteří spolu chtějí vstoupit do manželství (dále jen „snoubenci“),
mohou uzavřít smlouvu, jež bude upravovat jejich vzájemné majetkové poměry po
uzavření manželství. Způsobilost těchto osob k uzavření předmanželské smlouvy je
vázána na jedinou podmínku, a to na způsobilost k právním úkonům. Existence
společného jmění manželů a manželství není v tomto případě k platnosti smlouvy
požadována. Smlouva nabude platnosti dnem podpisu této smlouvy, účinnosti však až
uzavřením manželství.
Plné způsobilosti k právním úkonům nabývá fyzická osoba dosažením
osmnáctého roku věku. Před tím může osoba starší 16 let nabýt zletilosti pouze
uzavřením manželství. K platnosti manželství, kde jedním z manželů je osoba starší 16
let, je třeba povolení soudu, v opačném případě jde o neplatné manželství. Manžel starší
16 let, jenž uzavřel neplatné manželství a tím nabyl zletilosti, ale způsobilost k právním
úkonům neztrácí, i kdyby soud toto manželství prohlásil za neplatné.
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Plné způsobilosti k právním úkonům tedy získá osoba starší 16-ti let až dnem
uzavření manželství. Do té doby ji lze považovat za osobu nezletilou.
Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou
povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku. Je tedy nutné
zkoumat, zda byl snoubenec způsobilý samostatně nakládat s předmětem smlouvy a zda
byla tato smlouva uzavřena platně.
Jsem přesvědčena, že uzavření manželství snoubenci staršímu 16 let věku, jež
dosud nedosáhl zletilosti, soud povolí, pouze pokud mu bude prokázána dostatečná
rozumová a volní vyspělost tohoto snoubence a s tím spojené uvědomování si důsledků
svého chování. Pokud by se totiž snoubencům nedostávalo dostatečné míry této
vyspělosti, nemohl by být ani naplněn společenský cíl manželství, tedy hlavní kritérium,
pro něž může soud uzavření manželství nezletilým povolit. Mimo to získají snoubenci
starší 16 let v důsledku uzavření manželství plnou působivost ke všem právním
úkonům. Zákon tedy předpokládá, že osoba starší 16 let vstupující do manželství (ať se
souhlasem soudu – či bez něj) je obecně schopná posoudit důsledky svého chování
nejen ve vztahu k založení rodiny, ale také v rovině majetkoprávní.
Soud povahové vlastnosti tohoto snoubence hodnotí ke dni vynesení rozsudku,
tedy ke dni vždy předcházejícímu den uzavření manželství. Pokud k tomuto dni soud
shledá, že snoubenec je dostatečně vyspělý k uzavření manželství a v důsledku toho
k nabytí plné způsobilosti k právním úkonům, pak dle mého názoru nelze tomuto
snoubenci upřít dostatečnou způsobilost i k uzavření dohody o uspořádání majetkových
poměrů v manželství ještě před jeho samotným vznikem. Dohoda o uspořádání
budoucích majetkových poměrů uzavřená mezi snoubenci staršími 16 let, kterým bylo
soudem povoleno vstoupit do manželství, by pak měla být dle mého názoru v zásadě
považována za platný právní akt. Lze uzavřít, že ve shora uvedených případech by měla
platit tradiční zásada habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptiala27.
Složitější je otázka posuzování platnosti předmanželské smlouvy, kde jedním
z účastníků je nezletilec starší 16 let věku, který následně uzavřel manželství, aniž by
požádal soud o udělení souhlasu. Tato situace je spíše hypotetická, neboť příslušné
orgány, před nimiž snoubenci manželství uzavírají, jsou povinni prověřit podmínky

27

Opačný výklad je prezentován v Králíčková, Z. Úvahy nad zásadou „habilis ad nuptias, habilis ad
pacta nuptiala“. Ad notam. 2003. č. 1.
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způsobilosti snoubenců uzavřít manželství. Pokud by k této situaci ale došlo, pak by se
jako osoba oprávněná hodnotit způsobilost snoubenců k právním úkonům mohl jevit
notář sepisující notářský zápis, jehož obsahem je předmanželská smlouva28. Pokud
notář shledá, že nezletilý je dostatečně právně způsobilý k právním úkonům, pak
notářský zápis sepíše.

3.4. Forma (před)manželské smlouvy
Smlouva o změně rozsahu společného jmění manželů uzavřená dle § 143a
občanského zákoníku či dohoda manželů o odložení vzniku společného jmění ke dni
zániku manželství musí být pod sankcí neplatnosti uzavřena písemně. Mimo to zákon
požaduje, aby tato smlouva byla uzavřena v kvalifikované formě notářského zápisu.
V případě, že manželé, příp. snoubenci uzavřou (před)manželskou smlouvu, aniž
by přitom respektovali předepsanou formu notářského zápisu, je tato smlouva absolutně
neplatná. Neplatnost smlouvy nastává ex tunc přímo ze zákona, není potřeba
jakéhokoliv úkonu žádné ze stran smlouvy, příp. třetí osoby. Absolutní neplatnost lze
odvodit z ustanovení § 40a občanského zákoníku ve spojení s ustanovením § 40 odst. 1
občanského zákoníku. Podle § 40 odst. 1 občanského zákoníku nebyl-li právní úkon
učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon nebo dohoda účastníků, je neplatný. Tuto
skutečnost dále rozvádí § 40a občanského zákoníku, jenž obsahuje taxativní výčet
důvodů relativní neplatnosti právních úkonů. Relativně neplatný je mimo jiného také
právní úkon, který nebyl učiněn ve formě, kterou vyžaduje dohoda účastníků. Vzhledem
k tomu, že formu notářského zápisu jako jedině přípustnou určuje zákon, aniž by
připouštěl možnost jakékoliv odchylky, je zřejmé, že se ustanovení § 40a věta třetí
občanského zákoníku na tuto problematiku vztahovat nebude. Z toho lze a contrario
vyvodit,

že

v důsledku

nedodržení

formy

notářského

zápisu

při

uzavírání

(před)manželské smlouvy dojde k absolutní neplatnosti tohoto úkonu29.
Postup při uzavírání (před)manželské smlouvy ve formě notářského zápisu
upravují ustanovení § 62 – 71 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti
28

Srov. Dvořák, J. Majetkové společenství manželů. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 213.
Názor, že v případě nedodržení kvalifikované formy (před)manželské smlouvy dochází pouze k
relativní neplatnosti viz Bičovský, J.: Bezpodílové spoluvlastnictví manželů dle občanského zákoníku,
Bulletin advokacie, 1992, č. 4, s. 13.
29
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(notářský řád). Originál této smlouvy zůstává v úschově u notáře, manželé či snoubenci
obdrží na svoji žádost stejnopis případně opis této dohody. Stejnopis i opis notářského
zápisu musí doslovně souhlasit s notářským zápisem. Stejnopisy a opisy notářských
zápisů, jejichž obsahem je (před)manželská dohoda, se obecně vydávají pouze stranám
této dohody, třetí osobě mohou být vydány za podmínek stanovených notářským řádem
nebo pokud je tak v notářském zápise určeno.
Notářský zápis, který splňuje náležitosti stanovené zákonem, je v souladu
s ustanovením § 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád),
veřejnou listinou. V případném soudním řízení tedy vykazuje větší důkazní sílu než
listina soukromá. Pokud by v soudním řízení vznikly pochybnosti o pravosti a
správnosti veřejné listiny, může být zbavena své důkazní síly jen tím, že účastník, který
veřejnou listinu napadá, nabídne dostatečně přesvědčivé důkazy o její nepravdivosti
(nesprávnosti). Naopak u soukromé listiny postačí formální popření správnosti druhým
účastníkem. Pokud tedy manželé nebo jeden z nich předloží v soudním řízení stejnopis,
případně opis notářského zápisu, jehož obsahem je (před)manželská dohoda, nejsou
povinni v případě zpochybnění pravdivosti či správnosti obsahu této listiny její
opravdovost jakkoliv dokazovat. Naproti tomu, manželé vždy musí prokázat, že obsah
jimi předkládané smlouvy byl osobě, vůči níž se na znění této dohody odvolávají, znám.
Forma notářského zápisu jako podmínka platnosti (před)manželské smlouvy
zjevně slouží jako jeden z nástrojů ochrany třetích osob. Zákonodárce tím zcela vyloučil
možnost jednání manželů contra legem spočívajícím v antidatování jejich dohody, čímž
by mohlo dojít ke zkrácení práv třetích osob. Aplikací této podmínky za současného
respektování ustanovení, že manželé se mohou vůči jiné osobě na (před)manželskou
smlouvu odvolat jen tehdy, jestliže je jí obsah této smlouvy znám, dochází k
poměrně spolehlivé prevenci proti možnému omezování či vyloučení práv věřitelů.
V souladu se zákonem č. 358/1992 Sb., notářský řád, ve znění novely č. 7/2009
Sb. vede Notářská komora ČR Centrální evidenci manželských smluv, jakožto
neveřejný seznam v elektronické podobě. Tato evidence má význam jen v řízení o
dědictví, kdy Notářská komora ČR sdělí notáři, který byl jako soudní komisař pověřen
provedením úkonů v řízení o dědictví, zda je v registru evidována manželská smlouva
uzavřená zůstavitelem za jeho života.
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3.5. Účinnost (před)manželské smlouvy
Účinností smlouvy lze označit okamžik, kdy nastanou závazkověprávní účinky
smlouvy a její strany jsou povinny plnit závazky, k nimž se ve smlouvě zavázaly.
Obecně nabývá smlouva účinnosti jejím uzavřením, není-li zákonem nebo dohodou
účastníků smlouvy určeno jinak. Mimo obligačněprávních účinků smlouvy zároveň
nastávají i věcněprávní účinky smlouvy, tj. přechod smlouvou předvídaných vlastností
na oprávněného.
Není sporu, že účinnost manželské smlouvy, jsou-li jejím předmětem pouze
movité věci, nastává dnem sepsání notářského zápisu obsahujícího dohodu manželů,
případně dnem, který si manželé v dohodě určí. Dnem uzavřením dohody nebo dnem
v dohodě určeným nabude účinnosti i manželská dohoda, v níž manželé vyhradili zcela
nebo z části vznik společného jmění manželů ke dni zániku manželství.
Poněkud jiná situace nastává, je-li předmětem manželské smlouvy podle § 143a
odst. 1 občanského zákoníku nemovitost. Občanský zákoník v § 143a odst. 1 stanovuje,
že pokud je předmětem smlouvy nemovitost, která již náleží do společného jmění
manželů nebo do výlučného majetku jednoho z nich, nabývá smlouva účinnosti
vkladem do katastru nemovitostí. Tato zvláštní úprava účinnosti smlouvy se vztahuje
pouze na tyto dva výše uvedené případy – tedy pokud se již nemovitost nachází ve
vlastnictví jednoho z manželů anebo ve společném jmění manželů. Toto ustanovení
tedy nebude aplikováno v případě, že manželé nebo jeden z nich nemovitost teprve
v budoucnu nabudou. V tomto případě se užijí obecná ustanovení zákona o nabývání
účinnosti smluv.
Tato formulace je zřejmě pozůstatkem již neplatné úpravy, kdy smlouvy o
nemovitostech nabývaly účinnosti registrací státním notářstvím a závazkověprávní i
věcněprávní účinky nastaly v jeden okamžik – při úkonu státního notářství o registraci
smlouvy. Předmětná právní úprava byla zrušena novelou občanského zákoníku č.
264/1992 Sb. Namísto registrace se ode dne účinnosti tohoto zákona provádí vklad
práva do katastru nemovitostí.
Aplikace výše zmíněného ustanovení občanského zákoníku se jeví jako poměrně
problematická. Pokud bychom postupovali striktně dle dikce zákona, nebyla by
smlouva obsahující závazek jednoho z manželů převést nemovitost, která se nachází
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v jeho výlučném vlastnictví, do společného jmění manželů, případně závazek obou
manželů převést nemovitost ve společném jmění manželů do vlastnictví jednoho z
manželů, účinná v době rozhodování katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí. Této smlouvě by se nedostávalo obligačněprávních účinků, a
proto by nemohla vyvolávat ani účinky věcné.
Právní účinky smluvního převodu vlastnického práva k nemovitosti navíc
vznikají v souladu s ustanovením § 133 odst. 2 občanského zákoníku až na základě
pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu tohoto vlastnického práva do katastru
nemovitostí, a to ke dni, kdy návrh na vklad byl doručen katastrálnímu úřadu. V souladu
s tímto ustanovením by došlo k absurdní situaci, kdy manželská dohoda by nejprve
vyvolala právní účinky a až následně by nabyla účinnosti.
Předmětné ustanovení dále nezohledňuje ani tu skutečnost, že obsahem
manželské dohody mohou být také nemovitosti, jež nejsou předmětem evidence
v katastru nemovitostí dle § 2 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí
České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Občanský zákoník v § 143 odst. 1 věta
čtvrtá hovoří pouze o nemovitosti, bez rozlišení, zda je tato nemovitost předmětem
evidence v katastru nemovitostí či nikoliv. Důsledná aplikace tohoto ustanovení by
vedla k tomu, že manželská dohoda by nikdy nenabyla účinnosti v případě, že by jejím
předmětem byla mimo jiné i nemovitost, jež se nezapisuje do evidence katastru
nemovitostí.
Ve vztahu k ustanovení § 143a odst. 1 občanského zákoníku zaujaly katastrální
úřady stanovisko, že tímto ustanovením je „pouze zdůrazněn fakt, že ke vzniku, změně
nebo zániku práv na základě takové smlouvy dochází vkladem do katastru nemovitostí.
Bez takového vkladu tedy smlouva v případě nemovitostí žádné účinky nevyvolává“30.
I přes výše uvedenou interpretaci tohoto ustanovení katastrálními úřady, je třeba
zdůraznit, že v případě doslovné aplikace předmětného ustanovení, dojde dnem vkladu
vlastnického práva k nemovitosti, již náležející do společného jmění manželů nebo do
výlučného majetku jednoho z nich, do katastru nemovitostí k účinnosti manželské
dohody jako celku, nikoliv pouze části týkající se této nemovitosti. Na tuto skutečnost je
vhodné pamatovat při uzavírání manželských dohod a předejít tak případným možným
problémům vzniku právních účinků této dohody.
30

Baudyš, P.: Uspořádání majetkových poměrů mezi manželi a darování pro případ smrti, Ad Notam
2004, č. 4, s. 96. Autor je zaměstnancem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v Praze.
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Lze uzavřít, že doslovná aplikace poslední věty § 143a odst. 1 občanského
zákoníku může v praxi způsobit nemalé problémy. Toto ustanovení se navíc jeví jako
zcela nadbytečné s ohledem na ustanovení § 44 odst. 1 občanského zákoníku, obecně
upravující nabytí účinnosti smluv, a § 133 občanského zákoníku, obecně upravující
nabývání vlastnictví.
Smlouva uzavíraná mezi manžely nemůže působit zpětně na práva a povinnosti
vzniklé před uzavřením dohody. Manželé proto mohou změnit zákonný či již
modifikovaný rozsah společného jmění manželů, účinky této smlouvy ale nastanou ke
dni účinnosti manželské smlouvy. Tím ovšem není vyloučeno, aby předmětem dohody
byl majetek do společného jmění manželů nebo do vlastnictví jednoho z nich již
náležející, či závazek, k němuž se oba manželé či jen jeden z manželů zavázal
v minulosti.
Účinnost smlouvy mezi snoubenci je přímo ze zákona vázána na podmínku
vzniku společného jmění manželů. Dohoda snoubenců je tedy platná jejím uzavřením,
účinnosti ale nabývá až vznikem společného jmění manželů.
Okamžik vzniku společného jmění manželů není v zákoně vyjádřen. Dle většiny
odborníků právní teorie vzniká společné jmění manželů okamžikem uzavření
manželství s tím, že na počátku je majetkové společenství manželů prázdné a začíná se
naplňovat až v důsledku společného života manželů. Lze se ale setkat i s názorem že
společné jmění manželů vzniká „nejdříve až v okamžiku, kdy po uzavření manželství
jeden nebo oba z manželů nabudou první právo nebo prvou povinnost majetkové
povahy, pokud ale ustanovení občanského zákoníku takové právo nebo povinnost ze
společného jmění manželů nevylučují (ať pro ně samy, anebo pro způsob jejich nabytí)
nebo pokud manželé, popř. snoubenci, takové právo nebo takovou povinnost ze
společného jmění dříve nevyloučili“ 31.
Dle § 276 odst. 1 insolvenčního zákona pak není přípustný vznik společného
jmění mezi dlužníkem a jeho manželem po dobu trvání účinků prohlášení konkursu.
Uzavře-li dlužník nové manželství, odkládá se vznik společného jmění manželů ke dni
zániku účinků prohlášení konkursu. Pokud by dlužník a jeho snoubenec uzavřeli

31

Radvanová, S., Zuklínová, M. Kurs občanského práva – Instituty rodinného práva. 1. vydání, Praha:
C.H. Beck, 1999, str. 47.
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dohodu dle § 143a občanského zákoníku, nabyla by tato dohoda účinnosti až ke dni
zániku účinků prohlášení konkursu.
Pokud snoubenci po uzavření předmanželské smlouvy následně manželství
neuzavřou a nevznikne mezi nimi společné jmění manželů, nenabude předmanželská
smlouva nikdy účinnosti a stranám této smlouvy z ní nevzniknou žádná práva a
povinnosti.
Ačkoliv to zákon přímo neupravuje, lze dle mého názoru již uzavřenou
(před)manželskou smlouvu změnit, a to uzavřením nové (před)manželské dohody.
V této souvislosti se objevil názor, že gramatickým výkladem věty první §143a odst. 1
občanského zákoníku „Manželé mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu
rozšířit nebo zúžit stanovený rozsah společného jmění manželů“ lze dovodit, že
společné jmění manželů může být modifikováno jen jednou, neboť zákonodárce
nepoužil tvar „zužovat nebo rozšiřovat“ – tedy infinitivy značící opakovaný děj32. Tyto
závěry je třeba odmítnout, neboť by jejich aplikací docházelo k nepřípustnému
omezování dispozičního práva stran smlouvy. Lze uzavřít, že každý právní akt uzavřený
dohodou smluvních stran je změnitelný v důsledku dohody těchto stran. Připuštěním
výše uvedeného gramatického výkladu bychom popřeli smluvní svobodu stran a
autonomii jejich vůle – tedy dva základní pilíře soukromého práva.
Manželé mohou dohodou jejich (před)manželskou smlouvu ve formě notářské
zápisu ukončit a obnovit tak zákonný rozsah společného jmění manželů. Pokud manželé
nebo jeden z nich nabyly v průběhu účinnosti (před)manželské dohody nemovitost, je
potřeba, aby tento notářský zápis byl předložen katastrálnímu úřadu s návrhem na
provedení vkladu vlastnického práva podle obsahu notářského zápisu. Pokud manželé
zúžili své společné jmění manželů dle § 143a občanského zákoníku, nemůže dojít
k jeho rozšíření do předchozího rozsahu na základě rozhodnutí soudu33.
Společné jmění manželů a s ním i účinky smlouvy modifikující jeho obsah
zanikají ke dni zániku společného jmění manželů. K zániku majetkového společenství
mezi manžely dochází nejčastěji smrtí jednoho, případně obou manželů, a rozvodem.
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Pokorný, M.; Holub, M.; Borovský, J. Společné jmění manželů. Praha: Linde Praha a.s., 2000, s. 49
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. dubna 2010, sp.zn. 22 Cdo 3942/2008. www.nsoud.cz.
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Méně častěji pak společné jmění manželů zaniká v důsledku prohlášení konkursu na
majetek jednoho z manželů či v důsledku právní moci rozsudku trestního soudu, který
ukládá trest propadnutí majetku nebo jeho části některému z manželů.
Smrtí jednoho či obou manželů zanikají účinky dohod upravujících rozsah
společného jmění manželů. Stejné následky jako smrt jednoho z manželů vyvolává i
prohlášení manžela za mrtvého soudem. V této souvislosti vzniká otázka, kdy dojde
k zániku společného jmění manželů. Občanský zákoník v § 149 odst. 1 stanoví, že
společné jmění manželů zaniká zánikem manželství. Manželství pak zaniká v souladu s
§ 22 odst. 1 zákona o rodině, dnem, kdy rozhodnutí o prohlášení za mrtvého nabude
právní moci. Rozsudek tedy působí s účinky ex nunc, nikoliv zpětně k datu
předpokládaného úmrtí, ačkoliv toto datum je obligatorní náležitostí výroku rozsudku o
prohlášení za mrtvého. Z výše uvedeného vyplývá, že společné jmění manželů zaniká
dnem, kdy rozsudek soudu o prohlášení za mrtvého nabude právní moci. Dle § 460
občanského se dědictví nabývá smrtí zůstavitele. K přechodu zanechaného majetku tedy
dochází bezprostředně již v okamžiku smrti a soubor majetku, který na dědice přejde,
by měl být totožný s tím, jímž zůstavitel disponoval v okamžiku své smrti. V případě
prohlášení fyzické osoby za mrtvou, je pro přechod dědictví rozhodující den
předpokládané smrti, tedy den takto označený v rozsudku soudu34. Tím dochází
k situaci, že dědictví přechází na dědice ke dni předpokládané smrti uvedené v rozsudku
soudu o prohlášení za mrtvého, k zániku společného jmění manželů ale dojde až později
– ke dni právní moci rozsudku soudu o prohlášení z mrtvého. I přesto, že situace, kdy je
fyzická osoba prohlášena za mrtvého, není příliš častá, bylo by vhodné v zájmu právní
jistoty stanovit zánik společného jmění manželů (včetně modifikujících smluv) a
přechod pozůstalosti k jednomu okamžiku. Aby nebyla oslabena práva oprávněných
dědiců, je třeba tento okamžik stanovit ke dni předpokládané smrti zůstavitele, jenž je
stanoven v rozsudku.
Soud rozhodnutí o prohlášení za mrtvého zruší, pokud zjistí, že ten, kdo byl
prohlášen za mrtvého, je naživu nebo žil v den, od kterého dosud neuplynula doba
přiměřená k tomu, aby nezvěstný mohl být prohlášen za mrtvého.

34

Viz Jehlička, O., Švestka, J., Škárová, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 6. vydání. Praha : C.H.
Beck 2001, s. 690, stejně tak Bureš, J., Drápal, L., Mazanec, M. Občanský soudní řád. Komentář. 5.
vydání. Praha: C.H. Beck, 2001.
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Pokud by bylo rozhodnutí soudu, jímž byl manžel prohlášen za mrtvého,
zrušeno35, obnovilo by se manželství dle § 22 odst. 2 a contrario zákona o rodině. Zákon
nestanoví den, ke kterému nastanou účinky obnovení manželství. Dle některých autorů
k tomu dojde dnem, kdy bylo pravomocně rozhodnuto, že se zrušuje soudní rozhodnutí
o prohlášení manžela za mrtvého“36. Jiní autoři naopak zastávají názor, že „povaha věci
vyžaduje, aby důsledky byly vázány k okamžiku zániku původního manželství37.
Otázkou také zůstává, zda by se zrušením rozsudku obnovilo bez dalšího i
společné jmění manželů či zda je k obnovení majetkového režimu manželů potřeba
rozhodnutí soudu dle § 151 občanského zákoníku. Osobně se domnívám, že se na
obnovu společného jmění manželů v případě, že se ukáže, že nezvěstný manžel není
mrtvý, § 151 občanského zákoníku nevztahuje. Toto ustanovení dopadá pouze na ty
situace, kdy k zániku společného jmění manželů došlo za trvání manželství. Tím, že ve
zkoumaném případě manželství zaniklo a následně bylo obnoveno, nelze tento případ
subsumovat pod ustanovení § 151 občanského zákoníku. Zrušením rozhodnutí o
prohlášení manžela za mrtvého proto dochází bez dalšího k obnovení společného jmění
manželů, a zároveň i k obnovení účinků dohod upravujících majetkové vztahy mezi
manžely. K obnovení manželství (včetně společného jmění manželů) však nedojde,
pokud mezitím manžel toho, kdo byl prohlášen za mrtvého, uzavřel manželství nové,
bez ohledu na to, zda toto manželství ještě trvá anebo již třeba znovu zaniklo.

35

Zde je zřejmě myšleno pouze zrušení z důvodu, že ten, kdo byl prohlášen za mrtvého, je naživu.
V druhém případě, kdy soud dodatečně zjistí, že žil v den, od kterého dosud neuplynula doba přiměřená
k tomu, aby nezvěstný mohl být prohlášen za mrtvého, se manželství neobnoví, ale provede se v souladu
s ustanovením § 199 odst. 2 občanského soudního řádu usnesením oprava dne, který je v rozhodnutí o
prohlášení za mrtvého uveden jako předpokládaný den smrti.
36
Viz Hrušáková, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2005, s. 62
37
Holub, M., Nová, H., Sladká Hyklová, J. Zákon o rodině. Komentář a předpisy související. 8.
aktualizované a doplněné vydání. 2007. Linde Praha, a.s., s. 48.

48

Oddíl 4. Rozhodnutí soudu o zúžení společného jmění
manželů
4.1. Zúžení společného jmění manželů rozhodnutím soudu
Rozsah společného jmění manželů lze mimo dohod uzavřených mezi manžely
změnit také rozhodnutím soudu. V tomto případě nelze měnit rozsah společného jmění
manželů libovolně, ale společné jmění manželů lze pouze zúžit až na věci tvořící
obvyklé vybavení domácnosti. Manželé pak nabývají veškerý majetek (mimo věcí
tvořících obvyklé vybavení domácnosti) do svého osobního vlastnictví, ze závazků je
zavázán vždy ten z manželů, kterému tento závazek vznikl.
Navrhnout soudu zúžení společného jmění manželů až na věci tvořící obvyklé
vybavení domácnosti je oprávněn kterýkoliv z manželů. Může tak učinit, pokud je třeba,
aby společné jmění manželů bylo zúženo ze závažných důvodů anebo pokud jeden
z manželů získal oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se stal neomezeně ručícím
společníkem obchodní společnosti.
Jaké konkrétní důvody lze považovat za závažné důvody je zcela ponecháno na
soudní praxi. Zákon neobsahuje ani demonstrativní výčet těchto důvodů a v důsledku
toho pověřuje soud, aby v každém jednotlivém případě uvážil, zda navrhovatelem
předkládané skutečnosti naplňují podstatu pojmu „závažné důvody“. Při posuzování
závažnosti těchto důvodů bude soud zřejmě hodnotit, jak tyto skutečnosti zasahují do
společných majetkových práv manželů, případně celé rodiny. Důvodem pro zúžení
společného jmění manželů soudem tak bude zejména nehospodárné nakládání jednoho
z manželů se společným majetkem, alkoholismus, závislost na grogách či gamblerství
vedoucí k nekontrolovatelnému zbavování se majetku, přerušení manželského soužití
po dobu nikoliv přechodnou, v jehož důsledku se oba manželé nepodílejí na vytváření
společného majetku38 nebo případy, kdy se jeden z manželů vůbec nestará o vytváření a
rozšiřování společného jmění manželů, či o potřeby rodiny a domácnosti obecně.
V případě, že zúžení společného jmění manželů soudem je navrhováno
z důvodu, že jeden z manželů získal oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se stal
38

Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu České socialistické republiky, sp.zn.: 5 Cz 104/67, ze dne 27.9.1967,
in Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, r. 1968, č. 1, s. 38.
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neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti, soud nezkoumá dopad těchto
skutečností na majetková práva manželů a pokud je mu prokázáno, že jeden z manželů
získal živnostenské oprávnění či oprávnění k jiné podnikatelské činnosti anebo že se
stal neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti (tj. společníkem ve veřejné
obchodní společnosti anebo komplementářem v komanditní společnosti), zúží společné
jmění manželů. Soud v tomto případě nezjišťuje, zda manžel, který získal oprávnění
k podnikání, tuto podnikatelskou činnost skutečně vykonává39. Právně irelevantní je i
skutečnost, zda mu výkon této činnosti byl pozastaven40. Zákon výslovně váže
předpoklad zúžení společného jmění manželů na pouhé získání oprávnění k
podnikatelské činnosti.
Jelikož zúžení společného jmění manželů může navrhnout i manžel, který získal
podnikatelské oprávnění či se stal neomezeně ručícím společníkem v obchodní
společnosti, chrání zákon zájmy druhého manžela, když stanoví, že pokud manžel
podniká společně nebo s pomocí druhého manžela, který není podnikatelem, pak se
příjmy z podnikání rozdělí mezi tyto manžele rovným dílem, pokud dohoda těchto
manželů nestanoví jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, forma notářského
zápisu zde není vyžadována.
Výrok, jímž se společné jmění manželů zužuje až na obvyklé vybavení
domácnosti, je v souladu s ustanovením § 159a odst. 1 občanského soudního řádu
závazný jen pro účastníky řízení. Občanský zákoník ale nestanoví, že se manželé se
mohou vůči jiné osobě na rozhodnutí soudu odvolat jen tehdy, jestliže je jí obsah tohoto
rozhodnutí znám. Z výše uvedeného a contrario vyplývá, že manželé se mohou vůči
třetí osobě na zúžení společného jmění manželů odvolat i pokud tato osoba o vydání
rozhodnutí v době vzniku závazku nevěděla. Vzhledem k tomu, že soudní rozhodnutí
nejsou veřejně publikována, je touto právní úpravou oslaben princip ochrany práv
třetích osob.
39

Viz judikát Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. 10. 2005, sp.zn.: 22 Cdo 845/2005.
Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 12. 1999, sp.zn.: 22 Cdo 174/1998, in
Právní rozhledy, 2000, č. 4 s.171. „Pozastavením provozování živnosti podle § 58 odst. 6 ŽZ nebylo
důvodem pro zamítnutí návrhu na zrušení bezpodílového spoluvlastnictví manželů podle § 148a odst. 2
ObčZ ve znění před novelou provedenou zák. č. 91/1998 Sb.“ Toto rozhodnutí lze použít i v případě
zúžení společného jmění manželů dle současné právní úpravy, neboť podmínkou pro zúžení společného
jmění manželů je stejně jako v případě zrušení bezpodílového spoluvlastnictví manželů dle předchozí
právní úpravy získání oprávnění k podnikatelské činnosti. Nejvyšší soud v odůvodnění svého rozsudku
pak uvádí „získané oprávnění žalovaného k podnikatelské činnosti podle názoru dovolacího soudu
zanikne teprve tehdy, dojde-li k zániku živnostenského oprávnění, nikoli však pouhým pozastavením
provozování živnosti podle § 58 odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb, živnostenský zákon“.
40
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Manželé nabývají od právní moci rozsudku o zúžení společného jmění manželů
majetek, nejde-li o obvyklé vybavení domácnosti, do svého osobního vlastnictví.
Společné jmění manželů nabyté před rozhodnutím soudu se dnem právní moci rozsudku
zužuje pouze na obvyklé vybavení domácnosti. Tato skutečnost vyplývá z ustanovení §
149 odst. 4 občanského zákoníku, které přikazuje po zúžení společného jmění soudem
toto jmění vypořádat. Příslušné ustanovení ale hovoří o vypořádání společného jmění
manželů jen v tom případě, když je společné jmění manželů zúženo ze závažných
důvodů podle § 148 odst. 1 občanského zákoníku. Možnost vypořádání společného
jmění, pokud soud zúžil společné jmění z důvodů uvedených v § 148 odst. 2
občanského zákoníku, zákon neuvádí. Na tuto otázku nedává právní teorie
jednoznačnou odpověď a tato problematika se v nedávné době stala předmětem
odborných debat.41
Pokud bylo společné jmění manželů zúženo rozhodnutím soudu, lze je do
předchozího rozsahu rozšířit pouze rozhodnutím soudu vydaným na návrh jednoho
z manželů. Soud přitom zkoumá, zda pominuly podmínky, které vedly k zúžení
společného jmění manželů. Pokud tedy soud zúžil společného jmění manželů ze
závažných důvodů, je povinen v řízení o rozšíření společného jmění manželů do
původní podoby zkoumat, zda tyto závažné důvody, jež byly příčinou zúžení
společného jmění, již pominuly. Bylo-li společné jmění manželů zúženo proto, že jeden
z manželů získal oprávnění k podnikatelské činnosti či se stal neomezeně ručícím
společníkem v obchodní společnosti, postačí pouze prokázat, že ten z manželů, pro
jehož podnikatelskou činnost bylo společné jmění manželů zúženo, toto oprávnění
pozbyl, případně že již není neomezeně ručícím společníkem v obchodní společnosti.
V případě, že je dostatečně prokázáno, že podmínky pro zúžení společného
jmění manželů již odpadly, rozšíří společné jmění manželů do předchozího rozsahu.
Byla-li proto před právní mocí rozsudku, jímž bylo společné jmění manželů zúženo až
na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti, uzavřena mezi manžely dohoda
modifikující rozsah společného jmění manželů, obnovují se právní mocí rozsudku
soudu o rozšíření společného jmění manželů do původního rozsahu účinky této
(před)manželské smlouvy.

41

Podrobněji k vypořádání společného jmění manželů viz oddíl 6. této práce.
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4.2. Řízení soudu o zúžení společného jmění manželů
Soud rozhodne o zúžení společného jmění manželů až na věci tvořící obvyklé
vybavení domácnosti pouze na návrh. Tento návrh může podat kterýkoliv z manželů,
avšak většinou tak činí ten z manželů, kterému je existence společného jmění manželů
v zákonném rozsahu na újmu nebo je způsobilá mu tuto újmu přivodit.
Navrhovatel není k podání návrhu na zúžení společného jmění manželů omezen
jakoukoliv lhůtou. Návrh na zúžení společného jmění manželů nemusí být tedy podán
bezprostředně poté, kdy jeden z manželů oprávnění k podnikatelské činnosti získal či se
stal neomezeně ručícím společníkem v obchodní společnosti. Návrh na zúžení může být
podán i poté, co muž a žena uzavřou manželství a jeden z manželů získal podnikatelské
oprávnění či se stal neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti již před
uzavřením manželství. Návrh na zúžení společného jmění manželů ale nelze podat
dříve, než bude manželství uzavřeno. V opačném případě by soud musel toto podání
odmítnout, neboť navrhovatel není aktivně legitimován k podání tohoto návrhu, který
může učinit pouze jeden z manželů.
Návrh na zúžení společného jmění manželů nelze subsumovat pod žádný
z demonstrativně uvedených druhů návrhů na zahájení soudního řízení dle § 80
občanského soudního řádu42. Předmětem řízení tedy není ani rozhodnutí o osobním
stavu ani určení, zda tu právní vztah je či není. Řízení o splnění povinnosti, která
vyplývá ze zákona, z právního vztahu či z porušení práva, je zde pojmově vyloučeno.
Navrhovatelem zúžení společného jmění manželů je jeden z manželů, druhý
z nich je pak formálně odpůrcem, a to i přesto, že s návrhem souhlasí a plně se k němu
připojuje. Návrh se podává okresnímu soudu, přičemž místně příslušný je obecný soud
účastníka, proti němuž návrh směřuje. Právo na podání žaloby na zúžení společného
jmění manželů se nepromlčuje43, lze jej učinit po celou dobu existence společného
jmění manželů.
K návrhu musí být připojeny důkazy, jichž se navrhovatel dovolává. Pokud tedy
jeden z manželů navrhuje zúžení společného jmění manželů ze závažných důvodů, je
třeba, aby existenci těchto závažných důvodů prokázal a zároveň prokázal, že nejde
42

Bureš, J., Drápal, L., Mazanec, M. Občanský soudní řád. Komentář. 5. vydání. Praha: C.H. Beck, 2001,
s. 253.
43
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5.2.2008 sp.zn. 22 Cdo 3515/2006, www.nsoud.cz.
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pouze o přechodné důvody44. V případě návrhu na zúžení společného jmění manželů
z důvodu, že jeden z manželů obdržel podnikatelské oprávnění nebo že je neomezeně
ručícím společníkem v obchodní společnosti postačí předložit živnostenský list nebo
jiné oprávnění provozovat podnikatelskou činnost45 anebo výpis z obchodního rejstříku
osvědčující, že jeden z manželů je neomezeně ručícím společníkem obchodní
společnosti.
Soud při rozhodování vychází pouze ze skutečností tvrzených a prokázaných
účastníky řízení. Soud není povinen provádět i jiné důkazy potřebné k zjištění
skutkového stavu, než ty, které byly účastníky navrženy. Poté, co jsou prokázány
předpoklady k rozhodnutí podle § 148 občanského zákoníku, vynese soud rozsudek,
v němž stanoví, že společné jmění manželů se zužuje až na věci tvořící obvyklé
vybavení domácnosti a rozhodne o náhradě nákladů řízení.
Ustanovení § 148 odst. 2 občanského zákoníku neumožňuje soudu, aby „ze
závažných důvodů“ – např. pro rozpor s dobrými mravy, návrh na zúžení společného
jmění manželů, z nichž alespoň jeden získal oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se
stal neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti, zamítl46.
O nákladech řízení soud rozhodne v případech, kdy bylo společné jmění
manželů zúženo ze závažných důvodů na straně manžela - žalovaného dle § 142 odst. 1
občanského soudního řádu tak, že žalovaný bude povinen k náhradě nákladů soudního
řízení. Pokud byl podán návrh na zúžení společného jmění manželů z důvodu, že jeden
z manželů získal oprávnění k podnikatelské činnosti, bude třeba dle mého názoru
rozlišit mezi případy, kdy žalobu podává ten z partnerů, který získal oprávnění
k podnikatelské činnosti anebo jeho manžel. Podá-li žalobu manžel tohoto podnikatele a
tomuto návrhu bude vyhověno, rozhodne soud tak, že žalobci přizná náhradu nákladů
soudního řízení47. Pokud ale žalobu na zúžení společného jmění manželů podá ten
44

O povinnosti prokázat stálost závažných důvodů, pro něž by společné jmění manželů mělo být zrušeno
viz rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 12. 1999, sp.zn.: 22 Cdo 174/1998, in Právní
rozhledy, 2000, č. 4 s.171.
45
Podnikatelské oprávnění ale musí získat tento manžel nikoliv např. obchodní společnost, v níž je
společníkem, jednatelem nebo odpovědným zástupcem podle živnostenského zákona.
46
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5.2.2008 sp.zn. 22 Cdo 3515/2006, www.nsoud.cz.
47
Viz rozsudek Krajského soudu v Brně, ze dne 15. 1. 1998, sp.zn.: 19 Co 39/97, in Soudní rozhledy,
1999, č. 10, s. 327. Z odůvodnění: „Navrhovatelka si podala návrh na zrušení bezpodílového
spoluvlastnictví manželů a tomuto návrhu bylo vyhověno, měla tedy vůči odpůrci úspěch plný v souladu s
§ 142 odst. 1 OSŘ a nikoliv částečný, takže aplikace § 142 odst. 2 OSŘ nepřichází v úvahu. Nelze použít
ani § 143 OSŘ, jelikož odpůrce musel počítat při vyřizování podnikatelského oprávnění s tím, že
navrhovatelka může návrh na zrušení bezpodílového spoluvlastnictví podat. Příčina k podání návrhu
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manžel, který získal oprávnění k podnikatelské činnosti, což znění § 148 odst. 2
občanského zákoníku po novele č. 98/1991 Sb. umožňuje, bylo by jistě nespravedlivé,
aby manžel, který svým jednáním nikterak nezapříčinil naplnění podmínek k podání
předmětné žaloby, byl povinen hradit náklady soudního řízení tomu manželu, který
podnikatelské oprávnění získal a podal žalobu. Jako přiléhavější by se jevilo aplikovat
v těchto případech ustanovení § 150 občanského soudního řádu a upustit od přiznání
náhrady nákladů.
Rozsudek o zúžení společného jmění manželů až na věci tvořící obvyklé
vybavení domácnosti je rozsudkem konstitutivním s účinky ex nunc.
Pokud manželé nevyužijí možnosti vzdát se práva odvolání bezprostředně po
vyhlášení rozsudku, mohou se proti tomuto rozhodnutí odvolat do 15 dnů od doručení
písemného vyhotovení rozsudku. Odvolání musí směřovat proti výrokové části
rozsudku, odvolání jen proti důvodům rozhodnutí není přípustné. Za podmínek
stanovených v občanském soudním řádu lze proti rozhodnutí soudu prvého či druhého
stupně podat i mimořádný opravný prostředek.

Oddíl 5. Modifikace zákonného režimu správy společného
jmění manželů
Zákon umožňuje manželům dohodnout se na odlišném režimu správy
společného jmění manželů. Stejně mohou upravit správu svého budoucího společného
jmění muž a žena, kteří chtějí uzavřít manželství. V následující kapitole bude nejdříve
podán výklad o základním režimu správy společného jmění manželů (tedy dle
zákonných ustanovení) a následně možnost odklonu od této zákonné úpravy.

5.1. Správa společného jmění manželů v zákonném režimu
Ustanovení § 145 odst. 1 občanského zákoníku stanoví, že majetek, který tvoří
společné jmění manželů, užívají a udržují oba manželé společně. Každý z manželů je
nesouvisí s úspěšností či neúspěšností podnikání odpůrce, ale s tím, že se rozhodl podnikat a vyřídil si
podnikatelské oprávnění. Takové chování odpůrce postačovalo k tomu, aby navrhovatelka, coby
manželka odpůrce, návrh na zrušení bezpodílového spoluvlastnictví úspěšně podala.“
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tedy oprávněn majetek ve společném jmění manželů užívat, toto jeho právo je omezeno
pouze stejným právem druhého manžela. Rozsah užívání jednotlivých částí majetku
ve společném jmění manželů musí být mezi manžely domluven.
Nedohodnou-li se manželé na rozsahu užívání majetku ve společném jmění
manželů, mohou se s návrhem na úpravu užívání obrátit na soud. Soud musí právo
užívání majetku mezi manžele spravedlivě rozdělit, nelze připustit, aby soud nařídil
některému z manželů danou věc či jinou část jejich společného majetku druhému
manželu vydat. Tím, že by soud přikázal jednomu z manželů vydat natrvalo věc
druhému manželu, zabránil by tím možnosti tohoto manžela danou věc užívat48.
Mimo to, že manželé užívají majetek, který tvoří společné jmění manželů,
společně, jsou také oba povinni tento majetek také společně udržovat. Pojem udržovat
souvisí s výkonem správy majetku, kterou upravuje následný odstavec 2 § 145
občanského zákoníku. Podle něj pak obvyklou správu majetku náležejícího do
společného jmění manželů může vykonávat každý z manželů. V ostatních záležitostech
je třeba souhlasu obou manželů, jinak je právní úkon neplatný.
Zákon nestanoví taxativní ani demonstrativní výčet úkonů, které lze považovat
za obvyklou správu či naopak za nakládání s majetkem, které tuto obvyklou správu
přesahuje. Stálá soudní praxe vyvodila, že „prodej nemovitosti je dispozicí vybočující z
obvyklé správy společného majetku manželů.“49 Při posuzování, zda daný úkon byl
obvyklou správou majetku náležejícího do společného jmění manželů, je třeba vždy brát
v úvahu konkrétní majetkové poměry v daném manželství. Daný úkon jednoho
z manželů je také třeba hodnotit v širším časovém horizontu. Je proto možné, že
posuzovaný úkon v případě, že je ojedinělý, bude možné zahrnout pod obvyklou správu,
pokud by ale byl učiněn v krátkém časovém období několikrát, nelze toto počínání za
obvyklou správu považovat.
Právní úkon, který není obvyklou správou majetku náležejícího do společného
jmění manželů, a byl učiněn bez souhlasu druhého manžela, je neplatný. Souhlas
druhého manžela přitom nemusí být nijak kvalifikovaný, může být dán před nebo po
48

Rozsudek Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 3.4.1964, sp.zn.: C 32/1964 in Sbírka soudních
rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu České republiky, r. 1964, č. 7-8, s. 329. „Za trvání manželství
užívají oba manželé společné věci v bezpodílovém spoluvlastnictví (§ 144 zák. č. 40/1964 Sb.). Je-li
předmětem tohoto spoluvlastnictví osobní vůz, nemůže se jeden z manželů domáhat na druhém
manželovi vydání dokladů k vozu a tak vyloučit druhého manžela z možnosti společného užívání vozu.“
49
Rozhodnutí Nejvyššího soudu R 15/64 in Jehlička, O., Švestka, J., Škárová, M. a kol. Občanský
zákoník. Komentář. 8. vydání. Praha: C.H. Beck, 2003, s. 418.
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učinění právního úkonu a může mít písemnou či ústní formu nebo může být udělen
konkludentně tak, že druhý manžel, ačkoliv se dozví o učiněném či plánovaném úkonu,
který nenaplňuje znaky obvyklé správy majetku ve společném jmění manželů, tento
úkon nenapadá, naopak je s ním srozuměn.
Neplatnost způsobená nedostatkem souhlasu druhého manžela je relativní, a
proto se na daný právní úkon pohlíží jako na platný, dokud není platnost tohoto úkonu
druhým manželem napadena. Neplatnosti daného úkonu se druhý manžel, který se
tohoto úkonu neúčastnil, může dovolávat v tříleté promlčecí lhůtě. Tato lhůta začíná
běžet ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé, tedy od učinění právního úkonu.
Povinnost obou manželů jednat v souladu nebo alespoň se souhlasem druhého
manžela je vázána pouze na ty úkony, které se týkají majetku, který již do společného
jmění manželů náleží. „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.“50 Samotný
„převod peněžních prostředků jedním z manželů bez souhlasu druhého na účet třetí
osoby je (ale) právním úkonem relativně neplatným, přesahuje-li tento úkon rámec
obvyklé správy majetku“51.
Podniká-li jeden z manželů, je oprávněn majetek ve společném jmění manželů
nebo jeho část použít jen se souhlasem druhého manžela. Forma tohoto souhlasu taktéž
není v zákoně uvedena, nemusí se proto jednat pouze o písemný souhlas, ačkoliv při
zápisu podnikatele do obchodního rejstříku je tato forma někdy vyžadována. Souhlas je
třeba udělit nejpozději při prvním použití majetku nebo jeho části. K dalším právním
úkonům podnikajícího manžela s tímto majetkem se již souhlasu druhého manžela
nevyžaduje. Z tohoto důvodu se musí jednat o bezpodmínečný souhlas s použitím
majetku ve společném jmění manželů nebo jeho konkrétní části za účelem podnikání,
bez jakéhokoliv časového omezení. Pokud by podnikající manžel užíval společný
majetek pro potřeby podnikání bez souhlasu druhého manžela, jednalo by se o neplatný
právní úkon podle § 145 odst. 2 občanského zákoníku.

50
51

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16.07.2008 sp.zn. 28 Cdo 2199/2008. www.nsoud.cz.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.03.2009 sp.zn. 22 Cdo 3336/2006. www.nsoud.cz.
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5.2. Modifikace správy společného jmění manželů
Zásady výkonu práv a povinností manželů týkající se správy společného jmění
mají dispozitivní povahu. Manželé, případně i snoubenci, se mohou ve formě
notářského zápisu dohodnout na odchylných pravidlech. Manželé tak mohou dohodou
stanovit, že jakoukoliv správu společného majetku bude vykonávat jen jeden z manželů,
nebo každý z nich samostatně. Mimo to mohou manželé změnit zákonné podmínky, za
kterých může vykonávat správu každý manžel samostatně s účinky pro oba manžele, a
za kterých budou správu společného jmění vykonávat oba manželů současně či jen
jeden manžel se souhlasem manžela druhého. Není ani vyloučeno sjednání určité formy
souhlasu vyžadované pro výkon správy majetku jen jedním z manželů za souhlasu
druhého manžela.
Tuto dohodu lze uzavřít nejen ohledně celé šíře společného jmění manželů, ale
také ohledně určitých složek tohoto společenství či pouze ohledně majetku nebo
závazků určité hodnoty.
Tyto dohody mohou významně zasáhnout do práv třetích osob, které vstupují
s manžely do právních vztahů. I v tomto případě jsou stejně jako u (před)manželských
smluv tyto osoby chráněny ustanovením § 143a odst. 4 občanského zákoníku, ze
kterého vyplývá, že manželé se mohou na dohodu o odchylné správě společného jmění
manželů vůči třetí osobě odvolat jen tehdy, pokud je jí obsah této dohody znám. I zde
platí, že obsah smlouvy musí být třetí osobě znám již v rozhodné době, kdy došlo
k právnímu úkonu s třetí osobou.

Oddíl 6. Vypořádání společného jmění manželů vyloučeného z
majetkového společenství v důsledku modifikace
6.1. Obecné výklady
Zanikne-li společné jmění manželů, provede se jeho vypořádání podle § 149
odst. 2 a 3 občanského zákoníku. Tato ustanovení se v souladu s ustanovením § 149
odst. 4 občanského zákoníku použijí obdobně i v případech, kdy bylo společné jmění
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manželů zúženo anebo pokud k zúžení společného jmění manželů až na obvyklé
vybavení domácnosti došlo rozhodnutím soudu52. Zákon ovšem nestanoví povinnost
vypořádat společné jmění při každém zúžení společného jmění manželů nebo při
každém rozhodnutí soudu. Dle zákonné dikce k vypořádání má dojít pouze, pokud bylo
společné jmění manželů zúženo podle § 143a odst. 1 občanského zákoníku nebo pokud
soud rozhodl o zúžení společného jmění manželů ze závažných důvodů, tj. podle
ustanovení § 148 odst. 1 občanského zákoníku. Na ostatní případy – tj. na rozhodnutí
soudu dle § 148 odst. 2 občanského zákoníku anebo na případy, kdy manželé v průběhu
manželství vyhradili vznik společného jmění manželů zcela nebo zčásti ke dni zániku
manželství, se toto ustanovení nevztahuje.
Ačkoliv ustanovení § 149 odst. 4 občanského zákoníku výše uvedené varianty
modifikace společného jmění manželů nevyjmenovává, lze se za použití výkladových
metod dobrat k závěru, že vypořádání společného jmění manželů se provede i poté, co
bylo majetkové společenství zúženo soudem dle § 148 odst. 2 občanského zákoníku.
Pokud bychom připustili opačné stanovisko, docházelo by k nelogickému štěpení právní
úpravy, pro které nelze najít žádné racionální odůvodnění. Tato diskrepance povinnosti
společné jmění manželů vypořádat jistě nebyla záměrem zákonodárce. Historickým a
systematickým výkladem ustanovení § 149 občanského zákoníku lze proto dojít
k závěru, že i v případě, že společné jmění manželů bude zúženo dle § 148 odst. 2
občanského zákoníku, použijí se ustanovení o vypořádání společného jmění manželů
obdobně. Tento názor zastává i značná část právní teorie i praxe53.
S ohledem na text ustanovení § 149 odst. 4 občanského zákoníku, které uvádí, že
právní úprava vypořádání společného jmění manželů se použije i v případech
uvedených v § 143a odst. 1 a § 148 odst. 1 občanského zákoníku, by vypořádání
společného jmění manželů mělo následovat i v tom případě, kdy manželé rozsah svého

52

„Jestliže však účastníci v dohodě o zúžení společného jmění (§ 143a odst. 1 ObčZ) sjednají, že k
dalšímu vypořádání nemá již dojít, nelze jej provést.“ Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze
dne 3. prosince 2009, sp. zn. 22 Cdo 183/2008. www.nsoud.cz.
53
Tento názor je vyjádřen i např.: Dvořák, J.: Majetkové společenství manželů. Praha: Aspi Publishing,
2004, str. 200; Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J.: Občanské právo hmotné. 4., aktualizované a
přepracované vydání. 1. svazek. Praha: Aspi Publishing, 2005, str. 397. Zmiňovaní autoři se danou
problematikou podrobně nezabývají, tento názor je vyjádřen pouze nepřímo formou konstatování.
Detailní výklad k tomuto tématu viz Králíčková, Z.: Vypořádání společného jmění manželů a obecná
výkladová pravidla a zásady právní. Bulletin advokacie. 2006. č.10, s. 41n. Opačný názor viz Chalupa,
L.: Zúžení společného jmění manželů (k diskusi). Bulletin advokacie. 2006. 7-8. s. 46n.
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společné jmění manželů rozšíří anebo zúží pouze o některé části tohoto společenství54.
To je dle mého názoru zcela v logickém rozporu s účelem jednotlivých způsobů
modifikace společného jmění manželů. V případě, že je společné jmění manželů
rozšířeno o další majetek či závazek, neměla by tato skutečnost mít za následek, že
společné jmění manželů nabyté před uzavřením této dohody je třeba vypořádat. Stejně
tak, pokud je společné jmění manželů zúženo dohodou těchto manželů pouze o určitou
skupinu věcí, majetkových práv či závazků, které do společného jmění manželů již
patří, nemělo by dojít k zániku, příp. zúžení, zbylé masy společného jmění manželů a
nemělo by tedy být třeba provést vypořádání celého společného jmění manželů. Jiné
výklady by dle mého názoru vedly ad absurdum a zapříčinily by faktickou
nepoužitelnost ustanovení o modifikaci společného jmění manželů, jež měla původní
rigidní úpravu uvolnit a liberalizovat manželské majetkové právo.
S ohledem na výše uvedené výklady považuji stav současné právní úpravy za
nedostačující a dle mého názoru je více než nutné v zájmu právní jistoty účastníků
právních vztahů, aby ustanovení dotýkající se zmiňované tematiky byla novelizována a
aby zákonodárce jasně vyjádřil svoji vůli, v případech jakých způsobů modifikace
společného jmění manželů (včetně jejich obsahu) je toto majetkové společenství třeba
následně vypořádat.

6.2. Způsoby vypořádání zúženého společného jmění manželů
Vypořádání společného jmění manželů je možno provést třemi způsoby –
dohodou manželů, rozhodnutím soudu anebo aplikací zákonné domněnky stanovené v §
150 odst. 4 občanského zákoníku. Zákonná domněnka vypořádání společného jmění
manželů nastupuje pouze, pokud majetkové společenství nebylo vypořádáno dohodou či
rozhodnutím soudu.

54

Tento názor viz Jehlička, O., Šestka, J., Škárová, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 8. vydání.
Praha: C.H. Beck 2001, s. 426.
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6.2.1. Vypořádání zúženého společného jmění manželů dohodou
manželů
Zákon umožňuje manželům (příp. bývalým manželům) vypořádat jejich zúžené
společné jmění přednostně dohodou. Tato dohoda musí být pod sankcí absolutní
neplatnosti uzavřena písemně, forma notářského zápisu se zde nevyžaduje. Ustanovení
občanského zákoníku o vypořádání společného jmění formou dohody obsahuje taktéž
vadnou konstrukci o účinnosti dohody v případě, že do společného jmění manželů
náleží též nemovitost. Jak již bylo řečeno - smlouva, jejímž předmětem je vypořádání
vlastnického práva k nemovitosti, k podílu na nemovitosti, k bytové jednotce či
nebytovému prostoru, nabude účinnosti již jejím uzavřením. Vkladem vlastnického
práva do katastru nemovitostí pak nastávají věcněprávní účinky převodu nemovitostí
zapisovaných do katastru nemovitostí (nebo podílů na nich) a dochází k nabytí
vlastnického práva příslušného účastníka smlouvy k nemovitosti zapsané v katastru
nemovitostí, k podílu na této nemovitosti, k bytové jednotce či nebytovému prostoru, a
to ke dni podání návrhu na provedení vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Společné jmění manželů musí být vypořádáno do tří let od zániku společného
jmění manželů, resp. od doby kdy došlo k jeho zúžení. Nestane-li se tak, a nebyl-li
podán návrh na vypořádání soudem, nastupuje zákonná domněnka uvedená v § 150
odst. 4 občanského zákoníku, o níž bude pojednáno níže. Pokud je dohoda o vypořádání
majetku vázána na odkladnou podmínku, musí být tato podmínka naplněna nejpozději
do posledního dne tříleté lhůty.
Pokud je předmětem vypořádání ve formě dohody manželů nemovitost zapsaná
v katastru nemovitostí, podíl na této nemovitosti, bytová jednotka či nebytový prostor,
vystupuje do popření otázka, zda v dané tříleté lhůtě postačí uzavření dohody anebo zda
je nutné v této lhůtě podat návrh na vklad práv z této dohody do katastru nemovitostí.
Zákon stanoví, že do doby tří let je potřeba, aby došlo k vypořádání. Je proto třeba
zkoumat, kdy dojde k perfekci vypořádání společného jmění manželů, pokud bude
majetek vypořádáván ve formě dohody. Jsem toho názoru, že úplnost vypořádání
společného jmění manželů nelze slučovat s účinností smlouvy.
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K vyloučení účinků nevyvratitelné domněnky je tedy třeba nejen uzavření
dohody o tom, jak se manželé vypořádali, ale je nutné, aby toto vypořádání bylo
fakticky uskutečněno55. Tento názor je podporován i soudní praxí56. Zastánci opačného
názoru57 argumentovali zejména nálezem Ústavního soudu České republiky58, ve
kterém soud judikoval, že návrh na vklad vlastnické práva do katastru nemovitostí lze
podat v časově neomezené lhůtě, neboť ani uplynutí času nemůže nic změnit na
vázanosti účastníků smlouvy projevy jejich vůle. Je třeba zdůraznit, že předmětem
sporu řešeného v rozhodnutí Ústavního soudu České republiky ale byla vázanost
účastníků kupní smlouvou, nikoliv dohodou o vypořádání společného jmění manželů.
V případě kupní smlouvy zákon skutečně nestanoví, v jaké lhůtě má být návrh na vklad
vlastnického práva vyplývající ze smlouvy podán, a proto jej lze podat kdykoliv.
V případě vypořádání společného jmění manželů ale nelze závěrů tohoto judikátu
použít, neboť ustanovení § 150 odst. 4 občanského zákoníku vyžaduje, aby v tříleté
lhůtě bylo provedeno vypořádání společného jmění manželů. Jedná se tedy o výjimku
z obecné zásady, že návrh na vklad vlastnického práva k nemovitosti, jež je předmětem
zápisu v katastru nemovitostí, nebo k podílu na ní, případně k bytové jednotce či
nebytovému prostoru, lze podat kdykoliv po jejím uzavření59.
Tomuto stanovisku odpovídají i ustanovení zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech
vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Katastr nemovitostí v řízení o
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí v souladu s § 5 odst. 1 písm. e)
zákona č. 265/1992 Sb. zjišťuje, zda jsou účastníci dohody oprávněni nakládat
s předmětem této dohody. V tomto případě je rozhodné zejména zjištění, zda dohodou
vypořádávaný majetek byl ve společném jmění jejích účastníků v době, kdy byl na
základě této dohody podán návrh na vklad. Jestliže návrh na vklad byl podán po
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Srov. dikci zákona (§ 150 odst. 4 občanského zákoníku) : Nedošlo-li do tří let od zániku společného
jmění manželů k jeho vypořádání dohodou …
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Viz rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 3. 2004, sp. zn. 22 Cdo 2565/2003. In
Soubor rozhodnutí Nejvyššího soudu, C. H. Beck. Praha. poř. č. 2528 nebo rozsudek Nejvyššího soudu
České republiky ze dne 31. července 2006, sp. zn. 30 Cdo 2193/2005, uveřejněný na webových stránkách
www.nsoud.cz.
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Tento názor zastává např. Mgr. Jan Veselý. Viz Veselý, J. Co přináší novela občanského zákoníku do
majetkových vztahů manželů? Právní rozhledy. 1998. č. 6. s. 299.
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Srovnej Nález Ústavního soudu ČR vydaný dne 7.10.1996, sp.zn.: IV ÚS 201/96, in Sbírka nálezů a
usnesení Ústavního soudu ČR. Svazek č. 6. Nález č. 96, s. 197.
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K předestřené problematice se zcela konkrétně vyjádřil Ústavní soud ČR v nálezu ze dne 30. 8. 2000,
sp.zn.: I. ÚS 412/2000, in Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR. Svazek č. 19. Nález č. 29, s.
279, který taktéž vyslovil, že návrh na vklad vlastnického práva dle dohody o vypořádání musí být podán
nejpozději poslední den lhůty určené k vypořádání.
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uplynutí tří let od zániku společného jmění, pak byl podán již v době, kdy nastala
ohledně nemovitostí nevyvratitelná právní domněnka, přičemž v důsledku jejího
uplatnění vzniklo podílového spoluvlastnictví manželů, resp. bývalých manželů k těmto
nemovitostem. Podílovým spoluvlastníkům pak v souladu se zákonem nesvědčí
vlastnické právo k celé věci omezené stejným právem druhého spoluvlastníka, jak je
tomu v případě věcí ve společném jmění manželů, nýbrž disponují pouze podílem na
dané věci. Nejsou již tedy oprávněni nakládat s předmětem dohody o vypořádání, tedy
s nemovitostí jako celkem, a katastrální úřad je povinen návrh na zápis vlastnického
práva do katastru nemovitostí na základě dohody o vypořádání z důvodů uvedených v §
5 odst. 2 zákona č. 265/1992 Sb. zamítnout.
Občanský zákoník v souladu se zásadou maximální smluvní autonomie vůle
účastníků preferuje vypořádání zúženého společného jmění manželů dohodou manželů.
V tomto případě nejsou manželé vázáni pravidly pro vypořádání společného jmění
manželů stanovených v § 149 občanského zákoníku, ačkoliv lze ze systematického
zařazení těchto ustanovení spíše dovodit opak. Nejvyšší soud České republiky v tomto
případě ale judikoval, že dohoda o vypořádání společného jmění manželů, kterou jeden
z účastníků nabude podstatně menší podíl, případně se mu nedostane ničeho, není
neplatná pro rozpor s § 149 odst. 2, 3 občanského zákoníku60. Otázkou ale zůstává, zda
smlouva výše uvedeného obsahu nemůže být neplatná pro rozpor s dobrými mravy,
zejména s ohledem na zájmy nezletilých dětí.
Obsahem dohody uzavřené mezi manžely nesmí být dotčena práva věřitelů.
V případě, že by smlouva o vypořádání zkracovala práva věřitele, mohl by se tento
věřitel domáhat, že je tato dohoda vůči němu neúčinná podle § 42a občanského
zákoníku. Mimo to lze dle mého názoru napadat i její platnost, neboť jde o dohodu,
která svým obsahem odporuje zákonu (§39 občanského zákoníku).
Manželé se mohou dohodnout i na vypořádání jen části jejich společného jmění.
Ohledně té části společného jmění manželů, jež nebyla zahrnuta do dohody o
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Viz rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 7. 2000 sp. zn. 22 Cdo 726/99, Právní
rozhledy č. 2000, č. 11. V daném rozsudku je uvedeno, že dohoda není neplatná pro rozpor s § 150
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„Při vypořádání se vychází z toho, že podíly obou manželů jsou stejné. 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. Dále se přihlédne především k potřebám
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udržení společných věcí. Při určení míry přičinění je třeba vzít též zřetel k péči o děti a k obstarávání
společné domácnosti“. Tyto zásady v současné době upravují odstavce 2,3 § 149 občanského zákoníku.
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vypořádání, lze podat návrh na vypořádání soudem, a to za předpokladu, že ještě
nenastoupila zákonná domněnka vypořádání uplynutím tříleté lhůty dle § 150 odst. 4
občanského zákoníku. Soud pak provede následné dílčí vypořádání v návaznosti na
předcházející vypořádání dohodou. Pokud by byla dohoda mezi manžely zjevně
jednostranná a jeden za manželů by podle této dohody měl získat nepoměrně více,
provede soud vypořádání zbylého majetku tak, aby celkové vypořádání odpovídalo
hlediskům ustanovení § 149 občanského zákoníku.

6.2.2. Vypořádání zúženého společného jmění manželů soudem
Pokud se manželé nechtějí či nemohou dohodnout na vypořádání společného
jmění manželů, mohou se manželé nebo jeden z nich obrátit na soud s návrhem, aby
společné jmění manželů bylo vypořádáno v soudním řízení.
V případě, že tak učiní do posledního dne předcházejícím dni, jímž bude
ukončena tříletá prekluzivní lhůta podle § 150 odst. 4 občanského zákoníku, mohou
odvrátit nastolení nevyvratitelné právní domněnky uspořádání právních vztahů. To však
jen za předpokladu, že předmětem soudního řízení učiní veškerý majetek a veškeré
závazky, které se ke dni zúžení společného jmění manželů ve společném jmění manželů
nacházely a nebyly dosud vypořádány dohodou. Pokud manželé nestanoví předmětem
soudního vypořádání veškerý majetek, který do společného jmění manželů náležel,
bude ta část společného jmění manželů, ohledně níž nebylo soudní řízení zahájeno, příp.
která nebyla vypořádána dohodou manželů, podléhat režimu nevyvratitelné právní
domněnky dle § 150 odst. 4 občanského zákoníku, a to od uplynutí tříleté lhůty, během
níž měli manželé možnost vypořádat společné jmění manželů dohodou anebo navrhnout
jeho vypořádání soudu.
Proti výše uvedenému stanovisku vystupuje část právní praxe, jež zastává názor,
že pokud byl návrh na vypořádání společného jmění manželů (byť i neúplný) podán
soudu, je vyloučeno uplatnění nevyvratitelné právní domněnky dle § 150 odst. 4
občanského zákoníku, a to až do doby pravomocného ukončení soudního řízení.
„V rámci ve lhůtě zahájeného řízení může kterýkoliv z účastníků i po lhůtě tří let od
zániku manželství rozšířit předmět vypořádání o další položky, které nebyly
v původním návrhu uvedeny. Teprve po pravomocném skončení řízení o (byť jen
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částečném) vypořádání BSM lze přisvědčit názoru, že se na nevypořádaný majetek
patřící do BSM uplatní nevyvratitelná právní domněnka vypořádání BSM“.61
Tento názor je nutné odmítnout. Právní režim dle nevyvratitelné domněnky
započne běžet již uplynutím tří let od zúžení či zániku společného jmění manželů.
Zákon tuto skutečnost stanoví zcela jasně. Vyloučení způsobu vypořádání stanoveného
nevyvratitelnou domněnkou lze pouze předchozím vypořádáním tohoto majetku na
základě dohody manželů anebo podáním návrhu na vypořádání společného jmění
manželů na soud. Předmětem soudního řízení o vypořádání pak může být jen to, co ze
společného jmění manželů dosud nebylo vypořádáno bez ohledu na to, zda
k vypořádání došlo dohodou či uplatněním právní domněnky. Řízení o vypořádání
společného jmění manželů je řízením sporným, jež je ovládáno zásadou dispoziční.
Účastníci řízení tedy určují v mezích zákona průběh řízení a dále disponují i předmětem
řízení, neboť žalobou vymezí, o čem má soud rozhodovat. Soud je rozsahem předmětu
řízení vázán. Manželé tedy mohou učinit předmětem řízení pouze část společného jmění
manželů, ohledně jiné části může být uzavřena dohoda a zbývající poslední část bude
vypořádána nevyvratitelnou zákonnou domněnkou. To odpovídá autonomii vůle, neboť
manželé se mohou svobodně rozhodnout, jaký způsob vypořádání je pro ně vyhovující.
Pokud tedy nebyl předmět řízení rozšířen do tří let od zániku nebo zúžení
společného jmění manželů tak, aby postihnul veškerý majetek a závazky manželů, dojde
ohledně části společného jmění manželů, která nebyla vypořádána, k nastoupení
nevyvratitelné právní domněnky, a to uplynutím posledního dne tříleté lhůty dle § 150
odst. 4 občanského zákoníku.
V této souvislosti je třeba se dále zabývat otázkou způsobu vypořádání
společného jmění manželů, pokud by v průběhu řízení došlo k zpětvzetí žaloby.
V tomto případě bychom zřejmě za použití analogie došli k závěru, že pokud došlo k
zpětvzetí žaloby, společné jmění manželů by bylo vypořádáno za pomocí zákonné
domněnky, jež by se uplatnila ode dne právní moci rozhodnutí o zastavení řízení. Pro
rozdělení společného jmění manželů by byl ale rozhodný stav existující k poslednímu
dni tříleté lhůty. Soud je povinen při rozhodování o připuštění zpětvzetí návrhu na
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Viz Hašek, J., Kazda, P. Nevyvratitelná právní domněnka vypořádání SJM. Bulletin advokacie. 2006.
č. 5, s. 35,36. Autoři používají zkratku BSM (bezpodílové spoluvlastnictví manželů), ačkoliv sami na
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základě novely č. 81/1998 Sb. přetransformovalo na společné jmění manželů.
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zahájení řízení o vypořádání společného jmění manželů v době, kdy od zániku
společného jmění manželů uplynula doba delší než tří let, poučit účastníky řízení o
významu a důsledcích ustanovení § 150 odst. 4 občanského zákoníku, aby bylo zřejmé,
že oba účastníci řízení jsou srozuměni s důsledky, které ohledně jejich zaniklého
společného jmění manželů nastanou62. Pokud by totiž soud nevzal při rozhodování o
zastavení řízení v důsledku zpětvzetí v potaz stanovisko odpůrce, ztratil by tento
účastník řízení možnost domoci se vypořádání majetku ve společném jmění manželů
prostřednictvím soudu a bez jeho vlivu by došlo k aplikaci zákonné domněnky
vypořádání společného jmění manželů. V případě, že odpůrce nebude souhlasit se
zpětvzetím návrhu na zahájení řízení o vypořádání společného jmění manželů,
z důvodu, že s ohledem na uplynutí tříleté lhůty stanovené pro vypořádání společného
jmění manželů dohodou či soudem již tento účastník nebude moci se s úspěchem
domáhat rozhodnutí o vypořádání společného jmění manželů, měl by soud aplikovat
ustanovení § 96 odst. 3 občanského soudního řádu a rozhodnout, že zpětvzetí není
účinné. To ale může podle § 96 odst. 4 občanského soudního řádu ale učinit jen tehdy,
pokud ve věci již začalo soudní jednání. K této problematice se vyslovil Ústavní soud
ČR ve svém nálezu ze dne 14. 5. 1997, sp.zn.: I. ÚS 16/97, takto: „Pokud okresní soud
v průběhu tří let formálně nenařídil jednání – byť podle obsahu spisů fakticky ve věci
samé jednal – a tím v souzené věci vzhledem k zákonné nevyvratitelné domněnce
vypořádání BSM vyloučil stěžovatele po uplynutí tří let od zániku BSM z možnosti
podat návrh na jeho vypořádání, postupoval v rozporu se zásadami spravedlivého
procesu, jenž tvoří součást základních práv a svobod“63.
I přesto, že je řízení o vypořádání společného jmění manželů ovládáno zásadou
dispoziční, je soud vázán způsobem vypořádání stanoveným v § 149 občanského
zákoníku, nikoliv navrhovaným způsobem vypořádání navrhovatele či odpůrce.
Podle § 149 odst. 2 občanského zákoníku se vychází z toho, že podíly obou
manželů jsou stejné. Jedná se o vyvratitelnou zákonnou domněnku, lze tedy mít za to,
že kterýkoliv z manželů může prokázat, že podíly manželů na jejich společném jmění
jsou různé. Jde zejména o případy, kdy se jeden z manželů svou značnou pílí a
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Ústavního soudu ČR. Svazek č. 8, nález č. 52, s.37.
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vyvíjením velkého úsilí zasloužil o nadstandardní životní úroveň rodiny a nabytí
majetku velké hodnoty. Na společných dluzích by se pak manželé či rozvedení manželé
podíleli zásadně ve stejném poměru, v jakém se podílejí na společném majetku64.
Standardně je ale majetek ve společném jmění manželů rozdělován za
současného přihlédnutí k níže uvedeným kritériím uvedeným v § 149 odst. 2,3
občanského zákoníku rovnou polovinou každému z manželů, příp. bývalých manželů.
Povinnost uhradit dosud nesplacené dluhy (zejména nestandardně vysoké závazky,
případně závazky s vysokým příslušenstvím) pak ukládá zpravidla soudní praxe oběma
manželům jednou polovinou s tím, že pokud některý z nich zaplatí více, má právo se
vůči druhému manželu domáhat finančního vyrovnání65.
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, a to ve výši, ve které byly finanční prostředky
vynaloženy. Zhodnocení majetku ve výlučném vlastnictví nemá na vypořádání
společného jmění manželů vliv66.
Dále se přihlédne k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu a k tomu, jak se
zasloužil o nabytí a udržení společných věcí. Při určení míry přičinění je třeba vzít též
zřetel k péči o děti a o obstarávání společné domácnosti.
Soud tak nejprve určí rozsah společného jmění manželů, jež má být vypořádáno,
a následně jednotlivé položky tohoto jmění ocení. Hodnota majetku je určena tak, že se
manželé, resp. bývalí manželé, na této hodnotě shodnou anebo je oceněna soudním
znalcem.
Při stanovení ceny jednotlivých položek společného jmění manželů znalcem se
vychází z ceny věci v době vypořádání, avšak z jejího stavu v době zániku či zúžení
společného jmění manželů (bezpodílového spoluvlastnictví manželů)67. Zhodnocení
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1972, č. 42, s. 263n.
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společné věci manžely či bývalými manžely v době po zániku nebo zúžení jejich
společného jmění ze zdrojů, jež netvořily součást tohoto jmění, nemá vliv na cenu,
kterou soud pro účely řízení o vypořádání společného jmění manželů stanoví68.

6.2.3. Vypořádání zúženého společného jmění manželů zákonnou fikcí
Pokud nedojde k vypořádání dohodou ani k podání návrhu na soudní vypořádání
ve tříleté lhůtě po zániku či zúžení společného jmění manželů, stanoví § 150 odst. 4
občanského zákoníku nevyvratitelnou domněnku vypořádání. Jejím nastoupením je
vytvořen stav, kdy u movitých věcí, které každý z manželů užívá výlučně pro potřebu
svou nebo své rodiny a domácnosti, platí, že se manželé vypořádali podle toho, jak tyto
věci užívají. Za rozhodující okamžik je nutné považovat stav na konci lhůty, nikoliv
pouze poslední den lhůty, nýbrž přiměřený časový úsek před ukončením stanoveného
tříletého období. U ostatních movitých věcí platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a
že podíly obou manželů jsou stejné. U nemovitých věcí platí také vznik podílového
spoluvlastnictví, a to bez ohledu na to, zda se jedná o nemovitosti zapisované do
katastru nemovitostí či nikoliv. Stejný režim jako u nemovitostí by s ohledem na § 3
odst. 2 zákona o vlastnictví bytů platil i pro bytové a nebytové jednotky. U ostatních
majetkových práv, pohledávek a závazků manželům společným se přiměřeně uplatní
pravidlo, podle kterého jsou tyto ostatní hodnoty a závazky v podílovém
spoluvlastnictví a podíly obou manželů jsou stejné. Závazky se tedy zpravidla změní na
dílčí závazky s rovným podílem obou manželů a každý z manželů bude povinen je
splnit stejným dílem.
Po uplynutí tříleté lhůty od zúžení společného jmění manželů, se nemůže manžel
úspěšně domáhat vypořádání investic vynaložených ze společného na oddělený majetek
manžela nebo toho, co vynaložil ze svého na majetek, k němuž společné jmění zúžením
zaniklo69.

68

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 7.12.1999, sp.zn.: 2 Cdon 2060/97, in Šarman, J. Přehled
judikatury ve věcech majetkových vztahů mezi manžely. ASPI, a.s., Praha 2006, s. 173.
69
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. dubna 2007, sp.zn.: 22 Cdo 2903/2005, www.nsoud.cz.
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6.3. Předběžné vypořádání společného jmění manželů před jeho
zánikem
I přesto, že novely z let 1991 a 1998 značně uvolnily rigiditu manželského
majetkového práva, neobsahuje současná právní úprava (mimo speciální úpravy
uvedené v § 24a zákona o rodině) výslovné ustanovení o možnosti vypořádat toto
majetkového společenství pro případ jeho zániku za jeho existence.

Jak již bylo

v oddílu 1 této práce řečeno, obecný zákoník občanský z roku 1811 zakotvoval institut
svatební smlouvy, jejímž obsahem byla ujednání ohledně majetkových vztahů manželů
v průběhu manželství, ale také práva a povinnosti pro případ zániku manželství smrtí
jednoho z manželů. Výkladem vybraných ustanovení současného občanského zákoníku
a zákona o rodině ale lze dojít k tomu závěru, že dohoda manželů o majetkovém
vypořádání po zániku společného jmění manželů uzavřená za existence společného
jmění manželů je neplatná pro rozpor se zákonem.
Současná právní úprava dědického práva výslovně stanoví, že společná závěť
více zůstavitelů je neplatná. Jedná se přitom s ohledem na § 40a občanského zákoníku o
neplatnost absolutní. Z výše uvedeného vyplývá, že manželé ani snoubenci nemohou
pojmout do (před)manželské smlouvy ujednání o jejich majetkových poměrech pro
případ smrti jednoho z nich. Zákonné uspořádání majetkových poměrů po smrti jednoho
z manželů tak lze modifikovat pouze jednostranným právním úkonem – závětí.
Pokud jde o řešení majetkových vztahů po rozvodu manželství v rámci
(před)manželské smlouvy, zákon tuto možnost výslovně nezakazuje, upravuje ji však
pouze v případě tzv. nesporného rozvodu, tedy rozvodu manželství podle § 24a zákona
o rodině. Jde o zvláštní druh rozvodu, jehož předpoklady jsou výslovně vymezeny právě
ve zmíněném ustanovení zákona o rodině. Podmínkou pro vyslovení rozvodu
manželství podle tohoto ustanovení zákona (při splnění dalších tam vymezených
předpokladů) je mimo jiné, že manželé soudu předloží písemné smlouvy s úředně
ověřenými podpisy řešící vypořádání vzájemných vztahů k majetku, uspořádání práv a
povinností vyplývajících ze společného bydlení, případně i plnění výživného po
rozvodu.
Smlouva o vypořádání vzájemných majetkových vztahů pro dobu po rozvodu,
uzavřená ještě za existence manželství, je tedy institutem zákona o rodině, který jej ale
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povoluje jen v souvislosti s rozvodem dle § 24a zákona o rodině. V ostatních případech
se na majetkové vztahy manželů vztahuje obecné ustanovení § 149 odst. 1 a 2
občanského zákoníku. V odstavci jedna tohoto ustanovení je jednoznačně stanoveno, že
společné jmění manželů zaniká zánikem manželství. Ze znění § 149 odst. 2 občanského
zákoníku, stanovícího, že v případě zániku společného jmění manželů se provede jeho
vypořádání, lze dovodit, že vypořádat lze pouze zaniklé společné jmění manželů. Ze
vzájemného vztahu odst. 1 a 2 § 149 vyplývá, že společné jmění manželů lze platně
vypořádat jen po zániku manželství70. Ve smlouvě uzavřené podle ustanovení § 143a
lze však sjednat dohodu o výživném pro rozvedenou manželku; v této části však
smlouva nemůže do rozvodu nabýt účinnosti71.
Absenci zákonné úpravy umožňující manželům uspořádat dohodou svoje
majetkové poměry po zániku společného jmění manželů v důsledku rozvodu nebo smrti
jednoho z nich považuji za nedostatek. V mnohých případech by umožnila
bezkonfliktní rozchod manželů a předešla by tak i několikaletým soudním sporům.
V dědickém právu by navíc posílila autonomii vůle zůstavitele, který by mohl ještě za
dobu svého života upravit vzájemnou dohodou se svým manželem majetkové
vypořádání jejich společného jmění manželů po zániku manželství.

Oddíl 7. Výkon rozhodnutí na majetek manželů po modifikaci
majetkového společenství
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, byl novelizován v reakci na novelu
občanského zákoníku č. 91/1998 Sb., až zákonem č. 30/2000 Sb., jenž nabyl účinnosti
dne 1. 1. 2001, tedy se zpožděním téměř dvou a půl let. Dne 1. 5. 2001 nabyl účinnosti
také zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
a o změně dalších zákonů, který vytvořil institut soudního exekutora. Následující výklad
je podán pouze v souvislosti s řízením podle části šesté občanského soudního řádu, lze
je ale vztáhnout i na exekuční řízení dle exekučního řádu, neboť § 52 odst. 2
70

Tento názor viz také Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. června 2001, sp.zn.: 30
Cdo 257/2001, in Šarman, J.: Přehled judikatury ve věcech majetkových vztahů mezi manžely, ASPI, a.s.,
Praha 2006, s. 59.
71
Dvořák, J. Spáčil, J. Společné jmění manželů v teorii a judikatuře. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer
ČR, a.s., 2011, s. 176.
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exekučního řádu stanoví, že nestanoví-li exekuční řád jinak, použijí se pro exekuční
řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu. Lze tedy i použít § 267
občanského soudního řádu, který danou tematiku upravuje.
Pro složitost problematiky je nejprve podán výklad k výkonu rozhodnutí
v případě, že společné jmění manželů nebylo modifikováno.

7.1. Výkon rozhodnutí v případě, že společné jmění manželů nebylo
modifikováno
Oba manželé jsou povinni plnit závazky, které tvoří společné jmění manželů,
společně a nerozdílně. Občanský zákoník ve svém § 145 odst. 3 stanovuje solidární
odpovědnost manželů za závazky tvořící jejich společné jmění. V případě, že manželé
svůj společný závazek spadající do společného jmění manželů neuhradí řádně a včas, je
jejich věřitel oprávněn podat žalobu proti oběma manželům jako solidárním dlužníkům
a domáhat se po obou manželech uspokojení své pohledávky72. V následné exekuci pro
pohledávku věřitele, jíž odpovídá závazek obou manželů spadající do společného jmění
manželů, lze proto postihnout nejen majetek spadající do společného jmění manželů, ale
i výlučný majetek obou manželů.
Výše uvedené neplatí, pokud jde o závazek jednoho z manželů nespadající dle §
143 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku do společného jmění manželů. V tomto
případě je tento svůj závazek povinen plnit pouze ten manžel, který se k němu zavázal.
Pokud tento závazek nesplní dobrovolně, může věřitel úspěšně uplatňovat svůj nárok
žalobou proti tomuto manželu, nikoliv však i proti manželu druhému. Následný výkon
rozhodnutí bude taktéž veden pouze proti manželu – dlužníkovi, výkon rozhodnutí ale
v souladu s ustanovením § 262a občanského soudního řádu bude nařízen i na majetek
náležící do společného jmění manželů.
Manžel povinného je pak dle § 267 odst. 2 občanského soudního řádu oprávněn
podat vůči oprávněnému návrh na vyloučení majetku náležejícího do společného jmění
manželů z výkonu rozhodnutí. Soud rozhodne o vyloučení majetku z výkonu rozhodnutí
72

Srov. ale rozhodnutí Nejvyššího soudu, uveřejněný pod R 24/2008: „Splnění závazku náležejícího do
společného jmění manželů, sjednaného jen jedním z manželů, nemůže věřitel v nalézacím řízení vymoci
po druhém z těchto manželů; právo věřitele domáhat se při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojení
závazku povinného manžela postižením společného jmění manželů tím není dotčeno.“
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pouze tehdy, pokud vymáhaný závazek vznikl za trvání manželství pouze jednomu
z manželů při používání majetku, který (za předpokladu, že manželé neuzavřeli
smlouvu dle ustanovení § 143a odst. 1,2,3 občanského zákoníku) náležel výhradně
povinnému proto, že jej nabyl před manželstvím, dědictvím, darem, za majetek náležící
do jeho výlučného majetku (transformace 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 který slouží podle své
povahy jen jeho osobní potřebě. Následně výkon rozhodnutí postihující tento majetek
zastaví.
Soud ale zamítne návrh na vyloučení majetku náležejícího do společného jmění
manželů v případě, že vymáhaný závazek náleží pouze jednomu z manželů proto, že
v době jeho vzniku přesahoval míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů a tento
závazek převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého. V tomto případě může být
postižen i majetek náležící do společného jmění obou manželů. Ustanovení § 267 odst.
2 občanského soudního řádu neuvádí možnost druhého manžela uplatňovat své právo
k majetku ve společném jmění manželů, pokud jde o vymožení závazku, který je
nepřiměřený majetkovým poměrům manželů a který jeden z manželů převzal bez
souhlasu druhého manžela. Je možné dovozovat, že záměrem zákonodárce byla v tomto
případě snaha chránit práva věřitelů, kteří při vzniku jejich pohledávky neznají a ani
nemohou znát majetkové poměry manželů a nemohou tedy ovlivnit, zda závazek
odpovídající jejich pohledávce bude náležet do společného jmění manželů anebo zda
bude závazkem pouze manžela kontrahenta73.
Zákon zde předpokládá, že manželé se vzájemně informují o svých právních
úkonech, jež by se mohly dotknout rozsahu jejich společného jmění. To ve většině
případů probíhá ve fungujících manželstvích, stěží ale v manželstvích, kde spolu
manželé nežijí či v případě, že jeden z manželů podal návrh na rozvod. I zde ale
společné jmění manželů trvá a mění se v důsledku právních úkonů obou manželů.
Zaniká pak až zánikem manželství. I poté ale lze nařídit výkon rozhodnutí na majetek
patřící do zaniklého společného jmění manželů, pokud v době zahájení řízení nebylo
vypořádáno.
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Částečně rozdílný názor viz Jehlička, O., Švestka, J., Škárová, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář.
6. vydání. Praha : C. H. Beck 2001, s. 487.
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Považuji za potřebné změnit stávající právní úpravu tak, že výkon rozhodnutí
pro závazek manžela, který v době jeho vzniku přesahoval míru přiměřenou
majetkovým poměrům manželů, by byl ohledně majetku náležícího do společného
jmění manželů zastaven. Tím by všechny závazky, které na základě ustanovení zákona
nepatří do společného jmění manželů, nemohly být při výkonu rozhodnutí uspokojeny
ze společného jmění manželů a došlo by tak k žádoucímu sjednocení režimu
uspokojování závazků vyloučených z majetkového společenství manželů v rámci
výkonu rozhodnutí.

7.2. Výkon rozhodnutí v případě, že společné jmění manželů bylo
zúženo dohodou manželů
Jak již bylo uvedeno, k vydobytí závazku, který spadá do společného jmění
manželů, i k vydobytí závazku, který vznikl za trvání manželství jen jednomu
z manželů, lze nařídit výkon rozhodnutí na majetek patřící do společného jmění
manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pak pro
účely nařízení výkonu rozhodnutí považuje v souladu s ustanovením § 262a odst. 1
občanský soudní řád také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů
proto, že byl smlouvou zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů
nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství.
To odpovídá průběhu řízení o nařízení výkonu rozhodnutí, které zásadně probíhá
bez jednání a bez slyšení povinného. Soud proto nemůže zkoumat, zda majetek, který
má být výkonem rozhodnutí postižen, náleží do společného jmění manželů nebo byl
zúžen dohodou manželů anebo byl vznik společného jmění manželů vyhrazen ke dni
zániku manželství. Soud proto při rozhodování o nařízení výkonu rozhodnutí vychází ze
zákonného vymezení rozsahu společného jmění manželů.
V souladu s § 267 odst. 2 občanského soudního řádu ale soud vyloučí z výkonu
rozhodnutí ten majetek, který náleží do společného jmění manželů anebo který náleží
jen manželu povinného z důvodu zúžení společného jmění manželů (nebo z důvodu, že
vznik společného jmění manželů byl vyhrazen ke dni zániku manželství), pouze pokud
vymáhaný závazek vznikl za trvání manželství jen jednomu z manželů při používání
majetku, který podle smlouvy o zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění
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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 anebo pokud vymáhaný závazek vznikl za
trvání manželství jen jednomu z manželů při používání jeho osobního majetku
vyjmenovaného dle § 143 odst. 1 občanského zákoníku.
I v tomto případě není skutečnost, že závazek převzal jeden z manželů bez
souhlasu druhého a tento závazek byl nepřiměřený majetkovým poměrům manželů,
relevantním důvodem pro vyloučení majetku, který je ve společném jmění manželů či
který se za součást společného jmění manželů považuje s ohledem na ustanovení § 262a
odst. 1 občanského soudního řádu. To má význam v případě, pokud byl ze společného
jmění manželů vyloučen pouze určitý majetek. Pokud by došlo k úplnému zúžení
společného jmění manželů až na obvyklé vybavení domácnosti, pak jde o závazek
vzniklý při používání majetku, který dle uzavřené dohody manželů nenáleží do
společného jmění manželů.
Při výkonu rozhodnutí se nepřihlíží k manželským smlouvám, kterými byl zúžen
zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů o majetek, který patřil do
společného jmění manželů v době vzniku vymáhané pohledávky. Mimo to nebude
v řízení přihlíženo ani ke manželským smlouvám, kterými byl zákonem stanovený
rozsah společného jmění manželů rozšířen o majetek povinného, který nepatřil do
společného jmění v době vzniku vymáhané pohledávky. Tyto smlouvy jsou způsobilé
zkrátit práva věřitelů, a proto se k nim při výkonu rozhodnutí zásadně nepřihlíží. To je
také v souladu s pravidlem, podle kterého se manželé mohou vůči třetí osobě na
(před)manželskou smlouvu odvolávat jen tehdy, pokud je věřiteli znám obsah
(před)manželské smlouvy ke dni vzniku jeho pohledávky.
Soud zastaví výkon rozhodnutí až po právní moci rozsudku, jímž bylo
rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje majetek, k němuž má někdo jiný právo
nepřipouštějící výkon rozhodnutí. V době od podání excindační žaloby do doby
pravomocného soudu je možné ve výkonu rozhodnutí pokračovat. Soud ovšem může
podle § 266 odst. 2 občanského soudního řádu i bez návrhu odložit provedení výkonu
rozhodnutí, lze-li očekávat, že výkon rozhodnutí bude zastaven. Pokud je výkon
rozhodnutí prováděn v souladu s ustanoveními exekučního řádu, pak soud v rozhodnutí
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o odkladu exekuce uvede i dobu, na kterou se exekuce odkládá. Po uplynutí této doby
odkladu pokračuje exekutor i bez návrhu v provádění exekuce.

7.3. Výkon rozhodnutí v případě, že společné jmění manželů bylo
zúženo rozhodnutím soudu
Z § 262a odst. 1 občanského soudního řádu a contrario vyplývá, že pokud došlo
k zúžení společného jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti
rozhodnutím soudu dle § 148 odst. 1 a 2 občanského zákoníku, tedy ze závažných
důvodů nebo proto, že jeden z manželů obdržel oprávnění k podnikatelské činnosti
anebo že se stal neomezeně ručícím společníkem v obchodní společnosti, nepovažuje se
majetek, který z důvodu soudního zúžení netvoří součást společného jmění manželů,
pro účely výkonu rozhodnutí za společné jmění manželů. Výkon rozhodnutí na tento
majetek proto nelze nařídit a exekucí lze postihnout pouze majetek toho manžela, který
je jako jediný z manželů věřiteli zavázán.
Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence soudních rozhodnutí zužujících
společné jmění manželů, bude výkon rozhodnutí často nařízen i na majetek, který by dle
§ 143 občanského zákoníku náležel do společného jmění manželů, ale který je
v důsledku rozhodnutí soudu podle § 148 občanského zákoníku pouze ve vlastnictví
manžela povinného. Pokud by byl výkon rozhodnutí uplatněn i vůči majetku manžela
povinného, pak je tento manžel oprávněn podat excindační žalobu dle § 267 odst. 1
občanského soudního řádu, z důvodu, že mu k postihovanému majetku svědčí
vlastnické právo, tedy právo, které nepřipouští výkon rozhodnutí. To platí pouze, pokud
bylo společné jmění manželů zúžené v důsledku rozhodnutí soudu vypořádáno. Zákon
nedává odpověď na otázku, jak postupovat v případě, že k vypořádání společného jmění
manželů před zahájením výkonu rozhodnutí nedošlo. S odkazem na judikaturu
Nejvyššího soudu ČR74 se domnívám, že v tomto případě by zřejmě mohlo dojít
k výkonu rozhodnutí i na majetek, který již v důsledku rozhodnutí soudu ve společném
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Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. května 2003, sp.zn.: 20 Cdo 1054/2002: „Ustanovení § 262a
o.s.ř. se použije i při nařízení výkonu rozhodnutí postihujícího majetek ze zaniklého společného jmění
(srov. § 149 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, dále jen
„obč. zák“), které – k okamžiku rozhodnému ve smyslu § 338b odst. 2 o.s.ř. – nebylo vypořádáno
(dohodou, rozhodnutím soudu nebo na základě domněnky vypořádání dle § 150 odst. 4 obč. zák.)“.
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jmění manželů není, který ale nebyl vypořádán dle ustanovení § 149 občanského
zákoníku.

Oddíl

8.

Účinky

modifikované

zahájení

majetkové

insolvenčního

společenství

a

řízení

způsob

na
jeho

vypořádání
8.1. Účinky zahájení insolvenčního řízení na modifikované majetkové
společenství
Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, upravuje v části druhé, Hlavy I,
v dílu třetím, účinky prohlášení konkursu na společné jmění manželů. V důsledku
prohlášení konkursu na majetek jednoho z manželů dojde k zániku společného jmění
manželů. V případě oddlužení nemá probíhající insolvenční řízení na společné jmění
dlužníka a jeho manžela vliv.
Podle § 268 odst. 1 insolvenčního zákona zaniká prohlášením konkursu společné
jmění dlužníka a jeho manžela. Pokud byl dohodou manželů vyhrazen vznik společného
jmění dlužníka a jeho manžela až ke dni zániku manželství, má prohlášení konkursu
stejné majetkoprávní účinky jako zánik manželství. Účinky zániku společného jmění
manželů jsou vázány na rozhodnutí o prohlášení konkursu. Toto rozhodnutí může být
učiněno zároveň s rozhodnutím o úpadku, je-li dlužníkem osoba, u které tento zákon
vylučuje řešení úpadku reorganizací nebo oddlužením. Nejpozději je však soud povinen
vydat rozhodnutí o prohlášení konkursu do tří měsíců po rozhodnutí o úpadku.
Po dobu trvání účinků prohlášení konkursu nemůže vzniknout nové společné
jmění manželů. Uzavře-li proto dlužník nové manželství, odkládá se vznik společného
jmění manželů ke dni zániku účinků prohlášení konkursu. K tomuto pravidlu
insolvenční zákon v § 276 odst. 2 dodává, že smlouvy o rozšíření společného jmění
manželů, které tomuto pravidlu odporují nebo jej obcházejí, jsou neplatné. Toto
ustanovení se jeví jako nadbytečné, neboť společného jmění manželů jako celek zaniklo
v důsledku prohlášení konkursu na majetek dlužníka a nové majetkové společenství
s dalším manželem v průběhu konkursního řízení vzniknout nemůže. Nelze tedy
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v žádném případě v průběhu konkursního řízení uzavřít smlouvy o rozšíření
majetkového společenství, které neexistuje, a tyto smlouvy by byly zásadně neplatné
z důvodu, že plnění jejich předmětu je nemožné.
Po prohlášení konkursu se v souladu s ustanovením § 268 odst. 2 insolvenčního
zákona provede vypořádání společného jmění manželů, které buď zaniklo v důsledku
prohlášení konkursu nebo zaniklo již před prohlášením konkursu, ale nebylo
vypořádáno, anebo bylo zúženo manželskou smlouvou nebo rozhodnutím soudu a do
prohlášení konkursu nebylo vypořádáno.
V případech, kdy společné jmění manželů zaniklo nebo bylo zúženo již před
prohlášením konkursu, ale nebylo do prohlášení konkursu vypořádáno, se prohlášením
konkursu staví lhůta stanovená § 150 odst. 4 občanského zákoníku k vypořádání
společného jmění manželů. Výše uvedené platí pouze za předpokladu, že tato lhůta má
skončit do 6 měsíců nebo dříve od prohlášení konkursu.
Vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela je možno provést
dohodou uzavřenou mezi insolvenčním správcem a manželem dlužníka nebo
rozhodnutím soudu o vypořádání společného jmění manželů. Lze si představit i situaci,
že společné jmění manželů bude vypořádáno v důsledku uplatnění domněnky dle § 150
odst. 4 občanského zákoníku v případě, že nedojde k stavení této lhůty, a zároveň v této
lhůtě nenabude účinnosti dohoda insolvenčního správce a manžela dlužníka či nebude
zahájeno řízení o vypořádání společného jmění manželů soudem. Pokud v důsledku
toho dojde ke škodě na majetkové podstatě, bude třeba uplatnit nárok na náhradu škody
po osobě, v důsledku jejíhož jednání k vypořádání společného jmění manželů
prostřednictvím zákonné domněnky došlo.
De lege ferenda se přikláním k tomu, že v zájmu ochrany práv věřitelů by mělo
být nastoupení účinků nevyvratitelné právní domněnky podle § 150 odst. 3 občanského
zákoníku zcela vyloučeno, zejména proto, že insolvenční zákon stanoví zvláštní
pravidla pro vypořádání společného jmění manželů při prohlášení konkursu na majetek
dlužníka, přičemž tato pravidla nemohou být po rozdělení společného jmění manželů
v důsledku aplikace zákonné domněnky zohledněna.
Insolvenční zákon ve svém § 268 odst. 2 stanoví, že po prohlášení konkursu se
provede vypořádání společného jmění manželů, které bylo zúženo (před)manželskou
smlouvou nebo rozhodnutím soudu a do prohlášení konkursu nebylo vypořádáno.
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Občanský zákoník umožňuje zúžit společné jmění manželů v celém rozsahu s výjimkou
obvyklého vybavení domácnosti, k němuž společné jmění manželů i po úplném zúžení
tohoto jmění trvá. To ale taktéž zanikne, a to až v důsledku prohlášení konkursu na
majetek jednoho manželů. I toto obvyklé vybavení domácnosti pak bude předmětem
dohody o vypořádání uzavřené mezi insolvečním správcem a manželem povinného,
případně předmětem soudního řízení o vypořádání.

8.2. Dohoda o vypořádání společného jmění manželů a soudní řízení o
vypořádání společného jmění manželů
Prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění uzavřít
dohodu o vypořádání zaniklého či zúženého společného jmění manželů nebo navrhnout
jeho vypořádání u soudu. S dohodou o vypořádání společného jmění manželů
uzavřenou insolvenčním správcem vyslovuje souhlas věřitelský výbor, případně
zástupce věřitelů a následně ji za předpokladu, že byl věřitelským výborem souhlas
udělen a že tato dohoda není v rozporu s právními předpisy, schválí soud. Obsah této
dohody musí být v souladu s ustanovením insolvenčního zákona, které stanoví způsob
vypořádání společného jmění manželů.
Rozhodnutím insolvenčního soudu o schválení dohody o vypořádání společného
jmění manželů nabude tato dohoda účinnosti. Soudem schválená dohoda o vypořádání
společného jmění manželů pak má účinky pravomocného rozsudku.
Tato dohoda může být zrušena podle pravidel pro zrušení soudního smíru, tedy
pouze za předpokladu, že je podle hmotného práva neplatná. Návrh na zrušení této
dohody lze podat nejpozději do tří let od účinnosti této dohody.
Proti rozhodnutí o schválení dohody o vypořádání společného jmění manželů
není přípustné odvolání. Opravný prostředek je připuštěn pouze v případě rozhodnutí
soudu, kterým soud tuto dohodu neschválí. Osoby oprávněné k podání odvolání pak
jsou jen účastníci dohody, tedy insolvenční správce a manžel dlužníka.
Soudní řízení o vypořádání společného jmění manželů může být po prohlášení
konkursu zahájeno na návrh insolvenčního správce nebo manžela dlužníka. Probíhá-li
toto řízení již v době před prohlášením konkursu, stává se insolvenční správce
prohlášením konkursu účastníkem tohoto řízení namísto dlužníka.
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Dle ustanovení § 273 odst. 2 insolvenčního zákona platí, že pokud bylo podáno
odvolání proti rozhodnutí, jímž insolvenční soud neschválil dohodu o vypořádání
společného jmění manželů, soud řízení o vypořádání společného jmění manželů přeruší
až do rozhodnutí odvolacího soudu. Z výše uvedeného lze vyvodit, že lze uzavřít
dohodu o vypořádání společného jmění manželů mezi insolvenčním správcem a
manželem dlužníka i v průběhu soudního řízení o vypořádání společného jmění
manželů. Tato dohoda ovšem může být uzavřena jen podle § 271 insolvečního zákona,
tedy jen se souhlasem věřitelského výboru a insolvenčního soudu. V souladu
s ustanovením § 273 odst. 1 insolvenčního zákona nelze po dobu trvání účinků
rozhodnutí o úpadku skončit soudní řízení o vypořádání společného jmění manželů
soudním smírem.

8.3. Zvláštnosti vypořádání společného jmění manželů v případě
prohlášení konkursu na majetek jednoho z manželů
Podle ustanovení § 270 odst. 2 insolvenčního zákona spadá při vypořádání
společného jmění manželů ta část společného jmění manželů, kterou dlužník použil se
souhlasem manžela k podnikání, vždy do majetkové podstaty. Do majetkové podstaty je
tedy potřeba zahrnout tu část společného jmění manželů, se kterou dlužník manžela
skutečně podnikal, nikoliv celé společného jmění manželů, a to i pokud manžel vyslovil
souhlas s použitím veškerého majetku společného jmění manželů k podnikání dlužníka.
Společné jmění manželů se v souladu s § 274 insolvenčního zákona
nevypořádává, pokud je jeho hodnota menší než závazky dlužníka, které z něho mohou
být uspokojeny, včetně společných závazků dlužníka a jeho manžela. V takovém
případě se vypořádání neprovádí a celé společné jmění manželů se zahrne do majetkové
podstaty.
Ustanovení § 275 insolvenčního zákona pak stanoví, že vznikne – li v důsledku
vypořádání společného jmění manželů pohledávka dlužníkova manžela, považuje se
tato pohledávka za řádně přihlášenou pohledávku, i pokud vznikla až po lhůtě k podání
přihlášek, a uspokojí se stejně jako tyto pohledávky, tedy na základě rozvrhového
usnesení. Dle zákonné úpravy se tedy pohledávka dlužníka manžela považuje za řádně
přihlášenou, pouze pokud vznikla v důsledku vypořádání společného jmění dlužníka a

78

jeho manžela. V případě, že je ale hodnota majetku společného jmění manželů menší,
než závazky dlužníka, pak se společné jmění manželů nevypořádává 75. Uplatní se na
pohledávku manžela vzniklou v důsledku zahrnutí veškerého majetku v společném
jmění manželů do majetkové podstaty taktéž ustanovení § 275 insolvenčního zákona a
bude moci být tato pohledávka v závěru konkursu poměrně uspokojena? Podle mého
názoru je třeba na tuto otázku odpovědět kladně. Pohledávka manžela dlužníka vznikne
v obou případech ze stejného titulu – totiž, že větší část nedílného spoluvlastnictví byla
zahrnuta do majetkové podstaty. Zda k tomu došlo v důsledku vypořádání či v důsledku
aplikace ustanovení § 275 insolvenčního zákona zde není podstatné.

8.4.

Neplatnost smluv uzavřených mezi manžely po zahájení

insolvenčního řízení
Některé smlouvy uzavřené mezi dlužníkem a jeho manželem se stávají
v důsledku prohlášení konkursu neplatné. Z hlediska časového jde o smlouvy, které
byly uzavřeny po podání insolvenčního návrhu dlužníkem, a pokud bylo insolvenční
řízení zahájeno na návrh věřitele, pak budou neplatné ty smlouvy, které byly uzavřeny
poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Účinky spojené se
zahájením insolvenčního řízení nastávají v souladu s § 101 odst. 1 insolvenčního zákona
zveřejněním vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení, tedy nejpozději do dvou hodin
poté, co insolvenčnímu soudu dojde návrh na zahájení insolvenčního řízení. Z hlediska
obsahového se v důsledku prohlášení konkursu stanou neplatné smlouvy o zúžení
rozsahu společného jmění manželů, dále smlouvy o rozšíření rozsahu společného jmění
manželů, jestliže se na jejich základě stal součástí společného jmění manželů majetek
do té doby náležející jen dlužníku, a smlouvy o rozšíření rozsahu společného jmění
manželů, jestliže se na jejich základě staly součástí společného jmění manželů závazky
náležející do té doby jen manželu dlužníka a dohody o vypořádání společného jmění
manželů včetně soudem schváleného smíru.
Mimo to insolvenční zákon v § 269 odst. 2 stanoví, že pokud v době prohlášení
konkursu již uplynula lhůta k vypořádání zaniklého či zúženého společného jmění
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Skutečnost, že zahrnutí majetku společného jmění manželů do majetkové podstaty nelze považovat za
vypořádání majetku je uvedeno i v důvodové zprávě k návrhu zákona o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon). 3. část. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Tisk 1120/0.
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manželů, aniž byla uzavřena dohoda o vypořádání společného jmění manželů, nastanou
účinky zákonné domněnky vypořádání společného jmění manželů podle § 150 odst. 3
občanského zákoníku až po 6 měsících od prohlášení konkursu. Do té doby lze uzavřít
novou dohodu o vypořádání společného jmění manželů nebo podat návrh na vypořádání
společného jmění manželů rozhodnutím soudu.
V této souvislosti zákon nikterak neomezuje časový horizont, kdy k vypořádání
v důsledku zákonné domněnky došlo, a mimo to dále nezohledňuje možnost vypořádání
společného jmění manželů rozhodnutím soudu. Ad absurdum by se proto dalo dovodit,
že toto ustanovení platí i pro vypořádání společného jmění manželů zákonnou
domněnkou či rozhodnutím soudu, které proběhlo již několik let před prohlášením
konkursu.

Oddíl 9. Německá právní úprava majetkového společenství
manželů a jeho modifikace
Právní úprava manželského majetkového práva platná ve Spolkové republice
Německo vychází z právní úpravy bývalé Německé spolkové republiky. Právní úprava
v Německé demokratické republice následovala sovětskou a další socialistické úpravy a
zakotvovala jako základní právní režim majetkového společenství všeho majetku
nabytého v průběhu existence manželství. V důsledku znovusjednocení Německa v roce
1990 byl manželský majetkový režim v celém Německu unifikován a právní úprava do
té doby platná jen v západní části byla zavedena pro celé Německo. Institut
majetkového společenství zavedený v Německé demokratické republice – tzv.
Güterstand der Eigentums – und Vermögensgemeinschaft zůstal ale zachován a až do 2.
října 1992 mohli manželé optovat svým prohlášením před soudem pro zachování tohoto
majetkového režimu. Jestliže se na tom neshodli, stačilo prohlášení jednoho z nich
k vyvolání uvedeného důsledku76.
V současné době je problematika manželských majetkových vztahů obsažena
v Bürgerliches Gesetzbuch (dále jen „BGB“) v ustanoveních §§ 1363 až 1563.
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Haderka, J.: Základní rysy právní úpravy rodinného práva v posttotalitních státech střední a východní
Evropy. Právní praxe. 1999. č. 2-3, s. 81.
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9.1. Společenství nabytého majetku (Zugewinngemeinschaft)
Německý občanský zákoník upravuje jako základní zákonný režim společenství
nabytého majetku (Zugewinngemeinschaft). Podstatou tohoto režimu je, že majetek,
který manželé za trvání manželství nabudou, nevytváří majetkové společenství. Každý
z manželů nabývá majetek do svého výlučného vlastnictví. Veškerý majetek dosažený
každým z manželů v průběhu manželství je ale po zániku manželství kompenzován dle
zákonných pravidel, jejichž podstatou je vyrovnání přírůstků majetku každého
z manželů. Přírůstek je přitom ten majetek, o který čistý majetek (tj. po odečtení
závazků) ve vlastnictví jednoho z manželů ke dni zániku manželství přesahuje čistý
majetek, který tento manžel vlastnil při uzavření manželství. Přírůstky obou manželů se
porovnají, přičemž manžel, jehož přírůstek majetku za trvání manželství je nižší, má
nárok na polovinu toho, oč manželův přírůstek přesahuje jeho přírůstek. Majetek, který
manžel získal darem či dědictvím v průběhu existence manželství, se zásadně
započítává na hodnotu výchozího majetku tohoto manžela.
Aby se předešlo případným následným sporům o hodnotu majetku při vzniku
manželství vypracuje každý z manželů soupis svého majetku ke dni uzavření manželství
společně s jeho oceněním. Druhý manžel je oprávněn požadovat, aby tento soupis byl
vytvořen ve vzájemné spolupráci anebo je oprávněn nechat majetek druhého manžela na
své náklady sepsat a ocenit třetí osobou – např. znalcem. Pokud některý z manželů
neučiní soupis svého výchozího čistého majetku, má se za to, že hodnota čistého
výchozího majetku je nulová. Hodnota čistého výchozího majetku nemůže být záporná.
Pokud tedy závazky některého z manželů ke dni uzavření manželství přesahují jeho
majetek, je výchozí hodnota jeho čistého výchozího majetku taktéž nula.
Hodnota závěrečného majetku je určována ke dni zániku manželství, resp. ke dni
ukončení režimu společenství nabytého majetku. Pokud dojde k zániku manželství
rozvodem, je závěrečný čistý majetek určován ke dni podání žaloby o rozvod
manželství. Tím má být zabráněno úmyslnému zbavování se majetku za účelem snížení
hodnoty závěrečného majetku a v důsledku toho i přírůstku tohoto manžela. Další
prevence proti zcizování majetku za účelem snížení hodnoty závěrečného čistého
majetku je obsažena v § 1375 odst. 2 BGB, který stanoví, že hodnota mimořádných
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darů, grantů či jiných forem zbavování se majetku, které poškozují druhého manžela, se
považuje za součást závěrečného majetku.
K platnosti vypořádání majetku není nutné rozhodnutí žádného orgánu. Pokud
ale manželé nemohou dosáhnout dohody, je každý z nich oprávněn obrátit se na soud,
aby určil výši částky, která má být ekonomicky slabšímu manželu vyplacena. Soud
nejprve

prostřednictvím

dostupných

donucovacích

prostředků

zjistí

hodnotu

závěrečného majetku manžela, který odmítá spolupracovat, a následně určí částku,
kterou se přírůstky obou manželů vyrovnají.
I pokud byla částka, kterou má jeden z manželů zaplatit druhému, určena
dohodou, není vyloučeno, aby se manžel, kterému přísluší právo na vyplacení části
z přírůstku majetku svého manžela, resp. bývalého manžela, domáhal zaplacení této
částky žalobou.
Povinnost uhrazení části svého přírůstku majetku v průběhu manželství druhému
manželu je stanovena bez ohledu na příčinu rozpadu manželství. I pokud majetkově
méně úspěšný manžel svým chováním rozvrat manželství zapříčinil, je druhý manžel
povinen vyplatit mu polovinu toho, oč jeho přírůstek majetku přesahuje přírůstek
manžela - viníka.
Aby se zabránilo uzavírání spekulativních manželství, zákon stanoví, že manžel,
jehož přírůstek majetku je vyšší a je tak povinen vyplatit druhému manželu část na
tomto majetkovém přírůstku, může proti žalujícímu manželu namítat některé
skutečnosti. Těmito okolnostmi mohou být zejména značná nerovnost při získávání
majetku, případně nespravedlnost rozdělení majetku s ohledem na okolnosti daného
případu. Dále se přihlíží i ke skutečnosti, zda manžel jednal při vyřizování svých
majetkových záležitostí přiměřeně a nesnižoval záměrně či v důsledku své
lehkovážnosti svůj majetek. Mimo to může dojít k započtení majetku, který jeden
manžel druhému za trvání manželství daroval.
Německý občanský zákoník zná i tzv. předběžné ukončení manželského
majetkového režimu. Jde o případy, kdy manželé žijí odděleně déle než tři roky nebo
pokud jeden z manželů opakovaně zaviněně porušuje své povinnosti majetkově
přispívat do rodinného rozpočtu, či dále případy, že některý z manželů zcizil svůj
majetek v celém svém rozsahu anebo se k tomu smluvně zavázal nebo pokud jeden
z manželů bez vážného důvodu odmítá svého manžela informovat o stavu svého
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majetku. V těchto případech může postižený manžel požadovat vyrovnání přírůstků
majetku, ačkoliv k zániku manželství ještě nedošlo. V důsledku rozhodnutí soudu o
vyrovnání přírůstků majetku se zákonný režim manželství nabytého majetku změní na
režim oddělených majetků.
Každý z manželů vykonává správu vlastního majetku nezávisle na druhém
manželovi. Při výkonu této správy jsou manželé omezeni jen, pokud jeden z manželů
činí právní úkon směřující k zcizení svého majetku v celém rozsahu nebo téměř v celém
rozsahu (tedy veškerého majetku, který má majetkovou hodnotu, zejména pak
nemovitostí, pokud tento manžel nedisponuje dalším hodnotným majetkem) anebo
pokud zcizují obvyklé vybavení domácnosti. Za právní úkony směřující k zcizení
celého majetku anebo obvyklého vybavení domácnosti se považuje zejména převod
práva k tomuto majetku, změna jeho obsahu či zřízení zástavního práva. V těchto dvou
výše uvedených případech je k platnosti právního úkonu vyžadován souhlas druhého
manžela, jinak je právní úkon neplatný. Souhlas druhého manžela je třeba udělit nejen
s právním úkonem, kterým přímo dochází k zcizení majetku, ale také k právnímu
úkonu, kde se manžel zavazuje právní úkon, kterým k zcizení dojde, učinit. Souhlas
manžela nemusí být výslovný, postačí, pokud je učiněn konkludentně.
Manžel kontrahujícího manžela, ale i manžel – účastník právního úkonu
směřujícího k zcizení celého majetku anebo obvyklého vybavení domácnosti, může
požadovat vydání toho, oč se třetí strana obohatila v důsledku neplatného právního
úkonu. Pokud jde o zcizení celého majetku manžela, lze se na nedostatek souhlasu
druhého manžela odvolávat vůči třetí osobě pouze tehdy, pokud třetí osoba musela
vědět, že jde o celý majetek kontrahujícího manžela.
Pokud manžel odepírá souhlas k právnímu úkonu bez vážného důvodu udělit
nebo mu v tom brání nemoc či jeho pobyt není znám, může se manžel zamýšlející zcizit
svůj majetek jako celek anebo obvyklé vybavení domácnosti obrátit na soud, aby
souhlas druhého manžela nahradil.

9.2. Modifikace základního zákonného režimu
Manželé se mohou dohodnout na jiném než zákonném režimu nabývání, správy
a vypořádání majetku, který v průběhu manželství nabyli. Ujednání o odlišném režimu
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manželského majetkového práva nesmí odporovat kogentním ustanovením zákona a
nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Při modifikaci zákonného manželského
majetkového režimu nejsou manželé nikterak omezeni. Pokud ale manželé nezvolí
jeden ze dvou smluvních režimů upravených v zákoně, jsou povinni pravidla nabývání,
správy a vypořádání přesně specifikovat. Manželské smlouvy mohou být uzavírány
pouze ve formě notářského zápisu, přičemž oba manželé zároveň musí být uzavření
dohody přítomni.
Dohody vylučující nebo modifikující zákonný režim manželského majetkového
práva musí být registrovány u příslušného obecního soudu. Tento soud také zajistí, aby
registrace smlouvy byla řádně zveřejněna v místním tisku. Registr manželských smluv
je veřejný, každý je oprávněn do něj nahlížet a pořizovat si z něj výpisy či opisy.
Registrace manželských smluv je podmínkou k tomu, aby se manželé mohli na
znění této smlouvy vůči třetím osobám odvolávat. Pokud smlouva není registrována,
mohou se manželé na její obsah odvolávat pouze tehdy, pokud prokáží, že obsah této
dohody byl třetí osobě v době vzniku závazku znám.
Německý občanský zákoník upravuje dva typy smluvního režimu manželského
majetkového společenství. Jde o zcela protikladné systémy – o režim odděleného
majetku a o režim úplného majetkového společenství.

9.3. Režim odděleného majetku
Tento režim nastupuje tehdy, pokud se manželé na této variantě uspořádání
majetkových vztahů dohodnou anebo pokud je soudem nařízeno ukončení zákonného
manželského majetkového režimu či režimu úplného majetkového společenství. Režim
odděleného majetku je ve své podstatě podobný režimu společenství nabytého majetku
v tom směru, že majetek, který manželé za trvání manželství nabudou, nevytváří
majetkové společenství, nýbrž je nabývá každý z manželů sám pro sebe. Každý
z manželů také vykonává správu svého majetku. Při výkonu této správy ale není
omezen souhlasem druhého manžela při žádném z činěných úkonů. Při zániku
manželství nemá žádný z manželů nárok na podíl na majetku druhého manžela.
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9.4. Režim úplného majetkového společenství
Základním pravidlem tohoto manželského majetkového režimu je, že se majetky
obou manželů ke dni uzavření manželství spojí do jediného majetkového společenství.
Stejně tak ve společném majetkovém společenství budou i všechny další majetky, které
jeden či oba manželé nabudou v průběhu manželství. Z majetkového společenství je
vyloučen pouze majetek, který není převoditelný na třetí osobu. Jde o zvláštní majetek
každého manžela (Sondergut). Jako příklad lze uvést nároky na výživné, nárok na
odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění u škody na zdraví, atd. Každý
z manželů spravuje svůj zvláštní majetek samostatně, spravuje jej ale ve prospěch
společného majetku.
Mimo to je z režimu úplného majetkového společenství vyloučen i majetek (tzv.
vyhrazený majetek - Vorbehaltsgut), který jeden z manželů obdržel jako dar nebo jako
pozůstalost, za předpokladu, že dárce či testátor měl v úmyslu učinit právní úkon jen ve
prospěch jednoho z manželů. V případě zcizení vyhrazeného majetku se uplatní
pravidlo subrogační teorie, podle kterého majetek, nabytý za vyhrazený majetek,
zůstává v individuálním vlastnictví manžela, kterému původní vyhrazený majetek
náležel. Stejně tak náleží do individuálního vlastnictví jednoho z manželů přírůstky
vyhrazeného majetku.
Manželé mohou dohodou vyjmout část majetku z úplného majetkového
společenství. Tento majetek pak náleží do vyhrazeného vlastnictví v dohodě určeného
manžela. Tato dohoda musí být vložena do registru manželských smluv.

9.4.1. Správa majetku manželů v režimu úplného majetkového
společenství
V souvislosti s přijetím majetkového režimu úplného společenství mohou
manželé stanovit, zda budou správu společného majetku vykonávat oba manželé či
pouze jeden z nich. Tato dohoda musí být zanesena do registru manželských smluv.
Pokud tak manželé neučinili anebo pokud se na způsobu správy nedohodnou, má se za
to, že jsou oprávněni vykonávat správu majetkového společenství oba.
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Pokud vykonává správu majetku jen jeden z manželů, je tento manžel oprávněn
s majetkem v majetkovém společenství za podmínek níže uvedených rozsáhle
disponovat a je také jediný aktivně i pasivně legitimovaný účastník soudního sporu
týkajícího se tohoto majetku. Manžel jako jediný správce společného majetku je
povinen si vyžádat souhlas druhého manžela pouze, pokud disponuje (nebo se zavazuje
k dispozici) se společným majetkem jako celkem, s nemovitostmi náležejícími do
společného majetku, s loděmi v majetkovém společenství a také v případě, že
z majetkového společenství poskytuje dar nepřiměřený výši společného majetku.
Souhlas manžela může být v některých v zákoně uvedených případech nahrazen
rozhodnutím soudu.
Pokud souhlas s výše uvedenými právními úkony nebyl ze strany druhého
manžela udělen, anebo nebyl nahrazen rozhodnutím soudu, může manžel, který správu
majetku nevykonává, požadovat po třetí osobě vrácení plnění, kterého se jí na základě
neplatného úkonu spravujícího manžela dostalo. Pokud v důsledku dispozice, ke které je
potřeba souhlasu obou manželů, došlo k rozšíření majetku manželů, jsou manželé
povinni vrátit majetek nabytý uzavřením tohoto právního úkonu bez souhlasu obou
manželů třetí osobě.
Spravující manžel musí společný majetek spravovat s náležitou péčí. Je povinen
druhého manžela informovat o průběhu správy a o stavu majetkového společenství. Je
také zodpovědný za škodu, která na společném majetku v důsledku jeho zaviněním
vznikla.
Manžel, který není správce společného majetku, je oprávněn sám přijmout nebo
odmítnout dědictví a dary. Majetek, který náleží do individuálního vlastnictví jen
jednoho z manželů, spravuje tento manžel samostatně. Souhlas druhého manžela
s nakládáním s tímto majetkem se nevyžaduje.
Pokud vykonávají správu majetku oba manželé, pak je třeba souhlasu obou
manželů k dispozici se společným majetkem. Pokud nebyl udělen souhlas jednoho
z manželů, je právní úkon neplatný, dokud nebude následně tímto manželem schválen.
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9.4.2. Závazky manželů v režimu úplného majetkového společenství
Manželé jsou povinni společně a nerozdílně plnit závazky každého z nich.
Věřitel každého z manželů může požadovat uspokojení své pohledávky ze společného
majetku manželů.
Manžel vykonávající správu společného majetku je odpovědný za závazky
týkající se společného majetku. Pohledávka manželů, která vznikla při užívání majetku
v úplném majetkovém společenství, tak může být uspokojena jednak ze společného
majetku, ale i z výlučného majetku manžela spravujícího majetkové společenství obou
manželů. Pokud vykonávají správu majetku oba manželé, jsou oba tito manželé
odpovědni i svým individuálním vlastnictvím za své závazky.

9.4.3. Zánik úplného majetkového společenství
Po zániku úplného společenství je třeba tento majetek vypořádat. Z majetku
tvořícího úplné majetkové společenství manželů je třeba nejdříve uhradit závazky obou
manželů. Pokud nejsou závazky manželů uhrazeny, stávají se manželé, resp. bývalí
manželé, vůči věřiteli solidárními dlužníky. Manžel, který nevykonával správu
společného majetku, ale bude za závazky odpovědný pouze do výše majetku, který na
něho při rozdělení připadne. Ve vztahu mezi bývalými manžely je pak ten manžel, který
vykonával správu společného majetku, odpovědný vůči druhému manželu za nároky
třetích osob přesahující podíl připadající na tohoto manžela.
Majetek zbylý po uhrazení závazků manželů je rozdělen mezi manžely rovným
dílem. Pokud bylo majetkové společenství manželů ukončeno rozvodem, může ten
z manželů, který nezavdal příčinu k rozpadu manželství, požadovat, aby mu byl
nahrazen ten majetek, kterým tento manžel do majetkového společenství přispěl.
Takovým majetkem je zejména majetek, který tomuto manželu náležel před uzavřením
manželství.
Pokud k zániku manželství dojde v důsledku smrti jednoho z manželů, stává se
podíl zůstavitele na majetkovém společenství součástí dědictví. Vypořádání tohoto
majetkového společenství probíhá mezi pozůstalým manželem a dědici zůstavitele.
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Oddíl 10. Právní úprava modifikace společného jmění
manželů dle zákona č. 89/2012 Sb. – nový občanský zákoník
Ke dni dokončení zpracování této práce vstoupil v platnost nový občanský
zákoník, jež by měl nabýt účinnosti dne 1. 1. 2014 a nahradit stávající zákon č. 40/1964
Sb. V tomto novém občanském zákoníku je možnost modifikace upravena odlišně od
stávající právní úpravy.

10.1. Modifikace zákonného manželského režimu dohodou manželů
Nový občanský zákoník stanovuje, že snoubenci a manželé si mohou ujednat
manželský majetkový režim odlišný od zákonného režimu. Smlouva může obsahovat
jakékoli ujednání a týkat se jakékoli věci, ledaže to zákon zakazuje. Může se týkat
zejména rozsahu, obsahu, doby vzniku režimu společného jmění v rozsahu stanoveném
zákonem nebo jiném, jednotlivých věcí i jejich souborů. Smlouvou lze změnit zařazení
již existujících i upravit zařazení budoucích součástí jmění rozdílně od zákonného
režimu.
Nový občanský zákoník tedy zakotvuje širokou autonomii stran při uzavírání
smlouvy o manželském majetkovém režimu. Tento zákon dokonce umožňuje časově
omezit působení zákonného či smluveného režimu na majetkové vztahy manželů.
Ačkoliv součástí společného jmění manželů (jež je v zákoně taktéž nově
upraveno) je vše, co jeden z manželů či oba manželé nabyli společně za trvání
manželství, tedy i majetková práva a dluhy (zákon tyto součásti jmění výslovně uvádí),
nový občanský zákoník stanoví, že smlouva o manželském majetkovém režimu se může
týkat jakékoliv věci77 či jejich souborů, přičemž dluhy nezmiňuje.
Podstatné novum oproti stávající úpravě je, že smlouvou lze rovněž uspořádat
majetkové poměry pro případ zániku manželství, a to z důvodu rozvodu manželství či
smrti jednoho či obou manželů78.
77

Dle důvodové zprávy k novému občanskému zákoníku se smlouva může týkat i jakéhokoliv
majetkového práva, např. práva obligačního (nájemního), a to i takového, které vznikne třeba v budoucnu.
78
Skutečnost, že majetkové poměry lze vypořádat pro zánik manželství oběma způsoby, lze vyvodit
jazykovým výkladem znění § 711 odst. 2 nového občanského zákoníku, který zní: „Smlouvou lze rovněž
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Zákon přináší některé prvky ochrany třetích osob ale i slabšího manžela a
rodiny. Zjevnou ochranu rodiny manželů poskytuje ustanovení stanovící, že smlouva o
manželském majetkovém režimu nesmí svými důsledky vyloučit schopnost manžela
zabezpečovat rodinu. Mimo to smlouvou nelze vyloučit ani změnit ustanovení o
obvyklém vybavení domácnosti. To ale neplatí, pokud jeden z manželů opustil trvale
domácnost a odmítá se vrátit. Začlenění těchto ustanovení do textu zákona mohu
hodnotit jen pozitivně, vycházím – li z toho, že zákon umožňuje, aby součástí smlouvy
bylo jakékoliv ujednání zákonem dovolené. Toto ustanovení sice zajišťuje širokou
autonomii vůle, ale zároveň vyžaduje od účastníků této smlouvy vysoký stupeň
odpovědnosti za své úkony. Výše uvedená ustanovení slouží jako jakási pojistka
v případě, že by dohoda obsahovala úplné omezení majetkových práv jednoho
z manželů.
Nový občanský zákoník zajišťuje i práva věřitelů. Stejně jako stávající občanský
zákoník vyžaduje k platnosti smlouvy formu veřejné listiny. Mimo to stanoví, že
uzavřená dohoda nesmí mít zpětný účinek. Pokud by manželé v rozporu s tímto
ustanovením retroaktivitu smlouvy smluvili, nebyla by smlouvy postižena neplatností,
nýbrž by se k tomuto účinku nepřihlíželo. Zcela explicitní zákaz zneužití práva manžely
vůči třetí osobě obsahuje i § 712 odst. 2 nového občanského zákoníku, který stanoví, že
smlouva o manželském majetkovém režimu se nesmí svým obsahem nebo účelem
dotknout práv třetí osoby, ledaže by tato osoba se smlouvou souhlasila. Sankcí za
porušení je neúčinnost této smlouvy vůči třetí osobě, jejíž práva byla dotčena a která
nedala souhlas s uzavřením této smlouvy.
Zákon výslovně vyjmenovává tři možnosti odklonu od zákonného majetkového
režimu manželů. Je jimi režim oddělených jmění, režim vyhrazující vznik společného
jmění ke dni zániku manželství a režim rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění
v zákonném režimu. Tyto režimy nový občanský zákoník detailně nespecifikuje, pouze
stanoví, že ustanovení o režimu oddělených jmění se použijí obdobně v režimu
vyhrazujícím vznik společného jmění ke dni zániku manželství. Modifikaci společného
jmění manželů v podobě oddělených jmění věnuje nový občanský zákoník jeden
paragraf svého textu, kde popisuje tento režim tak, že manžel smí nakládat se svým
majetkem bez souhlasu druhého manžela. Dále doplňuje, že podnikají-li v režimu
uspořádat majetkové poměry pro případ zániku manželství; jedná-li se o uspořádání pro případ zániku
manželství smrtí, považuje se v této části smlouva za smlouvu dědickou, má-li její náležitosti.“
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oddělených jmění manželé společně nebo jeden z manželů podniká s pomocí druhého
manžela, rozdělí si příjmy z podnikání, jak si v písemné formě ujednali, jinak se příjmy
rozdělí rovným dílem.
Rozdíl mezi režimem oddělených jmění a režimem zúžení společného jmění
manželů v úplném rozsahu není příliš zřejmý. Obvyklé vybavení (neopustil-li jeden z
manželů trvale domácnost) je minimálním objektem společných manželských
majetkových vztahů vždy79. Taktéž správu vlastního majetku vykonává každý
z manželů v obou případech zvlášť. Zákonné uspořádání příjmů z podnikání, podnikajíli manželé společně či jeden za pomoci druhého, ale platí jen v případě oddělených
jmění.
Zákon stanoví, že smlouva o manželském majetkovém režimu se zapíše do
veřejného seznamu, je-li to v ní ujednáno nebo na žádost obou manželů, a doplňuje, že
zápis provede bez zbytečného odkladu ten, kdo smlouvu sepsal, a není-li to možné, ten,
kdo seznam vede. Koncept zákona dále přikazuje, že do seznamu se zapíše vše, co mění
zákonný majetkový režim manželů. To lze vykládat dvojím způsobem. Tato formulace
může stanovovat, že do seznamu se z obsahu smlouvy o manželském majetkovém
režimu zapíše vše, co mění zákonný majetkový režim manželů. Druhou možností je, že
toto ustanovení znamená, že do veřejného seznamu se nezapíše pouze smlouva o
manželském majetkovém režimu ale i rozhodnutí o změně či zániku manželském
majetkovém režimu.
Osobně se přikláním k první variantě. Pokud by se totiž do seznamu zapsalo jen
uzavření smlouvy bez jejího obsahu, ztrácelo by příslušné ustanovení svůj význam.
Mimo to tento výklad vyplývá ze zařazení tohoto ustanovení v oddílu upravujícího
pouze smlouvu o manželském majetkovém režimu, nikoliv do společných ustanovení
k oběma možnostem modifikace společného jmění manželů. Tato věta je dokonce
součástí odstavce, který hovoří o tom, že smlouva o manželském majetkovém režimu
(nikoliv další způsoby modifikace společného jmění manželů) se zapisuje do veřejného
seznamu. Pokud bychom ale připustili správnost tohoto výkladu, chybí v zákoně
zakotvení povinnosti zápisu soudních rozhodnutí o manželském majetkovém režimu,
příp. dohod a rozsudků o modifikaci správy společného jmění, do veřejného seznamu.
79

Srov. text ustanovení § 711 odst. 3 nového občanského zákoníku: „Smlouvou nelze vyloučit ani změnit
stanovení o obvyklém vybavení rodinné domácnosti, ledaže jeden z manželů opustil trvale domácnost a
odmítá se vrátit.“
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Příslušnému ustanovení o zveřejňování modifikujících dohod lze také vytknout,
že manželům ponechává možnost tuto dohodu nezveřejnit, nestanoví ale povinnost
manželů dovolávat se na danou smlouvu vůči věřiteli pouze tehdy, pokud manželé
prokáží, že obsah této dohody byl věřiteli znám ke dni vzniku jeho pohledávky80.

10.2. Modifikace zákonného manželského režimu soudem
Jak již bylo výše předestřeno, soud je oprávněn na návrh manžela společné
jmění zrušit nebo zúžit jeho stávající rozsah. Může tak učinit pouze ze závažných
důvodů. Nový občanský zákoník demonstrativně vypočítává okolnosti, které soud musí
vždy považovat za závažné důvody. Jde zejména o skutečnost, že manželův věřitel
požaduje zajištění své pohledávky v rozsahu přesahujícím hodnotu toho, co náleží
výhradně tomuto manželu, dále 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.
Jak rozsáhlá je možnost soudu zúžit stávající rozsah společného jmění manželů
není konkretizováno, lze se tedy domnívat, že soud tak může učinit v celém rozsahu
společného jmění manželů, ale může zřejmě i zúžit společné jmění manželů o konkrétní
složky jeho obsahu. Ustanovení § 727 odst. 1 zákona stanoví, že rozhodnutím soudu
nelze vyloučit ani změnit ustanovení upravující obvyklé vybavení rodinné domácnosti.
Omezení, že toto pravidlo se neužije v případě, kdy jeden z manželů opustil trvale
domácnost a odmítá se vrátit, chybí. Mám za to, že právě v tomto případě by tato
výjimka byla aktuální. Trvalé opuštění domácnosti a absence komunikace mezi manžely
s tím obvykle spojená (tedy nemožnost dosažení dohody o změně majetkového režimu
manželů) lze dle mého názoru považovat za závažný důvod pro zúžení společného
jmění manželů. Je přitom možné, že obvyklé vybavení rodinné domácnosti je jediným
majetkem manželů. Pokud jeden z manželů opustil domácnost, není důvod, proč by
obvyklé vybavení rodinné domácnosti mělo zůstat společným majetkem manželů, když
právě to jeden z manželů neužívá v důsledku svého odchodu.
80

Důvodová zpráva k občanskému zákoníku obsahuje upřesnění, že v případě, že smlouva o manželském
majetkovém režimu nebude do veřejného seznamu zapsána, budou se manželé moci jejího obsahu vůči
třetí osobě dovolat, jen byla-li se smlouvou seznámena. Výslovné ustanovení ale v dikci zákona chybí.
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Na ochranu slabšího manžela i v případě soudního rozhodnutí platí, že
rozhodnutí soudu o změně, zrušení nebo obnovení společného jmění nesmí svými
důsledky vyloučit schopnost manžela zabezpečovat rodinu. Rozhodnutí se také nesmí
svým obsahem nebo účelem dotknout práv třetí osoby, ledaže by s rozhodnutím
souhlasila.
Smluvený režim lze změnit dohodou manželů nebo rozhodnutím soudu a režim
založený rozhodnutím soudu lze taktéž změnit oběma způsoby, tedy smlouvou manželů
nebo rozhodnutím soudu.

10.3. Modifikace správy společného jmění manželů
Dohodou manželů či soudním rozhodnutím lze také měnit zákonný režim správy
společného jmění manželů. Dohoda manželů musí obsahovat ujednání o tom, který
manžel bude spravovat společné jmění nebo jeho součást a jakým způsobem. Nový
občanský zákoník tedy mimo jiné umožňuje, aby správu společného jmění manželů
prováděl pouze jeden manžel. Pokud se na tomto způsobu správy manželé dohodnou,
pak manžel, který spravuje společné jmění, právně jedná ve všech záležitostech
týkajících se společného jmění zpravidla samostatně, a to i v soudním nebo jiném řízení.
Manžel, který spravuje všechno společné jmění, ale může právně jednat jen se
souhlasem druhého manžela při nakládání se společným jměním jako celkem anebo při
nakládání s obydlím, v němž je rodinná domácnost manželů, je-li toto obydlí součástí
společného jmění, nebo které je obydlím jednoho z nich, anebo obydlím nezletilého
dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti a o něž manželé pečují, jakož i při ujednání
trvalého zatížení nemovité věci, která je součástí společného jmění. Výše uvedená
omezení ale platí jen pro manžela, který spravuje všechno společné jmění. Spravuje-li
jen nemovité věci, které jsou součástí společného jmění, a to včetně obydlí, v němž je
rodinná domácnost manželů anebo jež je obydlím nezletilého dítěte, které nenabylo plné
svéprávnosti a o něž manželé pečují, pak není ve správě tohoto majetku omezen a
s tímto majetkem je oprávněn nakládat a zatěžovat jej bez souhlasu druhého manžela.
Považuji za přínosné režim správy nemovitostí ve společném jmění manželů sjednotit
tak, že nakládání s těmito nemovitostmi by vždy vyžadovalo souhlas obou manželů.
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Soud je oprávněn na návrh manžela rozhodnout, jakým způsobem bude společné
jmění spravováno, a to pouze v případě, že druhý manžel jedná při správě společného
jmění způsobem, který je ve zřejmém rozporu se zájmem navrhujícího manžela, rodiny
nebo rodinné domácnosti. Podmínkou pro vydání rozhodnutí o úpravě správy
společného jmění manželů je zároveň ta skutečnost, že snoubenci nebo manželé
neuzavřeli smlouvu o správě toho, co je součástí společného jmění. Tato podmínka je
dle mého názoru nadbytečná, neboť není důvod, aby se manželé obraceli na soud, jsouli schopni se o výkonu správy dohodnout. Naopak způsobuje faktickou nepoužitelnost
tohoto ustanovení v případě, že manželé nebo snoubenci dohodu o správě společného
jmění uzavřeli, přičemž správou pověřili jen jednoho z nich a tento manžel své
postavení vůči druhému zneužívá a jedná v rozporu se zájmy druhého manžela, který
společné jmění manželů dle uzavřené dohody nespravuje. V tomto případě by bylo
vyloučeno vynesení rozsudku, který by způsob správy společného jmění upravoval.
Ani nový občanský zákoník neobsahuje výslovné zakotvení odpovědnosti
spravujícího manžela za vedení správy majetku. Případnou odpovědnost za škodu na
majetku vzniklou v důsledku nesprávné nebo nedbalé správy majetku tak bude třeba
dovozovat z obecných ustanovení. Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku
k tomuto uvádí: „Není výslovně stanoveno, co lze v našem právním prostředí považovat
za samozřejmé, že totiž s určitým oprávněním je spojena určitá povinnost (povinnost
spravovat, pečovat, starat se), a tudíž i tomu odpovídající právní následky a s nimi
popřípadě spojené sankce.“ Nakolik je odpovědnost za následky nepečlivé či vadné
správy společného jmění manželů vůči druhému manželu samozřejmá v našem právním
prostředí je diskutabilní, proto bych doporučila odpovědnost manžela za vedení správy
společného jmění manželů vůči nespravujícímu manželu explicitně v textu zákona
upravit. Výslovné stanovení této odpovědnosti ale může být dle mého názoru taktéž
řešeno jednotlivě jako ustanovení konkrétní smlouvy o výkonu správy společného jmění
manželů.
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Závěr
Závěr této práce patří zhodnocení stávající právní úpravy a úvahám de lege
ferenda. Jak již bylo na několika místech této práce uvedeno, současná právní úprava je
velmi strohá. Doplňuje ji sice bohatá judikatura soudů, nicméně mám za to, že některé
závažné nedostatky této zákonné úpravy nelze ani konstantní judikaturou překlenout.
Jde zejména o rozštěpení účinků dohody o modifikaci společného jmění
manželů a soudního rozsudku, jímž se společné jmění manželů zužuje, vůči třetím
osobám. Zákon výslovně zakotvuje možnost manželů dovolávat se účinků jimi uzavřené
smlouvy vůči třetím osobám jen tehdy, pokud je jim obsah této dohody ke dni vzniku
jejich pohledávky znám. V případě rozhodnutí není tato povinnost v zákoně stanovena.
Znamená to tedy, že pokud bylo společné jmění manželů zúženo rozhodnutím soudu,
nejsou manželé povinni seznamovat své věřitele s výrokem tohoto rozsudku? Vzhledem
k tomu, že neexistuje veřejná evidence soudních rozhodnutí, snižoval by tento výklad
významně ochranu práv třetích osob. Vynesení rozsudku navíc není vázáno na žádné
zvláštní předpoklady – postačí, aby jeden z manželů získal oprávnění k podnikání, a
soud je povinen rozsudek o zúžení společného jmění manželů vydat. Tím je umožněno
obcházení příslušného ustanovení o povinnosti manželů dovolávat se modifikace jejich
společného jmění manželů pouze v případech, že s ním byl věřitel předem seznámen.
Odlišný režim v případě dohody manželů o modifikaci jejich jmění a v případě
rozsudku o zúžení tohoto jmění nastává i v průběhu výkonu rozhodnutí na majetek
manželů pro závazek jednoho z nich. Je nelogické, aby byl pro účely nařízení výkonu
rozhodnutí považován za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho
manžela také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů proto, že byl
zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů smlouvou, nikoliv však
rozsudkem.
Současnému znění zákona lze také vytknout, že výslovně neupravuje postup při
odložení vzniku společného jmění manželů ke dni zániku manželství, pokud tuto
dohodu uzavřou manželé, kteří již nabyli určité majetkové hodnoty do jejich společného
jmění. Je potřeba toto společné jmění nejprve zúžit a pak následně uzavřít dohodu o
odložení vzniku společného jmění manželů ke dni zániku manželství? Anebo postačí
uzavřít pouze dohodu o odložení vzniku majetkového společenství, přičemž již stávající
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společného jmění manželů se bez dalšího zúží a jeho obsah bude třeba vypořádat?
Ačkoliv z opatrnosti doporučuji volit první, složitější variantu, nemohu se ubránit
dojmu, že takováto vůle tvůrce zákona spíše nebyla.
Na ostatní nesrovnalosti právní úpravy, které jsou spíše technického rázu či
opomenutím zákonodárce, již bylo upozorněno v samotném textu této práce u výkladu
příslušného ustanovení a jeho dopadu do praxe.
Závěrečné řádky této poslední kapitoly bych věnovala spíše obecné úvaze nad
současným stavem zákonné úpravy týkající se možnosti modifikace společného jmění
manželů. Stávající zákonná ustanovení poskytují manželským párům i snoubencům
poměrně širokou možnost upravit si vzájemné majetkové vztahy v manželství dle svých
potřeb. Tato koncepce by se dle mého názoru měla ještě více uvolnit, a to několika
směry.
Zejména bych považovala za přínosné umožnit manželům smluvně si stanovit
jakákoliv pravidla nabývání a správy jejich společného jmění a připojovat k těmto
pravidlům podmínky, případně časová omezení. Mám za to, že pokud by byl zákonem
zajištěn právní rámec povinného zachování obvyklého vybavení domácnosti, a dále
zajištěna nezměnitelnost práv třetích osob již nabytých, není důvod dále omezovat
manžele v jejich smluvní volnosti. Aby nedošlo k úplnému roztříštění majetkových
režimů v manželství, bylo by vhodné v zákoně vymezit alespoň dvě možnosti odklonu
od základní úpravy manželského majetkového práva a stanovit bližší podmínky těchto
zákonem předpokládaných modifikací tak, jak to činí právní úprava Spolkové republiky
Německo.
Právní jistotě manželů i jejich věřitelů by dále přispělo zavedení registru
modifikujících smluv. Ten by byl veřejně přístupný a obsahoval by nejen informaci o
tom, že k uzavření (před)manželské smlouvy došlo, ale i její konkrétní obsah. Pokud by
manželé či snoubenci svoji (před)manželskou smlouvu do registru nezaložili, mohli by
se na obsah jimi uzavřené dohody vůči třetí osobě odvolat jen tehdy, pokud by tuto třetí
osobu se zněním modifikující smlouvy seznámili. Tento registr by neobsahoval pouze
smlouvy uzavřené manžely ohledně majetkového společenství, ale také rozhodnutí
soudu o zúžení společného jmění manželů a dále i dohody manželů a soudní rozsudky
upravující správu společného jmění manželů.
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Další směr rozšíření smluvní autonomie manželů spatřuji v oprávnění manželů,
příp. snoubenců vypořádat své majetkové poměry pro případ zániku manželství ještě
před jeho zánikem či alespoň určit pravidla pro jejich vypořádání. Nenalézám důvodu,
proč upírat manželům právo vypořádat jejich majetek a závazky ještě v době, kdy
nejsou manželské spory vyostřeny a kdy osobní zájmy obou manželů ještě nenarušují
zdárné dosažení spravedlivé dohody. Nemohu se ztotožnit s názorem některých autorů,
že sjednání této dohody by bylo v rozporu s dobrými mravy. Naopak spatřuji za rozpor
s dobrými mravy uzavírání dohod o poměrech nezletilých dětí v jeden časový okamžik
s dohodou o vypořádání majetkových poměrů rozvádějících se manželů, jak vyžaduje §
24a zákona o rodině. Nejednoho rodiče uzavírání těchto dohod v časové blízkosti svádí
k vázání podmínek jedné dohody na podmínky druhé dohody a péče o nezletilé děti se
pak stává nátlakovým prostředkem při prosazení zájmů každého z manželů v uzavírané
dohodě ohledně majetkových poměrů a naopak. Pevně věřím, že uzákoněním možnosti
uspořádat své poměry pro případ rozvodu ještě za trvání manželství by nevedlo k vyšší
rozvodovosti, naopak dohody o vypořádání společného jmění by byly vyváženější,
oboustranně výhodné. Stejně tak uzákonění dohod manželů o vypořádání vzájemných
majetkových vztahů pro případ smrti by zajistilo vyšší právní jistotu obou manželů při
jejich ujednání pro případ smrti jednoho či obou z nich. Majetkové vztahy po zániku
manželství v důsledku smrti by byly určeny dohodou, nikoliv jednostranným právním
úkonem, který lze odvolat či jednostranně změnit. V dohodě by pak bylo možné
zohlednit manžely stanovené podmínky, což by plně odpovídalo autonomii jejich vůle.
V současné době, kdy v každém manželství panují jiné majetkové poměry a i
osobní vztahy manželů a dalších členů rodiny nabývají různých podob, není důvod
manžele svazovat v možnosti úpravy vzájemných majetkových vztahů, naopak považuji
za nezbytné poskytnout manželům co nejširší možnost upořádat si své majetkové
poměry podle svých představ.
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Modification of marital property
Summary:
A modification of the marital property is a possibility provided by law to
married couples or fiancés for application of legal provisions regulating arrangement of
mutual property rights of spouses. The spouses may deviate from the legal rules
regulating the marital property law especially by their mutual agreement. The
agreement may be concluded merely as a notarial deed, and its subject can be a
reduction or extension of the community property of spouses as a whole, or just
individual items of this mass. Usual household equipment cannot be however excluded
from the content of the community property of spouses. The spouses may also postpone
by agreement the origination of the community property of spouses to the day of the
marriage termination. It cannot be forgotten, either, that also the rules of the community
property maintenance can be modified in a different way by the spouses´ agreement.
On fulfillment of legal prerequisites, the spouses may also file an application for
the reduction of the community property by the court. These prerequisites may be
significant reasons; or the fact that one of the spouses does business; or that he/she
became a partner with an unlimited liability in a business company. The court is not
competent to make other dispositions with the spouses´ property than a reduction within
the whole scope, except the usual household equipment.
By concluding the modifying agreement, or declaring a judgment by which the
community property of spouses is reduced, the marital property law is influenced by
special conditions in many aspects. These concern not only mutual property
relationships, but also the spouses´ relationships to third persons concerning their
property.

The third persons´ rights

must not be threatened by the concluded

agreements, and the spouses may appeal to the agreements against the third person only
when they prove that the person knew the content of the latter.
The modification of the community property of spouses also influences the
process of a decision execution for an obligation of one of the spouses, and a creditor´ s
possibility of achieving satisfaction from the spouses´ property. An insolvency
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proceeding, on the contrary, significantly influences the validity of the spouses´
modifying agreements concluded within the particular period of time.
The legal regulation of the possibility of deviation from the basic rules of the
marital property law in the Federal Republic of Germany is markedly more
comprehensive in comparison with our regulation. It provides the spouses with almost
unlimited possibility of setting the rules of functioning of their mutual property
relationships. At the same time, it also constitutes two possible ways of the property law
modification, which the spouse may choose by their agreement.
The summary of the thesis includes an evaluation of the legal provisions giving
the possibility of modification of the spouses´ community property, and a list of
drawbacks of this regulation, which followed from its practical application.

This

chapter contains, at the same time, suggestions of aspects of extension of the spouses´
possibilities how to modify their mutual property relationships.
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