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1 Úvod
Manželské majetkové právo je tématem, kterému již bylo

mnoha

osobnostmi z řad odborné veřejnosti věnováno velké množství pozornosti, i přesto
však neztrácí na aktuálnosti. To pravděpodobně vysvětlují v zásadě tři důvody.
V prvé řadě jde o téma značného rozsahu zahrnující celou řadu různých právních
institutů a oblastí. Za druhé je tato problematika každodenní realitou významné
části populace, pročež se jedná o téma nesmírně dynamické.

S dynamičností

tématu pak přímo souvisí i důvod třetí, který autorka rigorózní práce spatřuje
v soustavném pronikání vnějších prvků, jako jsou kupříkladu normy závazkového
práva, dále práva korporačního a insolvenčního, jakož například i právní úprava
výkonu rozhodnutí a exekucí.
Z totožných důvodů (k nimž nadto bezesporu přistupuje také mimořádná
obtížnost tématu) jde také o téma, které nelze v rámci předepsaného rozsahu
rigorózní práce na odpovídající úrovni zpracovat beze zbytku. Autorka proto
zaměřila svou pozornost na institut společného jmění manželů, který je alfou a
omegou manželského majetkového práva, a mimo tohoto také na společný nájem
bytu manžely.
Pokud jde o cíle, které si autorka vytyčila předkládanou prací naplnit, bylo
jimi co možná nejdůslednější zpracování zásadních otázek institutu společného
jmění manželů v intencích praktického života. Ve snaze vyvarovat se prosté
deskripci právní úpravy autorka ve velké míře čerpala, kromě odborné literatury a
komentářů k zákonům, především ze soudních rozhodnutí.
Po úvodu následuje kapitola nazvaná Stručný exkurz do rodinného práva.
Její zařazení na samý počátek rigorózní práce je dáno snahou o komplexnost
zpracování zvolené materie. V rámci této kapitoly má být objasněn pojem a klíčové
mezníky manželství, neboť jsou v dalších místech rigorózní práce skloňovány
s vysokou intenzitou a je tudíž nezbytné, aby byl jejich význam zcela zřejmý.
V pořadí třetí kapitolou je Obecný výklad k manželskému majetkovému
právu, kde autorka nejdříve specifikuje pojem manželského majetkového práva
1

jako takový, dále následuje jeho zařazení do právního řádu a konečně také
historický vývoj manželského majetkového práva. K zařazení historického vývoje
autorku vedla paradoxně blížící se účinnost nového občanského zákoníku, jehož
tvůrci při zpracovávání čerpali notnou měrou právě z historických pramenů,
zejména pak Obecného zákoníku občanského (ABGB) z roku 1811, v některých
částech dokonce až z pramenů římského práva.1 Proto autorka vyhodnotila jako
příhodné nastínit v předkládané práci úroveň právní úpravy manželského
majetkového práva ve vybraných historických dobách, neboť například dědickou
smlouvu, kterou nový občanský zákoník přináší, Obecný zákoník občanský
upravoval taktéž.
Následuje kapitola nazvaná Společné jmění manželů, jejímž účelem je
vymezení definice tohoto institutu a vysvětlení jeho významu. Dále je rozebrán
vznik společného jmění manželů z hlediska časového, z hlediska jeho subjektů a
rozsah společného jmění manželů.
Jako jedna ze stěžejních kapitol práce je pojata kapitola pátá, a totiž
Předmět společného jmění manželů. Vycházejíce ze zákonné dikce jsou nejdříve
rozpracována aktiva náležející do společného jmění manželů, jednotlivé přípustné
způsoby jejich nabývání, jakož i zdroje, z nichž se toto manželské majetkové
společenství naplňuje. Opomenuta nebyla ani pasiva náležející do společného
jmění manželů, a to jak z pohledu obecného vymezení, tak ani z hlediska
odpovědnosti za jejich plnění a případného výkonu rozhodnutí, resp. exekuce.
Ačkoli je obsah poslední z podkapitol odvoditelný z předešlých částí kapitoly páté,
byl zejména pro úplnost samostatně zpracován i výlučný majetek manželů.
Neméně významnou kapitolou je Správa společného jmění, která odpovídá
na otázku, jak se manželé mají, resp. mohou chovat vůči jejich společnému jmění,
když platí, že každý z nich je majitel jednotlivých položek jako celku. Upozorněno
je rovněž na důsledky excesů z pravidel správy společného jmění a specifika
vyplývající ze skutečnosti, že jeden z manželů začal vykonávat podnikatelskou
1
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činnost. Nadneseno je i řešení případných sporů manželů ve věci správy
společného jmění.
V kapitole sedmé je pozornost věnována možnostem modifikace zákonného
rozsahu a správy společného jmění manželů, a to jak na základě smlouvy uzavřené
mezi manžely či snoubenci, tak na základě rozhodnutí příslušného soudu.
Velké míry významu autorka přikládá kapitole Zánik a vypořádání
společného jmění manželů. Tento autorčin přístup vychází ze skutečnosti, že
manželé mnohdy do doby, kdy v jejich životě nadejde čas právě této „kapitoly“
nemají o vzájemných majetkových vztazích většího povědomí a nezřídka jsou
nepříjemně překvapeni, jaké následky jsou si z manželství nuceni odnášet. V těchto
místech proto bylo snahou autorky v dostatečné míře vyložit jednak jednotlivé
způsoby zániku společného jmění manželů a jejich důsledky na společná aktiva a
pasiva manželů, a jednak též rozebrat mechanismy a pravidla rozdělování společně
vytvořeného jmění mezi (bývalým) manželským párem. Upozorňuje se též na
odchylky od obecného procesu vypořádání při některých specifických situacích.
Z důvodu poměrně častého výskytu v praxi, je devátá kapitola věnována
vztahu společného jmění manželů a obchodního podílu na společnosti s ručením
omezeným nabytým jedním z manželů za trvání manželství.
Předposlední kapitola, Společný nájem bytu manžely, zpracovává institut
náležející do problematiky manželského majetkového práva, je-li toto chápáno
v jeho širším významovém smyslu. Jedná se institut velice důležitý, neboť ošetřuje
jednu ze základních sociálních potřeb, tj. potřebu bytovou. Jeho znalost je velmi
cenná zejména při úmrtí jednoho z manželů či rozvodu manželství.
S ohledem na skutečnost, že se v době zpracovávání předkládané rigorózní
práce značně přiblížila účinnost nového občanského zákoníku, byť se v době
uzavírání rukopisu začaly proslýchat rovněž hlasy proklamující odklady
stanoveného data účinnosti, je na závěr každé z klíčových kapitol, popř. v místech,
kde dochází ke změnám výraznějšího charakteru, zařazeno pojednání o té které
problematice, jak ji upravuje právě nový občanský zákoník. Z tohoto důvodu jsou
doporučení a úvahy de lege ferenda, které obvykle jsou součástí kvalifikačních
3

prací, modifikována spíše do porovnávání současné a nadcházející právní úpravy,
analýzy faktických důsledků jednotlivých nov a jejich hodnocení.
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2 Stručný exkurz do rodinného práva
Ve snaze poskytnout čtenáři uceleného zpracování problematiky, jíž se tato
rigorózní práce věnuje, bude v samém počátku proveden velmi stručný exkurz do
rodinného práva, se kterým téma manželské majetkové právo velmi úzce souvisí, o
čemž svědčí fakt, že historicky bylo manželské majetkové právo také z hlediska
systematiky právního řádu do rodinného práva řazeno. Nadto se k tomuto
koncepčnímu řešení vrací i nový občanský zákoník. V rámci tohoto exkurzu bude
pojednáno toliko o manželství, a to se zaměřením především na vznik a zánik
manželství, neboť v následujících kapitolách budou tyto mezníky manželského
soužití často skloňovány.
O těchto stěžejních meznících manželského soužití totiž principiálně platí,
že jsou stěžejními mezníky také pro manželské majetkové právo. Je proto dle
autorky žádoucí, aby byly tyto pojmy, i pro přehlednost a komplexnost materie
zařazené do navazujících kapitol jednoznačně vymezeny.

2.1 K pojmu manželství
Legální definici manželství nacházíme hned v prvém ustanovení zákona o
rodině, které stanoví: „Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené
zákonem stanoveným způsobem.“ Dle následujícího ustanovení je jeho hlavním
účelem založení rodiny a řádná výchova dětí. Kromě funkcí biologické a výchovné,
které zákon explicitně zmiňuje, není bez významu ani jeho funkce ekonomická.2
Rodina představuje také spotřební hospodářskou jednotku, jež poskytuje hmotné
zabezpečení svým, zejména výdělečně nečinným, členům.3
Autorky Radvanová a Zuklínová vymezují manželství jako „ (…) právem
upravený (a jako jediný výslovně dovolený) svazek muže a ženy, popřípadě i jako
právní poměr (vztah) mezi dvěma osobami různého pohlaví, založený právem
stanoveným způsobem.“4

2

Viz R 4/66.
Viz HOLUB, M., NOVÁ, H. Zákon o rodině a předpisy související. 5. aktualiz. a dopl. vyd. podle
stavu k 1.8.2002. Praha: Linde, 2002, s. 14. ISBN 80-7201-362-9.
4
RADVANOVÁ, S., ZUKLÍNOVÁ, M. Kurs občanského práva: instituty rodinného práva. Vyd.
1. Praha: C.H. Beck, 1999, s. 14.ISBN 80-717-9182-2.
3
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Optikou individuální, tedy ze samostatného pohledu každého manžela, je
manželství také tzv. věcí statusovou. Jeho uzavřením totiž dochází ke změně
individuálního statusu jednotlivce.

2.2 Vznik manželství
Manželství je právní vztah, který je možno uzavřít výhradně zákonem
stanoveným způsobem. Tento zákonem předepsaný způsob se nazývá sňatek.
Pojmy manželství a sňatek bývají často zaměňovány, je však třeba upozornit, že
v žádném případě nejde o synonyma a je více než záhodné dbát na důslednou
aplikaci toho kterého pojmu. Jak bylo shora uvedeno, manželství je právní vztah a
osobní stav, zatímco sňatek je právní důvod vzniku tohoto právního vztahu, resp.
zákonem stanovená procedura navození nového osobního stavu i právního vztahu
mezi manžely.
Prvý krok k uzavření manželství by měla být písemná žádost snoubenců o
uskutečnění sňatečného obřadu doplněná o nezbytné doklady. Tyto jsou vypočteny
v ustanovení § 48 odst. 1 vyhlášky č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší
předpisy k zákonu o matrikách, ve znění pozdějších předpisů. Sňatek jako takový
je postaven na souhlasných sňatečných prohlášeních nastávajících manželů, neboť
zákon o rodině v § 3 odst. 1 stanoví, že manželství se uzavírá svobodným a úplným
souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství.
Sňatečným prohlášením muž a žena projevují svou vůli uzavřít manželství. Jedná
se tedy o právní úkon směřující k založení nového právního vztahu a jako takové
musí sňatečné prohlášení splňovat veškeré náležitosti, které zákon, občanský
zákoník, pro učinění platného právního úkonu předepisuje.
2.2.1 Způsobilost ke sňatku a způsobilost k manželství
2.2.1.1

Způsobilost ke sňatku

Z hlediska sňatečného prohlášení jako právního úkonu, tj. právem
aprobovaného projevu vůle směřujícího ke vzniku, změně nebo zániku těch práv a
povinností, které právní předpisy s takovým projevem vůle spojují (viz § 34 OZ), je
třeba zkoumat náležitosti osoby tento úkon činící a náležitosti vůle, kterou tímto
6

projevuje, jakož i samotný její projev. Osoba činící sňatečné prohlášení musí být
tedy v zásadě způsobilá k právním úkonům, tzn. nabýt zletilosti a současně
způsobilosti „rozpoznat charakter vlastního jednání a jeho adekvátnost ve vztahu k
zamýšlenému výsledku a zároveň způsobilost podle tohoto poznání své chování
určit, tj. ovládat je vůlí“5. Vůle, kterou snoubenci sňatečným prohlášením projevují,
musí býti svobodná, vážná a omylu prostá. V neposlední řadě je nezbytné, aby byla
tato vůle projevena úplným, určitým a srozumitelným způsobem. Jelikož sňatečná
prohlášení jsou specifickým právním úkonem, neuplatní se shora uvedené zásady
bez dalšího. Odchylky stanoví speciální zákon, zákon o rodině, přičemž blíže o
nich bude pojednáno níže.
2.2.1.2

Způsobilost k manželství

Způsobilost k právnímu úkonu sňatečného prohlášení je třeba odlišovat od
způsobilosti k manželství. Předpoklady způsobilosti k manželství jsou obvykle
vymezovány negativním výčtem, tj. souhrnem skutečností a důvodů, které
manželskou způsobilost vylučují. Tyto bývají obvykle označovány jako „překážky
manželství“ a jelikož sňatečné prohlášení je specifickým právním úkonem, je
způsobilost k tomuto modifikována právě způsobilostí k manželství. Překážky
manželství jsou zákonnými zákazy manželství, které působí buďto vůči všem a jimi
stižený jedinec není sto uzavřít bezvadné manželství (tzv. absolutní nezpůsobilost),
popřípadě zamezují manželství konkrétních osob (tzv. relativní nezpůsobilost).
Tyto zákazy mohou být trvalé a nezvratné, či časově omezené, zákon stanoví
rovněž překážky, které lze v konkrétním případě prominout (tzv. dispens).6
2.2.1.3

Překážky manželství

Zřejmě nejzásadnější překážkou manželství, tedy alespoň z pohledu zájmu
na zdraví budoucích generací, je příbuzenský poměr snoubenců. Dle ustanovení §
12 ZOR nemůže být manželství uzavřeno mezi osobami, které jsou v příbuzenském
poměru v linii přímé, a to bez výjimky. V linii vedlejší pak tento zákaz sahá do

5

KNAPPOVÁ, M., VESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 4. aktualiz. a
dopl. vyd. Praha: ASPI, 2005, s. 189-190. ISBN 980-7357-127-7.
6
Srov. RADVANOVÁ, S., ZUKLÍNOVÁ, M. Kurs občanského práva: instituty rodinného práva.
1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1999, s. 15. ISBN 80-717-9182-2.
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druhého stupně, čili je vyloučeno manželství mezi sourozenci, přičemž je lhostejno,
zda se jedná o sourozence polorodé či plnorodé. Tato překážka se uplatní také
tehdy, byl-li příbuzenský poměr založen osvojením, ovšem pouze pokud osvojení
trvá.
Další překážkou manželství je existence jiného manželství, tedy situace,
kdy jeden ze snoubenců již dříve vstoupil do manželství s jinou osobou. Od 1.
července 2006, dne účinnosti zákona č. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a
o změně některých souvisejících zákonů, se k existenci jiného manželství připojila
překážka spočívající v existenci registrovaného partnerství, tzn. že není možno
uzavřít manželství s osobou, která již dříve uzavřela registrované partnerství. Tato
vada se ovšem zhojuje a manželství se stává platným v okamžiku, kdy původní
svazek zanikne nebo je prohlášen za neplatný (viz § 11 odst. 1 ZOR).
Uzavření manželství dále není přípustné mezi osobami nezletilými. Tuto
podmínku však zákon promíjí v situaci, kdy je prominutí této překážky v souladu
se společenským účelem manželství. V takovém případě může soud z důležitých
důvodů nezletilci povolit uzavření manželství. Nejnižší přípustná věková hranice
snoubenců však činí šestnáct let. Osoby mladší šestnácti let nemohou uzavřít
manželství ani s přivolením soudu, ač by uzavření svědčil sebezávažnější důvod.
Manželství uzavřené osobou mladší šestnácti let dle zákona o rodině ani nevznikne
(viz § 13 odst. 1 a § 17a odst. 2 ZOR). Ony závažné důvody opodstatňující
přivolení soudu k takovému manželství zákonodárce blíže nespecifikuje. Dle
judikatury mají být vždy přezkoumány individuální hlediska konkrétního páru,
jejich vyspělost a vlastnosti a přivolení má být uděleno, pakliže vše nasvědčuje
tomu, že manželství toho kterého páru bude schopno dostát jeho společenskému
účelu, tj. být trvalým společenstvím mužem a ženy, z nějž vzejdou potomci, jímž se
dostane řádné výchovy.7
Posledním předpokladem manželské způsobilosti je duševní zdraví
snoubenců. Duševní porucha znemožňuje jedinci touto trpícímu uzavření
manželství, pokud je natolik závažnou, že pro ni byl zbaven či omezen na
způsobilosti k právním úkonům, popřípadě zbaven ani omezen na způsobilosti
k právním úkonům nebyl, nicméně duševní porucha dosahuje takové míry
7

R 30/76.
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závažnosti, že by k tomuto kroku mohlo dojít. V případě duševní poruchy v té míře
závažnosti, která by vedla k úplnému zbavení způsobilosti, ať již o zbavení
způsobilosti k právním úkonům bylo příslušným soudem skutečně rozhodnuto či
nikoliv, jde o neprominutelnou překážku manželství a vstup do manželství je tak
absolutně vyloučen. U jedinců trpících duševní poruchou nižší závažnosti, tzn. že
duševní porucha by mohla vést toliko k omezení způsobilosti k právním úkonům,
lze udělit výjimku a uzavření manželství povolit za předpokladu, že zdravotní stav
jedince je slučitelný s účelem manželství (viz § 14 ZOR). Kromě duševní poruchy,
které je obvykle důvodem pro trvalé, popř. dlouhodobé omezení či zbavení
způsobilosti k právním úkonům, by překážku manželství z hlediska způsobilosti
představovala také krátkodobá indispozice jedince. Kupříkladu pokud by jeden ze
snoubenců činil sňatečné prohlášení pod vlivem alkoholu či jiné návykové a
psychotropní látky, která by jeho rozumovou a volní vyspělost, resp. její složku
určovací a rozpoznávací, zapudila toliko dočasně.
Pokud by osoby, kterým se manželství z některého z výše uvedených
důvodů zakazuje, přesto manželství uzavřely, bude jejich manželství stiženou od
počátku vadou, pro niž může být prohlášeno za neplatné. Druhou výjimku z tohoto
pravidla představuje situace, kdy by došlo k uzavření manželství mezi osobami,
z nichž jedna by v době sňatku nebyla zletilá. Takové manželství by bylo
pochopitelně také stiženo vadou odůvodňující soudní výrok o neplatnosti
manželství, nicméně tato vada se dle § 13 odst. 2 ZOR zhojuje, pokud původně
nezletilá osoba dovrší osmnáctého roku věku, anebo pokud manželka otěhotní.
2.2.1.4

Důsledky prohlášení manželství za neplatné

Není bez zajímavosti, jakým způsobem byly dořešeny důsledky prohlášení
manželství za neplatné. Na takové manželství se hledí jako by nikdy nebylo
uzavřeno. O právech a povinnostech manželů ke společnému dítěti a o jejich
majetkových poměrech po prohlášení manželství za neplatné se ovšem uplatní
ustanovení o právech a povinnostech rozvedených manželů (viz § 17 ZOR). Prvá
část citovaného ustanovení nevyvolává žádných rozpor. Naopak co do druhé části
citovaného, tj. úprava majetkových poměrů osob, jejichž manželství bylo
prohlášeno za neplatné, si lze představit případy, kdy by mohla být poněkud
9

kontroverzní. Kupříkladu pokud by neplatnost manželství byla způsobena tím, že
prohlášení o uzavření manželství jeden ze snoubenců učinil vlivem bezprávné
výhružky a po jeho zániku by v rámci vypořádání společného jmění manželů mohl
ještě prodělat majetkovou újmu v důsledku vypořádání společných závazků.
2.2.2 Další formální náležitosti sňatku
K bezvadnosti celého sňatku schází několik dalších náležitostí. Předně
sňatečné prohlášení není jediným prohlášením, které snoubenci během sňatku činí.
Kromě prohlášení sňatečného zákon o rodině předepisuje také prohlášení o
okolnostech vylučujících uzavření manželství, tzn. že manželé jsou povinni učinit
prohlášení, že jim nejsou známy okolnosti, které by vylučovaly uzavření
manželství. V pořadí třetím prohlášením budoucích manželů pak je prohlášení o
vzájemném obeznámení se se zdravotním stavem svého protějšku. Následuje
prohlášení o zvážení budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího
bydlení a hmotného zajištění rodiny po uzavření manželství. A konečně posledním
prohlášením, které snoubenci v průběhu sňatku činí, prohlašují, že se dohodli na
budoucích příjmeních svých dětí. Všechna jmenovaná prohlášení se činí veřejně,
slavnostní formou a za stálé přítomnosti dvou zvolených svědků (viz § 3 odst. 2, §
6 a § 8 ZOR) Je třeba ovšem podotknout, že okamžik vzniku manželství je dán
k tomu okamžiku, „ (…) kdy snoubenci učinili sňatečné prohlášení tak, že je
oddávající vnímal svými smysly (vzal je na vědomí). Sňatečné prohlášení
snoubenců má takto z hlediska vzniku manželství konstitutivní význam (manželství
je uzavřeno druhým vysloveným „ano“)“.8
V České republice je přípustná dvojí forma sňatku, a to sňatek civilní
(občanský) a sňatek církevní. Tyto formy byly zrovnoprávněny novelou zákona o
rodině provedenou zákonem č. 234/1992 Sb. Souhlasné prohlášení o vstupu do
manželství tak manželé mohou provést buďto před obecním úřadem (anebo
městským úřadem, popř. úřadem městského obvodu či městské části) pověřeným
vést matriku, resp. před starostou, primátorem či pověřeným členem zastupitelstva
(§ 4 odst. 1 a 2) ZOR, anebo orgánem registrované církve či registrované
8

KNAPPOVÁ, M., VESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné . 4. aktualiz. a
dopl. vyd. Praha: ASPI, 2005, s. 37. ISBN 978-80-7357-230-3.
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náboženské společnosti dle zákona č. 3/2002 Sb, o církvích a náboženských
společnostech (§ 4a odst. 1 ZOR).

2.3 Zánik manželství
V českých právních poměrech je co do způsobu ukončení manželského
svazku rozlišováno na neplatnost manželství, resp. prohlášení manželství za
neplatné, o jehož důvodech bylo pojednáno výše, a na zánik manželství.
K samému zániku manželství pak může dojít, jak stanoví § 22 odst. 1 ZOR,
buďto v důsledku právně relevantní skutečnosti nebo konstitutivním rozhodnutím
soudu. Konkrétně zaniká manželství smrtí jednoho z manželů, čemuž je postaveno
naroveň prohlášení jednoho z manželů za mrtvého, nerozhodno, zda z toho důvodu,
že jeho smrt nelze prokázat stanoveným způsobem nebo pro nezvěstnost, anebo
rozvodem manželství.

2.3.1 Rozvod manželství
Za života manželů je jedinou možností zániku manželství cestou práva jeho
rozvod. Tento k návrhu jednoho z manželů provede místně příslušný okresní, popř.
jemu naroveň postavený, soud. Současná právní úprava ovšem před řešením
neutěšeného stavu manželství upřednostňuje zájmy nezletilých dětí, které
z předmětného manželství vzešly. Proto příslušný soud nerozhodne o rozvodu
manželství jednak právě v situaci, kdy by to bylo v rozporu se zájmy nezletilých
dětí danými zvláštními důvody, jednak dříve, než nabude právní moci rozhodnutí
soudu o úpravě poměrů nezletilých dětí na dobu po rozvodu (srov. § 24 odst. 2 a §
25 ZOR)
Zákon o rodině zavdává jediný důvod, pro jehož existenci je možno
manželství rozvést, tzv. kvalifikovaný rozvrat manželství. Tím je míněn natolik
hluboký a trvalý rozvrat manželského soužití, že nelze očekávat jeho obnovení (§
24 odst. 1 ZOR). „Musí jít o takový rozvrat manželství, z něhož je zřejmé, že mezi
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manžely definitivně došlo k zániku jejich manželského soužití a manželství se pro
ně (nebo alespoň pro jednoho z nich) stalo pouze formální záležitostí.“9
Oproti tomu může být rozvod, z procesního hlediska, proveden třemi
formami. Výchozí formou řízení o rozvod manželství je tzv. rozvod se zjišťováním
příčin rozvratu, kdy musí být prokázán rozvrat manželství vč. příčin, které k němu
vedly.
2.3.1.1

Rozvod bez zjišťování příčin rozvratu

Druhou formou je naopak rozvod bez zjišťování příčin rozvratu,
označovaný taktéž jako rozvod nesporný či smluvený. Jak název napovídá, při této
formě rozvratu se naopak nezjišťuje a nedokazuje rozvrat manželství a příčiny,
které k němu vedly. Touto, v současně době nejmodernější, formou rozvodu byla
rozcházejícím se manželům dána možnost ukončit své nezdařilé manželství a
vyřešit veškeré právní následky spojené s rozvodem jaksi na úrovni. U rozvodu, při
němž jsou zjišťovány příčiny rozvratu, což se provádí výslechem účastníků, totiž
nezřídka dojde k rozvíření emocí, když jsou manželé dotazováni kupříkladu
k chování druhého manžela a mnohdy tak v jednací síni zazní i výrazy
pejorativního rázu. V důsledku této krajně nepříjemné situace pak obvykle zanikne
i poslední zbytek vřelého vztahu. Této situaci tedy dá předejít rozvod smluvený.
Nutno ovšem podotknout, že nezbytně vyžaduje ochotu rozcházejících se manželů
společně komunikovat a jednat vůbec, ve druhé řadě pak ochotu jednat tak, aby
bylo možno řešit právní následky rozvodu pokud možno adekvátně pro obě strany,
tzn. cestou kompromisu a nikoli, jak se bohužel často děje, cestou msty.
K nespornému rozvodu lze přistoupit, pakliže manželství trvalo déle než
jeden rok a současně spolu manželé nežijí přinejmenším po dobu šesti měsíců a
druhý z manželů se připojí k návrhu na rozvod svého partnera.10 Naplněním těchto
podmínek se zakládá právní domněnka, že kvalifikovaný rozvrat je dán.
Z podmínek délky trvání manželství a trvání doby, po kterou spolu již muž a žena
nežijí lze vysledovat snahu zákonodárce předejít unáhleným rozvodům, potažmo i
unáhleným sňatkům. Z dikce ustanovení § 24a, jenž zní: „ (…) soud nezjišťuje
9

HRU ÁKOVÁ, M. Rodinné právo v aplikační praxi: rozvod, děti, výživné. Praha: C.H. Beck,
2000, s. 5. Edice Právních rozhledů. ISBN 80-717-9293-4.
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příčiny rozvratu a manželství rozvede, jsou-li předloženy (…)“ lze dojít k závěru,
že jsou-li kumulativně s výše uvedeným naplněny také další zákonné požadavky, o
nichž bude pojednáno níže, vzniká manželům na rozvod právní nárok.11
Dále je nezbytné, aby se manželům podařilo dojít dohody ohledně
vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení, případně
vyživovací povinnosti a také dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po
rozvodu. Smlouvu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a smlouvu o
vypořádání práv a povinností společného bydlení postačí soudu předložit toliko
s ověřenými podpisy obou manželů. Dohoda o úpravě poměrů nezletilých dětí musí
být nejdříve schválena rozhodnutím příslušného opatrovnického soudu (viz § 24a
ZOR).
2.3.1.2

Rozvod ztížený

A konečně třetí procesní variantou rozvodu je rozvod ztížený, v literatuře se
lze setkat taktéž s označením rozvod s tvrdostní klauzulí. K této dojde, pokud
druhý manžel vysloví nesouhlas s návrhem na rozvod manželství. Vyslovením
nesouhlasu se přenáší na žalovaného manžela břemeno důkazní a je na něm, aby
soudu náležitě prokázal, že se na tvrzeném rozvratu manželství porušením
manželských povinností převážně nepodílel a rozvodem manželství by mu byla
způsobena zvlášť závažná újma. Odborná literatura dovozuje, že zvlášť závažnou
újmu je třeba chápat jako újmu osobní. Jako příklad lze uvést situaci, kdy by
opouštěný manžel byl invalidní či z jiného důvodu významnou měrou závislý na
pomoci druhého manžela. Rozhodující soud za této situace návrhu na rozvod
manželství nevyhoví, pokud budou mimořádné okolnosti svědčit ve prospěch
manželství, nikoli však, pokud by spolu manželé nežili již po dobu delší tří let.
Jelikož naše právo nezná absolutního zákazu rozvodu, po takto dlouhé odluce soud
provede rozvod manželství i přes nesouhlas druhého manžela, a to i přesto, že by se
mu podařilo prokázat, že se převážně nepodílel na rozvratu manželství a že mu
skutečně hrozí zvlášť závažná újma (viz § 24b ZOR).

11

Viz HRU ÁKOVÁ, M. Rodinné právo v aplikační praxi: rozvod, děti, výživné. Praha: C.H. Beck,
2000, s. 8. Edice Právních rozhledů. ISBN 80-717-9293-4.
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3 Obecný výklad k manželskému majetkovému právu
3.1 Pojem manželské majetkové právo
Jak bylo předesláno v úvodních pojednáních předcházející kapitoly, ze
vstupu do manželství plynou pro muže a ženu významné důsledky, a to i důsledky
mnohem výraznějšího rázu, než je změna příjmení, jakožto následek společností
zaznamenaný. Uzavřením manželství dochází ke změně osobních stavů
předmětných jedinců a vzniká mezi nimi specifický právní vztah. I přes specifický
charakter pochopitelně platí, že obsahem právního vztahu, který je manželstvím
zakládán, jsou vzájemná práva a povinnosti jeho subjektů. Důsledky manželství tak
nepůsobí pouze ve sféře osobní, ale prostupují i do majetkové sféry manželů,
přičemž tyto nepůsobí pouze mezi manžely navzájem, ale majetkové dopady
uzavření manželství působí i vůči osobám třetím.
Právní úprava právě majetkových poměrů mezi manžely je souhrnně
označována jako manželské majetkové právo. Nejedná se však pouze o úpravu
majetku manželů, resp. vlastnického práva k majetku manželů po vstupu do
manželství, jak by mohl název nesprávně napovídat. „ (…) nejde zdaleka jen o
věci, které manželé vlastní, tedy vlastnické či spoluvlastnické právo manželů
(přičemž vlastnické poměry manželů se liší od vlastnických poměrů jednotlivců
jako individuálních vlastníků i jako spoluvlastníků); jde i o jiná majetková práva a
povinnosti: práva a povinnosti z věcných břemen a zástavních práv, práva a
povinnosti z obligačních a jiných smluv, resp. poměrů, z práv chráněných předpisy
o duševním vlastnictví, z majitelství cenných papírů, práva dědická, práva a
povinnosti vyživovací.“12
Označení manželské majetkové právo tedy užíváme „pro zvláštní soubor
právních norem, které upravují důsledky uzavření manželství v majetkové sféře
mezi manžely navzájem, jakož i mezi manžely a osobami třetími (…)“13. Tato
matérie není v českém právním řádu upravena uceleně na jednom místě a je tedy
12

Srov. RADVANOVÁ, S., ZUKLÍNOVÁ, M. Kurs občanského práva: instituty rodinného práva.
Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1999, s. 45. ISBN 80-717-9182-2.
13
Dvořák, J. Majetkové společenství manželů. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 22. ISBN 8086395-70-7.
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třeba postupovat institut po institutu, nicméně roztříštěnost právní úpravy není
nikterak extrémní, neboť její těžiště spočívá v občanském zákoníku, kde je
obsažena úprava nejvýznamnějších majetkových vztahů. Praktickým dopadem je,
že v důsledku této speciální úpravy nebude při řešení majetkových vztahů mezi
manžely či těmito a třetími osobami použito obecných norem upravujících
majetkové vztahy mezi osobami nesezdanými.
Naprosto klíčovým institutem úpravy manželského majetkového práva je
manželské majetkové společenství, které je v současné době upraveno formou
společného jmění manželů, a které stanoví režim jak pro společná aktiva manželů,
tak pro jejich společná pasiva či například výsledky jejich podnikatelské činnosti.
Na druhém místě lze uvést společný nájem bytu manželů a v neposlední řadě je
třeba mezi nejvýznamnější důsledky uzavření manželství zařadit rovněž dědictví,
neboť uzavřením manželství se osoby dostávají do prvé dědické skupiny, dále
kupříkladu vyživovací povinnost mezi manžely, jakož i vyživovací povinnost mezi
manžely rozvedenými.
S ohledem na dalekosáhlé majetkové dopady uzavření manželství, které
přesahují rámec soukromého práva, neboť dosahují i např. do trestního práva či
práva insolvenčního, se lze v odborné literatuře setkat s dvojím vymezením
samotného pojmu, a to v širším a užším slova smyslu.
Objasnění pojmu manželského majetkového práva v tom širším slova
smyslu již bylo provedeno v úvodu této kapitoly, nicméně pro vystižení rozdílu
mezi oběma variantami můžeme zopakovat, že manželským majetkovým právem
je míněn souhrn všech právních norem upravující majetkové vztahy, k jejichž
vzniku dochází, resp. může dojít, v souvislosti s uzavřením manželstvím, a to
naprosto bez ohledu na právní předpis, který je upravuje. V užším slova smyslu se
manželským majetkovým právem rozumí toliko majetkové vztahy ke společnému
majetku manželů a majetkové vztahy manželů vůči třetím osobám, které nacházíme
v občanském zákoníku.14

14

Viz Dvořák, J. Majetkové společenství manželů. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 24. ISBN 8086395-70-7.
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3.2

Zařazení manželského majetkového práva do právního řádu

Právní normy upravující dopady uzavření manželství na majetkové poměry
muže a ženy byly tradičně ve své převážné části zařazovány do občanského
zákoníku. Výjimku z tohoto přístupu představoval zákon č. 265/1949 Sb. o právu
rodinném, jímž byla tato problematika vyňata z občanského zákoníku, tedy kromě
úpravy dědictví, a zařazena do odvětví práva rodinného, jemuž bylo jmenovaným
zákonem dáno vzniknout.
S přijetím současného občanského zákoníku bylo manželské majetkové
právo znovu navráceno do tohoto právního odvětví, kde setrvává dodnes. Bez
zajímavosti není ani změna řazení manželského majetkového práva v rámci
systematiky občanského zákoníku. Zatímco v obecném zákoníku občanském byla
ustanovení vztahující se k majetkovým poměrům manželů upravena v závazkové
části, což plynulo z tradičního vnímání manželství jako smlouvy uzavírané mezi
mužem a ženou, resp. rodinou ženy, pročež předmětná hlava nesla také označení O
smlouvách svatebních. Gros soudobé právní úpravy manželského majetkového
práva nacházíme mezi věcnými právy, v hlavě věnované spoluvlastnictví a
společnému jmění manželů. Další majetkoprávní dopady manželství ovšem
nacházíme také v části věnované závazkům, a to společné nájemní právo. A
konečně v neposlední řadě také v části sedmé občanského zákoníku, kde je
zařazena právní úprava dědění, a kam zákonodárce umístil také právní úpravu
nároků pozůstalého manžela jako dědice.
Ve větším rozsahu nacházíme normy manželského majetkového práva také
v zákoně o rodině, který v hlavě třetí upravuje vzájemnou vyživovací povinnost
mezi manžely po dobu, kdy manželství trvá, a v hlavě čtvrté pak výživné
rozvedeného manžela.
Jak již bylo řečeno, s prvky manželského majetkového práva se lze setkat i
ve zvláštních zákonech, nadto prostupují i do veřejného práva. Kromě již
jmenovaného

trestního

zákoníku

a

insolvenčního

zákona

např.

do

předpisů daňových.
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3.3 Historický vývoj manželského majetkového práva
3.3.1 Římskoprávní pojetí
3.3.1.1

Matrimonium cum in manum conventione (manželství

s manželskou mocí nad ženou)
Nejstarší formou římské rodiny je rodina význačná svým výrazně
patriarchálním charakterem. Jelikož Římany bylo na manželství nahlíženo jako na
svazek, který se uzavírá ryze v zájmu muže, byl základním pilířem klasické římské
rodiny muž zvaný pater familias nadaný značnou rozhodovací pravomocí jak nad
svou manželkou, tak nad společnými dětmi i osobami figurujícími v jeho rodině
pouze dočasně za účelem odpracování si svého dluhu či otroky. Manželství mělo
dospělému římskému muži dát především základ jeho vlastní rodiny a zajistit trvání
jeho rodu. Pro uzavření manželství byla proto rozhodující toliko vůle muže, a to
vůle vzít si vybranou ženu za manželku a mít jí jako matku zplozených dětí.
Naprostá převaha na straně muže se pochopitelně promítala také do sféry
majetkového práva. Uzavřením manželství přecházel na manžela veškerý majetek,
který do té doby žena jakkoli nabyla. Pro své podřízené postavení ani nadále
žádného majetku vlastnit nemohla, a proto vše, co i po uzavření manželství žena
nabyla, nabyla zásadně pro manžela.
„Stará římská rodina není jenom jednota osob, ale jednota osob a majetku a
nad obojím vládne svrchovaně pater familias.“15
Žena se uzavřením manželství opouštěla vlastní rodinu, čímž došlo k zániku
dosavadní otcovské moci, a vstupovala do rodiny nové a zejména do rodinné moci
svého manžela. V tomto klasickém typu římského manželství byla žena
v podřízeném postavení, které se podobalo postavení synů a dcer, pročež byla ctěna
zásada, že manželka je ve vztahu k manželovi v postavení dcery a ve vztahu ke
svým potomkům v postavení sestry. Co do majetkových vztahů tato závislost

15

KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M. Římské právo. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 1995, s.
132. ISBN 80-7179-031-1.
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ovšem ženě přinášela výhody v právu dědickém, neboť spolu s potomky byla
řazena do prvé skupiny „vlastních dědiců“.16
3.3.1.2

Matrimonium sine in manum conventione (manželství

bez manželské moci nad ženou)
Vznik matrimonia sine in manum conventione označovaného také jako
„manželství volné“ bylo neodvratitelným důsledkem rozvoje římské společnosti.
Stěžejním rozdílem oproti manželství přísnému bylo odpadnutí mocensko právní
dominance muže. Uzavřením tohoto volnějšího typu manželství žena nepřecházela
do nové rodiny, zůstávala i nadále podřízena vlivu svého otce a nestávala se tak již
podřízenou vůči svému manželovi.
Majetkové poměry manželů uzavřením volnějšího římského manželství
nezaznamenávaly výraznějších změn. Majetek ženy již nepřecházel bezpodmínečně
na muže, nevznikalo ani žádné majetkové společenství. To však neznamenalo, že
by žena byla v majetkových otázkách zcela nezávislou. Tím, že žena neuzavřela
manželství přísnějšího typu, nepřecházela do moci svého muže, nicméně i nadále
zůstávala v rodinné moci svého otce. Tedy pouze ty ženy, které uzavřely sňatek
volného typu, a jejich otec zemřel, se stávaly v majetkových ve vztazích nikomu
nepodřízené a mohly nabývat vlastního majetku. V dispozicích se svým jměním i
přesto nebyly zcela svobodné, neboť nad nimi vykonával dozor zvláštní poručík
z řad příbuzenstva.17 Navíc měla-li žena nějakého svého majetku, po uzavření
sňatku bylo zvykem, že žena jeho správou pověřila právě svého manžela. Ten
potom ovšem za jeho správu nesl odpovědnost stejně jako každý jakýkoliv jiný
správce, později bylo vrácení takto svěřeného majetku možno dokonce zajistit
zřízením generální hypotéky na všechen majetek manžela.18
3.3.1.3

Dos (věno)

Zajímavým majetkoprávním institutem v římském právu bylo věno, tedy
majetek, který žena se vstupem do manželství s sebou přináší do nově zakládané
16

Viz KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M. Římské právo. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 1995, s.
133. ISBN 80-7179-031-1.
17
Viz KLABOUCH, J. Manželství a rodina v minulosti. Praha: Orbis, 1962, s. 34.
18
Viz KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M. Římské právo. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 1995, s.
140. ISBN 80-7179-031-1.
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rodiny. V římskoprávním pojetí bylo věno vnímáno jako jakýsi příspěvek ženy na
výdaje, které manžel nesl v souvislosti se zakládáním nové rodiny. Římské ženy
sice nebyly soudobým právem povinovány svému muži poskytnout věno, a to bez
ohledu na to, jak movité byly ony samy či jejich rodiny, resp. rodiny jejich otců,
avšak manžel měl možnost zcela po právu odepřít své manželce výživu, pakliže mu
věno nepřinesla. Soudobé právo tedy povinnost věna výslovně neukládalo, nicméně
z ní vycházelo.
Zpočátku náleželo věno vnesené do manželství bez dalšího manželovi.
S rozvojem římské společnosti byl ve své neomezené dispozici s věnem manžel
omezen, žena získala nárok na vrácení věna po zániku manželství. Legislativou
Oktaviána Augusta bylo zavedeno omezení v manželově dispozici s nemovitostmi,
které tvořily součást věna. Manžel nebyl oprávněn tyto nemovitosti zcizit bez
předchozího souhlasu manželky.
S příchodem tzv. volných manželství si ženy začaly nárokovat vrácení
svého věna v důsledku rozvodu manželství z vůle manžela. Zajištěním nároku na
vrácení věna byl zvláštní slib (stipulace) označovaný causo rei uxoriae. Z tohoto
přístupu se postupem času vyvinulo pravidlo obyčejového práva a věno se ženě
vracelo, i pokud si to sama výslovně nevymínila stipulací. Pro realizaci tohoto
nároku byly římské ženy aktivně legitimovány k podání žaloby v civilním právu, a
to actio rei uxoriae nebo actio ex stipulatu, když byl muž vázán stipulační slibem.
K vydání věna na základě actio rei uxoriae mohl být kromě manžela zavázán také
jeho dědic, a to za předpokladu, že manželství zaniklo rozvodem či manželovou
smrtí. Poměrně nadčasovým autorka shledává manželovo právo na srážky, zvané
retentiones ex dote, které mu umožňovalo věno při jeho vracení ponížit o tzv.
užitečné náklady. Za každé dítě mohl výchozí hodnotu jmění ponížit o 1/6 jeho
hodnoty, nejvýše však takto mohl „započíst“ tři děti čili nejvíce vždy 1/2 hodnoty
věna. Dále bylo možno vydávané věno ponížit jako sankci za špatné mravy
manželky, a to o 1/6 za větší prohřešky vůči mravnosti nebo o 1/8 jeho hodnoty za
prohřešky mírnější. Pokud rozvod zavinil manžel, byl povinován vydat kromě věna
také výnosy z věna vzešlé.19
19

Viz KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M. Římské právo. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 1995, s.
141-142. ISBN 80-7179-031-1.
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Výše uvedené se při actio ex stipulatu neuplatnilo. Aktivní legitimaci
k podání této žaloby byli ale na rozdíl od actio rei uxoriae, která byla koncipována
jako nástroj, jímž se žena domáhala svého ryze osobního práva, tj. práva na vrácení
věna, nadáni také dědicové manželky. Reformou císaře Justiniána byla tato
dvojkolejnost odstraněna. Žaloba actio rei uxoriae byla zrušena zcela a nástrojem
pro navrácení věna se stala staronová žaloba actio ex stipulatu, která nebyla ničím
jiným, než kombinací obou původních typů žalob. „Nová“ actio ex stipulatu již
nebyla vázána ke stipulačnímu slibu manžela, nárok na vrácení věna ztratil ryze
osobní povahu, a tak mohlo být vydání věna uloženo i po smrti manželky. Dále
bylo zavedeno také generální zástavní právo na majetek manžela, kterým se
zajišťoval právě nárok na vrácení věna.20
3.3.2 Manželské majetkové právo v českých zemích
3.3.2.1
Právní

Manželské majetkové právo za feudalismu

úprava

rodinného

práva

a

tedy i

otázek

manželství

a

majetkoprávních vztahů mezi manžely byla v českých zemích po dlouhá staletí pod
vlivem církve. Tuto problematiku do církevního vlivu zanesla již Břetislavova
Dekreta, která byla vyhlášena v Polsku v roce 1039. Manželství se tedy za dob
feudalismu uzavíralo formou církevního sňatku, s nímž byla spojena nerozlučnost
manželství a monogamie manželského svazku.
Obdobně jako v klasické římské rodině, i v rodině feudální měl muž
dominantní postavení a žena byla podřízena jeho moci. Manželské majetkové
právo ve feudální společnosti vykazovalo odlišnosti dle postavení daného
manželského páru. Pokud šlo o prostý lid a poddané, byla pravidla manželského
majetkového práva na elementární úrovni, naproti tomu manželské majetkové
právo, které se aplikovalo u příslušníků šlechtické vrstvy, bylo důsledně
propracováno.
Také feudální ženy přinášely svému manželovi do nově založeného
manželství věno. Ženy měly vůči svým rodinám dokonce zákonný nárok na vydání

20

Viz KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M. Římské právo. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 1995, s.
142. ISBN 80-7179-031-1.
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věna. Jeho odepření bylo přípustné pouze ze stanovených důvodů, a to například
pokud by se provdala bez souhlasu své rodiny. Věno se stávalo majetkem manžela,
který s ním mohl dále zcela neomezeně disponovat. Přesná hodnota, ani způsob,
jakým se hodnota věna té které nevěsty stanovila, nebyl definován, a tedy
nemuselo být přímo úměrné movitosti nevěstiny rodiny, resp. neplatilo, že by se
jeho hodnota musela dle nějakého pravidla nutně zvyšovat v závislosti na bohatství
rodiny nevěsty, byť tomu tak ve skutečnosti pravděpodobně bylo. Hodnota jmění
byla na vůli dotčených osob, tj. ženicha a rodiny nevěsty, kteří po jejím sjednání
sepsali svatební smlouvu. Po vyplacení věna zanikl ženě nárok na dědictví v její
rodině, byla takzvaně vybyta. Feudální právo znalo také věno vdovské, jímž se
manželky hmotně zaopatřovaly pro případ úmrtí manžela. Zřízení tzv. obvěnění
bylo povinností muže. Hodnota vdovského věna činila dvouapůl násobek hodnoty
věna, které žena vnesla do manželství při jeho uzavírání. Nárok na vdovské věno si
ženy mohly zajistit, a to hned několika způsoby. Buďto bylo možno ve prospěch
manželky zřídit zástavní právo na majetek manžela, nebo provést zápis do
zemských desek, anebo tzv. vznesení. Na základě vznesení se pak zástavou na
vdovské věno stal ten statek, na které byla manželka po svatbě uvedena.21
Z dnešního pohledu se může zdát poněkud úsměvná úprava právních úkonů,
které učinila žena ve prospěch svého manžela, a kterými byl manželovi přinášen
majetkový prospěch na úkor vdovského věna. Každý takový úkon se totiž mohl stát
po smrti manžela neplatným. Jediným předpokladem neplatnosti bylo, aby se této
žena sama jednoduše dovolala. „Tuto skutečnost vyjadřovalo úsloví ‚žena vězněm
muže svého‘, odvolávající se na to, že jde o stejnou neplatnost právního úkonu jako
u vězně, který by jednal ve prospěch svého věznitele.“22 K neplatnosti takového
úkonu v duchu citované zásady postačilo, aby žena prohlásila, „cokoliv jsem dala,
dala jsem jako vězeň muže svého“.23 Stejným způsobem se žena mohla zbavit
rovněž odpovědnosti za závazky, které na sebe převzala zaručením se za dluhy
svého muže.

21

Viz MALÝ, K. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. přeprac. vyd. Praha:
Linde, 2003, s. 124-125. ISBN 80-720-1433-1.
22
MALÝ, K. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. přeprac. vyd. Praha: Linde,
2003, s. 125. ISBN 80-720-1433-1.
23
Tamtéž.
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Režim majetkového společenství, manželů české feudální právo neznalo,
byť v některých německých oblastech platilo, že veškerý majetek manželů byl
společný, v jiných byla zase společná alespoň část jmění manželů.24
3.3.2.2

Manželské majetkové právo dle ABGB

Úprava manželského majetkového práva v ABGB byla zařazena do jeho
druhého dílu, hlavy dvacáté osmé nazvané O smlouvách svatebních. Manželské
majetkové právo tak bylo do jisté míry postaveno na smluvním principu.
Základními instituty manželského majetkového práva byly, resp. obsahem
manželských smluv mohlo být, věno, obvěnění, dar jitřní, společenství statků,
doživotní požívání jmění určené pro případ smrti a vdovský plat.
3.3.2.2.1 Správa a užívání původního nebo nabytého
jmění
Manželské majetkové právo bylo založeno na principu oddělených majetků.
Pokud manželé neučinili o užití svého jmění žádné dohody (srov. níže), platilo, že
každému z manželů po uzavření manželství i nadále svědčilo výlučné vlastnické
právo k tomu majetku, který nabyl před uzavřením manželství. Totožný režim se
uplatňoval taktéž vůči majetku, který manželé nabývali až po uzavření manželství.
I tento zůstával ve výlučném vlastnictví té osoby, která ji nabyla, ať již jakýmkoli
způsobem nabývání vlastnictví. Majetkové společenství však mohlo po právu
vzniknout, byla-li takové vůle manželů, a to právě sepsáním svatební smlouvy o
společenství statků. Z hlediska formálního bylo požadováno, aby tato byla sepsána
formou notářského zápisu.
ABGB zakládal také dvě právní domněnky ve vztahu k majetku manželů, a
to jednak domněnku, že v pochybnostech o osobě, která nabyla majetek, platí, že
jej nabyl muž (viz § 1237 ABGB) a jednak domněnku, že neodporovala-li žena,
platí, že správu svého majetku svěřila, jako svému zákonnému zástupci, právě
svému manželovi (viz § 1238 ABGB).

24

Viz KLABOUCH, J. Manželství a rodina v minulosti. Praha: Orbis, 1962, s. 72.
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3.3.2.2.2 Společenství statků
Uzavření manželství, jak již bylo předesláno, neznamenalo přímo vznik
majetkového společenství mezi manžely. K jeho zřízení bylo třeba uzavření
speciální smlouvy o společenství statků.

I po uzavření této smlouvy však

nevznikalo manželské majetkové společenství v dnešním slova smyslu, jak by se
z názvu samotného institutu mohlo zdát, nýbrž zpravidla pouze společenství statků
pro případ smrti. Do společenství bylo možno zahrnout veškeré statky manželů
nebo jen statky vybrané. Rozsah majetkového společenství podléhal smluvní
svobodě. Jeho předmětem mohl být sjednán jak majetek nabytý před uzavřením
manželství, tak majetek nabytý až po uzavření manželství, popřípadě samozřejmě
také obě tyto varianty. Bylo ovšem také možno nespojovat vymezení předmětu
majetkového společenství s okamžikem uzavření manželství a provést jej
taxativním výčtem, ať již pozitivním či negativním. Společenství statků zanikalo
smrtí jednoho z manželů.
Praktický dopad zřízení společenství statků pak byl ten, že po smrti manžela
náležela druhému z manželů dle ustanovení § 1235 ABGB polovina toho, co bylo
do společenství dáno, resp. vše po odpočtu dluhů. „ (…) vždy zůstávalo nejasné,
jaké má společenství účinky proti třetím osobám, a zejména práva věřitelů proti
společnému jmění bývala v judikatuře spornou otázkou. V praxi se nejčastěji
uznávalo, že za dluhy každého jednotlivého manžela odpovídají společným jměním
rukou společnou a nerozdílnou oba, a tedy zpravidla doplácela častěji na muže žena
než naopak.“25
3.3.2.2.3 Věno
Stejně jako v epochách, o kterých bylo pojednáno výše, tak i za účinnosti
AGBG bylo účelem věna ulehčit muži s náklady souvisejícími se vznikem nového
manželství. Věno bylo upraveno v § 1218 an. ABGB a mohlo jím být cokoli, co by
manželům přineslo majetkový prospěch, tj. věci movité, věci nemovité,
pohledávky, hotové peníze atd. Pokud byla nevěsta zletilá a současně movitá,
záleželo pouze na dohodě mezi touto a ženichem. Nezletilé dívky však v tomto
jednání musel zastoupit otec, popř. poručník. Neměla-li dívka vlastního jmění, byli

25

KLABOUCH, J. Manželství a rodina v minulosti. Praha: Orbis, 1962, s. 198.
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ji povinni opatřit věno rodiče a nebylo-li jich tak prarodiče. Pokud rodiče či
prarodiče tvrdili, že nejsou schopni jí věno poskytnout, mohl jejich situaci na
žádost snoubenců prošetřit soud a v závislosti na výsledcích svého šetření buďto
určit, jaké věno mají rodiče či prarodiče nevěstě vydat, anebo je této povinnosti
zprostit.
Není bez zajímavosti, že pokud věno tvořily hotové peníze, pohledávky
nebo věci zuživatelné, stával se jejich vlastníkem manžel. Naproti tomu
k nemovitostem, právům a majetku nezuživatelnému svědčilo vlastnické právo
manželce a manžel se stal jeho vlastníkem, až když prokázal, že jej převzal za
určitou cenu a zavázal se, že vrátí danou peněžitou částku.
3.3.2.2.4 Obvěnění
Obvěněním se rozuměly majetkové hodnoty, které byly poskytnuty nevěstě
k rozmnožení jejího věna. Po dobu trvání manželství tyto majetkové hodnoty
náležely manželovi, a když žena přežila svého manžela, stala se jejich vlastnicí (§
1230 ABGB).
3.3.2.2.5 Dědictví
Obdobně jako dnes platilo, že zemřel-li zůstavitel, aniž by zanechal závěť,
aplikovala se tzv. posloupnost ze zákona, při níž pozůstalí dědili v pořadí
stanoveným zákonem. Manželka sice i v tomto případě byla povolána k dědictví,
nicméně pokud bylo dětí, nepřipadlo na ní více, než jedna čtvrtina pozůstalosti.26
Dědictví mohlo být mezi manžely upraveno také smluvně, smlouvou
dědickou. Smlouvou dědickou ovšem nebylo možno přenechat druhému z manželů
budoucí pozůstalost jaksi generálně. Z titulu dědické smlouvy mohly být
pozůstalému manželu přenechány pouze tři čtvrtiny budoucí pozůstalosti. Zbývající
čtvrtina musela být vždy zachována a o jejím osudu rozhodoval zůstavitel závětí.
Nesepsal-li zůstavitel závět, připadla poslední čtvrtina pozůstalosti zákonným
dědicům. Celé své jmění tak manžel své ženě nikdy přenechat nemohl, naproti
tomu ovšem, jelikož manželka nebyla zařazena mezi tzv. nepominutelné dědice,
mohla být z dědictví platně zcela vyloučena.

26

Viz KLABOUCH, J. Manželství a rodina v minulosti. Praha: Orbis, 1962, s. 199.

24

K té části budoucí pozůstalosti, o jejímž dědění byl zůstavitel oprávněn
rozhodovat dle své vůle, mohl svému manželovi pro případ smrti zřídit také
neomezené užívací právo.
Zajímavým institutem upraveným ABGB byly vzájemné závěti. Ve
vzájemné závěti se manželé mohli vzájemně ustanovit svými dědici, popřípadě si
svými dědici ustanovit i jiné osoby. Jedním úkonem bylo tedy možno ošetřit
dědictví veškerého jmění, které manželům náleželo (§ 1248 ABGB).
3.3.2.2.6 Konkurs
Nadčasovým ustanovením bylo, dle názoru autorky, § 1262 ABGB, které
stanovilo, že pokud bylo mezi manžely sjednáno společenství statků, prohlášením
konkursu na jmění jednoho z manželů toto zaniká. Téměř totožné ustanovení zná
český právní řád dodnes, což znovu potvrzuje mimořádnou kvalitu ABGB a také
skutečnost, že bylo velice moderním legislativním dílem.
Další důsledky prohlášení konkursu na jmění manžela byla například
možnost manželky žádat zajištění vůči věřitelům manžela pro případ, že by
manželství bylo zrušeno. Počínaje dnem prohlášení konkursu byla manželka
oprávněna požadovat taktéž užívání vdovského platu, tj. výživy, kterou si manželé
případně sjednali pro případ ovdovění manželky, a nebylo-li tohoto sjednáno,
mohla se žena domáhat taktéž užívání svého věna. O tyto nároky ovšem manželka
přišla, pakliže bylo zjištěno, že právě ona je příčinou majetkového úpadku
manžela. Naproti tomu prohlášením úpadku na jmění manželky zůstávaly veškeré
svatební smlouvy beze změn nadále v platnosti, tedy kromě smlouvy o společenství
statků. Mužům nevznikaly žádné obdobné nároky, jako vznikaly ženám.
3.3.2.2.7 Majetkové dopady zániku manželství
ABGB rozeznával hned několik způsobů zániku manželství. Byly jimi
rozvod dobrovolný, rozvod nedobrovolný, prohlášení manželství za neplatné,
rozluka manželství a také smrt jednoho z manželů či prohlášení jednoho z manželů
za mrtvého. Je třeba taktéž uvést na pravou míru, že rozvodem nedocházelo
k zániku manželství jaksi z hlediska práva, nýbrž z hlediska faktického a jeho
význam spočíval ve skutečnosti, že spolu manželé nemuseli nadále žít.
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Došlo-li k zániku manželství z důvodu dobrovolného rozvodu, zůstával na
vůli dotčených osob také jejich další majetkový režim, neboť bylo právě na jejich
dohodě, zda ponechají své svatební smlouvy v platnosti i po rozvodu manželství či
nikoliv. V případě rozvodu nedobrovolného, tj. rozvodu vysloveném rozsudkem
soudu, se mohl ten z manželů, který rozvod manželství nezavinil domáhat, aby
byly svatební smlouvy ponechány v platnosti, případně aby se mu dostalo
přiměřené výživy.
Pokud došlo k prohlášení uzavřeného manželství za neplatné, zrušovaly se
všechny svatební smlouvy z moci úřední a jmění, které bylo do manželství
vneseno, se navrátilo v původní stav. Každý z manželů si tedy ponechal toho
majetku, který do manželství vnesl. Ten z manželů, na jehož straně byly dány
překážky manželství, a tedy zavinil neplatnost manželství, byl navíc povinen
nahradit druhému z manželů škodu takto způsobenou.
Poslední způsob zániku manželství byla rozluka. Tato se od rozvodu
manželství lišila svým trvalým charakterem, neboť znamenala definitivní zrušení
manželství, zatímco rozvod byl koncipován spíše jako fakticky stav, který nebyl
neměnný. Pokud byla rozluka manželství povolena na základě žádosti obou
manželů, svatební smlouvy buďto zanikly, anebo byl mezi manžely učiněn smír.
Nebyl-li důvodem rozluky souhlasný projev vůle obou manželů a naopak jejím
důvodem bylo jednání jednoho z nich, druhému náleželo plné zadostiučinění a také
veškerý majetkový prospěch, který mu byl sjednán ve svatebních smlouvách.
Majetek, který tvořil společenství statků, byl v důsledku rozluky rozdělen tak, jako
by druhý z manželů zemřel. I přesto mu zůstaly zachovány také nároky z dědické
smlouvy (viz § 1263 – 1266 ABGB).
ABGB na našem území platil až do roku 1950. Po dobu své účinnosti
samozřejmě prodělal řadu změn, které odrážely mimo jiné historicko-společenské
mezníky a jejich důsledky. Po rozpadu rakousko-uherské monarchie byl ABGB
v novelizované podobně zákonem č. 11/1918 Sb. z. a n., známým pod názvem
recepční norma, převzat do právního řádu nově vzniklé Československé republiky.
Tento však, jak je známo, platil pouze v českých zemích, protože na území
Slovenska a Podkarpatské Rusi platilo právo uherské.
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3.3.2.3

Zákon č. 265/1949 Sb. o právu rodinném

Zákon č. 265/1949 Sb. o právu rodinném byl přijat Národním
shromážděním republiky Československé s účinností od 1. ledna 1950. Tímto
zákonodárným počinem došlo k vyčleněním rodinného práva z občanského
zákoníku, čímž došlo taktéž k vyčlenění materie manželského majetkového práva,
tedy s výjimkou právní úpravy dědictví. Zákon o právu rodinném byl pro
manželské majetkové právo významným mezníkem, neboť jím bylo poprvé do
právního řádu vneseno zákonné majetkové společenství vznikající mezi manžely.
Právní režim majetkového společenství se uplatnil jak na manželství dříve
uzavřená, tak manželství vznikající až po účinnosti tohoto zákona. V manželstvích
již dříve uzavřených podléhal režimu manželského majetkového společenství jen
majetek nabytý jedním z manželů až po 1. lednu 1950. Dříve nabytý majetek nebyl
novou právní úpravou dotčen. Režim majetkového společenství se neuplatnil také,
pokud byly majetkové poměry mezi manžely upraveny některou ze svatebních
smluv dle právní úpravy předcházející.27
Platilo sice, že jmění, které jeden z manželů nabude za trvání manželství,
tvoří jeho získaný majetek, ale navazujícím ustanovením bylo ustanoveno, že
získané majetky obou manželů jsou jejich společným majetkem, tj. tvoří zákonné
majetkové společenství. Obdobně jako dnes z tohoto společného majetku manželů
byl vyloučen ten majetek, který jeden z nich nabyl darem či dědictvím, anebo
takový majetek, který sloužil jednomu z manželů k jeho osobním potřebám nebo
výkonu povolání (viz § 22 zákona č. 265/1949 Sb. o právu rodinném). Jak vznik,
tak správu i rozsah majetkového společenství byli manželé oprávněni smluvně
modifikovat. Z formálního hlediska byla pro tyto dohody předepsaná forma
soudního zápisu. Zákonodárce pamatoval také na ochranu zájmů třetích osob, vůči
kterým se mohli manželé uzavřené dohody dovolávat pouze, byla-li jim známa.
Velmi moderní pravidla platila také pro správu společného majetku, neboť
platilo, že běžnou správu je oprávněn každý z manželů vykonávat sám, k úkonům
přesahující rámec správy obvyklé pak byl zapotřebí souhlas druhého manžela.
Zákonem o právu rodinném zde tedy dochází k vytěsnění historicky
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DVOŘÁK, J. Majetkové společenství manželů. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 56-57. ISBN 8086395-70-7.
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ustáleného privilegovaného postavení muže, který přestože doposud české právo,
resp. právo v českých zemích, majetkové společenství manželů neznalo, fakticky
spravoval veškeré rodinné jmění. Nastolení majetkové rovnoprávnosti mezi muži a
ženami bylo dle důvodové zprávy k zákonu o právu rodinném jedním z důvodů
zřízení institutu majetkového společenství.
Mezi explicitně upravenými důvody zániku majetkového společenství bylo
jednak zbavení svéprávnosti a jednak žádost podaná jedním z manželů příslušnému
soudu, na základě které mohl soud ze závažných důvodů majetkové společenství
zrušit. Pro účely vypořádání se uplatňovala právní úprava podílového
spoluvlastnictví, přičemž platilo, že podíly manželů jsou stejné. Velikost podílů
mohla být moderována rozhodnutím soudu vůči manželovi, který nesl vinu za
rozvod manželství a nepodílel se významně na rozmnožení majetku náležejícího do
majetkového společenství s tím, že mu mohl být dokonce jeho podíl i zcela odňat,
pokud na nabytí společného jmění neměl zásluh. Pokud zapříčinili rozvod
manželství oba manželé společně, mohl k žádosti jednoho z nich soud podíly na
majetkovém společenství upravit v závislosti právě na míře, v jaké se o jeho nabytí
ten který manžel zasloužil, přičemž se ukládalo přihlédnout také k tomu, zda
některý z manželů pečoval o děti a společnou domácnost (viz § 28 zákona č.
265/1949 Sb. o právu rodinném).
Dle § 27 zákona č. 265/1949 Sb. o právu rodinném byl každý z manželů
povinen nahradit do majetkového společenství to, co z něj po dobu jeho trvání
vyčerpal na svůj výlučný majetek a naopak měl nárok požadovat náhradu toho, co
ze svého výlučného majetku vynaložil na majetek do majetkového společenství
náležející.
Tato právní úprava manželského majetkového práva pozbyla účinnosti až
účinností soudobého občanského zákoníku, tj. zákona č. 40/1964 Sb., který nabyl
účinnosti k 31. březnu 1964, a kterým byla úprava těchto právních vztahů zase
vydělena z práva rodinného a opětovně zařazena do občanskoprávní kodifikace.
3.3.2.4

Bezpodílové spoluvlastnictví manželů

V původním znění současného občanského zákoníku bylo manželské
majetkové společenství upraveno formou bezpodílového spoluvlastnictví, které
28

bylo zákonnou formou nabývání vlastnictví přípustnou toliko mezi manžely.
„Bezpodílovost je typickým znakem tohoto právně jednotného a nedělitelného
společenství, kterým se vyjadřuje stejné postavení muže a ženy v manželství a
které také odpovídá skutečnosti, že ve spořádaném manželství se oba manželé
společně přičiňují podle svých sil a schopností o rozkvět rodiny manželstvím
založené.“28
Z hlediska

socialistické

kategorizace

vlastnictví

bylo

bezpodílové

spoluvlastnictví manželů formou osobního vlastnictví. Předmětem bezpodílového
spoluvlastnictví mohlo být proto pouze to, co mohlo být předmětem vlastnictví
osobního. Tím mohly být dle § 127 občanského zákoníku ve znění z roku 1964
příjmy a úspory z práce a ze sociálního zabezpečení, věci domácí a osobní potřeby,
rodinné domky29 a rekreační chaty. Nabyl-li jeden z manželů za trvání manželství
některou ze jmenovaných majetkových hodnot jinak než darem či děděním a
současně tato nesloužila jeho osobní potřebě nebo k výkonu povolání, stávala se
předmětem bezpodílového spoluvlastnictví manželů.
Dle ustanovení § 492 odst. 2 občanského zákoníku v původním znění se
však přiměřeně použila ustanovení o bezpodílovém spoluvlastnictví taktéž na
případy, kdy některý z manželů za trvání manželství nabyl věci, které mohly být
jen v soukromém vlastnictví. V tomto případě také vznikalo bezpodílové
spoluvlastnictví manželů, nikoli však osobní. Praktický dopad této odchylky byl
především v oprávnění manželů disponovat těmito věcmi ve vztahu k třetím
osobám. Z tohoto důvodu se pro rozlišení jednotlivých případů lze v literatuře
setkat s pojmem „osobní bezpodílové spoluvlastnictví manželů“.
Věci náležející do bezpodílového spoluvlastnictví manželů byli oprávněni
užívat oba manželé společně, společně nesli taktéž náklady spojené právě s jejich
užíváním či údržbou. Běžnou správu mohl vykonávat každý z manželů, k úkonům
překračujícím rozsah správy běžné byl obligatorně požadován, pod sankcí
neplatnosti takového úkonu, souhlas druhého manžela. Za závazky související se
společným jměním odpovídali oba manželé rukou společnou a nerozdílnou.
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Ustanovení § 147 občanského zákoníku v původním znění pak umožňovalo
postihnout majetek náležející do bezpodílového spoluvlastnictví manželů výkonem
rozhodnutí k uspokojení pohledávky jednoho z manželů, která vznikla za trvání
manželství. Toto ustanovení stojí za pozornost, protože zákonodárce na jednu
stranu umožňoval, aby se věřitelé jednoho z manželů uspokojovali na majetku
náležejícím do manželského majetkového společenství, ale na stranu druhou bylo
toto majetkové společenství tvořeno toliko kladnými majetkovými hodnotami,
neboť dluhy, resp. pasiva, do zákonného vymezení jeho rozsahu explicitně
zahrnuty nebyly. V praxi to mělo za následek názorový rozkol v náhledu na to,
jakým režimem se mají pohledávky a dluhy manželů řídit. „Podle prvního názoru
bude se na ně vztahovat režim bezpodílového spoluvlastnictví per analogiam, podle
druhého

se

pouze

jejich

vypořádání

v případě

zániku

bezpodílového

spoluvlastnictví provede přiměřeně podle zásad platných pro vypořádání
bezpodílového spoluvlastnictví a konečně podle třetího názoru se na tyto vztahy
vztahuje jen obecný právní režim závazkových vztahů.“30 V novější literatuře pak
lze nalézt názor, že občanský zákoník sice upravuje výslovně jen vlastnictví,
nicméně nezapomíná, že nejde jen o věci a jiný majetek, ale společné manželům
mohou být i dluhy, což se promítá v ustanovení § 150, dle kterého lze mluvit o
ostatním majetku, což praxe přijala při výkladu ustanovení o vypořádání, a proto se
mluví o vypořádání v užším slova smyslu a vypořádání v širším slova smyslu, tj. i
včetně pasiv.31
K zániku bezpodílového spoluvlastnictví manželů docházelo spolu se
zánikem manželství, anebo z rozhodnutí soudu na návrh jednoho z manželů za
trvání manželství, byly-li dány závažné důvody toto odůvodňující. Slovy zákona
tomu tak mohlo být „zejména, jestliže další trvání bezpodílového spoluvlastnictví
odporovalo pravidlům socialistického soužití“. Pokud bezpodílové spoluvlastnictví
zaniklo za trvání manželství z rozhodnutí soudu, pak mohlo být znovu obnoveno,
nicméně taktéž pouze z rozhodnutí soudu.
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Spolu se zavedením institutu bezpodílového spoluvlastnictví začíná
zákonodárce operovat také s pojmem „vypořádání“ po jeho zániku. Vypořádání
mohlo být řešeno dohodou manželů, anebo dle zákonem stanovených zásad, dle
kterých platilo, že podíly manželů pro účely vypořádání jsou stejné, přičemž se ale
mělo při vypořádání zohledňovat, co bylo vynaloženo na společný majetek z
majetku výlučného a naopak, a dále potřeby nezletilých dětí, v míře, v jaké se ten
který manžel o nabytí a udržení společného majetku zasloužil, jakož i hledisko
péče o děti a o společnou domácnost.
Oproti předešlé právní úpravě manželského majetkového společenství,
upraveného zákonem o právu rodinném, je ovšem právní úprava bezpodílového
spoluvlastnictví manželů z hlediska legislativního vývoje jednoznačně krokem
zpátky. Shora rozebraná úprava byla totiž absolutně kogentní, což je s ohledem na
zásadu autonomie vůle, která byla odedávna považována za jednu ze stěžejních
zásad občanského práva, jakož i soukromého práva vůbec, přičemž dnes je
považována dokonce za zásadu vůbec nejvýznamnější, stavem nežádoucím.
Dlužno podotknout, že tento poněkud zkostnatělý stav právní úpravy byl
důsledkem politické situace v zemi.
Změna v tomto ohledu byla přinesena až v devadesátých letech, a to
novelou občanského zákoníku provedenou zákonem č. 509/1991 Sb. Touto byl
mezi příslušná ustanovení mimo jiné vtělen § 143a a s ním možnost smluvní
modifikace zákonné rozsahu bezpodílového spoluvlastnictví a správy majetku.
V druhém odstavci shora jmenovaného ustanovení pak zákonodárce přidal také
možnost sjednání odložení vzniku bezpodílového spoluvlastnictví až ke dni zániku
manželství.
S ohledem na skutečnost, jak významnými změnami prošel náš stát v tomto
období z hlediska politické a hospodářské situace, považuji za vhodné poukázat
z hlediska manželského majetkového práva také na reakci zákonodárce na
obnovení podnikatelské činnosti občanů, které v nejbližších letech zapříčinilo
dramatický nárůst počtu nových podnikatelů. Novelou občanského zákoníku
provedenou zákonem č. 509/1991 Sb. byl zaveden, dnes již dobře známý,
obligatorní souhlas druhého manžela k prvému použití majetku náležejícího do
bezpodílového spoluvlastnictví při zahájení podnikatelské činnosti. K zajištění
31

ochrany

druhého,

nepodnikajícího,

manžela,

resp.

jeho

majetku,

před

podnikatelským rizikem souvisejícím s podnikatelskými aktivitami jeho protějšku,
zavedla novela taktéž možnost domáhat se z tohoto důvodu úplného zrušení
bezpodílového spoluvlastnictví rozhodnutím soudu.

3.4 K manželskému majetkovému právu de lege ferenda
Nový občanský zákoník, jehož vstup v účinnost se očekává k 1. lednu 2014,
vnáší pojem manželské majetkové právo přímo do zákonné úpravy. Pro úplnost
srovnání řazení manželského majetkového práva v rámci občanských zákoníků
provedené v předchozí podkapitole, je vhodné srovnání doplnit také o nadcházející
stav. V tom se v podstatě snoubí historicky poslední dvě možnosti řešení právní
úpravy z hlediska zařazení v právním řádu. Úprava manželského majetkového
práva bude totiž opětovně zařazena do rodinného práva. Jelikož ovšem
rekodifikace občanského práva znamená velice zásadní změny pro téměř celé
soukromé právo, zůstane, i přes návrat do rodinného práva, manželské majetkové
právo upraveno v občanskoprávní kodifikaci, protože rodinné právo bude napříště
jeho součástí. V důsledku rozsáhlých koncepčních změn soukromého práva je tedy
právo rodinné nově, resp. staronově, zařazeno do občanského zákoníku. Manželské
majetkové právo je upraveno v části druhé, hlavě prvé, oddíl 2, § 708 - 753 NOZ.
Pokud jde o manželské majetkové právo, vychází NOZ v zásadě z úpravy
současného občanského zákoníku. Manželské majetkové vztahy řeší taktéž formou
majetkového společenství, nedochází tedy k zakotvení diametrálně odlišné úpravy.
Stěžejním institutem manželského majetkového práva i NOZ nadále ponechá
společné jmění manželů. Tvůrci nového občanského zákoníku věnují manželskému
majetkovému právu, resp. společnému jmění manželů, podstatně více pozornosti,
než se mu dostalo, v současné době účinné, strohé právní úpravě.
Kromě společného jmění manželů a úpravy bytových potřeb, resp.
některých ustanovení o bydlení manželů, do oddílu věnovanému manželskému
majetkovému právu tvůrci NOZ zařadili také zvláštní ustanovení proti domácímu
násilí.
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NOZ přináší také několik terminologických změn, pokud jde o manželské
majetkové právo, nejsou změny nikterak zásadní. V textu NOZ se už např.
nehovoří o společném jmění manželů, ale pouze o „společném jmění“, namísto
výlučného majetku či vlastnictví, NOZ pracuje s přívlastkem „výhradní“.
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4 Společné jmění manželů
4.1 Pojem a význam
V současné době je klíčovým institutem manželského majetkového práva
společné jmění manželů, jehož právní úpravu nacházíme v části druhé občanského
zákoníku v druhé hlavě pod marginální rubrikou Spoluvlastnictví a společné jmění,
přičemž společnému jmění manželů jsou věnována ustanovení § 143 – 151
občanského zákoníku.
Společné jmění manželů je právním, resp. majetkoprávním, důsledkem
uzavření manželství, jde o majetkové společenství, které vznikne mezi mužem a
ženou zpravidla se vstupem do manželství. „Společenstvím obvykle chápeme
nějaké (blíže neurčené) právní spojení alespoň dvou osob, jejichž vztah není pouze
osobním (význam osobních aspektů naopak ustupuje do pozadí), ale také (a
především) majetkový: tyto osoby mají něco, co lze penězi ocenit, společné.“32
Jedná se tedy o rozsáhlý komplex majetkových vztahů vznikajících mezi
manžely v souvislosti s uzavřením manželství, avšak jak již bylo shora předesláno,
společné jmění manželů není institutem zahrnujícím beze zbytku veškeré
majetkové vztahy, které mezi manžely vyvstanou.
Pro praktické ozřejmení pojmu bychom v zásadě mohli říci, čerpajíce ze
shora uvedené definice pojmu společenství, že společné jmění manželů, jako
majetkové společenství muže a ženy, kteří spolu vstoupili do manželství, má ten
význam, že v důsledku tohoto kroku budou napříště muž a žena mít společný
majetek a závazky, které jeden, druhý anebo oba společně nabudou po dobu trvání
jejich manželství. Sluší se ovšem dodat, že tento popis nebude vždy přiléhavý,
neboť zákonodárce stanovil několik výluk z režimu společného jmění manželů jak
pro majetek, tak pro závazky a také proto, že současná právní úprava již získala
částečně dispozitivní charakter a ponechává tedy manželům prostor ke sjednání
dalších odchylek.
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Jedná se v podstatě o specifický institut, v jehož právní úpravě lze nalézt
jednak prvky z právní úpravy věcných práv a jednak také prvky z úpravy
závazkových právních vztahů, v nichž manželé společně figurují vždy na jedné
straně závazkového právního vztahu.
Občanský zákoník totiž dotčenými ustanoveními vybavuje oba manžely
právy, která zpravidla náleží pouze vlastníku věci, tj. jedné osobě, více fyzických
osob. Muže a ženu. Oba manželé jsou nadáni všemi složkami vlastnického práva,
které stanoví § 123 OZ. Oba tedy mohou věci, které tvoří předmět svého
společného jmění manželů, držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat
s ním, přičemž limitem výkonu vlastnického práva, kromě nemnohých zákonných
ustanovení, jednoho z manželů je pouze totožné právo druhého manžela. Proto
v souvislosti se společným jměním manželů, a obdobně taktéž u podílového
spoluvlastnictví, hovoříme o pluralitě subjektů vlastnického práva.33
I přes modifikaci v subjektech zůstává pochopitelně vlastnické právo
svědčící oběma manželům ke všem věcem náležejícím do jejich majetkového
společenství svým charakterem právem věcným, je tedy právem absolutním a jako
takové působí vůči všem (erga omnes). Manželé se tedy tohoto svého práva mohou
dovolávat vůči všem třetím osobám.
Společné jmění manželů není spojeno s podíly, má se tudíž za to, že každý
z manželů je vlastníkem celé věci, která je předmětem jejich společného jmění.
Totéž platí i o ostatních majetkových hodnotách a penězi ocenitelných právech
náležejících do společného jmění manželů. Oběma manželům vždy svědčí právo
k těmto vždy jako k celku. Podíly na společenství přicházejí v úvahu až po jeho
zániku, kdy dochází k jeho vypořádání. Pro tento případ ovšem zákon v ustanovení
§ 149 odst. 2 stanoví, že je třeba vycházet z toho, že podíly manželů jsou stejné.
Pokud jde o závazky náležející do společného jmění manželů, jsou z těchto
manželé oprávněni i zavázáni společně a nerozdílně.
Institut společného jmění manželů byl do občanského zákoníku vnesen
zákonem č. 91/1998 Sb., tzv. velkou novelou rodinného práva, kdy s účinností od
1. srpna 1998 nahradil dosavadní úpravu manželského majetkového společenství,
33
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tzn. bezpodílového spoluvlastnictví manželů, o němž již bylo pojednáno
v předcházející části této práce věnované sledování historické geneze manželského
majetkového práva, a který „dopadaje jen na věci, již dávno přestal vyhovovat
skutečným poměrům ve státě a společnosti, zejména pak těm, které se zde nastolily
po r. 1989“34.
Předem všeho je nezbytné podotknout, že nahrazení bezpodílového
spoluvlastnictví manželů institutem společného jmění manželů neznamená jen jaksi
přejmenování totožného, nýbrž jde o novelizaci přinášející celou řadu praktických
změn a dopadů. V porovnání se svým předchůdcem je institut společného jmění
manželů pochopitelně výrazně vyspělejším a pamatuje, resp. pamatoval, na větší
spektrum životních situací, které mohou mezi manžely nastat a jejichž dopady do
majetkové sféry manželů je třeba legislativně ošetřit; čili je institutem podstatně
širším.
Za zřejmě nejvýznamnější změnu shledává autorka v samotné koncepční
pojetí společného jmění manželů. Již z dikce původní právní úpravy je zcela
jednoznačně zřejmé a oproti předešlé úpravě bez pochyby, že společné jmění
manželů je zákonodárcem chápáno jako majetkové společenství sestávající se jak
z aktiv nabytých jedním z manželů, tak i pasiv manželského páru, pakliže vznikla
v souladu se zákonem stanovenými podmínkami. Jelikož bylo tímto zamezeno
pochybnostem o režimu závazků manželů a jejich vypořádání, bylo potřeba vyřešit
také režim pro samotné subjekty závazkového vztahu, což bylo vyřešeno
ustanovením, které zakotvuje, že závazky, které tvoří společné jmění manželů, jsou
oba z manželů zavázáni společně a nerozdílně.
Přestože předmětem nového institutu manželského majetkového práva již
napříště nejsou pouze věci, bylo zákonodárcem zachováno systematické zařazení
v rámci občanského zákoníku a společné jmění manželů bylo zařazeno do věcných
práv obdobně, jako tomu bylo u jeho předchůdce bezpodílového spoluvlastnictví
manželů. Odborná judikatura uvádí, že k tomuto kroku zákonodárce přistoupil
pravděpodobně z důvodu použitelnosti stávající judikatury.
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Institutem společného jmění manželů byla manželům také nově přinesena
možnost upravit si dle své vůle a potřeb rozsah majetkového společenství, což
znamená jak možnost rozšířit si jej ještě nad rámec zákonem stanoveného rozsahu,
tak ale také možnost jej zúžit, a to v podstatě až na hranici minimálního obvyklého
majetku pro manželské a rodinné soužití.
Neméně významným přínosem je jistě také možnost úpravy rozsahu
manželského majetkového společenství pro futuro druhem a družkou, kteří teprve
hodlají v budoucnu manželství uzavřít. Těmto bylo nově umožněno upravit si své
budoucí majetkové vztahy uzavřením smlouvy ve formě notářské zápisu, přičemž
pro ně platí obdobně to, co pro manžele (viz výše).
Změn zaznamenala právní úprava také v částech upravujících dopady
podnikání manželů, ať již zakotvením ustanovení § 143 odst. 2 OZ, které poskytuje
řešení situace, kdy se jeden z manželů stane společníkem obchodní společnosti či
družstva, byť důsledky pro manželské majetkové společenství z nabytí obchodního
podílu nebo členských práv a povinností jednoho či druhého manžela plynoucí byly
po delší dobu na úrovni odborné veřejnosti diskutovány. Přibylo také ustanovení
zakotvující pravidla pro rozdělení zisku z podnikání v případě, že je podnikatelská
činnost prováděna oběma manžely společně, anebo jen jedním z manželů, avšak za
pomoci druhého.
Aby zde nebyl proveden pouze výčet ustanovení, která do právní úpravy
manželského majetkového společenství v důsledku zavedení nového institutu
přibyla, je třeba upozornit také na ta ustanovení, která zákonodárce z předešlé
úpravy naopak vypustil. Tak tomu bylo kupříkladu s ustanovením, které
zakotvovalo oprávnění příslušného soudu zcela zrušit bezpodílové spoluvlastnictví
manželů v případě, že takovému rozhodnutí svědčily závažné důvody (dříve § 148
OZ). Po rozebírané novele občanského zákoníku zůstalo civilním soudům
oprávnění na žádost některého z manželů společné jmění manželství toliko zúžit, a
to ve stejném rozsahu, v jakém byli oprávněni tak učinit i manželé sami
prostřednictvím již zmiňované dohody uzavřené formou notářského zápisu.
Do nové úpravy manželského majetkového společenství nebylo převzato
ani dřívější ustanovení, které z bezpodílového spoluvlastnictví manželů vylučovalo
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věci, jež podle své povahy slouží výkonu povolání jen jednoho z manželů. Do
společného jmění manželů tudíž i tyto věci v současné době náležejí.
Ke vztahu společného jmění manželů a bezpodílového spoluvlastnictví
manželů se vyjadřoval také Nejvyšší soud České republiky, který shrnul, že
„Společné jmění manželů a bezpodílové spoluvlastnictví 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.“35

4.2 Vznik společného jmění manželů
Z ustanovení § 136 odst. 2 OZ jednoznačně vyplývá, že obligatorním
předpokladem vzniku společného jmění manželů je nabytí osobního statutu
„manželé“, tedy uzavření manželství. Po uzavření manželství dochází ke vzniku
společného jmění manželů v zásadě zcela automaticky de lege. Z vůle manželů či
budoucích manželů lze okamžik vzniku společného jmění manželů změnit, o čemž
bude dále pojednáno podrobněji. De facto společné jmění manželů ovšem vznikne
teprve až nabytím prvého společného majetku, resp. věci, práva, pohledávky nebo
naopak dluhu36. Žádné další předpoklady, které by měly být kumulativně naplněny,
pro jeho vznik zákon neukládá, kupř. naplnění nějaké podmínky, souhlas manželů
nebo vedení společné domácnosti. Pro vznik, jakož i další trvání, společného jmění
manželů není rozhodné, zda spolu manželé skutečně žijí způsobem, který
koresponduje se základními funkcemi manželství, a to ať již funkcí sociální či
ekonomickou, vliv na vznik společného jmění manželů nemá ani fakt, zda a jak
manželé plní povinnosti, které jim klade zákon o rodině.
Zásadní podmínkou pro vznik společného jmění manželů je tedy toliko
uzavření manželství. Tato podmínka je splněna dokonce i uzavřením manželství
neplatného.37 Dle autorek Radvanové a Zuklínové společné jmění manželů vzniká
35
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v momentě, kdy manželé nabudou prvé právo nebo prvou povinnost majetkové
povahy i v případě, kdy uzavřené manželství trpí některou z vad, pro niž může být
prohlášeno za neplatné.38 Naproti tomu v publikaci autorského dua Zuklínová,
Psutka se uvádí, že podmínkou vzniku společného jmění manželů je manželství
existující, ale nikoli vadné. Tedy oproti předcházejícímu právnímu názoru dle
Zuklínové a Psutky společné jmění manželů nevznikne při uzavření manželství
platného, avšak stiženého vadou, pro kterou je zle prohlásit za neplatné. 39 V tomto
názorovém střetu se autorka přiklání k názoru prvně jmenované autorské dvojice a
jejich názoru, že společné jmění manželů vznikne i při uzavření manželství, které
není perfektní a může proto být prohlášeno za neplatné. Lze se proto domnívat, že
v takovém případě společné jmění manželů vzniká po uzavření manželství, pokud
není jeho vznik z vůle muže a ženy odložen, a trvá při nejmenším do prohlášení
předmětného manželství neplatným, resp. do okamžiku, než rozsudek příslušného
civilního soudu o neplatnosti manželství nabude právní moci.40
4.2.1 Vznik společného jmění manželů z hlediska jeho subjektů
Při hledání odpovědi na otázku subjektů společného jmění manželů, mezi
nimiž dochází ke vzniku tohoto majetkového společenství, je třeba se striktně držet
samotného jeho názvu. Ten totiž podává jedinou správnou odpověď na nadnesenou
otázku.
Společné jmění manželů může vzniknout jedině mezi manžely. Vznik
tohoto majetkového společenství mezi osobami, které spolu tvoří svým
charakterem jakkoli podobnější životní společenství je vyloučen, a to bez ohledu na
faktický stav v této dvojici panující. Není rozhodné, zda spolu tato dvojice vede
společnou domácnost, hospodaří s nabytými majetky na základě společného
rozhodování nebo zda z tohoto životního společenství vzešli potomci. Režim
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společného jmění manželů nikdy nebude analogicky aplikován na majetek nabytý
druhem a družkou či snoubenci.
I přes poměrně nedávné přijetí zákona o registrovaném partnerství41, který
umožnil vstup do státem akceptovaného svazku také osobám stejného pohlaví,
nebude právní úprava společného jmění manželů aplikována ani na toto
společenství, byť svazek, který uzavírají má s manželstvím mnoho společných
charakteristických znaků. Sluší se doplnit, že jmenovaný zákon neponechává
majetkové poměry registrovaných partnerů zcela bez povšimnutí a upravuje,
obdobně jako je tomu u manželů, vzájemnou vyživovací povinnost partnerů. Přímo
úpravu majetkového společenství registrovaných partnerů však nezakládá, ani
nepřipouští analogickou aplikaci ustanovení o společném jmění manželů.
4.2.2 Vznik společného jmění manželů z hlediska času
Přestože, jak bylo předesláno, lze vznik společného jmění odložit z vůle
snoubenců, z hlediska časového se od ustanovení § 136 odst. 2 OZ nelze odchýlit
naopak, tedy po časové ose směrem kupředu, a dát vzniknout společnému jmění
manželů dříve, než bude uzavřeno manželství. Vznik společného jmění manželů
tak nelze vázat kupříkladu s aktem zásnub, přičemž tak nelze činit ani z vůle
snoubenců a dle platné právní úpravy by takový stav nebylo možno vytvořit ani
například s přivolením soudu či jiného orgánu veřejné moci.
Vnik společného jmění manželů lze odložit na základě vůle manželů.
Ustanovení § 276 IZ pak stanoví, kdy k odkladu vzniku společného jmění manželů
dochází ex lege.
Vraťme se ale nejdříve k prvně zmiňovanému důvodu odložení vzniku
společného jmění manželů, a to vůli manželů. V literatuře tento způsob odložení
vzniku společného jmění manželů zpravidla nacházíme pod rubrikou „odložení
vzniku společného jmění manželů na základě dohody“, v zákonné úpravě v § 143a
odst. 2 OZ, které umožňuje odložit vznik společného jmění manželů ke dni zániku
manželství, a to na základě smlouvy uzavřené mezi manžely formou notářského
zápisu. Co do rozsahu mohou takto manželé učinit až na věci tvořící obvyklé
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vybavení společné domácnosti. Obdobný postup nabízí § 143a odst. 3 OZ také pro
muže a ženu, kteří teprve zamýšlejí uzavřít manželství v budoucnu.
Dle závěru autorky není v tomto případě zcela přiléhavé hovořit o „odkladu
vzniku“ společného jmění manželů, když tento odklad nezahrnuje věci tvořící
obvyklé vybavení společné domácnosti. Lze tedy dovodit, že vznik společného
jmění manželů nebude odložen jako celek, ve všech svých částech, ale společné
jmění vznikne alespoň v minimálním rozsahu, resp. v rozsahu věcí tvořících
obvyklé vybavení domácnosti, a teprve jeho další naplňování je z vůle manželů či
snoubenců odloženo k okamžiku zániku manželství. Z této úvahy poté lze shrnout,
že společné jmění manželů vlastně vzniká současně s uzavřením manželství
s výjimkou jediného případu, kterým je shora jmenované ustanovení insolvenčního
zákona.
K předeslanému odkladu vzniku společného jmění manželů ze zákona a dle
názoru autorky vůbec jedinému „odkladu vzniku“ společného jmění manželů,
dochází v situaci, kdy je na majetek jednoho z manželů, kteří vstupují do
manželství, prohlášen konkurz. V tomto případě ke vzniku společného jmění
manželů dojde až po zániku účinků konkurzu.
Úzká vazba mezi vznikem manželství a vznikem společného jmění manželů
ovšem není absolutní. Byť není možno uzavřít manželství tak, aby nenásledoval
vznik společného jmění manželů, ač může následovat s časovým odstupem a jeho
rozsah může být pozměněn, bylo by nesprávné neupřesnit, že není vyloučeno další
trvání manželství bez existence společného jmění manželů, popř. bez jeho dalšího
naplňování. Za trvání manželství totiž může dojít ke zrušení společného jmění
manželů v případě, že jeden z manželů bude uznán vinným trestným činem, za nějž
mu bude uložen trest propadnutí majetku. Může nastat také varianta, kdy sice
společné jmění manželů bude nadále existovat, ale jeho rozsah bude zúžen
z rozhodnutí soudu či na základě dohody manželů. Společné jmění manželů pak
bude nadále existovat právě v rozsahu stanoveném dohodou manželů či soudním
rozhodnutím, které lze provést až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti, ale
nad jeho rámec se nebude dále naplňovat.
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4.3 Rozsah společného jmění manželů
Předně je třeba ozřejmit pojem „jmění“, který je bez dalšího poněkud
neurčitý. Odborná veřejnost však tento pojem vykládá různě dle problematiky,
která je předmětem jejího zkoumání, zákonodárce jej používá variabilně, a to pro
ne vždy totožné případy.
„Pojmem jmění se obecně označuje souhrn penězi ocenitelných
majetkových hodnot patřících určité osobě (aktiv), a to po odečtení penězi
ocenitelných majetkových hodnot, které tato osoba dluží jinému (pasiv).“42 K tomu
autoři Zuklínová a Psutka dodávají „Někdy se ale tímto výrazem rozumí i soubor
aktiv a pasiv, tedy jak majetek, tak závazky a jiné dluhy. Pokud jde o společné
jmění manželů, náleží je chápat v obou řečených smyslech podle konkrétní
souvislosti.“43
Z citovaného lze dovodit, že do společného jmění manželů bude náležet
jednak majetek (aktiva) a jednak závazky (pasiva) manželů. Nebylo by však
správné připustit výklad, že veškerá aktiva či pasiva jednoho z manželů budou po
uzavření manželství součástí jejich společného jmění. Režim společného jmění
manželů jaksi nepohlcuje veškeré jmění muže a ženy a v žádném případě vznik
manželství neznamená také přechod všech jejich dříve nabytých aktiv a pasiv do
tohoto režimu. Aktiva i pasiva nabytá jedním z manželů přede dnem uzavření
manželství v zásadě (nebude-li vůle manželů jiná) nepřecházejí do režimu
společného jmění manželů, nýbrž i nadále zůstávají výlučným majetkem jednoho
z manželů, popř. osobním závazkem jednoho z manželů. Stojí tedy vně společného
jmění manželů. Může tak zcela legitimně nastat situace, kdy se majetek a závazky
manželů budou členit do dvou skupin, a to skupiny společného jmění manželů a
skupiny výlučných majetků či závazků každého z manželů.
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Na tomto principu je postavena právní úprava manželského majetkového
společenství ve většině evropských zemí, jejichž právní řád vychází z
kontinentálního systému práva. Výjimku představuje právní úprava nizozemská.44
Ani po uzavření manželství ovšem veškerý manžely nabývaný majetek či
závazky manželů nepodléhají režimu společného jmění manželů. Zákon dokonce
stanoví případ, kdy majetek, který budou manželé společně nabývat již po uzavření
manželství, nenabudou do společného jmění manželů dokonce i přesto, že by
taková byla vůle zainteresovaných osob. „Majetkové společenství manželů (v
našem případě společné jmění manželů) nelze zásadně chápat jako univerzální
společenství majetku manželů, nýbrž jen jako majetkové společenství co do svého
rozsahu omezené.“45

4.4 Společné jmění manželů de lege ferenda
Nový občanský zákoník navazuje na současnou právní úpravu a řešení
majetkových dopadů uzavření manželství mezi mužem a ženou ponechává na
institutu společného jmění manželů. Úprava společného jmění manželů, jakož i
manželského majetkového práva vůbec, je v rámci NOZ řazena do části věnované
rodinnému právu.
Právní úprava, která vstoupí v účinnost k 1. lednu 2014 je podstatně rozsáhlejší
a tedy i podrobnější, než-li úprava současná. Mnohé ze změn se při pouhém
srovnání úprav současného a nového občanského zákoníku jeví být významnými,
nicméně při zamyšlení se na jejich faktickým dopadem lze dospět k závěru, že
v praxi jimi významné změny vyvolány nebudou. Velká část „nových“ ustanovení
totiž představuje mnohdy i po řadu let konstantně judikované právní názory
převedené do formy zákonného ustanovení. Jejich hlavní přínos je možno nalézat
v posílení právní jistoty.
Co je však, alespoň dle názoru autorky, označit za změnu naprosto zásadního
praktického dopadu je rozšíření autonomie vůle manželů i snoubenců. Po této
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odborná veřejnost dlouhá léta volala a k jednotlivým změnám soustavně vybízela
opakovanými doporučeními de lege ferenda. K posílení autonomie vůle došlo i ve
prospěch osob, které s manžely či snoubenci vstupují do právních vztahů, zj. dárců
a zůstavitelů. Nemalá část zanesených změn či novot je vedena také snahou o
zvýšení ochrany práv třetích osob, zejména pak věřitelů. V podrobnostech bude o
jednotlivých segmentech pojednáno v příslušných kapitolách.
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5 Předmět společného jmění manželů
Zpracování nadepsané kapitoly má poskytnou odpověď na otázku, co
vlastně tvoří, resp. spadá do režimu společného jmění manželů. Tato problematika
v praxi mnohdy nabývá na zvláštní důležitosti paradoxně až po zániku společného
jmění manželů, a to když se schyluje k jeho vypořádání. Do té doby často manželé
o své společné jmění nepečují, nemají povědomí o jeho rozsahu, nezamýšlí se
například nad důsledky zahájení podnikatelské činnost svého protějšku a závazky
z této vznikajícími nebo jinými pro majetkové společenství zásadními mezníky a
jeho vypořádání pak mohou provázet značné nepříjemnosti, které také nezřídka
vedou až k dodatečnému pořizování nejrůznější, a často nikoli pravdivých, dokladů
prokazující zdroj cenného majetku tak, aby tento nemusel být vypořádáván, popř.
se stal výlučným majetkem toho kterého manžela. Vzácnou výjimkou pak nejsou
ani situace, kdy tato snaha bývalých manželů o dosažení, pro jejich osobu,
příznivého vypořádání vyvolává otázku, zda již nebylo zasaženo do sféry trestního
práva.
Zákonodárce předmět společného jmění vymezuje kombinací pozitivního a
negativního výčtu.
Jak již bylo shora uvedeno, společné jmění manželů je tvořeno majetkem
(aktivy) a závazky (pasivy), které jeden z manželů nebo oba společně nabyli za
trvání manželství. Pozitivní výčet položek náležejících do společného jmění
manželů je tedy velice stručný. Bližší vymezení předmětu společného jmění
manželů pak zákonodárce provedl negativním výčtem.

5.1 Aktiva společného jmění manželů
Aktiva společného jmění manželů tvoří dle § 143 odst. 1 písm. a) OZ
takový majetek, který nabyl jeden z manželů anebo oba manželé společně za trvání
manželství, ovšem s výjimkou:
a) majetku, který získal jedem z manželů dědictvím;
b) majetku, který získal jeden z manželů darem;
c) majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležející do výlučného
vlastnictví tohoto manžela;
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d) věcí, které svou povahou slouží k osobní potřebě pouze jednoho z manželů
a
e) věcí vydaných v rámci předpisů o restituci majetku jednoho z manželů,
který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství, a nebo
jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka.
Zcela klíčový pojem velice významného ustanovení § 143 OZ, kterým je
„majetek“ zákon nikde blíže nevymezuje. Tento nedostatek lze zhojit za pomoci
odborné literatury, kde se můžeme dočíst, že „Majetkem pro účely společného
jmění manželů je třeba rozumět především věci (movité i nemovité), pohledávky,
jiná práva (např. průmyslová), která nejsou spjata s osobou některého z manželů, a
jiné hodnoty ocenitelné penězi (cenné papíry), pohledávky z vkladových a jiných
účtů, z vkladových listů.“46
Lze tedy shrnout, že aktiva společného jmění manželů jsou kladné penězi
ocenitelné majetkové hodnoty, které úplatně nabyl jeden z manželů anebo oba
manželé společně za trvání manželství. Naopak bezúplatně nabytý majetek dle naší
právní úpravy do společného jmění manželů nenáleží.
Jak již ve výkladech shora předesláno, v případě nabývání majetku darem,
kdy obdarovanými jsou oba manželé společně, nespadá předmět daru do
společného jmění manželů ani za předpokladu, že je vůlí dárce i obdarovaných, aby
se tak stalo. Za takových okolností by se manželé staly podílovými spoluvlastníky
daru.
5.1.1 Nabývání majetku do společného jmění manželů
Aby se nově nabývaný majetek stal předmětem společného jmění manželů,
musí být nabyt jedním z manželů, popřípadě obě manžely společně po dobu trvání
manželství a současně nesmí být dán smluvní ani zákonný důvod, které taxativně
vyčítá ustanovení § 143 odst. 1 písm. a) OZ, neboť by režim společného jmění
manželů v daném případě vylučoval.
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Ke speciálním podmínkám nabývání vlastnictví manžely, které stanoví
zvláštní právní úprava, musí pochopitelně kumulativně přistoupit také obecné
podmínky platného nabytí vlastnictví, tzn. předmětný právní úkon, který je
v daném případě titulem pro nabytí do společného jmění manželů, musí být
bezvadným platným právním úkonem. V prvé řadě je tedy potřeba dbát na právní
způsobilost obou manželů k tomu kterému úkonu, naplnění náležitostí vůle a
projevu vůle a také dbát případných dalších podmínek stanovených zvláštními
zákony.
Pokud jde o možné způsoby nabytí majetku do společného jmění manželů,
uplatní se obecné způsoby nabývání vlastnictví dle § 132 OZ, krom dědictví a daru,
které představují právě výše zmiňovaný zákonný důvod vylučující takto nabytý
majetek ze společného jmění manželství. Zůstávají tedy kupní a jiné smlouvy,
rozhodnutí státního orgánu a jiné skutečnosti stanovené zákonem.
Z hlediska teorie nabývání vlastnictví se uplatní jak originární, tak
derivativní způsoby nabývání vlastnictví.
5.1.1.1

Originární nabývání vlastnictví do společného jmění

manželů
Originárně se vlastnické právo nabývá jednak k věci nově vznikající, tj.
k věci, která doposud jako celek nebyla ve vlastnictví jiné osoby, anebo k věcem,
které dříve náležely jinému vlastníku, ale ke změně vlastnického práva dochází na
základě jiného nabývacího titulu, než smlouvy, tzn. nejde o převod vlastnického
práva z vůle dřívějšího vlastníka věci. Hovoříme o přechodu vlastnického práva.
Jednotlivými důvody přechodu vlastnického práva pak mohou být:
a) vydržení,
b) zpracování (specifikace) věci,
c) přírůstek (akcese)
d) nález věcí ztracených, opuštěných či skrytých, jejichž vlastník není znám,
e) nabytí ze zákona,
f) úřední výrok,
g) nabytí od nevlastníka.
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Nyní se autorka bude podrobněji zabývat některými způsoby nabytí
vlastnictví ve vztahu ke společnému jmění manželů.
5.1.1.1.1 Nabytí vlastnictví vytvořením nové věci
Začneme u věcí nově vytvořených. Pro tento případ judikatura dovodila, že
majetkem nabytým za trvání manželství jsou i věci vytvořené jedním nebo oběma
manžely v době po uzavření manželství.47 U manželských párů bude co do tohoto
důvodu nabytí z důvodu ekonomické náročnosti stěžejní výstavba objektů
k bydlení, popř. rekreaci. U těchto objektů je ovšem vytvoření konstrukčně,
ekonomicky i časově náročnější činností a je potom také obzvlášť složité určit, kdy
vlastně došlo k onomu „vytvoření“. Zvláště komplikovaná situace pak nastává,
pokud bylo se stavbou objektu započato ještě před uzavřením manželství a za jeho
trvání se stavební práce dokončují. V takovém případě je proto nezbytné pečlivě
přezkoumat, zda k vytvoření nemovitosti došlo ještě před uzavřením manželství
nebo až poté, neboť z jejího zodpovězení vyplývají diametrálně odlišné majetkové
dopady.
K této mimořádně složité a v praxi často vyvstávající otázce vyslovil řešení
až Nejvyšší soud České republiky, který dospěl k závěru, že u nemovitostí nelze
moment „vytvoření“ stavby slučovat ani s faktickým ani právním završením
stavebního úsilí. Vytvoření stavby tak nelze datovat k dokončení poslední stavební
práce, převzetí dokončené stavby od zhotovitele či k právní moci kolaudačního
rozhodnutí. Rozhodným pro určení vlastnictví nejsou ani zápisy ve stavebním
deníku. Význam pro určení vlastníka nemovitosti nemá ani skutečnost, že na
stavebním povolení a dalších souvisejících rozhodnutích správních orgánu je jako
účastník uváděn vždy jen jeden z manželů, jak je často argumentováno. Dle
Nejvyššího soudu České republiky je v nadneseném případě rozhodujícím faktorem
pro vyhodnocení časového určení vytvoření stavby provedení prvků dlouhodobé
životnosti, tj. zejména svislé a vodorovné nové konstrukce, konstrukce střechy a
schodiště. Pokud jsou tyto konstrukční prvky provedeny již před uzavřením
manželství a za jeho trvání je stavba ze společných prostředků manželů komplexně
47
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dokončována, je dle judikatury dokončována již existující věc, přičemž na situaci
nic nemění ani skutečnost, že ještě nebylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Takto
vytvoření stavba tedy do společné jmění manželů patřit nebude.48
Obdobnou problematikou, jíž se taktéž musel zabývat Nejvyšší soud České
republiky, je majetkový režim přístavby, neboť i přístavba může při vypořádání
společného jmění manželů představovat významnou hodnotu. K situaci, kdy jeden
z manželů je výlučným vlastníkem nemovitosti, ke které byla v době trvání
manželství provedena přístavba, se vyslovil následovně: „Je-li přístavba
k rodinnému domku, který tvoří samostatné jmění manželky, součástí věci ve
smyslu § 24 obč. zák. , nepatří do zákonného majetkového společenství manželů, i
když byla provedena za trvání manželství.“49
5.1.1.1.2 Nabytí vlastnictví vydržením
Dalším důvodem originárního nabytí vlastnictví je vydržení. Jelikož zákon
odpověď na otázku, jaký režim postihne věci vydržené jedním z manželů za trvání
manželství, neposkytuje, bylo nevyhnutelné, aby se i s touto vypořádala soudní
praxe. Z ustanovení § 143 odst. 1 písm. a) OZ, resp. ze skutečnosti, že v taxativním
výčtu zákonných důvodů vylučujících společné jmění manželů absentuje vydržení,
Ústavní soud České republiky dovodil, že „ (…) stane-li se oprávněný držitel
vydržitelem věcí, přejde tato věc do bezpodílového spoluvlastnictví manželů
(SJM), pokud manželé žijí v trvalém manželství za existujícího bezpodílového
spoluvlastnictví (SJM). K vydržení vlastnického práva k nemovitostem (do BSM,
resp. nyní do SJM) dojde také v případě, jestliže alespoň jeden z manželů je
v postavení oprávněného držitele, i když druhý manžel o nedostatku či absenci
nabývacího titulu k nemovitosti nevěděl, nebo naopak nesprávně – na základě
právního omylu – byl (subjektivně) přesvědčen, že tato nemovitost je v jejich
bezpodílovém, spoluvlastnictví, resp. společném jmění.“50 I

vydržení

je

tedy

způsob umožňující nabytí majetku do společného jmění manželů. Pochopitelně
musí být splněny zákonné předpoklady této formy nabytí, kterými jsou způsobilost
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předmětné věci k vydržení, oprávněnost držby a naplnění stanovené doby
oprávněné držby, tj. tři léta u věcí movitých a deset let u nemovitostí.
5.1.1.1.3 Nabytí vlastnictví specifikací
Bez zajímavosti není ani nabytí věci jejím zpracováním (specifikací). I
zpracování věci jedním z manželů za trvání manželství pochopitelně zakládá, jsouli splněné zákonné podmínky, pro předmětnou věc režim společného jmění
manželů. U tohoto způsobu nabývání, jakož i prvně rozebíraného vytvoření věci, se
však může mnohdy jednat o zpracování uměleckého díla, kde dochází ke střetu
obecné úpravy a úpravy speciální51. Vytvořené či zpracované věci mající charakter
uměleckého či jiného díla a dle lex specialis nepřichází do společného jmění
manželů, byť jsou vyjádřena v hmotné věci, a zůstávají ve výlučném vlastnictví
svého tvůrce. Přínosem pro společné jmění manželů z uměleckých a jiných děl je
až výtěžek za ně utržený, tedy jejich cena, pokud byla vyplacena za trvání
manželství, nikoli tyto předměty jako takové a ani „ (…) osobní práva autorská,
majetková práva autorská, zejména právo na odměnu, případně náhradu za užití
díla, k němuž dojde po zániku zákonného majetkového společenství, nejsou
předmětem zákonného majetkového společenství, když dílo bylo vytvořeno nebo
smlouva o užití díla uzavřena za jeho trvání.“52 Majetkový režim těchto děl nemění
ani skutečnost, že byla po dobu trvání manželství svým autorem zveřejněna.53
K problematice uměleckých děl se vyjádřil také nejvyšší soud Slovenské
socialistické republiky, který se shoduje s již rozebranými rozhodnutími v závěru,
že nejsou předmětem manželského majetkové společenství a dále dodává, že by
bylo možno v rámci majetkového společenství manželů brát v úvahu prostředky,
které autor na vytvoření svého díla vynaložil z manželského majetkového
společenství.54
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5.1.1.1.4 Nabytí vlastnictví přírůstkem
Do společného jmění manželů přecházejí také přírůstky, a to jak z majetku,
který je taktéž předmětem společného jmění, tak i přírůstky z výlučného majetku
jednoho z manželů. Uvedené platí jak pro přírůstky věcí jako jsou plody rostlin či
mláďata užitkových zvířat, tak i přírůstky z peněz a jiných majetkových hodnot,
jako jsou úroky. Z judikatury pak k této tématice lze vzpomenout rozhodnutí
Nejvyššího soudu České republiky, jímž bylo vyneseno, že do bezpodílového
spoluvlastnictví manželů55 patří úroky z vkladu náležejícího jen jednomu
z manželů, k čemuž se dodává, že i věc koupená zčásti za tyto úroky je
v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů, i přesto, že na její pořízení byly vydány
převážnou mírou i prostředky náležející do výlučného majetku jednoho
z manželů.56
Dle judikatury spadají do společného jmění manželů i výnosy výlučného
majetku jednoho z manželů. V situaci, kdy by jeden z manželů byl výlučným
vlastníkem bytu, který by pronajímal třetím osobám, bude takto získané nájemné
předmětem společného jmění.57 Právní režim výnosů a přírůstku výlučného
majetku vyvolává nezřídka zejména u laické veřejnosti značné překvapení až
rozčarování. Autorka v této již konstantní judikatuře shledává linii se zásadou
ekonomické rovnosti manželů, neboť právě u úroků z vkladů či výnosů cenných
papírů mohou tyto představovat významný finanční přísun a tedy i zvýhodnění
jednoho z manželů vůči druhému.
Jako sporný je pak označován právní názor Nejvyššího soudu České
republiky vyjádřený např. v rozsudku ze dne 01. 08. 2008, sp. zn. 28 Cdo
2593/2008; 28 Cdo 2594/2008, který zní: „Přírůstky a výnosy z majetku, který byl
ve společném jmění manželů v okamžiku jeho zániku, tvoří součást společného
jmění manželů i tehdy, jestliže k jejich získání došlo po zániku společného jmění.
Takovým přírůstkem je i nájemné z bytu ve společném jmění manželů.“. Tomu
kupř. J. Spáčil, dle názoru autorky zcela správně, oponuje úvahou, že po zániku
55

Pozn. soudní rozhodnutí vyřčená při účinnosti právní úpravy bezpodílového spoluvlastnictví
manželů jsou aplikována i pro otázky vyvstávající v souvislosti s úpravou novější, tj. společného
jmění manželů.
56
Viz Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 07. 03. 2005, sp. zn. 22 Cdo 798/2004; R
42/72.
57
Viz Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31. 01. 1997, sp. zn. 24 Co 15/97.
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společného jmění manželů již nelze jeho masu rozšiřovat a případné výnosy
společného jmění by měly připadat spíše do podílového spoluvlastnictví manželů.58

5.1.1.1.5 Nabytí vlastnictví ze zákona
Výjimečně lze do vlastnictví a potažmo i do společného jmění manželů
nabýt i na základě explicitního ustanovení zákona. Takovým je v našem právním
řádě jedno z přechodných ustanovení občanského zákoníku, konkrétně ustanovení
§ 872 OZ, které upravuje transformaci práva osobního užívání pozemku na
vlastnictví osoby. V jeho čtvrtém odstavci pak nalézáme právní úpravu
transformace práva osobního užívání svědčícího ve prospěch manželů.

5.1.1.1.6 Nabytí vlastnictví úředním výrokem
Dalším způsobem originárního nabývání vlastnictví je úřední výrok, resp.
rozhodnutí soudu či správního orgánu konstitutivního charakteru. Tedy takové,
které zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti jeho adresátů. Takovým
rozhodnutím

může

být

například

rozsudek

o

vypořádání

podílového

spoluvlastnictví, rozsudek o vypořádání společného jmění manželů vzniklého
z dřívějšího manželství, rozhodnutí soudu ve sporu o určení vlastnického práva ke
zpracované věci či například příklep při výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti.
Z hlediska tématu práce ze shora příkladem uvedených rozhodnutí autorka
považuje za vhodné rozebrat právní režim majetku určeného do výlučného
vlastnictví jednoho z manželů rozhodnutím soudu o vypořádání společného jmění
manželů a podílového spoluvlastnictví manželů.
Pokud jde o zrušení a následné vypořádání podílového spoluvlastnictví, kdy
podílovými spoluvlastníky jsou manželé, může dojít jak k situaci, kdy
vypořádávaná věc bude náležet do výlučného vlastnictví jednoho z manželů, tak k
situaci, kdy věc vejde do společného jmění manželů. Pokud předmět vypořádání
bude náležet toliko manželům, tzn. že každému z manželů bude náležet podíl na
předmětu vypořádání o velikosti id. ½, není možné, aby zrušení podílového
spoluvlastnictví a jeho vypořádání, ať již bude řešeno reálným rozdělením věci
58

Viz Spáčil, J. Společné jmění manželů v nejnovější judikatuře. Právní fórum č. 5, 2010.
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nebo jejím přikázáním jednomu z manželů, vedlo k založení režimu společného
jmění manželů. Naopak v situaci, kdy by manželé byli společně jedním z více
podílníků na vypořádávané věci, a v rámci vypořádání by tato byla celá přikázána
do vlastnictví manželů, bude samozřejmě celá přikázaná věc spadat do společného
jmění manželů, a to i kdyby náhrada uložená manželům ve prospěch ostatních
bývalých spoluvlastníků byla z části vyplacena z výlučného majetku jednoho
z manželů.59
Dochází-li již za trvání nového manželství k vypořádání společného jmění
manželů vytvořeného za trvání dřívějšího manželství a manželského majetkového
společenství a je-li v tomto vypořádání přikázán některý majetek osobě, které již
vstoupila do manželství nového, nestane se dle judikatury tento majetek součástí
nového společného jmění manželů, nýbrž výlučným majetkem tohoto manžela.
Obdobně jako u výše rozebírané problematiky podílového spoluvlastnictví na
právním režimu věcí přikázaných při vypořádání společného jmění manželů
nezmění ničeho ani fakt, že úhrada, kterou bude rozhodnutím soudu manžel
nabývající při vypořádání majetek do svého výlučného vlastnictví zavázán uhradit
svému bývalému protějšku, je zcela či z části čerpána již z nového manželského
majetkového společenství.60 Ke kompenzaci této investice by v tomto, jakož i ve
všech obdobných případech, jako např. u výše rozebíraného příkladu dokončování
stavby, jež byla vytvořena již před uzavřením manželství či přístavby zřízené na
nemovitosti náležející do výlučného vlastnictví jednoho z manželů, došlo během
vypořádávání společného jmění manželů, kdy by tento manžel nesl povinnost
nahradit vše, co bylo ze společného majetku vynaloženo na jeho majetek výlučný,
jak stanoví § 149 odst. 2 OZ.
V této povinnosti, tj. nahradit vše, co bylo ze společného majetku
vynaloženo na výlučný majetek jednoho z manželů, jako takové nelze zřejmě
nalézt ničeho diskutabilního. Pokud k ní ale přidáme výše pojednávané přírůstky a
výnosy výlučného majetku, resp. skutečnost, že tyto jsou součástí společného jmění
manželů, vzniká zde výrazná disproporce. Tak například, pokud by jeden
z manželů získal darem rekreační stavbu, která by byla za trvání manželství běžně
59

Viz BIČOVSKÝ, J., HOLUB, M., POKORNÝ, M. Společné jmění manželů. 2. vyd. Praha: Linde,
2009, s. 59. ISBN 978-807-2017-478.
60
Viz Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21. 03. 1977, sp, zn. 11 Co 89/77.
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užívána celou rodinou a vyžadovala by opravy a úpravy, byť i jen běžného typu,
musely by být tyto při vypořádání společného jmění manželů vypořádávány, tj.
muselo by být nahrazeno, co bylo vynaloženo ze společného majetku. Pokud by ale
zároveň tentýž manžel vlastnil bonitní cenné papíry, jejich výnosy by náležely do
společného jmění manželů. Pokud by však byly výnosy za dobu trvání manželství
spotřebovány, při vypořádávání zaniklého společného jmění by se nezohledňovaly.
A naopak, pokud by spotřebovány zcela nebyly, a byly uschovány např. na
spořicím účtu, při vypořádání by se s největší pravděpodobností dělily rovným
dílem, resp. by s nimi takto bylo zřejmě kalkulováno. Na údržbu svého výlučného
majetku by tedy manžel musel při vypořádání jaksi „doplácet“, naopak na přírůstky
a výnosy jeho výlučného majetku, jimiž by bylo manželské majetkové společenství
pravidelně naplňováno, by mu „dopláceno“ nebylo, v ideálním případě by si mohl
nárokovat poměrnou část z jejich uspořeného obnosu. V takové konstrukci lze
shledat výraznou disproporci mezi jednotlivými manžely a jednotlivými skupinami
jmění, které nabízí závěr, že zákonodárce, zřejmě ve snaze o rovnost manželů,
vlastně výrazně znevýhodňuje toho z manželů, který vstupuje do manželství
s větším majetkem.
5.1.1.1.7 Nabytí vlastnictví příklepem
Posledním případem originárního způsobu nabývání vlastnictví, kterým se
autorka v této práci ve vztahu k předmětu společného jmění manželů bude zabývat,
je příklep udělený v dražebním jednání. V publikaci autorského kolektivu Holub,
Bičovský, Pokorný je uvedeno, že může být sporné, zda věc nabývaná z titulu
příklepu v dražbě bude náležet do společného jmění manželů, jestliže je vydražitel
jen jeden z manželů, druhý z manželů se dražby neúčastní, a nadto bylo k uhrazení
ceny dosažené vydražením prokazatelně použito prostředků pocházejících z jeho
výlučného vlastnictví. Autorský kolektiv však zaujímá stanovisko, že „Lze mít za
to, že jde o případ, kdy vlastnictví se nabývá jedním z manželů ve smyslu
ustanovení § 143 OZ do společného jmění manželů (…), bez pohledu na použité
prostředky. Je tu na místě vyhnout se zjišťování zdrojů použitých prostředků a u
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použitých prostředků jde o investici do společného majetku.“61 Opačné stanovisko
však zaujímá k problematice Nejvyšší soud České republiky, který vyslovil, že
„Věc, kterou nabyl jeden z manželů ve veřejné dražbě za jím výlučně vlastněné
finance, není součástí SJM, i když druhý z manželů podepsal potvrzení o nabytí
vlastnictví vydané podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.“62 Své
stanovisko pak v odůvodnění podkládá nedostatkem existence shodné vůle
manželů směřující k tomu, aby byla věc nabyta do společného jmění, neboť
potvrzení o nabytí předmětu dražby není nabývacím titulem, ale toliko osvědčením
o tom, že nastaly skutečnosti, které jsou dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných
dražbách, právním důvodem nabytí vlastnictví určité osoby a má tedy pouze
deklaratorní charakter. Dále Nejvyšší soud odůvodňuje, že podpisem potvrzení o
nabytí předmětu dražby navíc druhý manžel projevuje svou vůli až ex post, tedy
potom, co manžel vydražitel již vlastnictví k vydražené věci nabyl a následný
podpis již na tuto právní skutečnost nemůže mít vliv.
5.1.1.2

Derivativní nabývání vlastnictví do společného jmění

manželů
Derivativním, neboli odvozeným, nabýváním vlastnictví rozumíme případ,
kdy nový vlastník své vlastnické právo odvozuje od vlastnického práva svého
právního předchůdce, tj. vlastníka předchozího. Jde tedy o situace, kdy se někdo
stane novým vlastníkem věci tak, že na něj stávající vlastník převede smlouvou své
vlastnické právo.63 Derivativním způsobem lze nabýt vlastnictví na základě každé
smlouvy, jejímž předmětem je převod vlastnického práva, typicky půjde o smlouvy
kupní, směnné, smlouvy o postoupení pohledávky, převodu obchodního podílu
apod.
Figurují-li mezi smluvními stranami takových smluv manželské páry, popř.
alespoň jeden z manželů, jsou pro majetkový režim převáděných věcí rozhodných
několik základních kritérií, mezi něž se zejména řadí:
a) smluvní typ,
61

Viz BIČOVSKÝ, J., HOLUB, M., POKORNÝ, M. Společné jmění manželů. 2. vyd. Praha: Linde,
2009, s. 60. ISBN 978-807-2017-478.
62
Viz Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 11. 2004, sp. zn. 20 Cdo 1578/2003.
63
Viz FIALA, J., KINDL, M. a kol. Občanské právo hmotné. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, s. 215.
ISBN 978-80-7380-058-1.
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b) okamžik nabytí vlastnictví,
c) zdroj úplaty za převod vlastnického práva sjednané,
d) vůle manželů,
e) účel, kterému má pořizovaná věc sloužit.
5.1.1.2.1 Kritérium smluvního typu
Pokud jde o kritérium smluvního typu, je třeba upozornit především na
problematiku darovací smlouvy. Z titulu této smlouvy totiž nelze dle současné
účinné právní úpravy převést vlastnické právo tak, aby se jeho předmět spadal do
společného jmění manželů. Ustanovení § 143 odst. 1 písm. a) OZ totiž stanoví pro
režim společného jmění manželů zákonnou překážku a je třeba zdůraznit, že toto
ustanovení je kogentního charakteru, tudíž ať by si dárce či obdarovaný počínali
jakkoliv, režim společného jmění manželů je pro dary vyloučen. Pokud by tedy
obdarovaným z darovací smlouvy byl jeden z manželů, stal by se výlučným
vlastníkem darované věci, pokud by šlo kupříkladu o dar svatební a obdarovaní by
byli oba manželé společně, stali by se podílovými spoluvlastníky daru.
Pokud by šlo o darování mezi manžely, kdy by jeden manželů byl dárcem a
druhý z manželů by byl obdarovaným, může se darování platně uskutečnit pouze
v případě, že předmětem daru bude majetek, který představuje výlučný majetek
manžela – dárce, popř. ještě pokud by společné jmění manželů byla zúženo ve
smyslu ustanovení § 143a OZ, pak bylo by možno darovat majetek, který netvoří
část zúženého společného jmění. Není však zásadně možné, aby byla jedním
manželem druhému darována například věc, která je předmětem společného jmění
manželů, neboť jim oběma svědčí vlastnické práva k celé této věci.
Tato část právní úpravy manželského majetkového práva lze označit za
historický pozůstatek v platném právu, neboť její kořeny sahají k právní úpravě
věna manželčina. Jako taková je již dlouhá léta odbornou veřejností zcela po právu
kritizována a de lege ferenda je dlouhodobě doporučováno přiblížení naší úpravy
evropským přístupům, které standardně umožňují přenos daru do manželského
majetkového společenství, odpovídá-li tento postup vůli smluvních stran. Autorka
v tomto ohledu sdílí názor zastávaný odbornou veřejností.
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5.1.1.2.2 Kritérium okamžiku nabytí vlastnictví
Druhým jmenovaným kritériem, které je třeba u řešení majetkového režimu
smlouvou převáděného majetku zkoumat, je okamžik nabytí vlastnického práva.
Nelze totiž opomenout, že převod vlastnictví je dvoufázovým procesem, k jehož
úspěšnému dovršení je samozřejmě nezbytné dostát fázím oběma. Rozlišujeme
právní důvod (iustus titulus) a právní způsob nabytí vlastnictví (modus adquirendi
dominii). Samotná smlouva, byť obsahující veškeré náležitosti, sama o sobě převod
vlastnického práva nezpůsobí, neboť je pouze právním důvodem nabytí vlastnictví
a nemá převodní účinky. K uzavřené smlouvě musí tedy nezbytně přistoupit ještě
právní způsob nabytí vlastnictví.64
Právní způsob nabytí vlastnictví se liší dle charakteru převáděné věci. Pro
věci movité občanský zákoník stanoví právním způsobem nabytí vlastnictví
převzetí věci (§ 133 odst. 1 OZ) Předmětné ustanovení je ovšem dispozitivní, a
tudíž si mohou smluvní strany ve smlouvě sjednat jiný právní způsobem. Odchylku
pak mohou stanovit také jiné právní předpisy.
Pro věci nemovité pak ustanovení § 133 odst. 2 OZ zakotvuje právní způsob
nabytí vlastnictví vklad (intabulaci) vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Zde je jedinou přípustnou odchylkou ustanovení zvláštního zákona65, odchylka na
základě dohody smluvních stran je vyloučena. Intabulační zásada se však
neuplatňuje vůči veškerým nemovitostem, ale pouze k těm, které jsou předmětem
evidence v katastru nemovitostí. Předmětem evidence v katastru nemovitostí jsou
bez výjimky všechny pozemky nacházející se po celém území České republiky. U
staveb tomu tak ale není, ne všechny jsou předmětem evidence v katastru
nemovitostí. V katastru nemovitostí se totiž neevidují tzv. drobné stavby.66 U
staveb v katastru nemovitostí neevidovaných se tedy zásada intabulační neuplatní a
proces převodu vlastnictví je dokončen k okamžiku účinnosti převodní smlouvy.
64

KNAPPOVÁ, M., VESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 4. aktualiz. a
dopl. vyd. Praha: ASPI, 2005, s. 348-349. ISBN 980-7357-127-7.
65
Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění
pozdějších předpisů.
66
Dle ustanovení § 27 písm. m) zákona č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se drobnými stavbami rozumí: Stavby s jedním
nadzemním podlažím, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m, které plní
doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a stavby na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící
k zajištění provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich závěsná plocha
nepřesahuje 30 m2 a výška 5 m.
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Z důvodu dvoufázového převodu vlastnického práva je pro režim
společného jmění manželů při nabývání nemovitého majetku zásadní ten den, ke
kterému se vážou účinky vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Pokud
je vlastnické právo převáděno na základě návrhu jednoho z manželů podaného před
uzavřením manželství, stane se manžel – navrhovatel výlučným vlastníkem
nemovitosti, protože účinky vkladu vlastnického práva nastávají dnem podání
návrhu na jeho vklad do katastru nemovitosti. Na právním režimu nemovitosti
nemůže ex post ničeho změnit ani skutečnost, že úhrada kupní ceny, popř. její
doplacení, byla prováděna až po uzavření manželství ze společných prostředků.
Jednalo by se opět pouze o investici do výlučného majetku jednoho z manželů, ke
které se přihlíží při případném zániku společného jmění a jeho vypořádání.
Nastanou-li právní účinky vkladu vlastnického práva po uzavření
manželství, měla by se nemovitost stát předmětem společného jmění manželů bez
ohledu na to, že byla smlouva o převodu nemovitosti uzavřena před uzavřením
manželství. Reálně by tomu tak ovšem nebylo. V takové situaci by bylo třeba
zkoumat zdroj peněz, z nichž byla hrazena kupní cena. S velkou mírou
pravděpodobnosti by však tyto prostředky pocházely z výlučného majetku manžela
– navrhovatele, tudíž by se nemovitost stala jeho výlučným majetkem. O vlivu
zdroje prostředků na právní režim bude podrobněji pojednáno níže.
Za trvání manželství, resp. při existenci společného jmění manželů, bude,
při absenci zákonných výluk, nabývaná nemovitost předmětem společného jmění
manželů i za situace, kdy na straně kupující předmětné kupní smlouvy bude
figurovat jen jeden z manželů, přičemž bude sám také účastníkem řízení o povolení
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a tak bude také jako jediný
vlastník zapsán do katastru nemovitostí.67 Režim společného jmění manželů je totiž
při absenci výluk založen ze zákona.
Z hlediska okamžiku nabytí vlastnictví, resp. v prvých dvou nadcházejících
případech spíše obnovení vlastnického práva, jsou zajímavé také případy
odstoupení od smlouvy, vrácení daru, anebo také důsledky zhojení vad smlouvy
zakládajících její relativní neplatnost. Pokud jeden z manželů uzavřel před vstupem
67

K tomu srov. např. Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 09. 2012, sp. zn. 22
Cdo 47/2011.

58

do manželství darovací smlouvu či jinou smlouvu o převodu vlastnického práva, od
které bylo po uzavření manželství odstoupeno, nenáleží vrácené plnění do
společného jmění manželů, nýbrž bude výlučným majetkem toho z manželů, který
byl smluvní stranou. Obdobná situace nastává také v případě dovolání se relativní
neplatnosti. Její zhojení po uzavření manželství taktéž nezakládá režim společného
jmění manželů.
5.1.1.2.3 Kritérium zdroje úplaty
Třetím rozhodným kritériem pro určení majetkového režimu smlouvou
nabývaného majetku za trvání manželství je zdroj úplaty. Ustanovení § 143 odst. 1
písm. a) OZ totiž stanoví jako jednu ze zákonných výluk majetku z režimu
společného jmění manželů také majetek pořízený za výlučný majetek jednoho
z manželů. Zákonná výluka se však již neuplatní, bude-li majetek pořizován za
výnosy či přírůstky výlučného majetku. K tomu lze připomenout shora již
vzpomínaný rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z roku 2005, v němž je
vyřčeno, že majetek pořízený za úrok z vkladu náležejícího jen jednomu z manželů
patří do bezpodílového spoluvlastnictví manželů, potažmo společného jmění
manželů.68
Zřejmě důsledkem snahy udržet trend preference režimu společného jmění
manželů před výlučnými majetky manželů dospěla soudní praxe k řešení otázky
právního režimu majetku, který manželé pořídili z tzv. smíšených prostředků, tj.
z části z prostředků výlučných a z části z prostředků společného jmění. Platí, že
v takové situaci náleží pořízený majetek do společného jmění manželů, byť by se
vcelku logickým řešením zdálo být rozlišování právního režimu v závislosti na
poměru investovaných prostředků.
Předposledním jmenovaným, nikoli však méně důležitým, kritériem pro
posouzení právního režimu majetku nabývaného jedním z manželů či oběma
manžely společně za existence jejich společného jmění je vůle manželů. Dle
judikatury je totiž možné, aby na základě vůle manželů byla vyloučena aplikace
výše rozebírané zákonné výluky. „V případě, kdy kupní cena nemovitosti byla
zcela zaplacena z výlučných prostředků jednoho manželů, ale kupujícími byli oba
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manželé, kteří oba jasně projevili vůli nabýt tyto nemovitosti do bezpodílového
spoluvlastnictví, je právě tato vůle rozhodující z hlediska určení, zda nemovitost
patří, či nepatří do jejich bezpodílového spoluvlastnictví.“69
Nelze si nepovšimnout, že soudní praxe v tomto případě posiluje autonomii
vůle manželů, pro niž zákonodárce manželům příliš prostoru neponechal.
Pravděpodobně by bylo možné nad tímto závěrem Nejvyššího soudu České
republiky rozvést poměrně bohatou diskuzi a zřejmě by bylo možno najít i jisté
množství osob, které se s tímto nedokážou ztotožnit, zejména pak v řadách té části
odborné veřejnosti, která zcela nesouhlasí s významem, který je judikatuře v našem
právním řádu přikládán. Pravdou je, že v právním řádu České republiky nejsou
soudní rozhodnutí pramenem práva a i přes jejich stále se zvyšující úlohu, měla by
dle závěru autorky i nadále představovat pouze jakési pomocné vodítko pro řešení
situací, na které právní předpisy nepřináší jednoznačnou odpověď, ať již z důvodu
zastaralé právní úpravy či širokého spektra životních situací, které nelze ošetřit
právní normou komplexně. V naneseném případě však rozsudek Nejvyššího soudu
České republiky snad již ani nepředstavuje výklad zákona, nýbrž lze říci, že jeho
závěr je až v rozporu s dotčeným kogentním ustanovením. Konformita tohoto
rozhodnutí se souvisejícím ustanovením zákona je při nejmenším sporná, dle
názoru autorky je již spíše nekonformní.
Opačná vůle manželů, tzn. vůle vyloučit některou část společného jmění
manželů do výlučného majetku jednoho manžela, je ovšem irelevantní, pokud tedy
nebyla projevena formu dohody o zúžení rozsahu společného jmění manželů, a
oproti předchozímu případu, zde ani soudní praxe nepodporuje autonomii vůle
manželů, ba naopak zde zdůrazňuje znění zákonné úpravy, což je k předchozí
situaci silně kontrastní. „Věci pořízené z půjčky, byť sjednané jen jedním z
manželů a určené jen pro něj, patří do společného jmění manželů - půjčitele a jeho
manžela. Samotné prohlášení (souhlas) jednoho z manželů, že určitá věc, pořízená
druhým z manželů za trvání společného jmění manželů a z jeho zdrojů, do
společného jmění manžel nepatří, není právně relevantní; je bez významu, jestliže
podle zákonné úpravy společného jmění manželů (§ 143 obč. zák.) do něj náleží.“70
69
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Pro komplexnost lze ještě uvést, že ke změně právního režimu nemůže ex
post dojít ani na základě faktického stavu, faktických úkonů manželů. „Jestliže se
věc (pořízená např. za prostředky získané za půjčku jednoho z manželů) již stane
součástí společného jmění manželů, nemůže později změnit právní režim a přejít
do výlučného majetku jednoho z manželů jen proto, že dodatečně byly na její
pořízení použity prostředky z výlučného majetku.71
5.1.1.2.4 Kritérium účelu
Pokud jde o kritérium účelu, které má majetek nabývaný na základě
smlouvy sloužit, narážíme na další ze zákonných výluk společného jmění manželů,
neboť do tohoto se neřadí ty věci, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen
jednoho z manželů.
Přestože mohou, při rozmanitosti životních situací manželského soužití,
nastat situace, kdy vyhodnocení právního režimu některého majetku může být
velmi komplikované, lze shrnout, že převážně půjde spíše o režim společného
jmění manželů, který je zákonodárcem a tudíž i soudní praxí výrazně
upřednostňován. Tento závěr je navíc posilován ještě zavedením vyvratitelné
právní domněnky, která stanoví, že pokud není prokázán opak, má se za to, že
majetek nabytý za trvání manželství tvoří společné jmění manželů (§ 144 OZ).
5.1.2 Zdroje společného jmění manželů72
Účelem zařazení subkapitoly o zdrojích společného jmění manželů je
konkretizovat předcházející spíše obecnou subkapitolu, jejímž cílem bylo osvětlit
obecné principy a případně upozornit na závěry vyplývající z konstantní judikatury.
Obecně platí, že zdrojem společného jmění manželů může být, při absenci
zákonných výluk, jakákoliv aktivita manželů či jednoho z nich, která vede k zisku
nějakého majetku, majetkové hodnoty, popř. k jejich dalšímu rozmnožení, ovšem
za předpokladu, že ona aktivita, jíž manželé získali nového majetku, byla
provedena právem aprobovaným způsobem.
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Není přípustné, aby se předmětem společného jmění manželů staly věci,
pohledávky či jiné práva nebo jiné majetkové hodnoty, které byly získány trestnou
činností nebo jiným způsobem odporujícím zákonu. Stejný závěr se uplatní i u
majetku, který jeden z manželů získá jako odměnu za spáchání trestné činnosti,
stejně tak jako majetek, který jeden z manželů získá právě za tuto odměnu.73
Navzdory tomu, že by je jeden z manželů získal za trvání manželství,
předmětem společného jmění manželů nemohou být ani věci, které jsou vyňaty
z občanskoprávního styku tzv. res extra commercium. U těchto věcí je právní režim
upraven zvláštními veřejnoprávními předpisy, které stanoví, že některé věci nejsou
předmětem vlastnického práva, tudíž nemohou být ani předmětem společného
jmění manželů, popř. mohou být pouze ve vlastnictví státu, územně samosprávných
celků či určených právnických osob. Jde např. o přírodní léčivé zdroje, drogy a jiné
omamné a psychotropní látky, vojenský materiál, atd.74
Pokud se ale vrátíme zpět ke zdrojům, ze kterých se společných jmění po
právu naplňovat může a naplňuje, půjde typicky o finanční příjmy manželů
pocházející z výkonu závislé činnosti či nezávislé činnosti, zisky z podnikatelské
činnosti manželů, dále o výnosy a přírůstky společného i výlučného majetku
manželů a majetek pořízený prostřednictvím jmenovaných zdrojů.
5.1.2.1

Příjmy z práce a jiné výdělečné činnosti

Příjmy z pracovní činnosti budou pravděpodobně představovat zdroj
společného jmění manželů ve většině manželství. Tímto jsou jak příjmy vyplácené
za výkon závislé činnosti, tak zisky z činnosti nezávislé. Konkrétně do této skupiny
můžeme řadit platy a mzdy z pracovních a služebních poměrů, jakož i příjmy
z pracovních dohod, prémie a mimořádné odměny za kvalitní pracovní výsledky,
tzv. třinácté platy, dále odměny a honoráře umělců, odměny za vynálezy, odměny
vědeckých pracovníků či sportovců. Zdrojem společného jmění manželů jsou i
zisky z podnikatelské činnosti, tj. z podnikatelské činnosti prováděné na základě
živnostenského zákona i na základě jiného než živnostenského oprávnění, což se
týká kupř. výkonu advokacie, činnosti lékařů, znalců a tlumočníků, aj.
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Předmětem společného jmění jsou i odměny vyplácené za výkon funkce
statutárních orgánů v obchodních společnostech a družstvech a v zásadě rovněž
zisky z podnikání formou účasti na těchto entitách, tj. podíly na zisku, vypořádací a
likvidační podíly, tantiémy apod.
Do společného jmění manželů ale náleží také veškeré příjmy, které mají
odměnu za práci nahrazovat v životních situacích, kdy osoba není trvale či dočasně
práce schopná. Těmito jsou typicky důchody, stipendia, odstupné, dávky vyplácené
v nezaměstnanosti, peněžitá pomoc v mateřství, atp.
Pro veškeré jmenované kategorie souhrnně platí, že se předmětem
společného jmění manželů stávají až ve stadiu jejich vyplacení příjemci. Do
společného jmění nenáleží právo na výplatu těchto prostředků, neboť se jedná o
osobní nárok té které osoby.75 Pokud už je ale předmětná peněžitá částka
vyplacena, náleží do společného jmění v celé své výši, nikoli až její část zbývající
po uspokojení osobních potřeb manžela, kterému náleží. Do společného jmění
manželů obdobně nelze zařadit ani příjem z podnikatelské činnosti za situace, kdy
by manžel - podnikatel vykonal objednané služby již před uzavřením manželství,
avšak k platbě za provedenou práci by došlo až po uzavření manželství.“76
Optikou druhé strany zaměstnaneckého poměru je však názor soudní praxe
opačný a nároky zaměstnavatele vůči zaměstnanci (např. z titulu odpovědnosti za
škodu), do společného jmění manželů nepatří.77
5.1.2.2

Příjmy z jiných zdrojů

Mezi příjmy z jiných zdrojů lze zahrnout výhry z her a sázek, věcných
loterií a výhry na los. U této kategorie příjmů do společného jmění manželů se sluší
poznamenat, že nemá vliv ani zdroj prostředků, za které byl např. los pořízen, ani
zda tak jeden z manželů učinil před uzavřením manželství. Pokud je výhra
vyplacena za trvání manželství a existence společného jmění manželů, je bez
dalšího jeho součástí.
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Dalším jiným zdrojem je plnění z pojistných smluv, přičemž není rozhodné,
zda pojistná smlouva byla uzavřena před nebo až po vstupu do manželství. Pojistné
plnění náleží do společného jmění manželů, jakmile je za jeho trvání ve prospěch
kteréhokoliv z manželů realizováno. Limitujícími faktory vůči právě uvedenému
jsou předmět pojištění a zdroj pojistného.

U životního pojištění rozhoduje,

z jakých zdrojů je pojistné placeno a pokud je placeno z výlučných prostředků
jednoho z manželů, spadá i pojistné plnění do jeho výlučného majetku.
K obdobnému závěru dochází nauka i právní praxe také u pojištění úrazového.
Režim společného jmění manželů nepostihne ani pojistné vyplácené jednomu
z manželů z titulu pojistné smlouvy vztahující se k jeho výlučnému majetku.
Takové pojistné plnění by bylo také výlučným majetkem jednoho z manželů, a to
bez ohledu na zdroj plateb pojistného.78
Obdobným plněním náležejícím do společného jmění manželů jsou náhrady
škody, avšak pouze pokud nahrazovaná škoda vznikla na majetku taktéž do
společného jmění manželů náležejícího, dále např. náhrady ušlého zisku či
léčebných výloh. Stejný princip se uplatní taktéž u výplaty bezdůvodného
obohacení.
Při výčtu, v žádném případě ne úplném, zdrojů společného jmění manželů
nelze opomenout příjmy z kapitálového majetku manželů, splátky na pohledávky
manželů a příjmy z půjček a obdobných bankovních produktů.
Byť pohledávky manželů za třetími osobami jsou taktéž zdrojem
společného jmění manželů, zaujal Nejvyšší soud České republiky trochu s podivem
stanovisko, že k vymáhání takových závazků je legitimován pouze ten z manželů,
který je dle předmětné smlouvy věřitelem, k čemuž dodává, že manželé jsou jako
věřitelé oprávněni vůči dlužníkovi společně a nerozdílně pouze tehdy, je-li tak
sjednáno ve smlouvě, anebo pokud tak vyplývá z rozhodnutí soudu.79
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5.2 Pasiva společného jmění manželů
Neopomenutelnou složkou společného jmění manželů jsou také závazky,
resp. dluhy, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za
trvání manželství, z nichž § 143 odst. 1 písm. b) OZ vyjímá:
a) závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů a
b) závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrů
manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého z manželů.
Jak již bylo uvedeno v úvodní části práce, zařazení závazků do
manželského majetkového společenství je novem, které s sebou přineslo zavedení
právní

úpravy manželského majetkového práva prostřednictvím

institutu

společného jmění manželů. V samém úvodu nelze nepodotknout, že ač tato změna
byla vedena důvody nedostatečnosti institutu bezpodílového spoluvlastnictví
manželů, která v praxi způsobovala řadu problémů, pokud jde o režim závazků, jde
i nadále o problematiku velice komplikovanou a ne zcela jednoznačnou.
V praktickém životě způsobuje velké množství často vyostřených sporů, které
mohou mít velmi zásadní a nepříjemné důsledky pro oba manželé. Vyhodnocení,
zda závazek je předmětem společného jmění manželů, je nesnadnou úlohou. Určení
právního režimu závazků přitom není významné pouze pro samotné manžely, ale
také pro jejich věřitele, a v konečných důsledcích případně také pro orgány veřejné
moci, ať již pro soud rozhodující o vypořádání zaniklého společného jmění
manželů či soud, který vede výkon rozhodnutí, resp. pověřeného soudního
exekutora.
Z dikce ustanovení § 143 odst. 1 písm. b) OZ vyplývá, že závazky
manželů80 můžeme rozčlenit do několika kategorií, a to:
a) závazky, které jednomu z manželů nebo oběma společně vznikly za trvání
manželství,
b) závazky týkající se majetku, který náleží jen jednomu z manželů,
c) závazky, které převzal jen jeden z manželů.

80

Není míněno jako společné závazky manželů, resp. závazky náležející do společného jmění.
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5.2.1 Závazky vzniklé za trvání manželství
Prvá kategorie závazků jest samotná pozitivní definice závazků, které tvoří
společné jmění manželů, znějící: Závazky, které některému z manželů nebo oběma
manželům společně vznikly za trvání manželství (…). Z výrazu „vznikly“, který
zákonodárce užil, ve spojení s výrazem „převzal“, který následuje dále v
ustanovení, velký akademický komentář dovozuje, že se jedná o závazky, jejichž
vznik není podmíněn vůlí dlužníka. Takovými by pak byly závazky, jimiž je
alespoň jeden z manželů vázán z titulu pravomocného rozhodnutí soudu či jiného
orgánu veřejné moci, a to bez ohledu na jejich rozsah (výši) dlužné částky. Jediným
rozhodným kritériem pro určení, zda jsou tyto závazky ještě předmětem společného
jmění manželů či nikoliv, tedy bude právní moc zavazujícího rozhodnutí. Pokud
toto nabude právní moci za trvání manželství a existence společného jmění
manželů, bude jeho předmětem. Závazek, který „vznikl“ i jen jednomu z manželů
bude tedy předmětem společného jmění vždy, a to bez ohledu na jeho výši.81
Autorka se nicméně domnívá, že do této kategorie závazků je při účinném znění
předmětného ustanovení nutno řadit i závazky, které manželé převzali společně.
V opačném případě by jejich řazení do společného jmění nemělo oporu v zákoně.
Pokud převezmou manželé závazek společně, je zcela jednoznačně součástí jejich
společného jmění. A za jeho splnění také oba manželé společně odpovídají.
5.2.2 Závazky týkající se výlučného majetku
Závazky nadepsané pod písmenem b) představují vlastně prvou výjimku,
resp. zákonnou výluku, vylučující závazek z režimu společného jmění manželů, a
ani tato neskýtá příliš úskalí. Klíčové zde bude určit, zda majetek, ke kterému se
závazkový právní vztah pojí, je manželům společný či náleží do masy výlučného
majetku jednoho z nich. Pokud by se jednalo o druhou ze jmenovaných variant,
bude na straně zavázané figurovat toliko tento manžel, bez ohledu na dobu vzniku
závazku. Jako konkrétní případ takového závazku lze uvést například závazek
81

Viz ELIÁ , Karel. Občanský zákoník: velký akademický komentář. Úplný text zákona s
komentářem, judikaturou a literaturou podle stavu k 1. 4. 2008.1. svazek. Praha: Linde, 2008, s.
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zaplatit cenu sjednanou jedním z manželů ve smlouvě o dílo, kdy předmětem díla
je rekonstrukce stavby náležející do výlučného vlastnictví manželovi – objednateli.
5.2.3 Závazky převzaté jedním z manželů
Značné obtíže však nastávají, přejdeme-li k poslední kategorii závazků,
kterou jsou závazky, které převzal za trvání manželství pouze jeden z manželů.
V takovém případě je potřeba bedlivě zkoumat okolnosti, za kterých k převzetí
závazku došlo, jakož i závazek samý.
Výrazné ulehčení při určování právního režimu daného závazku nastane,
pokud se z okolností, za nichž byl jedním z manželů přejímán, prokáže, že druhý
manžel s tímto úkonem vyjádřil souhlas. Takový závazek se pak řadí do
společného jmění manželů bez ohledu na jeho charakter a výši.
Pokud by se ovšem prokázalo, že při přejímání závazku souhlas druhého
manžela absentoval, nastává složitá situace, která by mohla zakládat druhou ze
zákonných výjimek vylučujících závazek z režimu společného jmění manželů. Tou
je skutečnost, že rozsah závazku přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům
manželů a převzal jej jeden z manželů bez souhlasu druhého. Na první pohled zcela
jednoznačné ustanovení, se při snaze jej aplikovat, popř. při jeho hlubším
zkoumání, mění v ustanovení poněkud vágní.
Prvým zásadním nedostatkem dotčeného ustanovení je dle autorky
specifikace závazku vedlejší větou „ (…) jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou
majetkovým poměrům manželství (…)“. Z citované formulace je naprosto
nejednoznačné, jakého rozsahu může být závazek, aby se ještě stal součástí
společného jmění manželů. Míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů
zákonodárce nikde blíže nespecifikuje, ani nestanoví žádný vzorec, dle kterého by
se dala určit. Ze soudní praxe je zřejmé a je také zcela logické, že ona přiměřená
míra musí být nutně vždy zkoumána s ohledem na individuální poměry toho
kterého manželství, je třeba brát v potaz rozsah společného jmění a také výdělečné
schopnosti manželů.
Bližší výklad této neurčité zákonné formulace lze nalézt v některých
komentářích k občanskému zákoníku. Kupříkladu komentář autorského kolektivu
Jehlička, vestka, kárová uvádí: „Co je míra, která již přesahuje míru přiměřenou
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majetkovým poměrů manželů, bude potřebné hodnotit se zřetelem k současným
majetkovým poměrům členů české občanské společnosti. Pokud např. jeden
z manželů, počítající se ke střednímu stavu, převzal závazek naprosto tomuto stavu
a jeho majetkovým možnostem neodpovídající, bude pro soud založen důvod
k pochybnostem o tom, zda tento závazek tvoří společné jmění manželů.“82
Komentář autorského kolektivu M. Holuba dochází k závěru, že „u závazků
převzatých jedním z manželů bez souhlasu druhého (…) bude nutno vykládat podle
okolností konkrétních případů a se znalostí majetkových poměrů manželů (tj.
zejména rozsahu majetku ve společném jmění manželů, ale také hospodářských a
majetkových možností manželů), aby se mohlo důvodně dospět k závěru, že tu šlo
vlastně o zřejmý exces z majetkových poměrů manželů.“83
Hodnocení přiměřenosti či nepřiměřenosti rozsahu závazku je do jisté míry
ovšem subjektivní záležitostí a jakási vnitřní ekonomická stupnice soudce může být
značně odlišná od ekonomického vnímání manželského páru a jeho rozhodování
nesprávně ovlivnit. Přes mnohaleté soužití bývá značně odchylné toto ekonomické
vnímání i mezi manžely samými. To, co jeden z manželů považuje za přiměřené,
druhý označuje za zcela mimo míru majetkových poměrů manželství. Pro
objektivitu nutno podotknout, že mnohdy jsou taková tvrzení zcela účelová.
Druhým nedostatkem dotčeného ustanovení je i souhlas druhého manžela,
resp. skutečnost, že ani tento není zákonodárcem dále nikterak specifikován, nejsou
konkretizovány jeho náležitosti, nestanovuje se dokonce ani jeho forma.
Vypořádávání zaniklého společného jmění manželů, jehož součástí je také závazek,
který převzal jeden z manželů, je pak pro soudce svízel, neboť udělení či neudělení
neformálního souhlasu se jen velmi těžko prokazuje, resp. je v podstatě
neprokazatelné, avšak ve jmění, které bylo učiněno předmětem vypořádání, může
takto figurovat položka nemalého rozsahu a pro jednoho z manželů může
v důsledku znamenat, že si z manželství jaksi ničeho neodnese.
Shrneme-li si výše pojednané, závazek převzatý za trvání manželství pouze
jedním manželů patří do jejich společného jmění, pokud s úkonem druhý manžel
82
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vyjádří souhlas. V takovém případě je pak rozsah závazku zcela irelevantní. Bez
souhlasu druhého manžela je naopak rozsah závazku rozhodným faktorem, přičemž
závazek bude v režimu společného jmění manželů pouze za předpokladu, že svým
rozsahem nepřesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů.
V opačném případě by se jednalo o tzv. exces z majetkových poměrů manželů a ze
závazku by byl zavázán jej dotyčný manžel.
U některých autorů se lze setkat se závěrem, že nezařazení závazku do
společného jmění manželů je dáno buďto tím, že rozsahem přesahuje míru
přiměřenou majetkovým poměrů manželů, anebo absentuje souhlas druhého
manžela, avšak v kumulaci se skutečností, že jeden z manželů tento závazek
„převzal“. „ (…) závazek (dluh) z kupní smlouvy o nákladném a přitom zbytném
předmětu smlouvy, jíž se zavázal jen jeden z manželů, nebude součástí společného
jmění, a to nejen proto, že jeho rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým
poměrům manželů, přičemž druhý manžel s kontrahováním nesouhlasí, ale i právě
proto, že jde o závazek (dluh), který jeden z manželů „převzal“.“84
Na tomto místě si pak autorka dovolí, ve snaze poukázat na prolínání se
mas společného a výlučného jmění manželů, upozornit na rozhodnutí bývalého
Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky, který zaujal dodnes
respektovaný právní názor, že „vznikl-li za trvání manželství dluh, z něhož byl
zavázán jenom jedem z manželů, který např. uzavřel vlastním jménem smlouvu o
půjčce, a bylo-li takto získaných peněz použito na koupi určité věci, tj. byla-li za ně
získána určitá majetková hodnota, náleží i tato hodnota – za splnění ostatních
podmínek uvedených v § 143 o. z. a bez ohledu na to, zda byla smlouva o půjčce
platně uzavřena – do bezpodílového spoluvlastnictví. K závazku manžela, který
takto opatřil peníze, který je povinen je vrátit (ať již jako plnění ze smlouvy o
půjčce či jako neoprávněný majetkový prospěch v případě, že smlouva o půjčce
nebyla platně uzavřena) a který je vynaložil ve skutečnosti na společný majetek ze
svého, se přihlédne při vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví“85.
84
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5.2.4 Odpovědnost za závazky
Stejně jako pro složku majetku, tak i pro složku závazků, se uplatní zákonná
domněnka stanovující, že není-li prokázán opak, má se za to, že závazky vzniklé
tvoří společné jmění manželů (§ 144 OZ). V odborné literatuře se lze dočíst
pozitivních komentářů k tomuto ustanovení, které vysvětlují, že jím bylo sledováno
posílení právní ochrany třetích osob.86 Jejich právní postavení je už tak významně
komplikováno tím, že vyjma nemovitostí, v podstatě není mnoho možnosti, jak si
stav společného jmění manželů prověřit.
Pokud bude prokázán opak, popř. bude ze skutkových okolností
jednoznačné, že ten který závazek nenáleží do společného jmění manželů, ale je
součástí výlučného jmění jednoho z manželů, bude za jeho splnění odpovídat toliko
tento manžel, tj. manžel, který buďto převzal závazek v rozsahu překračujícím míru
přiměřenou majetkovým poměrů manželů bez souhlasu druhého manžele nebo
převzal závazek týkající se jeho výlučného majetku.
V případě závazků náležejících do společného jmění manželů, jsou manželé
za jejich splnění odpovědni oba společně. Zákon pak ustanovením § 145 odst. 3
explicitně manželům ukládá plnit na tyto rukou společnou a nerozdílnou.
Před několika lety Nejvyšší soud České republiky zkomplikoval postavení
věřitelů při vymáhání nesplněných závazků náležejících do společného jmění
manželů. Konstantně byl zastáván názor, že za splnění závazku náležejícího do
společného jmění manželů, byť sjednaného pouze jedním z manželů, odpovídají
oba manželé společně a nerozdílně a je tedy při podání žaloby na splnění takového
závazku pasivně legitimován i ten z manželů, jenž nebyl účastníkem právního
úkonu, kterým byl daný závazek přijat.87 Tento závěr byl zřejmě dovozován
z ustanovení § 145 odst. 3 OZ ve spojení s ustanovením § 511 OZ, které stanoví, že
má-li více dlužníků témuž věřiteli splnit společně a nerozdílně, je věřitel oprávněn
požadovat plnění po kterémkoli z nich. Nadto v ustanovení § 143 odst. 5 OZ
zákonodárce neupřesnil důvody vzniku závazků, jež manželům ukládá plnit
společně a nerozdílně, tudíž je v intencích § 489 OZ standardně dovozováno, že
86
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režim pasivní solidarity postihuje závazky manželů vzniklé jak z právních úkonů,
tak ze způsobené škody, z bezdůvodného obohacení i jiných skutečností uvedených
v zákoně.
Rozsudkem velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2007 byl však tento názor přehodnocen a
následně bylo zaujato stanovisko právě opačné, a sice: „Splnění závazku
náležejícího do společného jmění manželů, sjednaného jen jedním z manželů,
nemůže věřitel v nalézacím řízení vymoci po druhém z těchto manželů.“88 Autorka
má za to, že tento právní názor, kromě toho, že výrazně znevýhodňuje věřitele,
popírá teoretickou koncepci solidárních závazků, když „Funkce pasivní solidarity
spočívá v tom, že se jí zvyšuje jistota uspokojení věřitelovy pohledávky (věřitel se
může s úspěchem domáhat splnění od všech dlužníků), a dále v tom, že se věřiteli
ulehčuje uplatnění pohledávky před soudem (věřitel se nemusí domáhat splnění od
všech spoludlužníků, nýbrž pouze od toho z nich, kterého si vybral z toho důvodu,
že od něho pohledávku pro jeho platební schopnost – solventnost nejspíš
vymůže).“89
Velký senát svůj právní názor odůvodňuje tím, že „úpravou obsaženou v
ustanovení § 145 odst. 3 obč. zák. nezamýšlel zákonodárce prolomit princip
autonomie vůle smluvních stran v procesu vzniku závazků ze smluv a vnutit jim
jako zákonný důsledek vzniku smlouvy prostřednictvím institutu společného jmění
manželů jako další smluvní stranu i manžela smluvní strany (…) Závěr, že ve
spojení s úpravou obsaženou v ustanovení § 145 odst. 3 obč. zák. lze ustanovení §
143 odst. 1 písm. b) obč. zák. interpretovat též jako prolomení úpravy, podle které
ze závazků vzniklých ze smluv jsou oprávněny a povinny smluvní strany (nejde-li
o smlouvy sjednané přímo ve prospěch třetích osob), tudíž správný není.“90 Dále
velký senát argumentuje také právní nejistotou věřitele, zásadou autonomie vůle a
rozporem s principem pacta sunt servanda. Pokud jde o odbornou veřejnost, nebyl
tento právní názor jednoznačně přijat. Citované rozhodnutí se zabývá nanesenou
problematikou toliko z hlediska procesního. Zajímavá, možná až absurdní, je
88
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situace, která by nastala, pokud bychom právní názor velkého senátu, dle kterého
nelze s úspěchem vymáhat plnění smluvního společného závazku na manželovi,
který nebyl smluvní stranou, převedli do roviny hmotného práva. Dle názoru
autorky by totiž aplikace tohoto názoru v rovině hmotného práva zakládala závěr,
že dobrovolné plnění druhého manžela na závazek sjednaný jeho protějškem by
znamenalo plnění bez právního důvodu a na straně věřitele by při jeho přijetí
docházelo k bezdůvodnému obohacení.
Sluší se doplnit, že k obdobnému závěru jako velký senát dospívá i
významný komentář k občanskému soudnímu řádu, kde se uvádí, že „Závěr o tom,
zda jsou manželé zavázáni splnit dluh věřiteli společně, nevyplývá z § 143 odst. 1
písm. b) nebo § 145 odst. 3 ObčZ (uvedená ustanovení upravují jen vztahy mezi
manželi týkající se dluhu tvořícího součást SJM a nedotýkají se právní sféry
věřitele); manželé mají vůči věřiteli společný závazek, jen jestliže to vyplývá ze
smlouvy, ze způsobené škody, z bezdůvodného obohacení nebo z jiné skutečnosti
stanovené zákonem, na základě kterých vznikl.“91
Rozlišení právního režimu závazků má zásadního významu při zániku
manželství, vypořádání společného jmění manželů, popř. za situace, kdy je závazek
dobrovolně řádně a včas plněn. Jakmile ovšem závazky za trvání manželství nejsou
řádně a včas plněny, de facto se hranice mezi závazky výlučnými a společnými
stírá, neboť v důsledku může dojít ke stejnému vyústění situace.
Skutečnost, která v praktických důsledcích stírá ono pomyslné rozhraní
mezi závazky výlučnými a společnými je právě odpovědnost za tyto závazky.
Pokud totiž jeden z manželů za trvání manželství převezme závazek, který nespadá
do společného jmění manželů, odpovídá za jeho splnění věřiteli celým svým
majetkem. Nikoli však celým svým výlučným majetkem, jak by se mohlo vybízet
dedukovat, ale celým svým majetkem vůbec, tzn. i majetkem náležejícím do
společného jmění manželů a tedy v podstatě stejně, jako by závazek do společného
jmění manželů rovněž patřil.
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DRÁPAL, L., BURE , J. a kol. Občanský soudní řád : komentář II. 1. vydání. Praha: C. H.
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Odpovědnost za výlučný závazek postihující také celé společné jmění
manželů vychází z teoretické koncepce společného jmění manželů, která nestanoví
pro manželé žádné podíly a oba manželé jsou tak vlastníky celé věci, práva či
pohledávky, které do společného jmění manželů náleží.
Pokud jde o odpovědnost manželů za závazek společný, pak obdobně jako
v opačném případě není uchráněn zase výlučný majetek manželů, neboť pokud
vůči věřiteli odpovídají celým svým majetkem, pak odpovídají, jak majetkem ze
společného jmění, tak svým majetkem výlučným.
Významným nedostatkem současné právní úpravy ve vztahu k nucenému
uspokojení věřitele v současné době je skutečnost, že zákon nestanoví, jak má toto
uspokojení probíhat. V odborné literatuře se lze ale dočíst, že soudní praxe,
navzdory absenci zákonného ustanovení, dodržuje postup, kdy je nejdříve
postižena ta majetková masa, ze které vychází příslušný závazek. Pokud jde tedy o
vymáhání výlučného závazku jednoho manžela, je postižen nejdříve jeho výlučný
majetek a teprve pokud výlučný majetek nepostačí k uspokojení celé vymáhané
pohledávky, bude postižen také majetek ze společného jmění manželů.92
Autorka má však za to, že tento usus mohl být s pravidelností respektován
spíše v době, kdy nucené uspokojení dluhů bylo realizováno formou výkonu
rozhodnutí vedeného dle části šesté OSŘ. V současné době již však výrazně
převažují vymáhání závazků formou exekucí, jejichž vedení je v rukou soudních
exekutorů, kteří, byť jsou pověřeni k vedení příslušným soudem a při provádění
exekuční činnosti v rozsahu pravomoci jim propůjčené exekučním řádem také
orgánem veřejné moci, zůstávají také podnikateli ve smyslu § 2 odst. 2 písm. c)
OP, pro které je úspěšné a bezodkladné vymožení dlužné částky tou nejlepší
možnou reklamou a mají proto podstatně zaujatější přístup k věci. Není proto
výjimkou, že bezprostředně po právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce na
majetek dlužníka, resp. povinného, zablokují exekučními příkazy veškerý majetek
této osoby bez ohledu na jeho hodnotu, která může být také neúměrně vyšší, než je
hodnota vymáhané pohledávky.
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Viz DVOŘÁK, J. Majetkové společenství manželů. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 105, ISBN
80-86395-70-7.
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5.2.4.1

Výkon rozhodnutí či nařízení exekuce

V této subkapitole bude snahou poukázat na významná ustanovení
procesního charakteru upravující vedení exekuce na majetek náležející do
společného jmění manželů, neboť jak již bylo v předešlých částech práce
předesláno, „Exekucí lze postihnout majetek patřící do společného jmění manželů
již tehdy, jde-li o vymáhání závazku, který vznikl za trvání manželství jen jednomu
z manželů.“93
S ohledem na soudobou dvojkolejnost právní úpravy, která opravňuje
věřitele vymáhat své pohledávky jednak výkonem rozhodnutí dle šesté části OSŘ,
tak formou exekuce vedené pověřenými soudními exekutory dle EŘ, byť novelou
provedenou zákonem č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, jež
nabyla účinnosti ke dni 1. ledna 2013, byla tato výrazně omezena, nacházíme
ustanovení dotýkající se vymáhání závazků postižením majetku náležejícího do
společného jmění manželů v takřka identickém znění duplicitně ještě stále v obou
jmenovaných právních předpisech.
Jako dosti tvrdá si dovoluje autorka označit ustanovení § 262a odst. 1 a 2
OSŘ a jemu ekvivalentní ustanovení § 42 odst. 1 a 2 EŘ, neboť tato stanoví, že za
majetek patřící do společného jmění manželů pro účely výkonu rozhodnutí, resp.
exekuce, považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů
jen proto, že byl smlouvou zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění
manželů nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku
manželství. Z hlediska výkonu rozhodnutí či exekuce je taktéž irelevantní, byla-li
mezi manželi uzavřena smlouva, na jejímž základě byl zúžen zákonem stanovený
rozsah společného jmění manželů o majetek, který patřil do společného jmění
manželů v době vzniku vymáhané pohledávky. Autorský kolektiv významného
komentáře k občanskému soudnímu řádu dochází k závěru, že ačkoli se ve
jmenovaných ustanoveních hovoří zákonodárce explicitně toliko o smlouvách,
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jimiž se zužuje zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů, totéž se
uplatní analogicky také ve vztahu k zúžení společného jmění manželů rozhodnutím
soudu, neboť toto ve svých důsledcích nahrazuje smlouvu, kterou manželé mohou
uzavřít dle § 143a odst. 1 OZ.94
Odůvodněním těchto ustanovení je, že z důvodu efektivity není možno při
rozhodování o nařízení výkonu rozhodnutí, popř. exekuce, nelze zkoumat, zda
majetek, který má být postižen, je ve společném jmění manželů, nebo je z důvodu
smlouvy o zúžení společného jmění manželů či smlouvy o odkladu vzniku
společného jmění manželů až k zániku manželství tento majetek ve výlučném
vlastnictví jednoho z manželů. Zkoumání právního režimu majetku je vyloučeno,
neboť by vyžadovalo provést dokazování, avšak jak usnesení o nařízení výkonu
rozhodnutí, tak usnesení o nařízení exekuce příslušné soudy nařizují bez slyšení
povinného, tzn. bez předchozího projednání podaného návrhu.95 Soud tedy vychází
toliko z návrhu oprávněného, jím tvrzených skutečností a přiložených listin.
Lze tedy shrnout, že zákonodárce v tomto případě volil řešení šetrné ke
státnímu aparátu, neboť jakákoli jiná z variant řešení postihu majetku náležejícího
do společného jmění by velice pravděpodobně výrazně zatížila již tak soustavně
silně přetíženou soudní soustavu a v konečném důsledku asi také snížila efektivity
výkonu rozhodnutí a exekucí, před řešením, které by dbalo zvýšeného zájmu na
ochranu majetku druhého, nepovinného, manžela, kterému takto nezbývá, než se
této ochrany domáhat prostřednictví vylučovací (excindační) žaloby. Vylučovací
žaloba je jediným nástrojem k ochraně majetku druhého manžela a jako taková se
již zcela standardně projednává v nalézacím řízení, tudíž nelze nepodotknout, že
ochrana svého majetku může pro manžela povinného znamenat nemalé finanční
výdaje vyplývající z právního zastoupení.
Úspěšnost vylučovací žaloby však předpokládá, že v rámci důkazního
břemene povinného (žalobce) bude schopen nad vší pochybnost prokázat, že
oprávněnému (žalovanému) byl v době vzniku vymáhané pohledávky znám obsah
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smlouvy o zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů či
smlouvy o vyhrazení vzniku společného jmění ke dni zániku manželství. Míra
informovanosti o uzavření některé ze jmenovaných smluv v době zahájení
exekučního řízení je nerozhodná.96
Tzv. velkou novelou OSŘ a EŘ provedenou zákonem č. 396/2012 Sb., která
nabyla účinnosti dne 1. ledna 2013, bylo do jmenovaných procesních předpisů
vtěleno další kontroverzní ustanovení, a to § 262 odst. 3 OSŘ, umožňující
k vydobytí závazku náležejícího do společného jmění manželů provést výkon
rozhodnutí, resp. exekuci, taktéž srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu manžela
povinného, přikázáním pohledávky manžela povinného z účtu u peněžního ústavu,
přikázáním jiné peněžité pohledávky manžela povinného nebo postižením jiných
majetkových práv manžela povinného. Vyjmenované způsoby výkonu rozhodnutí
exekuce byly i před účinností této novely v praxi některými soudními exekutory
realizovány, nicméně cestou soudní se jim dalo poměrně úspěšně čelit, protože
bylo poměrně konstantně judikováno, že takové způsoby provedení exekuce jsou
nepřípustné.
Soudní exekutoři tuto legislativní změnu přijali s velkým povděkem, neboť
jim tak byl dán velmi silný nástroj pro provedení exekuce a současně bylo
zamezeno snižování dobytnosti pohledávky jednáním povinného spočívajícím v
převedení peněžitých úspor z bankovního účtu vedeného na svou osobu na
bankovní účet svého manžela, popř. zadání pokynu k výplatě mzdy na bankovní
účet jiných rodinných příslušníku bezprostředně po vydání usnesení o nařízení
exekuce, tedy ještě dříve, než jim tyto kroky pověřený soudní exekutor stačil
znemožnit vydáním exekučního příkazu.
Již tak vůči manželům poněkud přísnou úpravu výkonu rozhodnutí,
provedení exekuce, ještě dále znepříjemňuje soudní praxe, když je například
zastáván názor, že „K vydobytí závazku, který vznikl za trvání manželství jen
jednomu z manželů, lze nařídit výkon rozhodnutí i na majetek patřící do zaniklého
společného jmění, které v době zahájení řízení o výkon rozhodnutí nebylo
vypořádáno.“97 Jinými slovy další finanční problémy pro rodiny, které jeden
96
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manželů svou lehkomyslností, neúspěchem či závislostí uvedl do tzv. dluhové
pasti. S ohledem na citované usnesení Nejvyššího soudu České republiky pak ani
kýžený rozvod, kterého v obdobných situacích není lehké dosáhnout, neboť manžel
– dlužník bývá často nekontaktní a nepřebírá si korespondenci, stále neznamená
konec exekučním příkazům.

5.3 Výlučný majetek
Jak již bylo řečeno, majetek manželů se může členit až do tří různých
majetkových mas. Prvou tvoří společné jmění manželů, zbývající dvě pak jsou
výlučné majetky každého z manželů, označované tak jako majetek samostatný či
oddělený.
K výlučnému majetku svědčí vlastnické právo výhradně tomu z manželů,
který jej nabyl některým ze způsobů či za okolností vylučujících režim společného
jmění manželů. Druhý manžel nemá k tomuto majetku žádná práva. Užívání
výlučného majetku je podmíněno předchozím souhlasem druhého manžela,
dispozice s ním či jeho správa pak dokonce udělením plné moci opravňující
druhého manžela k provedení daného úkonu v zastoupení manžela – vlastníka.98
Zjednodušeně řečeno druhý manžel je povinen chovat se k výlučnému majetku
svého protějšku jako k věci cizí. Výjimku představuje pouze zastupování manžela
v běžných záležitostech ve smyslu ustanovení § 21 ZOR.
K vymezení pojmu výlučný majetek bychom v podstatě došli opačným
výkladem předchozích kapitol, mnohé už bylo, například pro komparaci či lepší
vysvětlení předmětu společného majetku, vyjádřeno i explicitně. Pro přehlednost
bude problematika ještě jednou ve zkratce shrnuta s tím, že v podrobnostech se
odkazuje právě na kapitoly předešlé.
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5.3.1 Majetek nabytý před uzavřením manželství
V prvé řadě zůstává majetkem výlučným ten majetek, který jeden
z manželů nabyl ještě dříve, než bylo uzavřeno manželství, přičemž je naprosto
lhostejné, z jakého zdroje získal případné finanční prostředky, za které jej nabyl.
Výlučným majetkem pak také zůstává to, co manžel dále nabude za jiný
svůj výlučný majetek či jeho směnou. Obligatorním předpokladem ale je, aby
nebylo vůbec užito prostředků ze společného jmění manželů, a to ani tehdy, pokud
by měly společné prostředky představovat i jen zcela minimální část celé kupní
ceny.
Směna věci z výlučného vlastnictví se dle soudní praxe nepovažuje za
rozmnožení majetku, ani nabytí majetku nového, ale toliko za změnu, která na
právní režim nemá vliv. Stejně tak jako poměr hodnot původní a nové věci, a to i
za předpokladu, že nová věc by byla nižší ceny, tak i za předpokladu, že by
transformací výlučného majetku manžel získal věc výrazně vyšší hodnoty.
5.3.2 Bezúplatně nabytý majetek
Z ustanovení § 143 OZ dovodit, že společné jmění dále netvoří a výlučným
majetkem manželů tedy je:
a) majek získaný dědictvím,
b) majetek získaný darem,
c) majetek vydaný v rámci předpisů o restituci.
Majetek nabývaný z výše uvedených titulů nespadá do majetku ani
v případě, že dědic či obdarovaný již dříve vstoupili do manželství. Co do dědictví
se zákonná výluka uplatňuje jak při dědění ze zákona, tak při dědění ze závěti.
Právní režim těchto majetků nemůže být změněn ani vůlí zůstavitelů a dárců.
Nabytí do společného jmění manželů nelze platně sjednat ani v rámci dohody o
vypořádání dědictví ve smyslu ustanovení § 482 odst. 1 OZ. „Historicky se
ponechání těchto majetků ve výlučném vlastnictví manžela odůvodňuje tím, že o
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takto nabytou hodnotu se druhý manžel nezasloužil – neplatí princip ekonomické
solidarity.“99
Bude-li během dědického řízení zjištěno, že dědictví je předluženo,
připouští občanský soudní řád v § 175p, aby soud schválil dohodu mezi dědici a
věřiteli o přenechání dědictví na úhradu dluhů, neodporuje-li taková dohoda
zákonu či dobrým mravům. Z pozice věřitelů takový způsob nabytí matku již
samozřejmě není nabytím z dědictví, nýbrž z konstitutivního výroku soudu, a proto
takový majetek věřitel nabude do společného jmění manželů.100
Zákonem je z předmětu společného jmění manželů vyloučen také majetek
vydaný v rámci předpisů o restituci majetku jednoho z manželů, který měl vydanou
věc ve vlastnictví před uzavřením manželství, anebo jemuž byla vydána jako
právnímu nástupci původního vlastníka.
Z restitučních předpisů půjde zejména o zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění
následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
870/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Podle J. Dvořáka by měla do výlučného vlastnictví připadat taktéž plnění
vyplácená na základě nařízení vlády č. 165/1997 Sb., o vyplacení jednorázové
náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem,
zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové náhrady ke zmírnění některých
majetkových křivd způsobených holocaustem, a zákona č. 261/2001 Sb., o
poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního odboje za
osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů
soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb.,
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o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých
zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945.101
Jelikož plnění poskytovaná na základě jmenovaných právních předpisů
představují nárok dotyčné osoby výrazně osobního charakteru a je velice úzce spjat
s osobou, v jejíž prospěch je plněno, nelze než s tímto závěrem souhlasit. Zahrnutí
takové příjmu do společného jmění manželů by mohlo být některými osobami
vykládáno až jako neetické.
5.3.3 Věci sloužící osobní potřebě jen jednomu z manželů
Věci, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednomu z manželů,
představují výjimku z teoretické koncepce, na níž je vystavěn institut společného
jmění manželů. Tyto věci jsou z režimu společného jmění manželů vyloučeny i
přesto, že byly nabyty až po uzavření manželství a nadto dokonce také i přesto, že
byly pořízeny za použití prostředků náležejících do společného jmění. Jedná se o
jediný případ, kdy jeden z manželů může po právu nabýt do výlučného vlastnictví
věci nabyté za prostředky náležející do společného jmění manželů.
Aby byl majetek ze společného jmění vyloučen, je nezbytné, aby byly
kumulativně naplněny oba předpoklady, a to povaha věci a služba pouze jednomu
z manželů. Pokud jde o znak „slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů“,
soudní praxe dovodila, že je potřeba, aby byl naplňován aktivně, resp. byla
manželem skutečně užívána. Nestačí pouze skutečnost, že dle svého určení by jen
jednomu manželovi sloužit mohla.
Vyjádření této zákonné výluky v textu zákona je poněkud neurčité. Ani
v odborné literatuře nelze dohledat definici věcí, které dle své povahy slouží osobní
potřebě jen jednomu z manželů. Panuje však shoda, že je třeba individuálně
zkoumat životní styl manžela, k jehož osobní potřebě má daná věc sloužit a povahu
konkrétní věci.
Důvody nabytí majetku do výlučného vlastnictví jednoho z manželů jsou
zákonem stanoveny taxativně a úprava je bez výjimky kogentní. Proto pokud jsou
101
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dány podmínky pro nabytí do společného jmění manželů, mohou jej manželé
odvrátit výhradě zákonem stanoveným způsobem. Pouze shodná vůle obou
manželů věc z režimu společného jmění manželů vyloučit nepostačuje.102

5.4 Předmět společného jmění manželů de lege ferenda
Nový občanský zákoník mění samotné vymezení předmětu společného
jmění, který je dle současné právní úpravy tvořen majetkem a závazky. Nový
občanský zákoník v § 708 stanoví, že součástí společného jmění je to, co
manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů.
Pokud jde o zákonný režim společného jmění manželů, neboť nový
občanský zákoník výslovně rozlišuje na režim zákonný, smluvený a režim založený
rozhodnutím soudu, lze jeho základ spatřovat v současné právní úpravě obohacený
o poznatky vyplývající ze soudní praxe. Součástí společného jmění manželů tedy i
nadále dle § 709 odst. 1 NOZ bude to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho
nabyli oba manželé společně za trvání manželství s výjimkou toho, co:
a) slouží osobní potřebě jednoho z manželů,
b) nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů,
c) nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých
přirozených právech,
d) nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému
majetku,
e) nabyl jeden z manželů jako náhradu za poškození, zničení nebo ztrátu
výhradního majetku.
Oproti současné právní úpravě již mezi zákonnými výlukami ze společného
jmění manželů nenacházíme věci vydané v rámci předpisů o restituci majetku
jednoho z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením
manželství a nebo, jemuž byla vydána jako právnímu nástupci původního
vlastníka. Důvodová zpráva vysvětluje tento krok tak, že jsou tyto již
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majetkoprávně, resp. vlastnicky ustáleny. Na restituce je pamatováno již pouze
v přechodných ustanoveních NOZ.
Nadcházející právní úprava taktéž výslovně ustanovuje, že součástí
společného jmění napříště bude i zisk z toho, co náleží výhradně jednomu
manželovi a podíl v obchodní společnosti či družstvu, který nabyl jeden z manželů
za trvání manželství nikoli způsobem zakládající jeho výlučné vlastnictví (§ 709
odst. 2 a 3 NOZ). Obdobná ustanovení sice současná právní úprava neobsahuje,
nicméně soudní praxe se ujednotila na těchto závěrech, tudíž faktický stav
zavedením parafrázovaných ustanovení do textu zákona změněn nebude. Totéž
platí o výlukách uvedených pod body c) a e).
Co jest ovšem, dle názoru autorky, změnou významnou a také změnou
chvályhodnou je možnost platného vyloučení režimu výlučného vlastnictví vůči
věcem nabytých darem či dědictvím. NOZ sice tento majetek ze zákonného režimu
společného jmění manželů ustanovení § 709 odst. 1 písm. b) v zásadě vylučuje,
nicméně dodává „ledaže by dárce v případě darování nebo zůstavitel v pořízení pro
případ smrti projevil jiný úmysl“. Tvůrci nového občanského zákoníku tak výrazně
posilují autonomii vůle dárců a zůstavitelů, kteří tak, bude-li taková jejich vůle,
budou napříště oprávněni darováním či pořízením pro případ smrti založit režim
společného jmění manželů. Byly tedy vyslyšeny hlasy z řad odborné veřejnosti,
které toto omezení smluvní svobody dlouhodobě a nutno podotknout, že zcela po
právu, kritizovaly.
Do společného jmění manželů budou i po účinnosti nového občanského
zákoníku náležet rovněž pasiva, resp. slovy zákona dluhy, převzaté za trvání
manželství, ledaže:
a) se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu,
který přesahuje zisk z tohoto majetku,
b) převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o
obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny (§ 710 NOZ).
Tato pravidla se uplatní pouze ve vztahu k dluhům, které byly „převzaty“,
resp. dluhů, které lze převzít.103 Takovými jsou jen dluhy soukromoprávního
charakteru, vzniknuvší z právních úkonů, zj. ze smluv, tedy na základě svobodného
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a vážného projevu vůle, nikoli dluhy veřejnoprávního charakteru a dluhy
vzniknuvší z protiprávních úkonů. Pravidla se tedy nebudou vtahovat na dluhy, o
nichž bylo rozhodnuto orgánem veřejné moci či dluhy ze závazků deliktního
charakteru.104
Pokud jde o zákonnou výluku uvedenou výše pod bodem a) ustanovuje se
hranice pro dluhy související s výlučným majetkem („v rozsahu, který přesahuje
zisk z tohoto majetku“). Takovou hranici současný občanský zákoník nezná a platí,
že závazky týkající se výlučného majetku zůstávají taktéž výlučnými. Výklad §
710 písm. a) by byl zřejmě takový, že dluh týkající se výlučného majetku bude do
výše zisku z tohoto majetku plynoucího dluhem společným a až v části, které zisk
z daného majetku převyšuje, bude dluhem výlučným. Ustanovení tak odstraňuje
disproporci současného občanského zákoníku mezi přírůstky a výnosy výlučného
majetku a závazky na něm váznoucími, když platí, že příjmy a výnosy vždy plynou
do společného jmění, zatímco závazky jsou naopak vždy výlučnými. Na tuto
disproporci, které znevýhodňuje toho z manželů, který vstoupil do manželství
vybaven vlastním majetkem, autorka upozorňovala výše. Změnu lze proto hodnotit
veskrze pozitivně, byť se u veřejnosti zřejmě nebude těšit velké oblibě.
Ve vztahu k výluce druhé důvodová zpráva k NOZ upozorňuje, že
kritérium každodenních nebo běžných potřeb rodiny bude zapotřebí zkoumat jak
z hlediska kvalitativního, tak z hlediska kvantitativního, přičemž přezkumu by
měla být podrobena i kvalita velkého počtu kvalitativně, popř. kvantitativně
malých závazků.105 Toto ustanovení je obdobou současné úpravy závazků
převzatých bez souhlasu druhého manžela, jejichž míra přesahuje míru přiměřenou
majetkovým poměrům. Nadále bude nejspíše potřeba zkoumat „obvyklost“ toho
kterého úkonu.
Způsob uspokojování dluhů, které vznikly manželům za trvání manželství,
nacházíme v novém občanském zákoníku pod rubrikou Ochrana třetích osob. Ze
samotného označení je zřejmé, jakou pohnutkou byli tvůrci NOZ vedeni při
104
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zpracování této problematiky. Je však nutno poctivě podotknout, že současně
dochází k výraznému posílení ochrany druhého manžela a jeho majetku.
Nový občanský zákoník v § 731 výslovně stanoví, že pro dluh, který vznikl
jen jednomu z manželů za trvání společného jmění, může být k uspokojení věřitele
při výkonu rozhodnutí postiženo i to, co je ve společném jmění manželů. Takové
ustanovení sice současná právní úprava nezná, avšak soudní praxe k tomu závěru
dospěla, tudíž faktický dopad tohoto ustanovení nepřináší žádných změn. Dle § 732
NOZ však pro dluh jen jednoho z manželů, který vznikl proti vůli druhého
manžela, může být ze společného jmění manželů postiženo jen do té výše, jíž by
představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění manželů zrušeno a
vypořádáno, pakliže nedlužící manžel svůj nesouhlas vůči věřiteli projevil bez
zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl. Bez potřeby jakékoliv iniciativy
druhého manžela se tento způsob uspokojení uplatní také vůči povinnosti platit
výživné a dále vůči dluhu vzniknuvšímu protiprávním činem nebo před uzavřením
manželství.
Zřejmě nejpříznivější změnou přinášenou novým občanským zákoníkem
autorka shledává § 733 NOZ. Tento stanoví, že: Zavázal-li se jeden z manželů
v době, od které do změny nebo vyloučení zákonného majetkového režimu, ať
smlouvou manželů nebo rozhodnutím soudu, uplynulo méně než šest měsíců, může
být pohledávka jeho věřitele uspokojena ze všeho, co by bylo součástí společného
jmění, kdyby ke smlouvě manželů nebo rozhodnutí soudu nedošlo. A contario,
pokud od změny nebo vyloučení zákonného režimu uplynula doba delší měsíců,
pohledávka ze všeho, co bylo součástí společného jmění před tímto krokem,
uspokojena být nemůže. Toto by mohlo znamenat skutečně obrovský přínos, neboť
dle současné právní úpravy platí, že se k modifikacím společného jmění nepřihlíží,
ať byly provedeny v jakékoliv době, a stav tímto navozený extrémně zvýhodňoval
věřitelé oproti druhému manželovi, jehož majetek nebyl nikterak chráněn.
Skutečnou míru ochrany druhého manžela, která výše rozebíraným
ustanovením má být přinesena, ovšem zřejmě ukáže až praktické uplatnění tohoto
ustanovení ve spojení s ustanovením po něm následujícím, které opravňuje věřitele,
jehož právo bylo změnou či vyloučením zákonného majetkového režimu dotčeno,
84

aby jej uplatnil při vypořádání. Bude zřejmě záležet na tom, za jakých skutkových
okolností bude modifikace zákonného režimu hodnocena jako zásah do práv třetích
osob. Na tuto otázku pravděpodobně přinese odpověď až právní praxe. Důvodová
zpráva k NOZ k tomuto mlčí, resp. uvádí pouze tolik, že § 734 zvyšuje možnosti
věřitele k uspokojení jeho práv.
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6 Správa společného jmění manželů
Občanský zákoník vybavuje každého vlastníka právy v mezích zákona
předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat
s ním. Koncepce vlastnického práva musela být samozřejmě nutně promítnuta
taktéž do institutu společného jmění manželů, kde, jak již bylo pojednáno, oběma
manželům svědčí vlastnické právo ke všem věcem náležícím do společného jmění
manželů jako celku, tedy nikoli toliko k ideální části, přičemž ve výkonu svého
vlastnického práva jsou omezeni pouze totožným právem svého manžela. Společné
jmění manželů nadto vychází z ústavní zásady rovnosti mezi mužem a ženou, tudíž
mají oba manželé ke společnému majetku stejná práva i povinnosti. 106 Neomezené
panství muže nad rodinným majetkem, jak je známo z dob minulých či například
některých islámských zemí je tedy zcela vyloučeno, pokud by se na takovém stavu
manželé neujednali.

6.1 Užívání společného majetku
Zákon v § 145 odst. 1 stanoví, že manželé majetek tvořící společné jmění
užívají a udržují oba společně. Užívání společných věcí obvykle zřejmě nebude
činit výraznějších potíží. Byť si lze představit, že by se společné užívání mohlo stát
poněkud problematickým, pokud by došlo k rozvratu manželství a jeden z manželů
by opustil společnou domácnost, popř. by došlo až k rozvodu manželství, ale nikoli
k vypořádání společného jmění manželů. Výše jmenované složky vlastnického
práva představují dílčí práva vlastníků, ne jejich povinnosti. Je proto zcela
v pořádku, pokud některý společný majetek užívá, třeba i s výraznou převahou,
pouze jeden z manželů, je-li to dohodnuto, nebo dokonce některý z potomků.
Autoři Holub, Bičovský, Kopecký upozorňují, že všechny manželské dohody o
užívání věcí jsou dohodami se zdůrazněnou platností klauzule rebus sic stantibus,
tedy platí jen tak dlouho, dokud taková shoda manželů trvá. Dále doplňují, že
s ohledem na § 1 ZOR i jeho další ustanovení je zapotřebí upřednostňovat trvající
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shodu a trvalé řešení shody mezi manžely před významnou zásadou civilního práva
pacta sunt servanda. 107

6.2 Obvyklá správa společného majetku
O poznání složitějším by v praxi mohlo být společné udržování věci,
zejména pak, pokud by toto vyžadovalo významnějších investic či dispozici
s jednotlivými majetky. Tím narážíme na ustanovení § 145 odst. 2 OZ, které říká,
že obvyklou správu majetku náležejícího do společného jmění manželů může
vykonávat každý z manželů, ve smyslu každý z manželů samostatně, zatímco
v ostatních případech je pod sankcí neplatnosti daného úkonu třeba souhlasu obou
manželů.
Samotný pojem správy majetku lze, čerpaje ze starší odborné literatury,
definovat jako hospodářsky účelné využití majetku, přičemž správou obvyklou již
nejsou takové úkony, jimiž dochází ke změně podstaty majetku nebo významnému
snížení jeho hodnoty.108 Obvyklou správou je třeba chápat taková jednání, která
nemohou narazit na odpor druhého manžela, protože jimi nejsou ohrožena jeho
majetková práva.109
Lze tedy dovozovat, že obvyklou správou jsou takové úkony, jimiž je
udržován či revitalizován řádný stav majetku, dále úkony, jimiž se zajišťuje jeho
provoz, popř. se plní povinnosti z vlastnictví vyplývající (správní poplatky, daňové
povinnosti), nebo jimiž dochází ke zhodnocení majetku. Jelikož zákonodárce
obvyklou správu blíže nedefinuje, je tento abstraktní pojem dále vymezován soudní
praxí, a to převážně negativně, tzn. označením, co již obvyklou správou není.
Pro objasnění praktických případů bude proto nutné, obdobně jako
v ostatních případech neurčitých zákonných ustanovení, zkoumat konkrétní
okolnosti. Dle soudní praxe má být brán zřetel nejen na životní úroveň dotčeného
manželství, ale také na ekonomické možnosti společenské vrstvy, k níž manželé
přináleží, aby kritérium obvyklé správy mohlo být při realizaci vybraného právního
107
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úkonu hodnoceno i třetími osobami, a v neposlední řadě na povahu a účel
zkoumaného právního úkonu.
Z praktického života budou jistě pod pojem obvyklá správa spadat úkony
zajišťující každodenní potřeby rodiny, běžnou údržbu a opravy bydlení, dopravních
prostředků, úhradu pravidelných nákladů (nájemné, platby za služby spojené
s užíváním bytu) nebo plateb na plnění závazků sjednaných manžely po společném
uvážení (hypotéky, leasingy) apod. Obvyklou správou společného majetku naopak
nebudou dispozice s nemovitostmi, ať již formou koupě či daru, stejně tak se za
obvyklou správu společného majetku nepovažuje ani výzva k vrácení darované
nemovitosti110, dále uzavírání nájemních smluv, převody obchodních podílů
v obchodních společnostech nebo kupř. převody členských práv a povinností
v bytových družstvech.
Po zobecnění příkladem uvedených praktických příkladů je možno
konstatovat, že úkony přesahující rozsah obvyklé správy se mohou vyznačovat
svou mimořádností (nikoli pravidelně se opakující jednání), majetkovými dopady
významného charakteru nebo důsledky dlouhého trvání.

6.3 Provádění „ostatních záležitostí“
Pro ostatní záležitosti, tzn. úkony přesahující rámec obvyklé správy
společného jmění manželů, je zapotřebí souhlasu obou manželů. Je tedy nezbytné,
aby takový úkon učinili oba manželé společně, anebo jeden z manželů, avšak se
souhlasem manžela druhého. Souhlas druhého manžela může být udělen v ústní,
písemné i konkludentní formě.
Při absenci souhlasu obou manželů, resp. spíše souhlasu toho z manželů,
který předmětný právní úkon neprovádí, je tento stižen relativní neplatností 111, tzn.
„ (…) právní úkon sice vzniká, je však neplatný, takže se na něj hledí jako na
neplatný (…) ledaže by se relativní neplatnosti právního úkonu oprávněný

110

Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 12. 2001, sp. zn. 22 Cdo
2731/2000.
111
Do účinnosti novely občanského zákoníku provedené zákonem č. 131/1982 Sb. byly právní
úkony učiněné bez souhlasu druhého manžela dokonce absolutně neplatné.
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nedovolal.“112 Právní úkon přesahující míru obvyklé správy tedy působí právní
následky, jako by byl úkonem platným, až do doby, kdy je těchto následků zbaven.
Relativní neplatnost nastane až v momentě, kdy se manžel, který s právním
úkonem nedal souhlas, relativní neplatnosti dovolá, resp. momentem, kdy jeho
projev, kterým se relativní neplatnosti domáhá, dojde druhému účastníku daného
právního úkonu.113 Právo dovolat se relativní neplatnosti právního úkonu může být
druhým manželem uplatněno též žalobou, popř. vzájemnou žalobou, podanou
příslušnému soudu nebo také vznesením námitky relativní neplatnosti v rámci
procesní obrany během soudního řízení.114
Pokud tak druhý manžel neučiní, resp. tak neučiní, dokud nedojde
k marnému uplynutí promlčení lhůty, která je v tomto případě tříletá, hledí se na
takový úkon jako na úkon platný, a to se všemi důsledky z toho na právní vztahy
vyplývajícími. Soudní praxe připouští také udělení souhlasu druhého manžela až
dodatečně, tzn. až po uzavření smlouvy.115
„Čili, exces jednoho manžela vůbec excesem být nemusí, nedovolá-li se
druhý manžel neplatnosti takového vybočujícího jednání, a dokonce je naopak
dodatečně, třebas i mlčky schválí. Ale ani to není zapotřebí. Rozhodné je jen to,
zda se neplatnosti dovolá či nikoli protože tím, že se neplatnosti nedovolá, jednání
druhého manžela de facto i de iure schvaluje, a činí tak zákonu zadost.“116
Je ovšem zapotřebí zdůraznit nezbytnost důsledně rozlišovat nabývání
nových aktiv či pasiv do společného jmění manželů od jeho správy, jakožto
účelným využívání již stávajícího obsahu společného jmění manželů. Proto není
možné namítat relativní neplatnost právního úkonu, jímž jeden z manželů převzal
bez souhlasu druhého nový závazek. Ochranu před nabytím závazku velkého
rozsahu (jehož rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů)
totiž poskytuje ustanovení § 143 odst. 1 písm. b) OZ. Ochrana druhého manžela
112

KNAPPOVÁ, M., VESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 4., aktualiz. a
dopl. vyd. Praha: ASPI, 2005, s. 141. ISBN 980-7357-127-7.
113
Viz tamtéž.
114
Viz rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. 02. 2007, sp. zn. 21 Cdo 948/2006.
115
Srov. např. Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 01. 2013, sp. zn. 22 Cdo
2293/2011.
116
ZUKLÍNOVÁ, M., PSUTKA, J., Spoluvlastnictví a společné jmění manželů. § 1 6 - § 151
občanského zákoníku. Podrobný komentář k jednotlivým ustanovením včetně vybrané judikatury a
komentáře k právní úpravě této problematiky v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.),
Praha: Linde Praha a.s., 2012, s. 106, ISBN 978-80-86131-58-0.

89

spočívající v relativní neplatnosti neodsouhlaseného úkonu náleží druhému
manželovi pouze v situaci, kdy se závazek týká majetku, který již je ve společném
jmění manželů.117
Stojí dále za připomenutí, že souhlas druhého manžela s úkony přesahující
obvyklou správu společného majetku se vztahuje stejně tak i na manžele, kteří už
byli pravomocným rozsudek soudu rozvedeni, nebylo-li doposud jejich společné
jmění vypořádáno.118
Obdobně jako u právní úpravy závazků náležejících do společného jmění
manželů, i zde autorka shledává nedostatek právní úpravy v nestanovení formy
souhlasu druhého manžela. Tento nedostatek může v případě sporu výrazně
poškodit jak oba manželé, tak i třetí osobu, která byla druhým účastníkem právního
úkonu. Kromě situace, kdy jeden z manželů úmyslně překročí hranici obvyklé
správy a následně bude tvrdit, že mu druhý manžel již dříve dal ústní souhlas, si lze
představit i situaci zřejmě méně typickou, avšak v běžném životě nikoli nevídanou,
kdy druhý manžel skutečně vysloví souhlas s úkonem přesahujícím úroveň běžné
správy a ex post, zejména během jednání o vypořádání společného jmění manželů
jej začne popírat. Opomenout nelze ani sníženou ochranu třetích osob, které, i když
toto nebezpečí povedou v patrnosti a na souhlas manžela se doptají, mohou obdržet
lživou informaci.
Je také s podivem, že zákonodárce neukládá povinnost doložit písemný
souhlas druhého manžela ani k těm prováděným úkonům, pro které zákon ukládá
obligatorně písemnou formu.
Legislativní řešení, které by naopak stanovilo obligatorně písemný souhlas
pro veškeré úkony nespadající do kategorie obvyklé správy společného majetku,
který by pak tvořil neoddělitelnou přílohou té které smlouvy, by v běžném životě
bylo zase nadměrnou zátěží a velmi často asi také zcela nadbytečným
formalismem.

117

Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. 8. 2007, sp. zn. 28 Cdo
219902008.
118
Srov. Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. 05. 2008, sp. zn. 10 Co
1043/2007.
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Dle autorky by bylo možné doporučit řešení obdobné právní úpravě
francouzské obsažené v Code civil, tedy taxativním výčtem vymezit ty úkony, pro
jejichž bezvadné učinění se obligatorně ukládá předložení písemného souhlasu
druhého manžela.119 Samozřejmě za předpokladu, že právní úkon nebude činěn
společným jednáním obou manželů. Takovým výčtem by bylo možno ošetřit
alespoň nejvýznamnější majetkové operace, kterými jsou zcizování a zatěžování
nemovitostí, finanční transakce s obnosy přesahujícími určitou výši, uzavírání
nájemních smluv. Jistě by mohlo být namítnuto, že taková opatření jsou zcela
nadbytečná, když druhý manžel může ochrany společného majetku dosáhnout
uplatněním námitky relativní neplatnosti. Lze ovšem dále argumentovat již shora
naneseným. Pokud by došlo až k podání žaloby o neplatnost právního úkonu,
leželo by na straně druhého manžela břemeno důkazní a je otázkou, jak by se
s touto povinností vypořádal, byť by byl v právu. V případě, že by učinění
napadeného úkonu nebylo manžely diskutováno před svědky, kteří by nesouhlas
druhého manžela mohli vnímat svými smysly, mohl by se manžel dovolávající se
relativní neplatnosti potýkat s důkazní nouzí. Nelze opomenout ani časovou a
ekonomickou náročnost takového řízení. Dle soudu autorky by výčet úkonů
vyžadujících písemný souhlas druhého manžela ve svých důsledcích znamenal také
významné posílení právní jistoty pro třetí osoby, které mohou mnohdy jednat
v dobré víře, že souhlas druhého manžela udělen skutečně byl.
Za současného stavu právní úpravy nezbývá, než doporučit dbát při
uzavírání smluvních vztahů s osobami, které vstoupily do manželství, zvýšené
pozornosti a reflektovat na rozsah a účel smluvního typu, popř. doporučit, aby při
vstupování do významnějších závazkových vztahů bylo apelováno na doložení
souhlasu druhého manžela, byť by tímto důsledným postupem mohlo vznikat riziko
ztráty zájmu druhé strany.
V souvislosti s ochranou dobré víry a právní jistotou třetích osob je záhodno
poukázat na právní názor Nejvyššího soudu České republiky, který zaujal
vycházeje z nálezu Ústavního soudu České republiky ze dne 16. 10. 2007, sp. zn.
Pl. ÚS 78/06, a který zní: „Jestliže de lege lata právní úkon učiněný jedním z
119

Obdobný postup volí i NOZ pro situaci, kdy bude správa společného jmění smlouvou manželů
svěřena pouze jednomu z manželů (§723 odst. 2 NOZ).
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manželů, který není spjat s výkonem práva při obvyklé správě majetku tvořícího
společné jmění manželů, není postižen absolutní neplatností, nýbrž se ve smyslu §
40a obč. zák. považuje za právní úkon platný, pokud se ten, kdo je takovým
úkonem dotčen, neplatnosti právního úkonu nedovolá, je v takovém případě
zapotřebí zvažovat poskytnutí ochrany nabytých práv nabyvateli jednajícímu v
dobré víře. I když důsledkem (po právu) dovoláním se relativní neplatnosti
právního úkonu je neplatnost právního úkonu s účinky ex tunc, je - s ohledem na
(dosah) princip(u) ochrany nabytých práv - zapotřebí mít na paměti, že zatímco v
případě absolutní neplatností postiženého právního úkonu nikdy nedošlo k
založení, změně či zániku příslušného právního vztahu, v případě tzv. relativně
neplatného právního úkonu práva a povinnosti z něho vznikly, byť v důsledku
následně učiněného jednostranného adresovaného hmotněprávního úkonu (s již
připomenutými účinky ex tunc) zanikly. Bylo by však očividně v rozporu s
principem právní jistoty a ochranou nabytých práv v dobré víře apriori odmítnout
ochranu těm nabyvatelům, kteří (…) nemohli ani při dodržení náležité opatrnosti
vědět, (…) tedy přistupují k uzavření tzv. relativně neplatného právního úkonu,
jehož neplatnost - s účinky ex tunc - nastane v případě, že se této neplatnosti
(právně relevantním způsobem) dovolá manželka převádějícího.“120

6.4 Společné jmění manželů a podnikání
Speciální úprava užívání majetku nabytého manžely za trvání jejich
manželského soužití byla vytvořena pro případy, kdy má tento být užíván
k podnikání jednoho z manželů. Nacházíme ji v § 146 OZ a pro svou povahu je
považována za lex specialis vůči ustanovení rozebíranému shora.
Má-li být majetek, který je součástí společného jmění manželů, užit
k výkonu podnikatelské činnosti jednoho z manželů, ukládá se obligatorní
souhlas121 druhého manžela. Tento souhlas má být udělen k prvému užití
společného majetku a poté slouží jako jakési generální svolení i pro futuro. Při

120

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 10. 2011, sp. zn. 30 Cdo 2371/2010.
Ustanovení § 38 odst. 1 písm. k) OP ukládá podnikatelům, kteří se zapisují do obchodního
rejstříku, povinnost tento souhlas uložit do sbírky listin.
121
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nadcházejících podnikatelských krocích se již nemusí podnikající manžel
dožadovat speciálního svolení k dalším úkonům souvisejícím s podnikáním.
V souvislosti s užitím společného majetku k podnikatelské činnosti se
nerozlišuje na obvyklou správu a úkony, které její rozsah přesahují. Z dikce
předmětného ustanovení „použití majetku ve společném jmění manželů nebo jeho
části“ lze dovozovat, že svolení k prvému použití majetku je obligatorním
předpokladem, ač by se ono prvé užití svých charakterem mohlo řadit pod úkony
klasifikované jako obvyklá správa a neztrácí platnost, ani pokud by způsob
budoucího použití tento rozsah významně přesahoval. Lze tedy konstatovat, že
užití majetku náležejícího do společného jmění manželů k podnikatelské činnosti
má vždy charakter úkonu přesahujícího rozsah obvyklé správy ve smyslu § 146
odst. 1 OZ.
Existují názory, že by výše nastíněný výklad, tedy nezbytnost souhlasu
s prvým užitím majetku v jakémkoli rozsahu, mohl vést k absurdním závěrům, a
proto je nutno mít za to, že souhlasu k užití je třeba při použití majetkové hodnoty
nikoli bagatelní či zanedbatelné, ale takové hodnoty, která se společného jmění
manželů dotýká nikoli nepodstatně.122
J. Dvořák zastává ve své publikaci Majetkové společenství manželů názor,
že udělením souhlasu nabývá manžel – podnikatel výlučné právo spravovat
majetek užívaný k podnikání. Druhý manžel se udělením souhlasu de facto vzdává
práva podílet se na správě tohoto majetku nebo do výkonu správy jakkoli
zasahovat.123
K obdobnému závěru se dochází rovněž ve Velkém akademickém
komentáři autorského kolektivu profesora K. Eliáše, když rozvádí polemiku nad
větou „K dalším právním úkonům souvisejícím s podnikáním již souhlas manžela
není třeba.“ Dále je naneseno, že tuto lze vykládat jednak ve smyslu nepotřebnosti
souhlasu druhého manžela k dalšímu využívání majetkových hodnot z obsahu
společného jmění manželů, ale jednak také ve smyslu takovém, že manžel již

122

Viz ELIÁ , Karel. Občanský zákoník: velký akademický komentář. Úplný text zákona s
komentářem, judikaturou a literaturou podle stavu k 1. 4. 2008. 2.svazek. Praha: Linde, 2008, s.
664. ISBN 978-80-7201-687-7.
123
Dvořák, J. Majetkové společenství manželů. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 150. ISBN 8086395-70-7.
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v dalším podnikání není nikterak omezen co do správy majetkových hodnot
vyjmutých ze společného jmění, načež se přiklání k později popsanému výkladu.124
Oproti tomu ovšem závěry soudní praxe vyznívají tak, že souhlas udělený
manželem ve smyslu § 146 OZ nemůže sám o sobě vyloučit oprávnění druhého
z manželů majetek užívat. Za situace, kdy by byl dán souhlas, aby manžel
v nemovitostech náležejících do společného jmění manželů podnikal, byl závěr
odvolacího soudu, že tím bylo podnikajícímu manželovi dáno právo, aby
nemovitosti užíval výlučně on sám a aby výlučně rozhodoval o tom, jaký bude
způsob jejich využití, Nejvyšším soudem České republiky vyhodnocen jako
nesprávný.125
Pokud by souhlas druhého manžela k použití části majetku absentoval,
nastupuje obecná úprava užívání majetku náležejícího do společného jmění
manželů dle § 145 odst. 2, dle které je tento oprávněn dovolávat se relativní
neplatnosti provedených úkonů.
Zákonná úprava nepamatuje na zpětvzetí souhlasu s použitím majetkových
hodnot ze společného jmění manželů. K této problematice doposud nezaujala
stanovisko ani soudní praxe. Další významný komentář k občanskému zákoníku se
k možnosti zpětvzetí souhlasu vyslovil tak, že by jeho provedení bylo možné jedině
nezávažných důvodů nebo za hrozby poškození práv třetích osob jednajících
v dobré víře.126

6.5 Spory o užívání společného jmění manželů
V situaci, kdy se mezi manžely vznikne sporu ohledně užívacího práva ke
společnému majetku a přes veškeré úsilí se nepodaří dojít shody na nějakém
režimu užívání, je možné obrátit se na soud, který o užívání společné věci

124

Viz ELIÁ , Karel. Občanský zákoník: velký akademický komentář. Úplný text zákona s
komentářem, judikaturou a literaturou podle stavu k 1. 4. 2008. 2.svazek. Praha: Linde, 2008, s.
665. ISBN 978-80-7201-687-7.
125
Viz Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. 03. 2004, sp. zn. 22 Cdo 1731/2003.
126
VESTKA, J., SPÁČIL, J. KÁROVÁ, M., HULMÁK, M a kolektiv. Občanský zákoník I:
komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 987 (dostupné z www.beck-online.cz).
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rozhodne, neboť soudní praxí bylo dovozeno, že znění občanského zákoníku
nevylučuje soudní rozhodování o úpravě užívání věci, která je ve společném jmění
manželů.
Jelikož v současné době právní úpravy společného jmění manželů zcela
opomíjí řešení sporů mezi manželi s tímto souvisejících, bylo dle zásady analogie
dovozeno, že tuto možnost v současné době zakládá zákon o rodině, který v § 20
stanoví, že o záležitostech rodiny rozhodují manželé společně. Nedohodnou-li se o
podstatných věcech, rozhodne na návrh některého z manželů soud. Ze soudní praxe
vyplývá, že při naplnění materiálních předpokladů pro takové rozhodnutí, tedy při
existenci společné věci ve společném jmění manželů a neshodě o jejím užívání,
nelze žalobu pro rozpor s § 3 odst. 1 OZ zamítnout, jelikož by ve své podstatě šlo o
odepření práva.127
Za mimořádných okolností, kdy by bylo nad vší pochybnost prokázáno, že
se druhý manžel chová nepřístojným způsobem ke svému protějšku či společnému
majetku, což zamezuje jeho poklidnému společnému užívání, může soud
rozhodnout až o výlučném užívání společní věci pouze jedním z manželů.128

6.6

Správa společného jmění manželů de lege ferenda

Pravidla

správy

společného

jmění

nezaznamenají

účinností

NOZ

výraznějších změn. Užívání, nakládání a správa se společným majetkem zůstane i
nadále v rukou obou manželů, popř. na základě dohody může být přenesena na
jednoho z nich. Z práv a povinností spojených se společným jměním budou oba
manželé nadále oprávněni i zavázáni společně a nerozdílně. Totéž platí i o právních
jednáních týkajících se společného jmění (§ 713 NOZ).
Stejně jako dnes i dle NOZ budou záležitosti týkající se společného jmění,
které nelze považovat za běžné, provádět oba manželé společně popř. jeden se
souhlasem druhého. Absence souhlasu manžela opravňuje dovolávat se neplatnosti
takového úkonu (§ 714 NOZ)
127

Viz např. odůvodnění Rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 11. 2009, sp. zn.
22 Cdo 4414/2007.
128
Tamtéž.
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V právní úpravě zůstává i požadavek souhlasu druhého manžela při
prvém použití části společného jmění k podnikání. Výslovně se však ustanovuje, že
tento souhlas je zapotřebí i má-li být část společného jmění užita k nabytí podílu na
obchodní společnosti či družstvu. Souhlas byl však omezen pouze na použití
majetku v takové míře, které přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům
manželů, popř. na nabytí podílu, jehož důsledkem je ručení za dluhy společnosti
nebo družstva rozsahem přesahující míru přiměřenou majetkovým poměrů
manželů. Do právní úpravy byl zjevně promítnut právní názor vyjádřený ve
Velkém akademickém komentáři, a sice že potřeba souhlasu k prvému užití
majetku k podnikání bez omezení by vedlo k absurdním závěrům.
Nebyl-li druhý manžel o souhlas požádán, může se dle § 715 NOZ dovolat
neplatnosti takového jednání.
Novinkou lze označit oprávnění manžela navrhnout soudu, aby nahradil
souhlas druhého manžela za situace, kdy tento bude odmítat dát souhlas k úkonu,
který nelze považovat za běžný, a to bez vážného důvodu a v rozporu se zájmy
rodiny nebo rodinné domácnosti. Nahrazení souhlasu druhého manžela soudem se
bude moct manžel domáhat také, nebude-li tento schopen svůj souhlas projevit (§
712 odst. 1 NOZ).
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7 Modifikace zákonného režimu společného jmění
manželů
Veškeré předcházející kapitoly byly zpracovány, nebylo-li upozorněno na
odchylku, vycházejíce ze zákonné úpravy společného jmění manželů. Smluvní
modifikace zákonného majetkového režimu byly doposud téměř opomíjeny.
V různých právních řádech se lze setkat v zásadě s třemi různými přístupy
k zákonem stanovenému režimu manželského majetkového společenství. Za prvé
může být jakákoli smluvní modifikace zákonného režimu zcela vyloučena, jako
tomu bylo v České republice v letech 1964-1991 v důsledku tzv. socializace
občanského práva (blíže viz subkapitola 3.4.2.4.). Druhou variantou je pak možnost
smluvní úpravy, kdy si lze dohodou uzpůsobit zákonný režim tak, aby lépe přiléhal
na podmínky panující v konkrétním manželství, jak je tomu v České republice
v současné době. V neposlední řadě může být připuštěno režim manželského
majetkového společenství zcela vyloučit, jak tomu bude v České republice,
s největší pravděpodobností, od 1. ledna 2014.
Jak bylo předesláno, v České republice se v současné době umožňuje
společné jmění manželů v některých rovinách modifikovat, a to buďto smluvně
nebo rozhodnutím soudu.

7.1 Smluvní modifikace
Ustanovení § 143a OZ nabízí manželům hned několikero možností, jak si
institut společného jmění manželů přizpůsobit vlastním potřebám. Konkrétně jde o
možnost rozšíření zákonného rozsahu společného jmění manželů, dále navazuje
možnost změny právě opačné, tedy zúžení zákonného rozsahu společného jmění
manželů. V pořadí třetí připuštěnou formou modifikace je částečné či úplné
vyhrazení vzniku společného jmění manželů až ke dni zániku manželství. Konečně
poslední možností úpravy společného jmění manželů nacházíme v ustanovení §
147 a tou je možnost úpravy zákonného režimu správy společného jmění manželů.
Společným rysem všech jmenovaných možností je zákonem stanovený
požadavek pro formu uzavírání smluv. Pod sankcí absolutní neplatnosti je
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vyžadováno uzavírat smlouvy o modifikaci společného jmění manželů formou
notářského zápisu, z čehož se nepřipouští žádných výjimek. Na to navazuje
povinnost notářů sepisujících takovou smlouvu, vyjma smlouvy o úpravě správy
společného jmění manželů, zapsat určené údaje bez zbytečného odkladu do
Centrální evidence manželských smluv, neveřejného elektronického katalogu
manželských smluv, vedeného a spravovaného Notářskou komorou České
republiky.
Jistě by mohlo být v praxi přínosné, pokud by přístup do této evidence
alespoň v omezeném režimu, aby bylo dostatečně pamatováno také na ochranu
soukromých a jiných citlivých údajů dotčených osob, byl umožněn také široké
veřejnosti. Dle soudu autorky by tak mohla být výrazně posílena právní jistota
třetích osob vstupujících do právních vztahů s manželskými páry a současně též
zjednodušen kontraktační proces. Mohlo by přispět i pouhé zpřístupnění informace
o tom, že zadaná osoba má/nemá uzavřenou modifikační smlouvu. Po pověření
informace o existenci smlouvy mezi manžely by snad bylo pro třetí osoby méně
tíživé dožadovat se předložení takové dohody, neboť by mohla být odstraněna
obava ze ztráty smluvního partnera.
Neméně přínosným by mohlo být i zpřístupnění této evidence alespoň pro
širší okruh orgánů veřejné moci, neboť v současné době slouží výlučně pro účely
dědického řízení.
Druhou společnou charakteristikou všech smluvních modifikací společného
jmění manželů je skutečnost, že vůči třetím osobám se manželé, z důvodu jejich
ochrany, na tyto smlouvy mohou dle ustanovení § 143a odst. 4 OZ odvolávat
jedině tehdy, je-li těmto osobám obsah smluv znám. Způsob, kterým se eventuálně
třetí osoby s existencí smlouvy a jejím obsahem seznámí, není relevantní.
K úspěšnému odvolání se na smluvní modifikaci společného jmění manželů je
ovšem dle judikatury vyžadována u třetích osob skutečná znalost obsahu této
smlouvy. Podmínka, že její obsah je třetí osobě znám, tak nebude naplněna jen
právní a faktickou možností třetí osoby se s obsahem při vynaložení obvyklé péče
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seznámit, kupř. nahlédnutím do sbírky listin vedené pro danou nemovitost u
příslušného katastrálního pracoviště.129
V případě sporu rozhoduje, zda byla s obsahem smlouvy třetí osoba
obeznámena v době vzniku právního vztahu mezí touto a jedním z manželů, nikoli
v době, kdy probíhá soudní řízení nebo dokonce výkon rozhodnutí, resp. řízení
exekuční.130
Ke smluvní modifikaci zákonem definovaného režimu společného jmění
manželů se mohou, za stejných podmínek jako manželé, uchýlit taktéž osoby, které
teprve zamýšlejí vstoupit do manželství, tzv. předmanželská (rodinná) smlouva (§
143a odst. 3 OZ). Zákonodárce ovšem snoubenců nestanoví, s jak výrazným
časovým předstihem vůči uzavření manželství má být smlouva pořízena. Platnost
předmanželské smlouvy není omezena ani lhůtou, do jejíhož marného uplynutí by
mělo uzavření manželství následovat. Vzniká tak prostor pro závěr, že prodleva
mezi sepsáním manželské smlouvy a uzavřením manželství nemá žádný vliv na její
platnost.
„ (…) požadavku právní jistoty bude zřejmě odpovídat závěr, že smlouvy
podle § 143a lze uzavírat jen na dobu neurčitou a nikoli jen na dobu určitou.“131
7.1.1 Změna rozsahu společného jmění manželů
Na základě shodné vůle obou manželů mohou tito provést změnu zákonem
definovaného rozsahu společného jmění manželů. Manželům dává § 143a odst. 1
OZ možnost provést na základě smlouvy jak rozšíření zákonem stanoveného
rozsahu společného jmění manželů, tak i jeho zúžení.
Předmětem smlouvy o rozšíření společného jmění manželů mohou být
majetek i závazky manžely již v minulosti nabyté, jakož i majetek a závazky, které
budou eventuálně nabyty v době budoucí.
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Viz Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. 08. 2006, sp. zn. 20 Cdo 612/2005.
K tomu srov. např. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 02. 2003,sp. zn. 20
Cdo 279/2003.
131
Dvořák, J. Majetkové společenství manželů. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 190. ISBN 8086395-70-7.
130

99

7.1.1.1

Rozšíření zákonného rozsahu

Nejdříve k rozšíření rozsahu společného jmění. Uzavřením smlouvy mohou
manželé do společného jmění zahrnout zákonem vyloučené majetkové hodnoty, a
to jak generálně, tak i individuálním výčtem jednotlivých položek, které se do
společného jmění manželů takto vnáší. Předmětem společného jmění manželů
posléze mohou být i majetkové hodnoty zákonodárcem explicitně vyloučené,
typicky dary a dědictví. Rozšíření lze provést, jak vůči položkám, které už do
společného jmění náleží, tak vůči položkám, které budou teprve v budoucnu
nabyty.
Lze tedy ujednat, že do společného jmění se zahrnuje určitá majetková
hodnota či více individuálně určených hodnot, anebo že se zahrnují veškeré
nabývané majetkové hodnoty. Poměrně obvyklým příkladem prvně jmenované
možnosti je rozšíření společného jmění manželů o rodinný dům 132, který jeden
z manželů získal darem či dědictvím, a který pro zachování ekonomické rovnosti a
zejména také pro vytvoření jisté životní jistoty pro druhého manžela, tento
rozhodne zahrnout do společného jmění.
7.1.1.2

Zúžení zákonného rozsahu

Smlouva o zúžení společného jmění manželů má, jak se vybízí z názvu,
právě opačné důsledky. Jejím sepsáním se ze společného jmění manželů naopak
vyjímají majetkové hodnoty, které do jeho obsahu zákonodárce zařadil. Provedení
zúžení se nabízí, obdobně jako u rozšíření, jednak generálně a jednak o jednotlivé
položky, skupiny věcí, věci druhově určené.
Co do generálního zúžení rozsahu společného jmění, nelze takto učinit beze
zbytku. Občanský zákoník stanoví nejzazší možnou hranici zúžení rozsahu
společného jmění manželů, kterou jsou věci tvořící obvyklé vybavení společné
domácnosti133. Maximální přípustné zúžení je tedy právě až na tyto věci. Jinými
slovy manželé mohou vyjmout ze svého společného jmění veškeré hodnoty kromě
132

Pokud se smlouva modifikující společné jmění manželů týká nemovitosti, která již existuje,
nabývá tato smlouva účinnosti až vkladem do katastru nemovitostí, a to v celém svém rozsahu,
přičemž není rozhodné, zda jsou ve smlouvě zahrnuty některé další majetkové hodnoty.
133
S pojmem „obvyklé vybavení domácnosti“ se lze setkat rovněž v občanském soudním řádu. Je
proto třeba upozornit, že rozsah pojmu „věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti“, který užívá
občanský zákoník, má širší rozsah.
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věcí tvořících obvyklé vybavení společné domácnosti. Toto musí vždy dle dikce
zákona zůstat manželům společné.
Uchýlí-li se manželé k zúžení společného jmění manželů až na věci tvořící
obvyklé vybavení domácnosti, budou v dalších majetkových vztazích vystupovat,
jako vystupují osoby, které neuzavřely manželství. Budou-li nabývat nové
majetkové hodnoty sami pro sebe, stanou se jejich výlučnými vlastníky. V případě,
že budou nové hodnoty manželé nabývat společně, stanou se jejich podílovými
spoluvlastníky. Ohledně aktiv a pasiv, které manželé smlouvou o zúžení vyjmou ze
svého společného jmění, popř. aktiv a pasiv po uzavření smlouvy o zúžení nově
nabývaných, se uplatní obecný vlastnický, resp. závazkový režim.
„Zúžením společného jmění manželů rozumí zákon zánik tohoto jmění v
rozsahu jeho zúžení. To plyne z § 149 odst. 4 obč. zák., který stanoví, že pro
případy zúžení společného jmění použijí se obdobně § 149 odst. 2 a 3 obč. zák.,
které upravují vypořádání zaniklého společného jmění manželů.“ 134 Sepsání
smlouvy o zúžení rozsahu společného jmění manželů by tudíž mělo následovat
jejich vypořádání, které se provádí dle standardních zásad vypořádání zaniklého
společného jmění manželů. Nebude-li tak učiněno, lze říci, že pořízená smlouva
zachycující shodný projev vůle obou manželů směřující k zúžení jejich společného
jmění, fakticky pozbude svých účinků, neboť vůči položkám vyňatým bude i
nadále platit režim společného jmění manželů. Pokud by tedy sepis smlouvy o
zúžení společného jmění manželů byl veden zájmem na reálném oddělení majetků
každého z manželů, je třeba na vypořádání pamatovat.
7.1.2 Změna doby vzniku společného jmění manželů
Ustanovení § 143a OZ ve svém odstavci druhém dává manželům možnost
uvážit, zda bude s ohledem na jejich osobní potřeby, zvyky či vize manželského
soužití vhodnější dát vzniknout společnému jmění manželů spolu se vznikem
manželství, anebo zda bude lépe jeho vznik vyhradit až ke dni zániku manželství.
Autorka již v podkapitole Vznik společného jmění manželů (subkapitola 4.2)
uvedla svého zhodnocení, které vyznívá tak, že spíše než o změnu doby vzniku
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Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. 02. 2013, sp. zn. 22 Cdo 1392/2011.
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společného jmění manželů zakládá ustanovení § 143a odst. 2 OZ možnost odkladu
naplňování majetkového společenství.
Obdobně jako změna rozsahu společného jmění manželů, lze i odklad
vzniku, abychom se drželi zákonné dikce, realizovat zcela nebo zčásti. Další
podobností s předešlou subkapitolou je zákonodárcem stanovená hranice, kterou
nelze za žádných okolností překročit, a kterou jsou i v tomto případě věci tvořící
obvyklé vybavení domácnosti.
Uzavřením smlouvy o vyhrazení vzniku společného jmění manželů manželé
nabývají vlastnické právo buďto sami pro sebe, anebo do podílového
spoluvlastnictví, činí-li některé úkony společně.
V okamžiku zániku manželství, přičemž není rozhodné, jestli manželství
zanikne rozvodem, prohlášením za neplatné či např. v důsledku konkurzu, dochází
ke vzniku společného jmění manželů, které je představováno množinou veškerého
majetku, ke kterému svědčí jednomu z manželů výlučné vlastnické právo nebo
jehož jsou manželé podílovými spoluvlastníky, jakož i množinou veškerých
závazků, z nichž jsou manželé zavázáni, ať již samostatně nebo společně. Dle
zákonné úpravy předmětu společného jmění manželů i v tomto případě platí, že do
společného jmění náleží, i přesto že toto vzniká až po zániku manželství, pouze
aktiva a pasiva nabytá po dobu trvání manželství, a která zákonodárce nevylučuje
jakožto tzv. zákonné výluky.
Velký akademický komentář upozorňuje na situaci, kdy by manželé
uzavírali smlouvu o vyhrazení vzniku společného jmění manželů, která by se
týkala celého jmění, až v průběhu manželství, resp. v době, kdy by se toto
majetkové společenství již po nějakou dobu naplňovalo. Pak by mělo nejdříve dojít
k uzavření smlouvy o zúžení společného jmění manželů až na věci tvořící obvyklé
vybavení domácnosti následované vypořádáním takto vyňatého majetku a teprve
poté až k uzavření samotnému smlouvy vyhrazující vznik společného jmění
manželů.135
Samozřejmě i pro tuto modifikaci platí obligatorní požadavek smlouvy
manželů ve formě notářského zápisu.
135

Viz ELIÁ , Karel. Občanský zákoník: velký akademický komentář. Úplný text zákona s
komentářem, judikaturou a literaturou podle stavu k 1. 4. 2008. 1. svazek. Praha: Linde, 2008, s.
653. ISBN 978-80-7201-687-7.
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7.1.3 Změny správy společného jmění manželů
Konečně poslední, nikoli však méně důležitou, zákonem připuštěnou
modifikací zákonem stanoveného režimu společného jmění manželů je změna
správy společného jmění, kterou upravuje ustanovení § 147 OZ.
Toto však zákonodárce blíže nikterak nespecifikuje, čili lze jen dovozovat,
jak mohou manželé zákonnou správu založenou na principu obvyklé správy a
jiných záležitostí modifikovat. Lze si představit, že by bylo výslovně sjednáno,
které úkony mohou manželé činit bez souhlasu druhého, popř. že některou část
společného jmění je oprávněn spravovat výlučně jeden z manželů. Spektrum
možností úpravy správy nebude neširoké. Manželé budou pravděpodobně vycházet
ze svých majetkových poměrů, ale svou úlohu by mohlo sehrát také například
enormní časové vytížení jednoho z manželů, popř. těžká a nevratná zdravotní
indispozice.
Rovněž v tomto případě platí požadavek formy notářského zápisu pod
sankcí absolutní neplatnosti smlouvy.

7.2 Modifikace rozhodnutím soudu
Z titulu soudního rozhodnutí lze dosáhnout modifikace zákonného režimu
společného jmění manželů toliko jedním způsobem, a to zúžením jeho rozsahu.
Rozhodující soud přistoupí k vydání rozhodnutí obsahujícího výrok a zúžení
společného jmění manželů ve dvou případech. Prvým případem je existence
závažných důvodů, druhý případ souvisí s podnikatelskou činností druhého
manžela (srov. § 148 OZ). V obou případech se soudní řízení zahajuje výhradně na
návrh druhého manžela, nikoli z moci úřední. Právo domáhat se žalobou zúžení
společného jmění manželů se nepromlčuje, čili není nutné, aby manžel k podání
žaloby přistupoval bezprostředně poté, co nastanou zákonem stanovené důvody.
Dle judikatury navíc takovou žalobu není možno zamítnout pro rozpor s dobrými
mravy.136
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Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 05. 02. 2008, sp. zn. 22 Cdo
3515/2006.
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Ony závažné důvody, pro které má soud přikročit k zúžení rozsahu
společného jmění manželů, zákon blíže nespecifikuje. Obvykle se ale uvádí, že
půjde např. o nehospodárné nakládání se společným majetkem, které poškozuje
rodinu a znesnadňuje či dokonce znemožňuje druhému manželovi zajistit takové
zázemí, které bude adekvátní pro řádnou výchovu nezletilých dětí.
Druhým důvodem, který zakládá materiální podmínky pro vydání rozsudku
o zúžení společného jmění manželů, je zahájení podnikatelské činnosti druhého
manžela. Přesněji, resp. slovy zákona, jsou podmínky pro vydání soudního
rozhodnutí dány, když jeden z manželů získal oprávnění k podnikatelské činnosti,
typicky na základě živnostenského oprávnění, anebo došlo ke vzniku účasti
jednoho manžela na obchodní společnosti, jejíž společníci ručí za závazky
společnosti celým svým majetkem. V našich podmínkách by takové rozhodnutí
soudu zakládalo, pokud by se jeden z manželů stal společníkem veřejné obchodní
společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti. Poněvadž zákonodárce
spojuje předpoklad zúžení společného jmění manželů z rozhodnutí soudu toliko se
ziskem podnikatelského oprávnění, zaujala soudní praxe názor, že skutečnost, zda
podnikatelskou činnost manžel skutečně provozuje, není relevantní.137
Pokud jde o míru zúžení, ke kterému je rozhodující soud nadán pravomocí
přistoupit, platí totéž jako u zužování na základě smlouvy uzavřené mezi manžely,
tzn. až na věci tvořící vybavení společné domácnosti.
I při zúžení společného jmění manželů rozhodnutí soudu následuje zcela
standardní vypořádání těch aktiv a pasiv, k nimž v důsledku tohoto rozhodnutí
společného jmění zaniklo. V ustanovení § 148 odst. 3 OZ dále stanoví, že pokud je
po zúžení společného jmění manželů soudem podnikatelská činnost vykonávána
oběma manžely společně nebo alespoň jedním manželem za pomoci druhého,
rozdělí se mezi nimi příjmy z podnikání dle poměru sjednaného písemnou dohodu.
Nebude-li této, rozdělí se příjmy rovným dílem.
Ustanovení § 148 OZ poskytuje nepodnikajícímu manželu dvojí ochranu.
Jednak ve formě oprávnění domáhat se zúžení společného jmění manželů, pokud
by jednání druhého manžela mohlo jeho zachování vážně ohrožovat, ale jednak
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Viz Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. 10. 2005, sp. zn. 22 Cdo 845/2005.
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také zakládá nárok spolupracujícího manžela na výnos z podnikatelské činnosti,
která může představovat velmi významný zdroj finančních prostředků.

7.3 Opakované změny společného jmění manželů
Společné jmění manželů je institutem charakteristickým svou dynamičností.
Jeho obsah, nebo potenciální obsah, pokud byla provedena některá z přípustných
modifikací, se v čase může i výrazně měnit v závislosti na profesním růstu a
úspěchu manželů, založení rodiny či sociálním vývoji osobností manželů.
V minulosti uzavřená smlouva měnící zákonný režim společného jmění manželů
odrážející aktuální potřeby manželského páru, se tak může postupem času stát
nevyhovující a může zcela přirozeně nastat naléhavá potřeba již jednou upravené
opakovaně uzpůsobit.
Občanský zákoník nestanoví žádných podmínek, za jejichž existence lze
opakované modifikace režimu společného jmění manželů provádět, resp. o této
problematice vůbec mlčí. Odborná literatura se nicméně shoduje, že opakované
změny jsou přípustné, a to bez jakéhokoli omezení z hlediska času či množství.
Zůstává podmínkou, aby případné nové smlouvy mezi manžely byly rovněž
uzavírány ve formě notářského zápisu. Příkladem lze z novější judikatury
vzpomenout například závěr Nejvyššího soudu České republiky, který zní: „Jestliže
bylo smlouvou o zúžení společného jmění manželů uzavřenou ve formě notářského
zápisu dohodnuto, že věci určitého druhu (například nemovitosti) budou ve
výlučném vlastnictví jednoho z manželů, lze takové věci nabýt do společného
jmění manželů, jen je-li to opět umožněno smlouvou ve formě notářského
zápisu.“138
Nabízí se otázka, zda by postačilo provést změny v již změněném režimu,
pokud by např. byly nevelkého rozsahu a při zachování formy notářského zápisu,
pouze sepsáním dodatku k původní smlouvě.
V případě zúžení společného jmění manželů rozhodnutí soudu lze tento stav
změnit také pouze novým rozhodnutím soudu.
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Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 02. 2012, sp. zn. 22 Cdo 3541/2009.
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Odlišný přístup je zastáván kupř. ve francouzské právní úpravě, která
zdůrazňujíce tradiční principy stability a trvalosti manželství. Ta připouští změnu
majetkového režimu pouze, je-li to v zájmu rodiny. Smlouvou provedená změna
musí být nadto ještě schválena soudem. Eventuální opakované změny mohou být
provedeny nejdříve po uplynutí dvou let.139
Dle názoru autorky je problematika změn majetkového režimu v manželství
natolik soukromou záležitostí, že zde ingerence orgánů veřejné moci ve větším
rozsahu, než je v současné právní úpravě, není nezbytná, ba naopak by mohla být
spíše ke škodě. Spíše, než stanovení podmínek a schvalovacích mechanismům, je k
doporučení ještě rozšířit meze autonomie vůle manželů tak, aby mohl být sjednán
režim výlučných majetků.

7.4 Modifikace de lege ferenda
Možnost smluvní modifikace společného jmění NOZ upravuje pod rubrikou
Smluvený režim. Na základě ujednání manželů či snoubenců lze dle nadcházející
právní úpravy, obdobně jako dnes, změnit jak rozsah společného jmění, tak i jeho
správu.
Co ovšem znamená v možnosti modifikaci zásadní změnu a velký krok
směrem k nejvyspělejším evropským právním úpravám, je maximální rozšíření
smluvní volnosti manželů a snoubenců. Nou jim totiž přináší možnost zcela
společné jmění vyloučit a ujednat si napříště režim oddělených majetků. Tento
nedostatek byl po řadu let odbornou veřejností kritizován a de lege ferenda bylo
provedení této změny důrazně doporučováno. Další možnosti modifikací se shodují
s těmi dnešní, tzn. vyhrazení vzniku společného jmění manželů ke dni zániku
manželství, rozšíření či zúžení zákonného režimu společného jmění a modifikace
správy (viz § 717 odst. 1 NOZ).
Dle ustanovení § 718 odst. 1 NOZ bude smlouva modifikující zákonný
režim společného jmění manželů smět obsahovat jakékoli ujednání a týkat se
jakékoli věci, ledaže to zákon zakazuje. Tak je tomu dle NOZ např. s věcmi
139

Viz Dvořák, J. Majetkové společenství manželů. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 189. ISBN 8086395-70-7.
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tvořícími obvyklé vybavení domácnosti, ledaže jeden z manželů domácnost trvale
opustí a odmítne se vrátit. Tento soubor věcí, současnou úpravou nevymezený,
tudíž určovaný toliko soudní praxí, se nově nazývá Obvyklé vybavení rodinné
domácnosti a nadto se mu dostalo pozornosti tvůrců NOZ, kteří jej vymezili jako
„soubor movitých věcí, který slouží běžně nezbytným potřebám rodiny a jejích
členů“ (§ 698 odst. 1 NOZ ). Nelze ovšem nepodotknout, že i tato definice bude
muset v praxi být pravděpodobně naplňována, resp. vyprecizována, judikaturou.
V zájmu ochrany rodinného majetku NOZ, pokud se nejedná o věc zanedbatelné
hodnoty, umožňuje dispozici s těmito věcmi pouze se souhlasem druhého manžela.
Jeho absence je řešena prostřednictvím relativní neplatnosti (§ 698 odst. 2 a 3
NOZ). Obvyklé vybavení rodinné domácnosti napříště již nebude tvořit součást
společného jmění manželů. Dle důvodové zprávy k NOZ je při novém pojetí
nerozhodné, zda náleží oběma manželům nebo jen jednomu z nich. Nově se klade
důraz na funkci tohoto souboru, „zatímco právní titul jejich mětí ustupuje do
pozadí“.140
Dle 718 odst. 1 NOZ budou moci být smluvně upraveny právní režimy
jednotlivých věcí, jakož jejich souborů. Dále bude možno měnit zařazení již
existujících, ale i budoucích součástí společného jmění. Odstavec druhý
nadepsaného ustanovení pak nově připouští i smluvní úpravu majetkových poměrů
pro případ zániku manželství, která však ve své podstatě nebude ničím jiným, než
obdobou dohody o vypořádání společného jmění. Rozdílem tedy bude zejména
skutečnost, že tuto dle dnešní úpravy, až na výjimku vyplývající z požadavku
k provedení tzv. nesporného rozvodu, nebylo možno uzavřít před zánikem
společného jmění. Bude-li však taková smlouva uzavřena za účelem uspořádání pro
případ smrti, bude se v této části považovat za smlouvu dědickou.
Pokud jde o požadavky, které NOZ na takové smlouvy klade, pak je to
v prvé řadě forma veřejné listiny. Z hlediska obsahového pak tyto smlouvy, vyjma
již výše zmíněného, nesmí svými důsledky vyloučit schopnost manžela
zabezpečovat rodinu a dále se nesmí obsahem ani účelem dotknout práv třetí
osoby, ledaže by s ní tato souhlasila (§ 719 NOZ).
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Důvodová zpráva k NOZ, str. 169 (dostupné z www.obcanskyzakonik.justice.cz).
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s manželskými páry, resp. s jedním z manželů, lze kladně hodnotit zřízení
veřejného seznamu, do kterého se budou tyto smlouvy zapisovat, bude-li v nich
toto ujednáno, popř. požádají-li manželé o jejich zápis (§ 721 NOZ).
Z hlediska smluvní úpravy správy společného jmění § 723 NOZ připouští
ujednání o tom, že společné jmění či jeho část bude nadále spravovat samostatně
vybraný manžel, který pak může samostatně jednat v souvisejících záležitostech i
před soudy a jinými orgány veřejné moci. I přesto však bude potřeba souhlasu
druhého manžela k takovým právním jednáním, jimiž je nakládáno se společným
jměním jako celkem, při nakládání s obydlím, v němž se nahází rodinná domácnost
manželů, obydlí jednoho z nich nebo nezletilého dítěte, jsou-li tyto součástí
společného jmění, a také k právním jednáním, z jejichž titulu by došlo k trvalému
zatížení společných nemovitostí.
Při existenci závažného důvodu, se bude jeden z manželů při účinnosti NOZ
moci úspěšně domáhat nejen zúžení stávajícího rozsahu společného jmění manželů,
ale také jeho úplného zrušení. Kromě důvodů, které svědčí pro zúžení rozsahu
rozhodnutím soudu dle současné právní úpravy, § 724 NOZ přidává ještě
následující:
a) manželův věřitel požaduje zajištění své pohledávky v rozsahu přesahujícím
hodnotu toho, co náleží výhradně tomuto manželovi,
b) manžela lze považovat za marnotratného,
c) manžel soustavně nebo opakovaně podstupuje nepřiměřená rizika.
Při absenci smlouvy manželů nebo snoubenců o správě společného jmění
může k návrhu jednoho z manželů § 728 NOZ soud rozhodnout i o způsobu, jakým
bude společné jmění manželů dále spravováno, jedná-li manžel při správě
společného jmění způsobem, který je ve zřejmém rozporu se zájmem druhého
manžela, rodiny nebo rodinné domácnosti.
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8 Zánik a vypořádání společného jmění manželů
Z předchozích výkladů je již zcela zřejmá úzká vazba mezi manželstvím a
společným jměním manželů. Tato vazba však není absolutní a nelze tedy říci, že je
vyloučena existence jednoho bez druhého. Konstatování, že společné jmění
manželů zaniká se zánikem manželství, by nebylo zcela nepřesné, byť tomu tak
povětšinou bude. Manželství může nadále trvat, zatímco společné jmění manželů
zanikne. Pro přehlednost výkladu bude podrobnější výklad k tomuto úvodu
následovat níže.

8.1 Zánik společného jmění manželů
Příčiny zániku společného jmění manželů je možno rozdělit do dvou
kategorií. Prvou kategorií jsou vlastně příčiny zániku manželství, druhá kategorie
je představována zvláštními zákonnými důvody zakládajícími přímo zánik
společného jmění manželů.
Jak bylo právě z důvodu komplexního z pracování práce podrobněji
rozepsáno v kapitole Stručný exkurz do rodinného práva, k zániku manželství
dochází smrtí jednoho z manželů, popř. jeho prohlášením za mrtvého, prohlášením
manželství za neplatné nebo rozvodem manželství. V případě úmrtí dochází
k zániku manželství ke dni, kdy nastala smrt manžela, v případě prohlášení za
mrtvého však manželství nezaniká určeným dnem smrti, nýbrž právní mocí
soudního rozhodnutí, kterým se dotyčná osoba prohlašuje za mrtvou (srov. § 195
an. OSŘ). Stejně tak je tomu i v případě prohlášení manželství za neplatné.
Druhou skupinou příčin zániku společného jmění manželů jsou důvody
vyplývající ze zvláštních zákonů. Prvým z nich je prohlášení konkursu na majetek
jednoho manžela, v jehož důsledku dochází ex lege k zániku společného jmění
manželů. V případě, že je vznik společného jmění manželů na základě smlouvy
uzavřené mezi manžely vyhrazen ke dni zániku manželství, vyvolává prohlášení
konkurzu totožné majetkoprávní účinky jako zánik manželství (Viz § 268 odst. 1
IZ).
Druhý ze zákonných důvodů zániku společnému jmění manželů nacházíme
v trestním zákoníku, a je jím uložení trestu propadnutí majetku. Trest propadnutí
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majetku může rozhodující soud uložit zejména jako vedlejší trest, je-li obžalovaný
uznán vinným zvlášť závažným zločinem, pro nějž se mu ukládá trest výjimečný,
nebo zvlášť závažným zločinem, jímž obžalovaný pro sebe nebo pro jiného získal
nebo se snažil získat majetkový prospěch, může rozhodující soud přistoupit
k uložení trestu propadnutí majetku. V neposlední řadě lze tento druh trestu dle §
66 TZ ukládat za zločiny, u kterých to trestní zákoník ve zvláštní části výslovně
připouští. V každém ze jmenovaných případů však půjde o trestnou činnost vysoké
společenské nebezpečnosti (kupř. vlastizrada, teroristický útok, atp.).
Trestem propadnutí majetku je postiženo celé pachatelovo jmění, které
držel ke dni právní moci odsuzující rozsudku, není-li uloženo pouze částečné
propadnutí majetku. Výjimku tvoří pouze věci, kterých je zcela nezbytně třeba
k uspokojení životních potřeb odsouzeného nebo osob, o jejichž výživu či výchovu
má tento zákonnou povinnost pečovat. K realizaci výroku o propadnutí majetku je
tedy třeba, aby došlo k zániku a vypořádání společného jmění manželů, pročež je
zánik společného jmění manželů s trestem propadnutí majetku spojen ex
lege.141K zániku společného jmění manželů dochází dnem právní

moci

odsuzujícího rozsudku obsahujícího výrok o trestu propadnutí majetku.
Jiný způsob úplného zrušení společného jmění manželů při dalším trvání
manželství účinná právní úprava neumožňuje. Úplného zrušení společného jmění
nemohou manželé dosáhnout na základě smlouvy, nemohou se jej však domáhat
ani cestou soudu, jak tomu bylo dle právní úpravy účinné do 1. srpna 1998.
Například francouzský Code civil v čl. 1443 an. umožňuje, aby se manžel u
soudu domáhal tzv. separace majetku, pokud se další trvání společenství majetku (v
důsledku protiprávního chování druhého manžela či nedostatečné správy) jeví jako
způsobilé ohrozit zájmy druhého manžela. Návrh na vydání soudního rozhodnutí o
separaci majetku musí být dle stanovených podmínek zveřejněn a v případě jeho
vydání je o této skutečnosti dokonce pořízen záznam do oddacího listu.
Pokud společné jmění zaniklo za trvání manželství, může dojít k jeho
obnovení. Výlučnou formou je ovšem rozhodnutí soudu, které je vydáno na návrh
141
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část. 6. vydání, Praha: Wolters Kluwer Česká republika, a.s., 2010, s. 405. ISBN 978-807-3575-090.
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jednoho z manželů. Pokud by tedy například v trestní věci jednoho z manželů bylo
po podání dovolání, které nemá přímý suspenzivní účinek, rozhodnuto o jeho
nevině, popř. byl skutek, kterého se dopustil překvalifikován na trestný čin menší
společenské škodlivosti, za který by se jevil trest propadnutí majetku jako
nepřiměřený a byl by proto nahrazen trestem mírnějším, společné jmění manželů
by nebylo obnoveno ex lege. Nejvyšší soud České republiky, jakož ani žádný ze
soudů nižších instancí v dané trestní věci zainteresovaných, nerozhodují o obnově
společného jmění manželů z důvodu zrušení výroku u uložení trestu propadnutí
majetku z moci úřední. Pokud by tedy manželé měli zájem na obnově společného
jmění, je nezbytné, aby svým návrhem iniciovali příslušný soud k rozhodnutí o
jeho obnově v občanskoprávním řízení.

8.2

Právní důsledky zániku manželství a společného jmění
manželů
Logicky vzato, se zánikem manželství odpadá důvod další existence

majetkové společenství manželů. Tato skutečnost byla samozřejmě promítnuta do
jeho právní úpravy, tudíž toto představuje toliko dočasné uspořádání právních
vztahů.142
Po ukončení manželského soužití (z hlediska právní, nikoliv faktického) je
nutno i existenci jmění manželů, které bylo třeba i po dobu mnoha let označováno
statusem „společné“, rovněž adekvátním způsobem ukončit tak, aby každý
z manželů mohl vstoupit do nové životní etapy vybaven prostředky, které mu po
právu a po zásluze náleží a byl tak schopen sobě a popř. i nezletilým dětem, které
byly svěřeny do jeho péče, poskytnout adekvátní zázemí a podmínky pro další
rozvoj.
Obdobný proces musí nezbytně nastoupit také za situace, kdy nedošlo
k zániku manželství, nýbrž zaniklo toliko společné jmění manželů. Jak v případě
konkurzu, tak v případě trestu propadnutí majetku, lze v zániku společného jmění
manželů shledat zavinění jednoho z manželů, které je dáno protiprávním jednáním
nebo například zanedbáním řádné péče či podstupováním zbytečného rizika při
142

Srov. Dvořák, J. Majetkové společenství manželů. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 219. ISBN
80-86395-70-7.
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podnikání, ale i při zaopatřování potřeb rodiny. Bylo by tedy nepřijatelné, aby
v důsledku pochybení nebo nedbalosti svého protějšku druhý manžel byl zkrácen o
majetkové hodnoty, o jejichž nabytí se zasloužil.
Mechanismus, kterým se tyto situace řeší, se označuje vypořádáním.
8.2.1 Období od zániku manželství či společného jmění manželů do
jeho vypořádání
Období od zániku manželství či společného jmění manželů do jeho
vypořádání společného jmění manželů může trvat i několik měsíců, v krajním
případě i několik let. Úpravu tohoto meziobdobí však není v občanském zákoníku
ani jiném předpise možno najít. Odborná literatura dospívá k závěru, že v souladu
s ustanovením § 853 OZ je zapotřebí na tento občanskoprávní vztah aplikovat
ustanovení, která upravují obsahem i účelem vztahy těmto nejbližší. „Ustanovení
zákona, která upravují vztahy obsahem a účelem nejbližší, jsou ustanovení o
společném jmění manželů. Proto právní vztahy týkající se zaniklého a dosud
nevypořádaného společného jmění manželů se řídí ustanoveními o společném
jmění manželů.“143
Po tuto dobu jsou tedy manželé nadáni stejnými právy a povinnostmi jako
za trvání manželství. Společný majetek jsou oba nadále oprávněni stejnou měrou
užívat, brát z něj plody či výnosy a spravovat jej. Zároveň ale také mají společně
věci udržovat. Zamýšlí-li jeden z manželů učinit úkon přesahující rozsah obvyklé
správy, mělo by k jeho realizaci dojít až po souhlasu druhého manžela. Pokud jde o
nemovitosti, v katastru nemovitostí bude v části listu vlastnictví A i nadále zapsáno
společné jmění manželů. Rovněž co do společných závazků jsou nadále oba
povinni na tyto plnit společně a nerozdílně.
K okamžiku zániku společného jmění se tato množina přestává dále
naplňovat novými zdroji. Již výše bylo upozorněno na rozporné názory na
judikovaný závěr, že do společného jmění i nadále vstupují přírůstky a výnosy

143

K tomu srov. BIČOVSKÝ, J., HOLUB, M., POKORNÝ, M. Společné jmění manželů. 2. vyd.
Praha: Linde, 2009, s. 138. ISBN 978-807-2017-478.
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(plody rostlin, úroky z vkladů, nájemné, dokonce i nástavba vybudována
k nemovitosti patřící do společného jmění).

8.3 Vypořádání společného jmění manželů
Nastanou-li důvody popsané v kapitole 8.1, mělo by dojít k vypořádání
společného jmění manželů. Vypořádání lze provést třemi způsoby, tj. dohodou
bývalých manželů, vypořádáním v řízení před soudem a v důsledku zákonné
domněnky vypořádání.
V případě rozvodu manželství dochází pouze na vůli bývalých manželů,
k jaké formě vypořádání zaniklého společného jmění se uchýlí. Lze veškeré jmění
řešit komplexně jedním způsobem, stejně tak lze ovšem všechny tři způsoby
libovolně kombinovat a použít na každou část společného jmění jinou z nich. Lze
se tedy setkat s páry, které ohledně části svého jmění uzavřou dohodu o
vypořádání, ohledně další části, zpravidla závazků popř. velmi hodnotných
majetků, se jim však dojít shody o tom, komu bude ta která věc náležet a jakou
sumu za ni má druhý z manželů obdržet na vypořádání, nepodaří, tudíž se jeden
z nich dříve nebo později uchýlí k podání návrhu na vypořádání soudem. Naopak u
movitých věcí pak často proběhne vypořádání tak, že si je bývalí manželé
rozeberou dle toho, který z nich danou věc po dobu trvání více užíval a k jejich
vypořádání de lege tak dojde až zákonnou domněnkou vypořádání.
Odlišná situace nastává při zániku společného jmění v důsledku smrti, popř.
prohlášení jednoho z manželů za mrtvého, kdy se společné jmění manželů
vypořádává v rámci dědického řízení.
Odchylky pak nastávají i při vypořádání společného jmění zaniklého kvůli
konkurzu či trestu propadnutí majetku.
8.3.1 Vypořádání společného jmění manželů dohodou
Vypořádání společného jmění manželů na základě dohody je zřejmě
nejvhodnější způsob, jak vypořádání společného jmění řešit. Tento závěr lze
dovodit rovněž ze systematiky občanského zákoníku, který dohodu manželů
zmiňuje na prvním místě. Vypořádání zaniklého společného jmění dohodou je
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možno provést po dobu tří let od jeho zániku a lze jej doporučit zejména těm
bývalým manželským párům, mezi kterými se i po rozvratu manželství podařilo
zachovat alespoň přátelský vztah, resp. nevznikla vysloveně nenávist jednoho vůči
druhému. Jsou-li manželé schopni komunikace, lze tímto řešení dosáhnout
optimálního vypořádání, které bude reflektovat životní potřeby každého z manželů,
potřeby nezletilých dětí, které z manželství vzešly a individuální ekonomický
potenciál každého z manželů.
Dohody o vypořádání společného jmění manželů nepodléhají souhlasu ani
schválení soudu. Pokud se jedná o obdobu dohody o vypořádání společného jmění
manželů označovanou jako dohoda o vypořádání vzájemných majetkových práv,
která se, spolu se soudem schválenou dohodou o úpravě poměrů nezletilých dětí a
dohodou upravující práva a povinnosti společného bydlení, předkládá soudu za
účelem provedení tzv. nesporného rozvodu (v podrobnostech viz kapitola Stručný
exkurz do rodinného práva), panuje shoda, že ani tuto dohodu soud nezkoumá ani
neschvaluje.144
Veškeré výhody vypořádání společného jmění manželů na základě dohody
se však mohou vytratit v situaci, kdy rozvrat manželství způsobil porušováním
manželských povinností toliko jeden manžel nebo kdy jeden z manželů má obecně
silnější postavení. Při nerovném výchozím postavení manželů může dojít
k uzavření dohody o obsahu, který bude manžela nacházejícího se ve slabším
postavení výrazně znevýhodňovat. Bohužel není ojedinělý případ, zejména právě u
nesporného rozvodu, kdy jeden z manželů souhlasí s dohodou o vypořádání, kterou
se v podstatě vzdává části majetku výměnou za svěření nezletilých dětí do jeho
péče, popř. možnosti intenzivnějšího styku s nezletilými dětmi. Často k takové
dohodě jeden z manželů přistoupí také ve snaze dostát podmínek nesporného
rozvodu, při němž nejsou zjišťovány příčiny rozvratu manželství a vyvarovat se tak
rozebírání skutečností velmi osobního, až intimního, charakteru, pod pohrůžkou, že
v opačném případě takové informace druhý manžel před soudem předestře.
S ohledem na velice strohou právní úpravu dohody o vypořádání, která
poskytuje ochranu toliko věřitelům, a na zásadu autonomie vůle smluvních stran
144

Viz DVOŘÁK, J., SPÁČIL, J. Společné jmění manželů v teorii a v judikatuře. 2., rozš. vyd.
Praha: ASPI, 2007, s. 211. Právní rukověť. ISBN 978-807-3572-624.
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ovšem takové dohody manželů nejsou neplatnými.145 Právní úprava totiž
neposkytuje ani minimální ochranu slabšímu z manželů, tuto nedovozuje ani
soudní praxe.
Sluší se doplnit, že uzavření dohody o vypořádání společného jmění
manželů před právní mocí rozsudku o rozvodu manželství je přípustné pouze
postupují-li manželé v souladu s ustanovením § 24a ZOR. V opačném případě by
taková dohoda bylo absolutně neplatnou. Dále platí, že platnost takto uzavřené
dohody je omezena toliko na vypořádání majetkových vztahů manželů jako jedné
z obligatorních podmínek nesporného rozvodu. V případě, že k rozvodu manželství
ve smyslu § 24a ZOR z jakéhokoli důvodu nedojde, bude nutné, aby manželé po
rozvodu manželství provedli nové vypořádání.146
8.3.1.1

Náležitosti dohody o vypořádání společného jmění

manželů
Pokud jde o náležitosti dohody o vypořádání společného jmění manželů,
z občanského zákoníku vyplývá toliko jedna, a to náležitost formální spočívající
v požadavku písemné formy bez ohledu na obsah dohody, tzn. bez ohledu na to,
zda jsou takovou dohodou vypořádávány nemovitosti či nikoliv. Pokud ovšem
nemovitosti skutečně jsou jedním z předmětů vypořádání, nabývá dohoda účinnosti
až vkladem do katastru nemovitostí. Na tuto skutečnost není radno zapomínat,
neboť má-li nabýt dohoda, jíž se vypořádávají nemovitosti, věcněprávních účinků,
je nezbytné, aby byla nejen sepsána před uplynutím lhůty tří let od zániku
společného jmění manželů, ale také aby byl v této lhůtě podán návrh na vklad
vlastnického práva podle dohody o vypořádání společného jmění příslušnému
katastrálnímu úřadu.147
Z hlediska obsahového zákon stanoví také pouze jediné, a sice v § 150 odst.
2, že dohodou manželů nesmí být dotčena práva věřitelů. Ze soudní praxe, jakož i
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K tomu srov. např. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 07. 2007, sp. zn. 26
Odo 1279/2005; Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 07. 2006, 22 Cdo
1247/2005.
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Viz Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. 04. 2012, sp. zn. 22 Cdo 3088/2010.
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TRAJER, V., TRAJEROVÁ, P. Katastr nemovitostí: výklad je zpracován k právnímu stavu ke
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právní teorie, plyne, že dalšími náležitostmi jsou veškeré náležitosti požadované
občanským zákoníkem obecně pro právní úkony.
Nejvyšší soud České republiky dovodil, že zákon nezakazuje uzavřít
dohodu o vypořádání společného jmění manželů společně s jiným smluvním
typem, tzn. jako smlouvu smíšenou, přičemž na újmu takové smíšené smlouvě není
ani skutečnost, že účastníkem druhého smluvního typu je kromě manželského páru
též třetí osoba.148 Např. v případě parafrázovaného soudního rozhodnutí byla
obsahem smluvního ujednání kromě dohody o vypořádání společného jmění
manželů dohoda o vypořádání majetkových vztahů zaniklého sdružení s tím, že
jejím účastníkem byl vnuk manželů.
Uzavření samotné dohody o vypořádání společného jmění manželů, tzn.
aniž by do jejího obsahu byl vtělen jiný smluvní typ, ve prospěch třetí osoby
judikatura nepřipouští.
Jak bylo předesláno, z hlediska obsahových náležitostí zákon obsahuje
pouze kategorický požadavek, že dohodou o vypořádání nesmí být dotčena
věřitelská práva. Věřitelská práva by byla dotčena například dohodou takové
obsahu, který by veškerá aktiva určoval do vlastnictví (věřitelství) nedlužícího
manžela, zatímco manžel dlužník by přebíral veškerá pasiva, popř. by mu byla
určena aktiva v rozsahu, který pasiva významně převyšují, čímž by bylo ztíženo,
popř. zcela vyloučeno, uspokojení věřitelovy pohledávky.
Z dostupné judikatury lze seznat, že takové dohody manželů, které odporují
ustanovení § 150 odst. 2 OZ, nejsou dohodami neplatnými, nýbrž toliko relativně
bezúčinnými. Z toho plyne, že dohoda obecně vyvolává jejím pořízením sledované
právní následky, nicméně ve vztahu k věřitelům, jímž byla sepisem dohody dotčena
věřitelská práva, se na tuto dohodu hledí, jako by její právní účinky nenastaly.149
„Zákon č. 91/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o
rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů, v rámci
institutu společného jmění manželů poskytl věřitelům, jejichž práva byla dotčena
dohodou o vypořádání společného jmění manželů, ochranu, která jde nad rámec
ustanovení § 42a obč. zák. Aby ustanovení § 150 odst. 2 obč. zák. nebylo obsoletní
148

Viz Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 02. 2013, sp. zn. 22 Cdo 1342/2011.
Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 9. 2007, sp. zn. 20 Cdo
2085/2006.
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právní normou, je namístě takový výklad, podle něhož zásah do práv uvedených
osob (věřitelů) má za následek bez dalšího (tedy bez nutnosti domáhat se vyslovení
právní neúčinnosti soudem podle § 42a obč. zák.) neúčinnost dohody o vypořádání
společného jmění manželů. Z toho, že neúčinnost - na rozdíl od odporovatelnosti nastává přímo ze zákona, vyplývá, že ji lze uplatnit námitkou ve sporu (nebo v
jiném řízení).“150 Tak tedy má-li věřitel vymahatelnou pohledávku za jedním
z bývalých manželů, která vznikla před uzavření dohody o vypořádání společného
jmění manželů, je tento oprávněn navrhovat uspokojení pohledávky exekucí i na
ten majetek, který původně tvořil společné jmění manželů i přesto, že od účinnosti
dohody o vypořádání společného jmění manželů se stal jeho výlučným vlastníkem
manžel, který není dlužníkem.
Jak se již výše uvádí, další obsahové náležitosti dohody strohá zákonná
úprava již nestanoví. Uplatní se proto pouze obecná ustanovení občanského
zákoníku upravující náležitosti právních úkonů (viz § 34 an. OZ). Z hlediska
obsahového je tedy zapotřebí dbát na princip dobrých mravů, dále na
srozumitelnost a určitost jednotlivých ustanovení dohody, a to nejen z důvodu
platnosti dohody, ale také z důvodu její vykonatelnosti. Jednotlivé majetkové kusy
je proto nutno dostatečně specifikovat, aby zpracování dohody nevyvolávalo
nejmenších pochyb o tom, který z manželů získává jaké hodnoty.
Není-li v obsahu dohody zahrnut veškerý majetek, jímž bylo naplněno
společné jmění manželů, nezakládá tato skutečnost neplatnost dohody, a to bez
ohledu na to, zda k této neúplnosti došlo v důsledku opomenutí, anebo úmyslně.
Společné jmění tak bude platně vypořádáno v tom rozsahu, v jakém byla
předmětná dohoda vypracována. Co do zbývajících částí může dojít k uplatnění
zákonné domněnky vypořádání, vypořádáním soudním rozhodnutím, stejně tak
není vyloučeno ani dodatečné smluvní vypořádání. Jelikož vypořádání veškerého
společného jmění může být v některých případech velmi náročné, lze doporučit,
aby v závěrečných ustanoveních dohody bylo na tuto situaci pamatováno, a bylo
sjednáno, jakým způsobem se v takovém případě bude postupovat. Zda cestou
číslovaných dodatků k dohodě o vypořádání nebo např. setrváním na faktickém
stavu.
150
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8.3.2 Vypořádání společného jmění manželů rozhodnutím soudu
Pokud se rozvedeným manželům nepodaří dojít shody ohledně způsobu
vypořádání zaniklého společného jmění manželů, je každý z nich aktivně
legitimován k podání žaloby na vypořádání rozhodnutím soudu, přičemž dále mají
v soudním řízení oba manželé postavení jak žalobců, tak žalovaných.
K rozhodování o vypořádání společného jmění manželů jsou příslušné ty okresní, a
jim naroveň postavené, soudy, které rozhodovaly o rozvodu manželství, tzn. soud,
v jehož

obvodu

měli

manželé

poslední

společné

bydliště

(nedochází-li

k vypořádání po rozvodu manželství, ale z jiného důvodu, platí dle obecné úpravy,
že příslušným soudem je obecný soud žalovaného).
Aktivní legitimace k podání žaloby soudu trvá po dobu tří let od zániku
manželství, resp. právní moci rozsudku o rozvodu manželství, poté nastává
zákonná domněnka vypořádání. V případě, že soudní řízení po uplynutí tří let od
zániku společného jmění manželů stále probíhá, nemůže být pochopitelně ohledně
tohoto majetku uplatněna zákonná domněnka vypořádání. Tudíž, při trvajícím
soudním řízení lze i po uplynutí tří let od zániku společného jmění manželů, dojít
vypořádání vůči hodnotám, které byly žalobou jednoho z manželů učiněny
předmětem vypořádání, i mimosoudní dohodou.151
Na řízení o vypořádání společného jmění manželů nedopadá zásada
oficiality, tudíž k jeho zahájení nedochází z úřední moci, ale výhradně na základě
návrhu jednoho z manželů. Rozhodnutím soudu mohou být vypořádány pouze ty
hodnoty, které manželé do uplynutí tříleté lhůty od zániku manželství svým
návrhem učiní předmětem vypořádání. Úlohou soudu v žádném případě není
dohledávat veškerá manželům společná aktiva a pasiva, aby vypořádání bylo
provedeno komplexně.152 Rovněž nesprávné by bylo připustit výklad, že manželé
mohou do uplynutí tříleté zákonné lhůty po dobu trvání celého soudního řízení o
vypořádání volně uplatňovat nové majetkové hodnoty. Soudní řízeno je stiženo
zásadou koncentrace, tudíž soud rozhodne o vypořádání těch hodnot, které byly
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Viz Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 09. 03. 2011, sp. zn. 31 Cdo 1038/2009.
Srov. Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 04. 2010, sp. zn. 22 Cdo
2881/2008.
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k vypořádání navrženy před uplynutím zákonné lhůty, avšak současně také dříve,
než došlo ke koncentraci soudního řízení.153
Současně však platí, že jelikož z právních předpisů vyplývá určitý způsob
vypořádání, soud v řízení o vypořádání není vázán návrhem účastníků na samotné
provedení vypořádání, resp. může rozhodnout i jinak, než je navrhováno, a to
dokonce i proti vůli účastníka.154 Soudní řízení charakteristické právě
jmenovanými vlastnostmi, spolu s, již shora jmenovaným, rysem, kdy oba účastníci
řízení jsou jak v pozici žalobce, tak v pozici žalovaného označujeme jako iudicium
duplex. Proto také, pokud by žaloba na vypořádání společného jmění manželů byla
podána duplicitně, tzn. druhý manžel by až po zahájení soudního řízení podal
samostatnou žalobu, nepůjde o samostatnou žalobu, jejímuž projednání by stále
v cestě překážka litispendence, nýbrž o procesní návrh v dříve zahájeném řízení.
Ten z manželů, který podáním své žaloby na vypořádání zahájí, je
povinován soudu ve svém návrhu náležitě specifikovat jednotlivá aktiva a pasiva,
na jejichž vypořádání má zájem, popsat skutkové okolnosti jejich nabytí, aby mohl
rozhodující soud selektovat, která z položek náleží do společného jmění manželů a
která nikoli. K veškerým tvrzením by měly soudu být nabídnuty také adekvátní
důkazy protože „Na účastníkovi, který tvrdí, že určitá věc je ve společném jmění
manželů, leží důkazní břemeno, že věc byla nabyta za trvání manželství; pokud se
toto nabytí prokáže a druhý z manželů tvrdí skutečnosti, které věc ze společného
jmění vylučují, bude na něm důkazní břemeno ohledně těchto skutečností.“155
V neposlední řadě je neopomenutelnou náležitostí podání také návrh způsobu
vypořádání.
Vypořádání lze provést zásadně pouze k těm věcem, právům, jiným
majetkovým hodnotám a závazkům, které v době podání návrhu na vypořádání
existují.
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V podrobnostech viz WINTEROVÁ, Alena. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 6.
aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2011. s. 341 an. ISBN 978-807-2018-420.
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Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 03. 2010, sp. zn. 22 Cdo
1357/2008.
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Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 09. 2005, 22 Cdo 2615/2004.

119

8.3.2.1

Obecné zásady vypořádání

Občanský zákoník stanoví v § 149 pro vypořádání společného jmění
manželů několik výchozích obecných zásad, některé další pak byly ustáleny soudní
praxí.
8.3.2.1.1 Zásada rovnosti podílů
V zásadě platí, že při vypořádání společného jmění manželů, mají být
veškerá společná aktiva i pasiva rozdělena rovným dílem. V praxi samozřejmě není
příliš praktické, aby z každé položky společného jmění dostali oba manželé
polovinu, neboť by pravděpodobně záhy muselo nastat další vypořádání, tentokrát
ale již vypořádání podílového spoluvlastnictví.
Tuto zásadu je třeba chápat tak, že souhrnná hodnota aktiv i pasiv určených
do výlučného vlastnictví (věřitelství) každého manžela musí být adekvátní
hodnotám určených do výlučného vlastnictví (věřitelství) manžela druhého. Může
se tedy klidně stát, že jeden z manželů získá do výlučného vlastnictví pouze jednu
věc (např. hodnotný osobní automobil), zatímco druhý manžel získá veškeré ostatní
majetkové hodnoty. Není ani vyloučeno, že si po vypořádání společného jmění
jeden z manželů z manželství ničeho neodnese, kromě např. movitých věcí, které
ale mnohdy nejsou do vypořádání vůbec zahrnuty. Tak tomu bývá kupř. v situaci,
kdy se ve společném jmění manželů nachází nemovitost, jejíž koupě či výstavba
byly financovány z půjčky, úvěru či obdobného bankovního produktu, který
doposud splacen jen z malé části. Může pak nastat, že jak nemovitost, tak závazek
převezme jeden manžel, a jsou-li stejné výše, v podstatě je hodnota toho, co získal
na vypořádání rovna nule, tedy stejně tak jako u manžela, kterému nebylo určeno
do výlučného vlastnictví žádného majetku.
„Z dikce zákona lze vyvodit, že tato zákonná domněnka je vyvratitelná,
takže není vyloučeno, pokud to jeden z manželů prokáže, že podíly budou moci být
hodnoceny jako různé (…).“156
Pokud není možné efektivně rozdělit společné jmění manžele tak, aby
hodnota majetku nabytého každým z nich byla vyrovnaná, lze uložit jednomu
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JEHLIČKA, O., VESTKA, J. a KÁROVÁ, M.. Občanský zákoník: komentář. 6. vyd. Praha:
C.H. Beck, 2001, s. 503. ISBN 80-717-9339-6.
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z manželů povinnost za účelem udržení rovnosti druhému z manželů vyplatil na
vypořádání určitou peněžitou částku.157 Typickým příkladem je znovu vypořádání
nemovitosti, která se zpravidla přikazuje do výlučného vlastnictví jednoho
z manželů. K přikázání věci do podílového spoluvlastnictví má být dle judikatury
přistoupeno v krajním případě. Manžel, který nabude nemovitost do svého
výlučného vlastnictví, pak bude povinen druhému manželovi vyplatit podíl
v penězích. Rozhodující soudy by měly při vypořádání majetku dosahujícího takto
vysoké ceny jako je tomu např. právě u nemovitostí, aby nebyl majetek ve větší
hodnotě a zároveň tedy povinnost uhradit adekvátní částku na vyrovnání hodnoty
podílů přikázána účastníkovi, kterému jeho majetkové poměry objektivně
neumožňují tuto částku uhradit, resp. pro kterého by její uhrazení bylo zvláště
tíživé.158
Mezi důvody zakládajícími možnost odchylky od rovnosti podílů se
obvykle vyskytuje vyhýbání se práci, ač k tomu nebyly dány objektivní příčiny
(úraz, nepříznivý zdravotní stav), utrácení peněz v důsledku závislosti na alkoholu,
drogách, jiný nákladný způsob života jednoho z manželů.159 V pozitivním duchu
pak judikatura připouští odchýlení se od rovnosti podílů, vynaložil-li jeden
z manželů mimořádného úsilí, popř. se svým úsilím zasadil o nabytí majetku
mimořádné hodnoty.160
8.3.2.1.2 Zásada náhrady vynaložených prostředků
Jak vyplývá z předchozích kapitol, za trvání manželství mohou u jednoho
manželského páru existovat až tři různé majetkové masy, tj. společné jmění
manželů (popř. podílové spoluvlastnictví manželů), výlučné jmění manžela a
výlučné jmění manželky. V běžném životě dochází k nejrůznějším přesunům
hodnot ze všech těchto majetkových mas. Účelem vypořádání je řešení veškerých
majetkových vztahů mezi manžely, proto je nezbytné i tyto přesuny zohlednit, aby
se jeden z manželů vůči druhému neoprávněně neobohatil. Například pokud by
157

Srov. Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 03. 2013, sp. zn. 22 Cdo
1456/2011.
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Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 07. 2012, sp. zn. 22 Cdo
3268/2010.
159
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Praha: ASPI, 2007, s. 240. Právní rukověť. ISBN 978-807-3572-624.
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jeden z manželů byl výlučným vlastníkem nemovitosti, kterou manželé za trvání
manželství ze společných prostředků zrekonstruovali. Po zániku společného jmění
manžel zůstává pochopitelně i nadále vlastníkem nemovitosti, která byla jeho
výlučným majetkem, a pokud by přesuny mezi majetkovými masami nebyly
zohledněny, vlastnil by nemovitost o hodnotě třeba i o stovky tisíc vyšší. Druhý
manžel by naopak přišel o část svých prostředků. Takový stav je nežádoucí.
Náhrady prostředků vynaložených na výlučný majetek jednoho z manželů
nebo naopak z výlučných prostředků jednoho z manžela na majetek společný, které
jsou manželé oprávněni se při vypořádání domáhat, se dějí tzv. zápočty. Zákon
jejich výpočet blíže nespecifikuje. Ze soudní praxe je ovšem zřejmá jejich
disproporce.
Má-li být nahrazeno, resp. započteno, co bylo z výlučného majetku
vynaloženo na majetek společný, musí manžel, z jehož výlučného majetku bylo
čerpáno, o takový zápočet v řízení před soudem požádat. Mají-li být ale naopak
započteny hodnoty, které byly ze společného majetku vynaloženy na majetek
výlučný, soud tyto zohlední i bez návrhu. Další neproporční prvek vypořádání
souvisí s hodnotou, v jaké se investice započte. Žádá-li manžel nahradit, co
z výlučného majetku vynaložil na majetek společný, přičemž v mezidobí došlo
k poklesu hodnoty této investice, bude započítávána hodnota jen ve výši
redukované dle poměru, v němž došlo ke snížení hodnoty věci. Případné zvýšení
hodnoty investice v čase ovšem při vypořádání není relevantní.161
Investice do společného jmění se také nenahrazuje v celé výši, ale pouze
v poměru, ve kterém se společné jmění manželů vypořádává, tedy v zásadě toliko
její polovina. Ze soudní praxe dále plyne, že k zápočtům je potřeba přistupovat
pouze za situace, kdy by jednotlivé investice mohly vyvolat majetkovou
nevyrovnanost, nikoli, pokud dosahuje významnější majetkové hodnoty.
8.3.2.1.3 Zásada ceny obvyklé
V prvé řadě soud vychází z hodnoty, kterou dané položce přiřknou sami
manželé, popř. z hodnoty, kterou posléze manželé učiní nespornou. Nepodaří-li se
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Viz R 42/1972, z judikatury srov. např. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne
07.09.2006, sp. zn. 22 Cdo 2005/2005.

122

manželům ohledně hodnoty dojít shody, bude její určení náležet soudu, který tuto
otázku vyřeší zadáním znaleckého posudku.
V dřívějších letech bylo sporu o tom, jakým způsobem má být určena cena
vypořádávaných věcí, aby bylo možno určit adekvátní částku, která má být na
vypořádání té které věci určena, a jelikož návrh na vypořádání společného jmění
manželů může být podán s výrazným časovým odstupem, bylo sporu také o tom,
k jakému období se má jeho cena určovat.
V současné době již je k dispozici konstantní judikatura, z níž jednoznačně
plyne, že „Cenu nemovitostí pro účely vypořádání společného jmění manželů nelze
určit podle cenového předpisu, ale je třeba vyjít z aktuální obvyklé (tržní) ceny
nemovitosti. Obvyklou cenou nemovitosti je cena, které by bylo dosaženo při
prodeji obdobné nemovitosti v obdobné lokalitě ve stejné době a v obvyklém
obchodním styku, přičemž pro vypořádání je v rámci obecného výchozího pravidla
třeba vycházet z cen odpovídajících cenám platným v době, kdy se provádí
vypořádání ale stavu ke dni zániku společného jmění manželů (…).“.162 Soudní
praxe ovšem z této zásady připouští výjimky pro situace, kdy je vhodnější, aby při
oceňování bylo vycházeno ze stavu ke dni vypořádávání. 163 Nezohledňují se tedy
případné investice, které v mezidobí manžel, který má věc v držení, provedl.
8.3.2.1.4 Zásada zájmu nezletilých dětí
Při provádění vypořádání společného jmění manželů má rozhodující soud
přihlédnout k tomu, kterému z manželů byly svěřeny do péče nezletilé děti, které
z manželství vzešly.
Tato zásada by zřejmě neměla zakládat odchylku od rovnosti podílů
manželů a zvýhodnění toho manžela, který má nezletilé děti svěřeny do své péče,
neboť dostatečné množství prostředků na vytvoření adekvátního zázemí a
financování veškerých životních potřeb nezletilých je spíše otázkou výživného.
Uplatnění této spočívá především u rozhodování o tom, jakým způsobem
mezi manžely mají být rozděleny věci. Jejím účelem je především, aby bylo při
rozhodování, který majetek bude určen kterému manželovi, byla zohledněna
162

Viz Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. 12. 2011, sp. zn. 22 Cdo 3674/2011.
Srov. Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 08. 11. 2011, sp. zn. 22 Cdo
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povaha a určení jednotlivých věcí tak, aby ve snaze dosáhnout rovnosti nebyly
bezhlavě jednotlivé majetkové kusy rozdělovány, zatímco potřeby společných dětí
by žádaly řešení právě opačné. V krajním případě ovšem i potřeby nezletilých dětí
mohou zapříčit nerovnost vypořádacích podílů. Například by nemělo dojít k vydání
rozhodnutí, jímž bude, mimo jiné, osobní automobil určen do výlučného vlastnictví
otce, zatímco matce bylo do výlučné péče svěřeno nezletilé dítě, jehož zdravotní
stav vyžaduje pravidelné lékařské prohlídky ve vzdáleném městě.164
Samozřejmě také ty části majetku, které byly za trvání manželství užívány
nezletilými dětmi (např. vybavení dětského pokoje, hudební nástroje, dětské
sportovní vybavení atp.) by měly být přikázány tomu z manželů, do jehož péče
byly děti svěřeny.
Z judikatury vyplývá, že „Peněžní prostředky, které manželé investovali do
stavebního spoření jejich nezletilého dítěte, nepatří do společného jmění
manželů.“165 a jako takové tedy nebudou ani předmětem vypořádání společného
jmění manželů.
8.3.2.1.5 Zásada péče o rodinu a zásluh o nabytí majetku
Touto

zásadou je založena povinnost

rozhodujícího

soudu

jaksi

kompenzovat míru přičinění se o nabytí majetku náležejícího do společného jmění
manželů z hlediska ekonomického vůči péči o nezletilé děti a domácnost.
V opačném případě by ten z manželů, který čerpal mateřskou či rodičovskou
dovolenou a popř. i později svou pracovní činnost uzpůsobil výchově nezletilých
dětí, byl ve výrazné nevýhodě oproti manželu, který po dobu trvání manželství byl
soustavně výdělečně činným. Takový přístup by byl rovněž v rozporu se sociální
funkcí manželství, a tudíž nelze v žádném případě hledisko finančních příjmu
povyšovat nad výchovu dětí.
Soudní praxe zaujala názor, že přiznání většího podílu na vypořádání
společného jmění není nasnadě za situace, kdy jeden z manželů měl z důvodu
vyššího vzdělání, profese či zdravotního stavu vykazoval vyšší příjmy, nežli druhý
manžel, pokud tomuto zároveň nelze vytýkat nedostatečnou péči při výchově dětí a
164
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péči o domácnost.166 Pokud by manželka po dobu trvání manželství nebyla
zaměstnána či nevykonávala jinou výdělečnou činnost z důvodu nepříznivého
zdravotního stavu nezletilého dítěte, který vyžadoval soustavnou celodenní péči,
nelze této ženě klást k tíži, že se finančně příliš nepřičinila o naplňování
společného jmění. Např. „V soudním sporu se snažil bývalý manžel dokázat, že
zatímco on byl špičkovým manažerem s nadprůměrnými příjmy, manželka byla po
dobu deseti let v domácnosti, a proto mu v rámci vypořádání společného jmění
manželů má připadnout nadpoloviční podíl. Soud dospěl k závěru, že bývalá
manželka se v době, kdy nepracovala, starala o domácnost, o zařízení nového domu
a o dvě nezletilé děti, a proto oba bývalí manželé měli právo na podíl ve stejné
výši.“167
Lze tedy dovozovat, že opačný postup by byl odůvodněn v případě
zanedbávání péče o rodinu, neodůvodněného vyhýbání se výkonu práce, mrhání
společnými prostředky, vedení rozmařilého života apod.

Jmenované zásady nepředstavují úplný výčet pravidel, jimiž se soudy při
rozhodování řídí. Některé další byly vytvořeny také rozhodovací praxí. Kupř. při
rozdělování věcí lze přihlédnout k tomu, který z manželů tyto užívá od doby zániku
společného jmění.168
Dalším z principů, který má být při vypořádání společného jmění
respektován, a to bez ohledu na skutečnost, že vypořádání je prováděno formou
soudního rozhodnutí, je nedotknutelnost práv třetích osob. Vypořádání společného
jmění manželů představuje řešení právních vztahů existujících výhradně mezi
manžely. Postavení třetích osob (dlužníku, věřitelů, ručitelů) jím nesmí být
dotčeno. Takový zásah by byl přípustný pouze v případě souhlasu třetí osoby, tj.
např. souhlasu dlužníka s tím, že namísto dvou solidárních dlužníků bude
dlužníkem pouze jeden z manželů.169
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Viz Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 02. 1974, sp. zn. 10 Co 87/74.
DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, J. a kol. Manželství a rozvody: praktický návod jak problémy
řešit a jak jim předcházet. Praha: Linde, 2002, s. 83. ISBN 80-86131-34-4.
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Viz Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 02.12.2003, sp. zn. 22 Cdo 980/2003.
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Srov. K tomu srov. BIČOVSKÝ, J., HOLUB, M., POKORNÝ, M. Společné jmění manželů. 2.
vyd. Praha: Linde, 2009, s. 158. ISBN 978-807-2017-478.
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Závěrem autorka upozorňuje, že shora rozebírané zásady, principy a kritéria
vypořádání, se aplikují toliko při vypořádání rozhodnutím soudu. Pokud bývalí
manželé řeší své majetkoprávní vztahy formou dohody o vypořádání, mohou
v rámci zásady autonomie vůle přijmout řešení od jmenovaných zásad i
diametrálně odlišné. Zásady vyplývající z občanského zákoníku či judikatury
mohou v průběhu kontraktačního procesu posloužit jako pomocná vodítka.
8.3.2.2

Rozsudek ve věci vypořádání společného jmění manželů

Úkolem soudu rozhodujícího v řízení o vypořádání společného jmění
manželů, je rozdělení jednotlivých položek společného jmění mezi manžely, a to je
v souladu se shora předestřenými zásadami.
Způsob, kterým soud rozhodl společné jmění vypořádat, má být vtělen do
výrokové části rozsudku. Konkrétně zde má soud jednoznačně vymezit, které věci
připadnou do výlučného vlastnictví toho kterého manžela (ve výjimečných
případech do podílového spoluvlastnictví manželů), komu připadnou společné
pohledávky a dluhy či jiné majetkové hodnoty, případně stanovit také přesnou výši
peněžité částky, kterou má jeden z manželů na vypořádání druhému uhradit. Pokud
je některá z věcí určených do výlučného vlastnictví v držbě manžela, jemuž
rozsudek vlastnické právo k určité věci nezakládá, měl by výrok obsahovat taktéž
povinnost tuto věc vydat.
Zejména ekonomicky slabší páry se mnohdy v rámci soudního řízení
dožadují soudního prodeje věci s následným rozdělením výtěžku rovným dílem.
S tímto požadavkem se lze typicky setkat v situacích, kdy manželé za trvání
společného jmění nabyli nějakou nemovitost, nicméně ani jeden z nich nedisponuje
takovými úspory či příjmy, aby byl schopen nemovitost pojmout do svého
výlučného vlastnictví a druhého manželu vyplatit adekvátní peněžitou částku na
vypořádání. Ač by takové řešení nezřídka ušetřilo mnoho těžkostí, judikatura
Nejvyššího soudu České republiky jej poměrně striktně odmítá s tím, že „Není
možné, aby soud vypořádal SJM tak, že nařídí prodej nemovitostí, u něhož nelze
vyloučit, že nebude realizován, tedy že nemovitosti nebudou prodány a nebude
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výtěžek, který by bylo lze mezi účastníky rozdělit. Tak by k jejich vypořádání
soudem nedošlo a takový stav zákon nepředpokládá. Nelze ani uvažovat o tom, že
by nemovitosti, pokud by se je nepodařilo prodat, přešly do podílového
spoluvlastnictví účastníků podle § 149 odst. 4 ObčZ, neboť uvedená domněnka se
vztahuje jen na případy, kdy k vypořádání SJM nedošlo dohodou ani rozhodnutím
soudu.“170 Nasnadě je tedy přikázání věci do výlučného vlastnictví jednoho
manžela, v krajním případě přikázání věcí do podílového spoluvlastnictví.
Jednotlivé vypořádávané předměty právního vztahu je nutno precizně
specifikovat, aby nemohly být zaměněny a každému z manželů připadlo skutečně
to, co mu dle rozsudku náleží, případně aby byl rozsudek vykonatelný, pokud by
nebylo jeho adresáty plněno dobrovolně.
Posledním výrokem se pak rozhoduje o povinnosti náhrady nákladů řízení,
které se ve sporech o vypořádání společného jmění ukládá dle principu procesního
úspěchu ve věci.171
Neméně důležité je taktéž odůvodnění rozsudku, a to i přes jeho
nezávaznost. Z něj by mělo být jednoznačně patrné, z jakých důvodů se soud
uchýlil k provedenému řešení, jaké myšlenkové operace jej vedly k vyloučení toho
kterého majetku z vypořádání, popř. jakým výpočtem dospěl k částce, kterou uložil
jednomu z manželů zaplatit. 172
8.3.3 Zákonná domněnka vypořádání
Ve snaze zamezit právní nejistotě vyplývají z neurčitosti právních vztahů
mezi těmi bývalými manžely, jimž se nepodaří uzavřít dohodu o vypořádání
společného jmění a z jakéhokoli důvodu se neuchýlí ani k podání žaloby na
vypořádání soudem, vytvořil zákonodárce právní domněnku vypořádání. Právní
nejistota související s nevypořádaným společného jmění neznamená pouze
diskomfort pro samotné bývalé manželé, nýbrž také pro třetí osoby, které s těmito
vstupují do právních vztahů. Pokud by totiž šlo o právní vztahy finančně
výraznějšího rozsahu, jsou třetí osoby vystaveny riziku neplatnosti předmětného
170

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20.10.2004, 22 Cdo 1399/2004.
Srov. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 22. 09. 2011, sp. zn. I. ÚS 1441/11.
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K tomu srov. R 42/1972.
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právního úkonu pro nesouhlas druhého manžela, kterému tyto i nadále podléhají.
Samozřejmě za předpokladu, že se relativní neplatnosti druhý manžel dovolá.
Pokud tedy bývalí manželé uzavřou dohodu o vypořádání společného jmění
manželů do tří let od jeho zániku, popř. v této lhůtě alespoň nepodají návrh na
zahájení řízení soudu, nastupuje ex lege řešení koncipované zákonodárcem formou
nevyvratitelné právní domněnky, kterou nacházíme v § 150 odst. 4 OZ. Totéž platí
i tehdy, proběhlo-li mezi bývalými manžely pouze vypořádání částečné.
Opomenuté části společného majetku se marným uplynutím tří let od zániku
společného jmění manželů vypořádávají dle zásad zákonné domněnky. Na
nabízející se dotaz, zda se částečným vypořádáním společného jmění tříletá lhůta
pro jeho vypořádání nepřerušuje, je třeba odpovědět záporně.
Ustanovení § 150 odst. 4 OZ proto stanoví, že nedošlo-li do tří let od zániku
společného jmění manželů k jeho vypořádání dohodou nebo nebyl-li do tří let od
jeho zániku podán návrh na jeho vypořádání soudem, platí ohledně movitých věcí,
že se manželé vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci ze společného
jmění manželů pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně jako vlastník
užívá. O ostatních movitých věcech a o nemovitých věcech platí, že jsou
v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné.
Aplikace zákonné domněnky vypořádání zakládá vůči věcem movitým
výlučné vlastnické právo ve prospěch toho z manželů, který ji od zániku
společného jmění užívá. Jsou-li některé části majetku dlouhodobě nevyužívány
(např. vybavení rekreační chaty, kterou po rozvodu manželství rodina přestala
užívat)

stanou

se

předmětem

podílového

spoluvlastnictví

s rovnými

spoluvlastnickými podíly.
Režim podílového spoluvlastnictví aplikace zákonné domněnky napříště
zakládá taktéž u nemovitostí.
Zákon dále stanoví, že totéž platí přiměřeně i o ostatních majetkových
právech, pohledávkách a společných závazcích. Bude tedy platit, že manželé jsou
z těchto nadále povinni a oprávněni rovným dílem.
Po marném uplynutí lhůty nastávají účinky zákonné domněnky bez dalšího,
soud o její aplikaci nerozhoduje. Ani bývalí manželé, ani třetí osoby nemohou
účinky domněnky nikterak vyloučit, eliminovat ani pozastavit. Po uplynutí tří let
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od zániku společného jmění bez jeho vypořádání či zahájení soudního řízení je toto
řešení nezvratné.
8.3.4 Specifická vypořádání
8.3.4.1

Vypořádání společného jmění po smrti jednoho

z manželů
Již bylo zmíněno, že úmrtí jednoho z manželů modifikuje obecné
vypořádací řízení. Dopady této události na vypořádání společného jmění manželů
mohou být různého charakteru v závislosti na době úmrtí.
Předchází-li smrt jednoho z manželů vypořádání, tzn. k zániku manželství i
společného jmění dochází v důsledku smrti jednoho z manželů, provede se
vypořádání společného jmění v rámci dědického řízení. Dle příslušných ustanovení
občanského soudního řádu rozhodne soud usnesením o tom, který majetek
pozůstalého náleží do společné jmění a stanoví jeho cenu obvyklou v době úmrtí.
Veškeré hodnoty, ať kladné či záporné, o nichž soud dojde k závěru, že byly oběma
manželům společné, pak budou vypořádány dle obecných zásad vypořádání
stanovených v § 149 OZ. Výsledkem vypořádání pak je rozhodnutí o tom, jaké
hodnoty budou náležet pozůstalému manželovi a jaké hodnoty se naopak stanou
předmětem dědického řízení (§ 177l OSŘ). Teprve poté dojde k řádnému
dědickému řízení.
Zemře-li jeden z bývalých manželů až po zániku společného jmění, tzn. po
rozvodu manželství, bude řešení odlišné. Prvý případ, který může nastat, je, že
jeden z bývalých manželů zemře až po zahájení řízení o vypořádání společného
jmění soudem. V důsledku smrti se toto řízení samozřejmě nezastavuje, nýbrž
dojde k procesnímu nástupnictví a na stranu zesnulého manžela vstoupí jeho
dědicové.
Nebude-li do úmrtí vypořádání řešeno vůbec, mohou se toho ujmout
samotní dědicové a uzavřít s druhým manželem dohodu o vypořádání.173
Publikace Společné jmění manželů v teorii a v judikatuře zastává názor, že
je v této situaci možné domáhat se vypořádání zaniklého společného jmění
173

Viz Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23.07.1999, sp. zn. 10 Ca196/99.
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manželů i v řízení před soudem s argumentem. „(…) soud vychází ze stavu v době
vyhlášení rozhodnutí (§ 154 OSŘ), a to i stavu právního, pak nutně musí platit, že
není-li „zákonného podkladu“ pro rozhodnutí o žalobě podané právními nástupci
(zemřelého) účastníka, nemůže být ani podklad pro rozhodnutí o žalobě podané
(zemřelým) účastníkem.“174. Opačné stanovisko, tzn. u soudu se nelze s úspěchem
domáhat vypořádání zaniklého společného jmění manželů proti dědici zemřelého,
však zaujímá komentář k občanskému soudnímu řádu s konstatováním absence
zákonného podkladu.
Autoři shora jmenované publikace, odkazujíce na shora citované rozhodnutí
Krajského soudu v Českých Budějovicích, rovněž dovozují, že nedojde-li po smrti
jednoho z manželů k vypořádání formou dohody ani rozhodnutím soudu, má se
uplatnit zákonná domněnka vypořádání, o které bylo podrobněji pojednáno výše.175
V takovém případě by při dědickém řízení byla z manželům společných
aktiv a pasiv do dědické podstaty zařazena toliko ta část, která by dle § 150 odst. 4
OZ náležela zesnulému manželovi.
8.3.4.2

Vypořádání společného jmění manželů při konkurzu

Dle ustanovení § 268 odst. 1 IZ prohlášením konkurzu na majetek jednoho
z manželů dochází k zániku společného jmění dlužníka a jeho manžela, a to i za
předpokladu, že vznik společného jmění byl dohodou manželů vyhrazen k zániku
manželství. I v tomto případě je nezbytné provést vypořádání společného jmění
zejména za účelem separace majetku náležejícího dlužníkovi, tedy majetku, který
bude zahrnut do majetkové podstaty, a z nějž budou uspokojováni přihlášení
věřitelé tak, aby nedošlo ke zkrácení druhého manžela na majetkových právech.
Proto bude provedeno vypořádání i společného jmění zaniklého již dříve, avšak
doposud nevypořádaného. Výjimku představuje ta část majetku, kterou se
souhlasem manžela dlužník užíval k podnikání, tato vždy spadá do majetkové
podstaty (§ 270 odst. 2 IZ). Pro vypořádání společného jmění manželů po
prohlášení konkurzu ovšem platí celá řada zvláštních pravidel.
174

DVOŘÁK, J., SPÁČIL, J. Společné jmění manželů v teorii a v judikatuře. 2., rozš. vyd. Praha:
ASPI, 2007, s. 248. Právní rukověť. ISBN 978-807-3572-624
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Viz DVOŘÁK, J., SPÁČIL, J. Společné jmění manželů v teorii a v judikatuře. 2., rozš. vyd.
Praha: ASPI, 2007, s. 248. Právní rukověť. ISBN 978-807-3572-624.
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Prohlášením konkurzu manželé přicházejí o možnost vypořádání svého
společného jmění prostřednictvím dohody, jakož i podání návrhu na vypořádání
soudem. Dohodu o vypořádání lze napříště uzavřít pouze mezi nedlužním
manželem a insolvenčním správcem. Dohoda pořízená manžely samými je
absolutně neplatná. Z důvodu co možná nejvyšší možné ochrany práv věřitelů však
i dohoda uzavřená mezi druhým manželem a insolvenčním správcem podléhá
souhlasu věřitelského výboru, nadto nabývá účinnosti až po schválení
insolvenčním soudem (viz § 270 a § 271 IZ).
Pokud jde o vypořádání formou rozhodnutí soudu, i zde prohlášení
konkurzu zakládá odchylky od úpravy obsažené v občanském zákoníku. Je-li již
řízení o vypořádání zahájeno, stává se insolvenční správce dle § 273 odst. 1 IZ jeho
účastníkem namísto dlužníka. Nebylo-li soudní řízení před prohlášením konkurzu
zahájeno, přechází na insolventního správce rovněž oprávnění podat návrh na jeho
zahájení. Účinky insolvenčního řízení však vylučují ukončení řízení smírem.
Bez zajímavosti není situace, kdy zaniklé společné jmění úpadce a jeho
manžela bylo vypořádáno aplikací zákonné domněnky vypořádání. V takovém
případě je insolvenční správce oprávněn podat, i přes marné uplynutí tří let od jeho
zániku, návrh na vypořádání společného jmění soudem, jakož i uzavřít s druhým
manželem dohodu o vypořádání. Dle § 269 odst. 2 IZ totiž platí, že účinky spojené
s uplynutím lhůty k vypořádání nastanou až po 6 měsících od prohlášení konkurzu.
Novým vypořádáním ale nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
Nedostatkem právní úpravy lze označit skutečnost, že tato blíže neupřesňuje,
v jakém časovém odstupu od prohlášení konkurzu mají účinky domněnky
vyrovnání nastat, aby toto oprávnění insolvenčního správce vzniklo. Z absence
časového vymezení lze dovozovat, že k podání návrhu soudu či uzavření dohody
může insolvenční správce přistoupit vždy.
Přesahují-li závazky dlužníka svou souhrnnou výší hodnotu společného
jmění, zahrnuje se toto beze zbytku do majetkové podstaty. Pokud se vypořádání
společného jmění manželů po prohlášení konkurzu provede a dlužníkovi z toho
titulu vznikne dalšího pohledávka, považuje se za pohledávku přihlášenou do
insolvenčního řízení a jako taková bude v jeho rámci uspokojena (viz § 274 a 275
IZ).
131

8.3.4.3

Vypořádání společného jmění manželů při uložení trestu

propadnutí majetku
Specifický proces vypořádání společného jmění manželů nastane také, je-li
jeden z manželů uznán vinným trestným činem, za jehož spáchání mu byl uložen
trest propadnutí majetku
Propadávající majetek připadá státu a je proto potřeba i v tomto případě
provést vypořádání zaniklého společného jmění, aby důsledky trestné činnosti
odsouzeného manžela nepostihly i manžela netrestaného.
Samotné vypořádání se uskuteční mezi manželem odsouzeného na straně
jedné a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na straně druhé, resp.
jeho místně příslušným územním pracovištěm.

8.4 Vypořádání společného jmění manželů de lege ferenda
Nový občanský zákoník řeší otázku vypořádání společného jmění manželů
způsobem zásadně shodným se současnou právní úpravou. Do právní úpravy
vkládá některá ustanovení, jejichž znění v současné právní úpravě sice
nenacházíme, ale soudní praxe k těmto závěrům dospěla.
I po 1. lednu 2014 bude společné jmění vypořádáváno spolu se zrušením či
zúžením stávajícího rozsahu. Nově tvůrci NOZ v této souvislosti používají obratu
„provede se likvidace doposud společných povinností a práv“. Co do způsobů
vypořádání je i nadále počítáno v prvé řadě s vypořádáním na základě dohody
(bývalých) manželů, pokud jí nebude dosaženo, pak rozhodnutím soudu a konečně
také zákonnou domněnkou vypořádání.
Výše předesílané promítnutí závěrů právní praxe je zřejmé např. z
ustanovení § 737 NOZ, dle kterého vypořádání nesmí být dotčeno práv třetích osob
a vypořádání má účinky jen mezi manžely. Bude-li i přes zákaz do práv třetích
osob zasaženo, mohou se tyto u soudu domáhat, aby bylo určeno, že vypořádání je
vůči této osobě neúčinné.
Nově se stanoví účinky dohody o vypořádání, a to zásadně ke dni, kdy
společné jmění manželů zaniklo, bylo zrušeno či zúženo, přičemž na řečené nemá
vliv, zda dohoda byla uzavřena před nebo až po těchto skutečnostech. Je-li
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předmětem dohody o vypořádání také věc, která se zapisuje do veřejného seznamu,
nabude dohoda, alespoň v části týkající se této věci, účinků zápisem do veřejného
seznamu (§ 738 NOZ). Z prvé věty rozebíraného ustanovení pak jednoznačně
vyplývá, že NOZ, na rozdíl od současné právní úpravy, připouští uzavření dohody
o vypořádání dříve, než nastanou okolnosti odůvodňující vypořádání.
Důsledky marného uplynutí lhůty pro vypořádání společného jmění
manželů zůstávají stejné, jakož i tato lhůta sama. Vypořádání ze zákona tak bude
mít totožné dopady jako dle současné úpravy.
Pro vypořádání společného jmění manželů v řízení před soudem NOZ
rovněž ponechává stejná pravidla jako dnes. Změna oproti judikaturou ustálenému
postupu byla vnesena do ustanovení, které upravuje zápočty hodnot, které byly
z masy společného majetku vynaloženy na majetek výlučný a naopak. V současné
době platí, že se hodnota toho, co bylo vynaloženo, započítává snížená dle toho, jak
se tato od jejího vynaložení do rozhodné doby snížila. Dle § 742 odst. 2 NOZ bude
nově započítáváno i případné zvýšení.
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9 Společné jmění manželů a podíl ve společnosti
s ručením omezeným
S ohledem na vysokou intenzitu problematiky vztahu společného jmění
manželů a účasti jednoho z manželů na společnosti s ručením omezeným, bude
nadepsaná kapitola zaměřena právě na tuto právní formu obchodní společnosti.
Velká část závěrů, k nimž její zpracování dospěje, je ovšem analogicky
aplikovatelná i na ostatní obchodní společnosti a družstva. Výraznější specifika
obnáší materie družstev bytových, o nichž bude pojednáno v kapitole 10.

9.1 K právnímu režimu podílů
Již za účinnosti právní úpravy, které řešila manželské majetkové právo
formou bezpodílového spoluvlastnictví manželů, byla započata diskuze na téma
právního režimu podílů v obchodních společnostech a družstvech, které nabyl
jeden z manželů za trvání manželství. Dle koncepce bezpodílového spoluvlastnictví
manželů byly jeho předmětem pouze věci, za které obchodní podíly a podíly
v družstvech rozhodně nelze považovat.
Diskuzím na toto téma však nedala utichnout ani novela občanského
zákoníku, která do českého právního řádu vnesla, byť vyspělejší, institut
společného jmění manželů. Ba právě naopak. Společné jmění manželů napříště
netvoří toliko věci ale „majetek“, což je kategorie, do které obchodní podíl
klasifikovaný jako jiná majetková hodnota ve smyslu § 118 odst. 1 OZ jistě náleží.
Mezi předmětnými ustanoveními ovšem přibyl též § 143 odst. 2 OZ, který stanoví:
Stane-li se jeden z manželů za trvání manželství společníkem obchodní společnosti
nebo družstva, nezakládá nabytí podílu, včetně akcií, ani nabytí členských práv a
povinností členů družstva, účast druhého manžela na této společnosti nebo
družstvu, s výjimkou bytových družstev. Ustanovení sice o problematice explicitně
zmiňuje, avšak velmi okrajově.
Spojení pozitivního vymezení předmětu společného jmění manželů se shora
citovaným ustanovením vybízelo k závěru, že podíly na obchodních společnostech
a družstvech náležejí do masy společného jmění manželů s tím, že ustanovením §
143 odst. 2 OZ mělo být pouze druhému manželovi znemožněno, aby zasahoval do
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obchodních záležitostí, resp. do vedení společnosti. Takový výklad nalezl v řadách
odborné veřejnosti nemálo odpůrců, především z řad komercionalistů a odborníků
z praxe, kteří v něm shledávali rozpor s normami korporačního práva.
Například T. Dvořák ve vztahu ke společnosti s ručením omezeným
argumentoval, že nikdo nemůže být jejím společníkem, aniž by byl majitelem či
spolumajitelem obchodního podílu, přičemž ve společnosti této právní formy lze
majetkovou účast nabýt výhradně nabytím obchodního podílu. Jinou formu nabytí
majetkové účasti vylučuje.176 Na podporu svého právního názoru, že obchodní
podíl ve společnosti s ručením omezeným nemůže být ve společném jmění
manželů, upozorňuje na právní úpravu obchodního podílu nabytého více osobami.
Dle ustanovení § 114 odst. 3 OP platí, že na vztahy mezi osobami, jímž náleží
(jeden) obchodní podíl se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku o
spoluvlastnictví. „SJM však není pojmově spoluvlastnictvím. Spoluvlastnictví obč.
zák. zná pouze jediné, a to spoluvlastnictví podílové, upravené v § 137 až § 142
obč. zák.“177
Pokud jde o ryze majetkové dopady nabytí účasti na obchodní společnosti či
družstvu, vystupuje do popředí zejména názor, že přes vyloučení účasti druhého
manžela na obchodní společnosti či družstvu, „ (…) ve svém majetkovém aspektu
(tj. např. majetková hodnota obchodního podílu nebo akcií) (…) do společného
jmění náleží.“178.
Opačný názor zastával komentář k obchodnímu zákoníku autorského
kolektivu J. Dědiče, který uváděl, že obchodní podíl, který nabyl jeden z manželů
za trvání manželství, náleží do jejich společného jmění a oba manželé mají
postavení jednoho společníka.179
O řešení rozporů nanesené problematiky se zasadil průlomovým rozhodnutí
Nejvyšší soud České republiky, když zaujal následující právní názor: „Jestliže
jeden z manželů za trvání manželství nabyde z prostředků patřících do společného
176

DVOŘÁK, T. Společné jmění manželů a obchodní podíl v s.r.o. Právo a rodina č. 8, 2000, s. 18.
Tamtéž.
178
RADVANOVÁ, S., ZUKLÍNOVÁ, M. Kurs občanského práva: instituty rodinného práva. Vyd.
1. Praha: C.H. Beck, 1999, s. 48.ISBN 80-717-9182-2.
179
Viz DĚDIČ, Jan. Obchodní zákoník: komentář. 1. vyd. Praha: Polygon, 2002, 1027. ISBN 80727-3071-1.
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jmění manželů obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným, stává se tím
získaný

majetek

ze

zákona

součástí

společného

jmění

manželů.“180

V podrobnostech pak své stanovisko odůvodňuje následovně: „(…) 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 nabyde za trvání
manželství 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. (…) aniž by
se současně stali „kolektivními“ společníky ve společnosti s ručením omezeným, se
obchodní podíl nabytý jedním z manželů stává součástí společného jmění obou
manželů. Důsledkem ustanovení § 143 odst. 2 ObčZ je toliko oddělení či odlišení
právního postavení společníka – manžela, jenž se stal společníkem obchodní
společnosti, od právního postavení druhého manžela, který se společníkem nestal.
Jen manžel - společník má práva a povinnosti vyplývající pro něj z úpravy
postavení společníka obchodní společnosti v obchodním zákoníku či jiném
právním předpise nebo ve společenské smlouvě. Je však oddělen od majetkové
hodnoty obchodního podílu, která zůstává manželům společná. Proto je také
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 manželovi.“181
Z citovaného tedy plyne, že je-li obchodní podíl nabyt jedním z manželů
způsobem a za podmínek, které dle občanského zákoníku nepředstavují tzv.
zákonné výluky z režimu společného jmění manželů, náleží nikoliv tento podíl, ale
pouze jeho hodnota do společného jmění manželů. Za takové situace je pak manžel
– společník v dispozici s tímto podílem vázán souhlasem druhého manžela, neboť
jeho zcizením či zastavením se disponuje jako se společnou majetkovou hodnotou,
a v případě zániku společného jmění je tato hodnota předmětem vypořádání.
Společníkem v předmětné společnosti je však pouze manžel, který obchodní podíl
180

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 07. 2004, sp. zn. 22 Cdo 700/2004.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 07. 2004, sp. zn. 22 Cdo 700/2004.
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nabyl a jen tento je oprávněn k výkonu společnicích práv a povinností. Ustanovení
§ 143 odst. 2 OZ tedy vylučuje zásadu, že předmět společného jmění užívají a
spravují oba manželé společně.

9.2 Právní úkony související s účastí na společnosti a souhlas
druhého manžela
Platí-li, že po nabytí podílu v obchodní společnosti či družstvu jedním
z manželů za trvání manželství a při neexistenci zákonných výluk, se stává
výlučným vlastníkem takového podílu ten z manželů, který podíl nabyl, přičemž
pouze tento je oprávněn vykonávat práva a povinnosti s jeho účastí na té které
právnické osobě související, není bez zajímavosti otázka potřebnosti souhlasu
druhého manžela k jednotlivým úkonům, neboť tento sice není vlastníkem
obchodního podílu, ale úkony se pojí k majetkové hodnotě, která manželům je
společná.
V této otázce se autorka ztotožňuje s výkladem podávaným T. Dvořákem,
který je toho názoru, že v nanesené problematice je třeba rozlišovat na právní
úkony prováděné ve vztahu k obchodní společnosti a na právní úkony prováděné
ve vztahu k majetku náležejícímu do společného jmění manželů. Při prováděný
právních úkonu spadajících do prvně jmenované kategorie jde o výkon
společnických práv, která dle výše citovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu České
republiky náleží vykonávat jen manželu, který je společníkem, a tudíž k těmto není
potřeba souhlasu druhého manžela. Manžel – společník je činí dle svého uvážení.
U druhé kategorie právních úkonů tomu však bude právě naopak. Pokud tedy bude
manžel v rámci obchodní společnosti či družstva provádět právní úkon, který se
bude dotýkat i majetku příslušejícího do společného jmění manželů (např. má-li být
na splnění příplatkové povinnosti společníka užito části společných úspor manželů)
bude k němu, za předpokladu, že bude převyšovat rozsah obvyklé správy, pod
sankcí relativní neplatnosti, potřeba souhlasu druhého manžela potřeba.182
K právním úkonům, jimiž dochází k dispozici s obchodním podílem nebo
jeho zastavení tak bude, dle názoru autorky, vždy zapotřebí souhlasu druhého
182

DVOŘÁK, T. Společné jmění manželů a podíl v obchodní společnosti nebo družstvu – některé
otázky vzájemných vztahů. Obchodně právní revue č. 9, 2010. s. 268.
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manžela. Pokud souhlas druhého manžela bude absentovat z důvodu, že s takovým
úkonem druhý manžel skutečně nesouhlasí a bude-li tento na svém stanovisku
trvat, je oprávněn se dovolávat relativní neplatnosti daného právního úkonu.183
Absolutní neplatností by byl ovšem postižen takový právní úkon za situace,
že by jej prováděl, byť i se souhlasem druhého manžela, ten z manželů, který není
jako společník zapsán v obchodním rejstříku. Důvodem absolutní neplatnosti by za
předestřené situace byla počáteční nemožnost plnění ve smyslu ustanovení § 37
odst. 2 OZ. Ustanovení § 145 odst. 2 OZ pro tento případ nebude použito, neboť je
zřejmé, že obchodní podíl nemůže být převeden či zastaven na základě projevu
vůle jiné osoby, než té, s níž je spojen „soubor práv a povinností tvořící obsah
právního vztahu společníka a společnosti“.184

9.3 Vypořádání podílu na společnosti s ručením omezeným
Je-li již dle konstantní judikatury podíl v obchodní společnosti či družstvu
společným majetkovým právem manželů, bude po zániku společného jmění rovněž
předmětem vypořádání.
Pokud by byl obchodní podíl vypořádáván dohodou, bude jen na bývalých
manželích, jakým způsobem s podílem naloží. Dle T. Dvořáka je v zásadě
přípustné ponechání podílu tomu z manželů, který je společníkem, jakož i naopak
jeho přenechání manželovi – nespolečníkovi i rozdělení podílu.
Ve vztahu k vypořádání obchodního podílu z rozhodnutí soudu se soudní
praxe ustálila jak na kvalitativním, tak i kvantitativním způsobu řešení vypořádání.
Při vypořádání obchodního podílu platí, že podíl se přikazuje zásadně tomu
z manželů, který je společníkem společnosti s ručením omezeným a jako takový je
zapsán

v obchodním

rejstříku.185

Přikázání

podílu

manželu,

který

není

společníkem, popř. přikázání podílu oběma manželů společně, je považováno za
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Srov. Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. 8. 2005, sp. zn. 15 Co
469/2005.
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ELIÁ , K., POKORNÁ, J. a DVOŘÁK, T.. Kurs obchodního práva: obchodní společnosti a
družstva. 6. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 57. ISBN 978-807-4000-485 nebo také DVOŘÁK, T.
Společné jmění manželů a podíl v obchodní společnosti nebo družstvu – některé otázky vzájemných
vztahů. Obchodně právní revue č. 9, 2010. s. 270.
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Viz např. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31.03.2009, sp. zn. 22 Cdo
2875/2006.
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nepřijatelné, neboť soud nemůže měnit osoby společníků obchodní společnosti a
zasahovat tak do společenské smlouvy.186 V tomto se vypořádání v řízení před
soudem zásadně liší od vypořádání na základě vůle bývalých manželů. V rozsudku
o vypořádání společného jmění manželů je ovšem nutno, navzdory tomu, že
předmětem společného jmění, je majetková hodnota podílu, přikázat obchodní
podíl jako takový, nikoli pouze tuto jeho hodnotu.187
Z hlediska kvantitativního byl ustálen způsob vypořádání následující. Pokud
se bývalí manželé neshodnou na ceně předmětného obchodního podílu, není možno
pro účely vypořádání společného jmění manželů vycházet z hodnoty vypořádacího
podílu při zániku účasti společníka (hodnoty vypořádacího podílu). Pro určení ceny
bude tedy ustanoven soudní znalec, jemuž bude zadáno vyhotovení znaleckého
posudku za účelem stanovení obvyklé (tržní) ceny. Vyloučeno je taktéž ocenění
podílu dle cenového předpisu. Rozhodující soud vychází při stanovení částky, která
má být druhému z manželů vyplacena na vypořádání z ceny obvyklé, určené
znaleckým posudkem.
Pokud po dobu tří let od zániku manželství nebude dosaženo vypořádání
obchodního podílu, uplatní se vůči němu dle T. Dvořáka zákonná domněnka
vypořádání, a tudíž se bývalí manželé stanou jeho podílovými spoluvlastníky.

186

Srov. DVOŘÁK, T. Vypořádání společného obchodního podílu ve společnosti s ručením
omezeným. Právní fórum, 2010 (přístupné z informačního systému ASPI).
187
Viz Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30.05.2004, sp. zn. 22 Cdo 1781/2004.
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10 Společný nájem bytu manžely
Jelikož tématem této práce není pouze společné jmění manželů, bude v této
kapitole pojednáno alespoň ještě o jednom velice významném institutu
manželského majetkového práva, kterým je společný nájem bytu manžely. Ze
systematiky odborných prací lze soudit, že jde o institut svou důležitostí následující
ihned po společném jmění manželů. Nový občanský zákoník tento institut ještě
rozšiřuje a zavádí do svého textu i společný nájem domu manžely.
Pro správné uchopení materie je třeba důsledně rozlišovat jednotlivé
kategorie bytů, zejména byty družstevní a nedružstevní a pak byty specifického
charakteru, tj. byty služební, byty zvláštního určení a byty nacházející se v domech
zvláštního určení. Nemalý význam má taktéž doba uzavření manželství.

10.1 Byty nedružstevní
Jak samotný název napovídá, společný nájem manželů může vzniknout
pouze u bytů, které jsou užívány v režimu nájmu. U bytů, které jsou ve výlučném
vlastnictví jednoho z manželů nebo ve společném jmění manželů je vznik
společného nájmu manžely pojmově vyloučen, stejně tak je jeho vznik pojmově
vyloučen mezi jinými subjekty než manžely. Společný nájem nesezdaných osob
upravuje občanský zákoník v § 700 an., přičemž společný nájem bytu manžely je
jeho zvláštním případem. Vznik společného nájmu manželů je vyloučen rovněž u
bytů služebních, bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení.
Uzavřel-li jeden z manželů platnou nájemní (či obdobnou188) smlouvu před
uzavřením manželství, vniká dle § 704 odst. 1 OZ ke dni uzavření manželství
oběma manželům společný nájem bytu. Jelikož jmenované ustanovení neukládá
žádných dalších podmínek, vzniká společný nájem uzavřením manželství bez
dalších úkonů ex lege.
Jestliže se ovšem manželé stanou nájemci, popř. jeden z manželů se stane
nájemcem již za trvání manželství, dochází taktéž ke vzniku společného nájmu,
avšak pouze při kumulativním splnění podmínky trvalého společného žití, kterou
ukládá § 703 odst. 3 OZ. Zákonodárce stanovením podmínky společného žití
188

Např. smlouvu o výměně bytu.
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správně rozlišuje mezi manželstvími již uzavřenými a manželstvími nově
vznikajícími. „(…) požadavek, aby v době uzavření manželství spolu trvale žili, by
v některých případech mohl mít za následek pochybnosti o vzniku práva
společného nájmu bytu, popřípadě o tom, kdy právo společného nájmu manžely
opravdu nevzniklo.“189
Bylo však dovozeno, že požadavek trvalého společného žití dle § 703 odst.
3 OZ bude analogicky aplikován i na tento případ vzniku společného nájmu
manžely. Ani společný nájem bytu manžely ve smyslu § 704 odst. 1 OZ tak
nevznikne, pokud manželé, kteří nezaložili společnou domácnost, prokazatelně
vstoupili do manželství s úmyslem žít i nadále odděleni, popř. s úmyslem žít
společně, který ovšem nerealizovali a společnou domácnost nezaložili, protože
v jejich manželství došlo dříve k hlubokému rozvratu.190
Je-li každý z manželů nájemcem jiného bytu, vzniká společný nájem bytu
manželů k oběma z nich.

10.2 Byty družstevní
Nejdříve k pojmu družstevní byt. Tímto je třeba dle Nejvyššího soudu
České republiky rozumět „byt ve vlastnictví „bytového družstva“, tj. družstva,
které zajišťuje bytové potřeby svých členů, nikoliv pouze byty bývalých tzv.
„stavebních bytových družstev“, přetransformovaných v souladu s ustanovením §
765 obch. zák.“191.
Se společným nájmem družstevního bytu manžely jsou spojena některá
specifika. Dle ustanovení § 703 odst. 2 OZ platí, že vznikne-li jen jednomu z
manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního
bytu (např. na základě dohody o převodu členských práv a povinností), vznikne se
společným nájmem bytu manžely i společné členství manželů v družstvu. Z tohoto

189

FRANCOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, J. Rozvody, rozchody a zánik partnerství. 2.,
aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, s. 106. Právní rukověť. ISBN 978807-3575-861.
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Viz VESTKA, J., SPÁČIL, J., KÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kolektiv. Občanský zákoník I:
komentář, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, s. 2063. ISBN 978-80-7400-108-6;
Srov. též např. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14.03.2013, sp. zn. 26 Cdo
50/2013.
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členství jsou manželé oprávněni i povinni solidárně. Uvedené však dle
následujícího ustanovení neplatí za předpokladu, že spolu manželé nežijí.
Společné členství je v případě družstevních bytů výjimkou z principu
individuálního (výlučného) členství v družstvu. Na manžely je ale nahlíženo jako
na člena jediného, což je promítnuto v tom, že k výkonu členských práv manželům
svědčí toliko jeden (společný) hlas, pokud stanovy družstva nestanoví jinak.192
Z pojmosloví opět plyne, že uvedené platí výhradě pro bytová družstva a pro
případy nájmu bytu, nikoliv podnájmu. Dle soudní praxe dále platí, že společné
členství v bytovém družstvu manželů vzniká pouze spolu se vznikem práva na
uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. Pouze složení základního členského
vkladu nebo vkladu vstupního ke vzniku společného členství tudíž nepostačuje.
Ustanovení § 704 odst. 2 OZ upravuje situaci, kdy právo na uzavření
nájemní smlouvy k družstevnímu bytu vzniklo jednomu z manželů ještě před
uzavřením manželství. Za takových okolností vstup do manželství zakládá pouze
společný nájem družstevního bytu manžely. Oproti předchozímu případu zde
manželům nevznikne společné členství v družstvu. Členem družstva zůstává i
nadále výlučně ten z manželů, kterému vniklo právo na uzavření smlouvy o nájmu
družstevního bytu. Druhý manžel se tedy členem družstva nestává a nepodílí se
proto na výkonu práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu,
vyjma pouze těch práv a povinností, které se vztahují ke společnému nájmu.
Případné pohledávky, které bytovému družstvu vznikly za manželem, který je jeho
členem z titulu členských povinností, by však byly uspokojeny ze společného
jmění manželů.193
Soudní praxe analogickou aplikací ustanovení § 703 odst. 3 OZ dochází
k závěru, že rovněž o společném nájmu družstevního bytu manžely i

společném

členství v družstvu vzniká pouze za předpokladu, že spolu manželé trvale žijí.194
Pokud je takový stav dočasný a společné trvalé žití se podaří jaksi obnovit, popř.
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Viz VESTKA, J., SPÁČIL, J., KÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kolektiv. Občanský zákoník:
komentář I, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, s. 2055. ISBN 978-80-7400-108-6
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navodit, vznikne tímto okamžikem společný nájem družstevního bytu i společné
členství.195
Pakliže manželům vzniklo společné členství v bytovém družstvu, nelze
členský podíl dohodou manželů ze společného jmění manželů vyloučit. 196

10.3 Zánik společného nájmu manžely
10.3.1

Zánik společného nájmu manžely v důsledku rozvodu

manželství
Řešení bytových potřeb manželů v souvislosti s rozvodem manželství, za
jehož trvání vznikl společný nájem nedružstevního bytu manželů, je dvojí. V prvé
řadě se nabízí uzavření dohody o příštím užívání bytu. Pokud se k takové dohodě
nepodaří dospět, mohou se manželé obrátit na soud s návrhem na zrušení
společného nájmu bytu a určení, který z manželů bude i nadále nájemcem
předmětného bytu. Při rozhodování budou zohledněny především zájmy nezletilých
dětí, jakož i jiné závažné skutečnosti daného případu. Soud může také vyžádat
stanovisko pronajímatele k věci, nicméně tento není povinen jej poskytnout.197
Přestože je právo společného nájmu jistě právem majetkového charakteru,
netvoří součást společného jmění manželů, proto se na něj právní normy týkající se
tohoto institutu nebudou aplikovat. Společným nájem bytu tudíž nelze smluvně
modifikovat obdobně, jako společné jmění. Úprava společného jmění manželů
nebude dopadat ani na vznik a zánik společného nájmu manželů. Nadto jsou
předmětná ustanovení občanského zákoníku kogentního charakteru, pročež je
odchylka od zákonné dikce vyloučena i prostřednictvím speciální dohody manželů
(tedy nikoli v rámci dohody o modifikaci zákonného režimu společného jmění či
v rámci dohody o jeho vypořádání).
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Složitější situace nastává, je-li společný nájem manžely spojen s bytem
družstevním. Pokud totiž jednomu z manželů vzniklo právo na uzavření smlouvy o
nájmu družstevního bytu před uzavřením manželství, náleží tomuto manželovi
právo družstevní byt po rozvodu manželství nadále užívat, neboť je jediným
členem družstva.
Nabyl-li jeden z manželů práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního
bytu až po uzavření manželství, bude řešení bytových potřeb obdobné jako u
nedružstevních bytů, tj. v prvé řadě zůstane členem družstva ten z manželů, o němž
se takto bývalí manželé ujednali, nedojdou-li shody, určí, kdo bude nadále členem
družstva na návrh jednoho z bývalých manželů soud.
Na rozdíl od společného nájmu nedružstevních bytů manžely je společné
členství v bytovém družstvu (obdobně jako obchodní podíl na obchodní
společnost) majetkovou hodnotou náležející do společného jmění manželů a jako
takové je v případě jeho zániku předmětem vypořádání.198
10.3.2

Zánik společného nájmu manžely důsledkem smrti

Snazší řešení problematiky nazývané přechod nájmu bytu je uzákoněno u
bytů nedružstevních. V tomto případě se pozůstalý manžel v souladu s § 707 odst.
1 OZ stává jediným nájemcem bytu.
U společného nájmu družstevních bytů je nutno opět rozlišovat, zda právo
na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu vzniklo před uzavřením
manželství či nikoliv. Navíc přibývá ještě další rozhodná skutečnost a sice, kterému
z manželů toto právo vzniklo.
Pokud právo na družstevní byt vzniklo za trvání manželství, lhostejno
kterému z manželů, zůstane po smrti jednoho z manželů členem družstva pozůstalý
manžel, jemuž bude náležet i členský podíl.
Zcela odlišná situace ovšem nastává, zemře-li manžel, s jehož osobou bylo
spojeno právo na družstevní by před uzavřením manželství. Jak nájem družstevního
bytu, tak i členství v družstvu přechází na toho dědice, kterému připadl členský
podíl (§ 707 odst. 2 OZ). Je-li po zesnulém více dědiců, je na jejich svobodné vůli,
198
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kterému z nich členský podíl připadne. Pro případ, že se dědicům nezdaří dojít
shody o osobě nového člena družstva, rozhodne dědický soud o dědictví dle
dědických podílů.
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11 Závěr
Nelze si nepovšimnout, že současná právní úprava manželskému
majetkovému právu, zejména pak jeho hlavnímu institutu, kterým je společné
jmění manželů, nevěnuje příliš prostoru, ba naopak je poměrně strohá, a nadto
velmi obecná. Důsledkem je mimo jiné i fakt, že úprava dlouhodobě nepřináší
veškeré odpovědi na otázky vyvstávající v souvislosti s právní praxí. Při
konfrontaci s praktickou aplikací této právní úpravy téměř zpravidla nelze vycházet
pouze z textu zákona a v mnoha případech již nepostačuje ani náhled do
výkladových ustanovení komentářů k občanskému zákoníku. Stává se tak téměř
nevyhnutelné studium dostupné judikatury související s danou problematikou.
Na druhou stranu je nutno poctivě přiznat, že od zákonné úpravy ani nelze
požadovat, aby pamatovala na veškeré životní situace a celou škálu jejich
skutkových okolností. Jednak proto, že to není reálné možné, jednak také proto, že
takový účel zákona jistě není. Uvedené ovšem nemění nic na skutečnosti, že
současnou právní úpravu lze hodnotit jako zastaralou a nedostačující.
Jak vyplývá z vlastního textu práce, největší nedostatky autorka shledává
v omezení autonomie vůle dárců a zůstavitelů, jakož i samotných manželů, resp.
snoubenců, při modifikaci zákonného režimu společného jmění manželů. Pokud jde
o vyloučení věcí nabytých darem a dědictvím ze zákonného režimu společného
jmění manželů provedené ustanovením kogentního charakteru, lze jej označit za
zbytečný formalismus, když smluvním rozšířením zákonného rozsahu, pro které
nejsou stanoveny žádné limity, mohou manželé nebo snoubenci dosáhnout
totožného výsledku. Pokud jde o omezení autonomie vůle manželů a snoubenců je
jím myšlena nemožnost vyloučení majetkového společenství a založení režimu
oddělených majetků.
Nedostatkem podstatně vyšší míry závažnosti hodnotí autorka současnou
koncepci odpovědnosti za závazky manželů, která upřednostňuje zájmy třetích
osob nad zájmy rodiny a rodinného majetku. Koncepce odpovědnosti za závazky
dle současného občanského zákoníku poskytuje ochrany právům třetích osob, tj.
zejména věřitelů, avšak ochrany práv druhého manžela je spíše poskromnu, nadto
tato není příliš efektivní.
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Jako naprosto nevyhovující část současné právní úpravy autorka hodnotí
možnost uspokojení výlučného závazku jednoho z manželů při výkonu rozhodnutí
či exekuci ze společného jmění manželů, a to v celém jeho rozsahu, který lze nově
realizovat dokonce i srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu manžela - povinného,
přikázáním pohledávky manžela - povinného z účtu u peněžního ústavu apod.
V souvislosti s naneseným považuje autorka za nesprávné, že se při výkonu
rozhodnutí a exekuci nikterak nepřihlíží na smlouvy zužující rozsah společného
jmění manželů, jakož i na soudní rozhodnutí tohoto obsahu, a na smlouvy, jimiž je
vznik společného jmění manželů vyhrazen ke dni zániku manželství. Respektujíc
práva a oprávněné zájmy třetích osob v tomto autorka přesto spatřuje diskriminaci
těch manželských párů, které k takovému kroku přistoupily z preventivních důvodů
tak, aby se do budoucna vyvarovaly vážných problémů, a nikoliv ve snaze
znemožnit uspokojení svých věřitelů. Praktický dopad takové úpravy, navíc při
nemožnosti sjednání režimu oddělených majetků, je takový, že manželé nejsou ani
při vynaložení náležité péče před důsledky výlučných závazků chráněni. Faktický
stav je o to fatálnější, že k výkonu rozhodnutí nemusí docházet výhradně vinou či
nedbalostí dlužného manžela, neboť se často jedná o jev vázaný, jehož počátek se
snoubí se ztrátou zaměstnání či např. platební neschopností obchodního partnera.
Jedinou možností, jak nedostat společné jmění manželů a druhého manžela do
obtíží, je v současné době buďto nevstupovat do závazkových právních vztahů, což
je samozřejmě absurdní, anebo v případě vzniku finančních obtíží neprodleně
zahájit kroky směřující k rozvodu manželství a vypořádání společného jmění. A
pro úplné vyloučení ohrožení té části majetku, která právem náleží druhému
manželovi, také oddělení bydliště z důvodu mobiliární exekuce.
Ačkoliv nový občanský zákoník v řadách odborné veřejnosti nezřídka čelí
poměrně ostré kritice, autorka má za to, že pokud jde o manželské majetkové
právo, není taková kritika tak úplně namístě. Občanské právo v této části změnu,
přinejmenším ve formě rozsáhlejší novely občanského zákoníku, poměrně akutně
vyžadovalo a její realizace v rámci rekodifikace provedené novým občanským
zákoníkem se jeví jako vcelku zdařilá. Svědčí o tom mj. skutečnost, že bylo
vyslyšeno hlasů odborníků z právní teorie i praxe, které po některých provedených
změnách ve shodě volaly drahnou dobu a jejich provedení renomovaní odborníci
147

opakovaně doporučovali. Tak tomu bylo např. s doporučeními, aby bylo ponecháno
na vůli dárců a zůstavitelů, do jakého majetkového režimu budou jimi
přenechávané majetky začleněny.
Ku prospěchu věci je také vynětí právních norem dotýkajících se
manželského majetkového práva v jeho širším významu ze zvláštních právních
předpisů a jejich následná kumulace do jedné části nového občanského zákoníku.
Jistě tak bude přidáno přinejmenším na přehlednosti právní úpravy, kterou by
mohli ocenit především osoby nemající právního vzdělání. Problematice se
v novém občanském zákoníku také věnuje větší pozornosti, kterou si zasluhuje,
jakož i větší podrobnosti zpracování. Řada novot vtělených do znění nového
občanského zákoníku je však toliko převedením soudní praxí, třeba i dlouhodobě
zastávaných právních názorů, do legislativní roviny (např. ustanovení § 709 odst. 1
písm. c) a odst. 2; § 711 odst. 2 NOZ). I toto svědčí o tom, že nově přinášená
právní úprava není uměle vytvořeným zákonodárným počinem, nýbrž dílem
odrážejícím potřeby praxe, tedy vývoje společnosti.
Velkým přínosem je zajisté také možnost založení smluvního majetkového
režimu spočívajícího v oddělených majetcích každého z manželů, jakož i zrušení
existujícího společného jmění manželů smlouvou či (ze závažných důvodů)
rozhodnutím soudu. Úplné zrušení společného jmění nově umožňuje vynětí věcí
tvořících obvyklé vybavení domácnosti, resp. obvyklého vybavení rodinné
domácnosti, z jeho rámce. Některými autory je kritizováno, že navzdory velkému
uvolnění autonomie vůle manželů a snoubenců v oblasti modifikace rozsahu
společného jmění, setrval v novém občanském zákoníku jako výchozí režim
zákonný. Autorka se s touto kritikou však příliš neztotožňuje. Aby mohl napříště
výchozím režimem být režim smluvní, bylo by zřejmě třeba uložit snoubencům
povinnost uzavřít před vstupem do manželství smlouvu o řešení majetkových
vztahů v manželství. S ohledem na již několikrát zmiňovaný přístup české
společnosti k tomuto institutu, kdy o společné jmění mnohdy manželé nikterak
nedbají, nejeví zájmu o zisk povědomí o principech jeho fungování, který nabývají
až ve chvíli, kdy dochází k jeho vypořádání nebo se nedostanou do potíží, si lze
položit otázku, zda by na takto výraznou změnu byla společnost připravena, resp.
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jaký by taková změna měla u široké veřejnosti ohlas. Vzniká tak obava, že by
nemalé množství případů stejně skončilo u zákonného režimu.
Ačkoli dle důvodové zprávy k NOZ bylo snahou jeho tvůrců zejména
zvýšení právní ochrany třetích osob, je jím zvýšena i právní ochrana druhého
manžela, která je krokem vpřed. S velkým povděkem autorka přijímá stanovení
doby šesti měsíců od změny či zrušení zákonného režimu do vzniku nového
závazku, po jejímž uplynutí nemůže být závazek uspokojen ze společného jmění
v jeho původním rozsahu. Jinak řečeno, ke změnám provedeným smlouvou
manželů nebo rozhodnutím soudu se napříště, pokud jimi není dotčeno právo třetí
osoby, přihlíží. Otázkou zůstává, jak velký přínos bude tato novota znamenat
v praxi, resp. za jakých okolností a s jakou intenzitou bude tento princip
prolamován právě z důvodu ochrany třetích osob.
Jako spravedlivé autorka hodnotí také odstranění soudobé disproporce aktiv
a pasiv souvisejících s výlučným majetkem jednoho z manželů. Nový občanský
zákoník totiž stanoví, že kromě zisku budou do společného jmění manželů náležet i
závazky z výhradního majetku, a to ve výši přesahující zisk, který z něj plyne.
Současná právní úprava, která do společného jmění řadila pouze přírůstky a
výnosy, znevýhodňovala toho z manželů, který do manželství vstoupil vybaven
výlučným majetkem. Odstranění této disproporce autorka vnímá i jako uvedení
v soulad se zásadou ekonomické rovnosti manželů.
Naprostou novinkou v NOZ je vložení právní úpravy domácího násilí, která
zakládá možnost domáhat se rozhodnutím civilního soudu omezení či vyloučení
práva bydlet ve společném bytě či domě vůči osobě, která se dopouští tělesného
nebo psychického násilí na druhém manželovi či jiném členu domácnosti.
Změny přinesené novým občanským zákoníkem si autorka samým závěrem
dovoluje hodnotit pozitivně, byť je zřejmé, že skutečné a jediné objektivní
hodnocení kvality jejího zpracování přinese až jeho aplikace v praxi a přístup
jednotlivých soudních instancí. I přesto se však lze domnívat, že nový občanský
zákoník v části věnované manželskému majetkovému právu znamená krok, který
český právní řád staví, alespoň v této části, naroveň vyspělým právním řádům
kontinentálního právního systému.
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Resumé
The thesis addresses a marital property law. Legislation settles with this
topic since ancient times, which indicates its considerable importance. This
conclusion is supported by the fact that issues of property law regarding
matrimonial coexistence is to be considered as a field of law, that emerges
in the life span of almost every one of us.
Concurrently and in our conditions represents matrimonial property law
matter of extraordinary scopeand difficulty that overlaps with nearly every field of
law. This is not even eased by the fact that law treatment is fragmented into
plenitude of special legislations. In work mapping this issue is not able to embrace
the entire topic with an appropriate quality. The attention is to be given only to
selected aspects, among which of course dominated the institute of marital
propriety as a fundamental pillar of the field of law. Furthermore, joint tenancy of
husbands with its undeniable social importance is included. With this set of
conception it was a goal to deal with marital property as complex as possible. To
fulfill this goal it has been proceeded from outlines of legislation in historical eras
over general and theoretical question to the frequent issues of legal practice.

Legislation related to marital property is to be found in the civil code.
Though, there are only few related provision and their very general
adaptation does not reflect very broad area of life situation, that law
specialists are faced with. Knowledge in the field of judicial ruling became
necessary
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functionality, although this ruling regularly leave their position in the
lawful state, and rather substitute legislator's role. This fact had to be incorporated
into methodology of thesis. Therefore many judicial decisions were analyzed, not
only decisions forming legislation but also decisions of significant legal
significance.
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For fulfilling goal, that has been set, is thesis in applicable sections formed into
comparison of the new civil code and current legislation that suffers of
unsatisfactory flexibility suitable for personal nature of marital property law.
Comparison is used due to restricted extent of thesis only in significantly parts, on
which this thesis focuses. The effort of comparison of current legislation
and new civil code is to assess potential contributions of the new civil
code and its possible practical consequences.
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Abstrakt
Rigorózní práce se zabývá problematikou manželského majetkového práva.
S ohledem na rozsah zvoleného tématu je práce zaměřena především na institut
společného jmění manželů. Práce pojednává taktéž o institutu společného nájmu
bytu manžely. Pro komplexnost práce je současně zařazen stručný exkurz do
rodinného práva. Následují obecné výklady k pojmu manželské majetkové právo
včetně historického exkurzu. Pozornost je dále věnována samotnému pojmu a
vzniku společného jmění manželů. Stěžejními kapitolami práce jsou kapitoly
předmět společného jmění manželů a zánik a vypořádání společného jmění
manželů. Opomenuta nebyla ani matérie správy společného jmění manželů,
modifikace jeho zákonného režimu a nabytí obchodního podílu na společnosti
s ručením omezeným. V závěru práce byla zařazena kapitola o společném nájmu
bytu manžely.
Práce je vypracována dle právní úpravy, která má být účinnou do 1. ledna
2014. V oblastech, které v důsledku rekodifikace zaznamenaly významnějších
změn, je proveden také jejich rozbor dle právní úpravy nadcházející a vyhodnocení
jejich potenciálního dopadu.
Abstract
The thesis deals with matrimonial property rights. Given the extent of
chosen topic, it is focused primarily on the institute of joint property of spouses.
Thesis focuses also on institute of joint tenancy of spouses. For extensive
complexity brief excursion into family law is included. It is followed by general
interpretation to the concept marital property law including historical context. The
attention is also paid to solitary term of and origin of common property law of
spouses. Crucial of thesis are chapters subject of marital joint property, its
termination and settlement of the common property. Neither the concept of
management, modification its law regime and acquisition of business share of the
limited liability company under the joint property has been omitted. In closing part,
chapter regarding joint tenancy is included.
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The thesis has been completed in accordance with civil code to be effective
by 1st of January 2014. Areas, that experienced significant changes as a result of
recodification, are analyzed with accordance with new legislation and its potential
impact are evaluated.
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Manželé, společné jmění manželů, společný nájem bytu manžely.
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Spouses, marital property, joint tenancy of husbands.
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