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ABSTRAKT
Práce se věnuje tématu společného jmění manželů v návaznosti na podnikání
manželů. Již samotné téma společného jmění manželů je poměrně široké, nicméně mám
zato, že zabývat se pouze majetkoprávními vztahy vznikajícími při podnikání manželů,
není možné bez přiblížení a objasnění alespoň základních atributů společného jmění
manželů, jakými je jeho vznik, předmět, správa, modifikace, zánik a vypořádání.
V návaznosti na jednotlivé shora uvedené instituty se práce zabývá odlišnostmi a
specifiky spojenými s podnikáním manželů.
Vzhledem k tomu, že zákonná právní úprava, s ohledem na různorodost situací,
k nimž může docházet, nedává a dle mého názoru ani nemůže dávat odpověď na
všechny otázky, jsem se snažila do své práce v co možná nejširší možné míře
zakomponovat názory soudní praxe v podobě judikatury vyšších soudů na řešení
konkrétních problémů, které se v oblasti společného jmění manželů mohou vyskytnout.
V souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku se práce nemohla
vyhnout rozboru nové právní úpravy manželského majetkového práva. Zde se práce
zabývá zejména porovnáním staré a nové úpravy, přičemž poukazuje na problematická
místa nové právní úpravy, z nichž vznikají otázky, na jejichž jednoznačné řešení si
budeme muset ještě počkat.

ABSTRACT
My thesis is about Common property of spouses with connection of private
entrepreneurship of the spouses. The issue itself is really wide, nevertheless I think that
for better understanding of property rights and duties is necessary to define basic
attribute of common spouses as an establishment, subject, modification, termination and
dissolution of common property of spouses. The theses describing differences and
specifies of mentioning expressions with the connection of entrepreneurship of the
spouses.

Because of Civil code can not predict every situation that life brings, I try to
implement into my theses also judicial decision and practices, specifically judicatures of
higher court and provide the reader answers on the situation which could occur in the
real life. In the connection of the new Civil code which is valid from the beginning of
2014, the theses take the common property of spouses in the consideration of new legal
norm. I am also comparing the old version of Civil low with the new Civil code and
pointing out of problematic spots which generate the additional questions. To find out
the proper and clear answers will provide only future practice.
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I.

ÚVOD
Společné jmění manželů představuje základní formu uspořádání majetkových

vztahů mezi manžely. Společné jmění manželů vzniká pouze v manželství, které je
definováno jako trvalý svazek muže a ženy vzniklý zákonem stanoveným způsobem.
K uzavření manželství dochází svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a
ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství, že spolu vstupují do manželství učiněným
před obecním úřadem pověřeným vést matriky, popřípadě úřadem, který plní jeho
funkci, nebo před orgánem církve nebo náboženské společnosti, oprávněné k tomu
zvláštním předpisem. V současné době tak zákon snoubencům dává na výběr, zda se
rozhodnou pro sňatek občanský, nebo církevní. Do roku 1992 snoubenci takovouto
možnost neměli a jedinou státem uznanou formou uzavření manželství byla civilní
forma sňatku. Jakékoli následné náboženské obřady tak byly bez právního významu.
V případě, že se dnes snoubenci rozhodnou uzavřít civilní sňatek a následně by chtěli
ještě obřad církevní, tak následný církevní obřad již nemá žádné právní důsledky a je
věcí konkrétní náboženské společnosti, zda takovýto následný obřad vůbec umožní.
Opačný postup, tj. uzavření církevního sňatku a následného občanského sňatku je
nemožný, a nový občanský zákoník jej, stejně tak jako předchozí právní úprava
v zákoně o rodině, výslovně zakazuje 1.
Uzavření manželství představuje změnu jak v osobní, tak majetkové sféře manželů a
promítá se jak ve vztazích mezi manžely samotnými, tak i ve vztazích mezi manžely a
třetími osobami. Uzavřením manželství například mezi manžely vzniká vyživovací
povinnost, manželé jsou si povinni pomáhat, pečovat o děti, uplatní se zákonná
domněnka otcovství manžela matky, atd. Osoby hodlající uzavřít manželství, stejně tak
posléze i manželé si často dopad vztahů do kterých vstupují neuvědomují, neboť vlastně
žijí v souladu s právem, a jejich význam zaznamenají teprve tehdy, když se objeví
nějaký problém, nebo mezi mini, popř. mezi mini a třetími osobami dojde ke konfliktu.
Teprve tehdy zaznamenávají a zjišťují právní úpravu a její dopad na již existující právní
1

Dvořáková Závodská J. a kolektiv, Manželství a rozvody, Praktický návod jak problémy řešit a jak jim
předcházet. Praha: Linde, 2002, str. 17.
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vztahy. V této souvislosti se často klade otázka, jak moc by právní úprava měla být
podrobná a regulovat právní vztahy. Příliš podrobná právní úprava je často složitá,
nesrozumitelná a nepřehledná. Vzhledem k mnohosti a různorodosti problémů a
konfliktů, které mohou mezi manžely, popř. mezi manžely a třetími osobami nastat, ani
sebepodrobnější právní úprava nemůže regulovat a dát odpověď na všechny otázky.
Naopak velmi stručná právní úprava, která by nepředvídala, a tudíž nedávala odpověď
ani na ty nejzákladnější problémy, které mohou vzniknout, by také nebyla dobrá. Jako
nejoptimálnější se tedy pravděpodobně jeví taková právní úprava, která je jasná,
přehledná, srozumitelná, přitom dávající odpovědi na základní otázky a současně
respektující autonomii vůle a smluvní svobodu, jakožto obecné zásady občanského
práva. Nemalý význam má i soudní praxe, která nejenže vykládá jednotlivá ustanovení
manželského majetkového práva, ale někdy, při nedostatku zákonné úpravy jej i dotváří.
Utvořit takovou právní úpravu, která by plně reflektovala potřeby společnosti, aniž by
manžele nadmíru omezovala, je tak vždy pro zákonodárce těžký úkol.
Právní úprava manželského majetkového práva prošla, tak jako právo obecně,
značným historickým vývojem, který odrážel změny jednak v sociálním a politickém
vývoji, jakož i společenském a ekonomickém prostředí společnosti. Počátkem 90. let
minulého století došlo v důsledku politického vývoje ve společnosti k velkým změnám
a přesunům, k prudkému nárůstu podnikání, což si samozřejmě vyžádalo době
přizpůsobené změny právního řádu, včetně změn institutu společného jmění manželů.
Došlo k posílení autonomie vůle a smluvní svobody manželů, což manželům
v některých směrech umožňuje zvolit si vlastní úpravu majetkových vztahů a vyloučit
tak úpravu zákonnou. Právní institut společného jmění manželů má zásadní význam jak
pro manžele samotné, tak pro třetí osoby. Manželé vstupují do řady právních vztahů a
úprava společného jmění manželů tak v řadě otázek modifikuje obecnou úpravu
vlastnického a závazkového práva. Uzavření manželství má řadu právních důsledků,
které se projeví např. i v právní úpravě nájmu bytu, běhu promlčecí doby mezi manžely,
v oblasti dědického práva, daňového práva, získání statusu osoby blízké atd. Pro soubor
zvláštních právních norem, které upravují důsledky uzavření manželství v ekonomické
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oblasti, se vžil název manželské majetkové právo2. Důvodem, proč zákonodárce zvolil
zvláštní právní úpravu majetkových vztahů mezi manžely je zejména posílení vzájemné
pomoci, ekonomické solidarity, sounáležitosti a rovnoprávnosti mezi manžely, což má
samozřejmě vést k zachování a prohloubení manželství a jeho funkcí. Právní úprava má
v neposlední řadě pomoci k zajištění stejné životní úrovně manželů a tímto přispět k
utužení rodinných a osobních vztahů mezi manžely.
Cílem mé práce je s ohledem na význam společného jmění manželů rozebrat
jeho jednotlivé instituty, jejich smysl, význam, fungování, ale především poukázat na
problémy a rozpory, které se v dané problematice vyskytují a to v návaznosti na
podnikání manželů. Nechybí nástin řešení dané problematiky, včetně bohatých názorů
soudní praxe na řadu sporných problémů a otázek, které s sebou právní úprava
společného jmění přináší, neboť se jedná o úpravu co do důsledků závažnou a často
komplikovanou. Je to právě soudní praxe, která zákonnou úpravu vykládá a svým
způsobem i dotváří. Názory soudní praxe na výklad jednotlivých institutů manželského
majetkového práva jsou často nejednotné a nutně prochází vývojem, vedoucím v zájmu
požadavku právní jistoty a stability, ke snaze najít jednotné řešení.
Ve své práci se po historickém exkurzu, který je myslím nezbytný k pochopení
tezí současného stavu manželského majetkového práva, velmi podrobně zabývám
právní úpravou společného jmění manželů dle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., a to
v kapitole III. až IX. Je tomu tak z několika důvodu. Jednak drtivá většina mé práce
vznikala v období, kdy páteří právní úpravy byl občanský zákoník č. 40/1964 Sb.
Současně již velmi intenzivně probíhaly přípravné práce na novém občanském
zákoníku, který byl následně přijat, avšak do posledních okamžiků roku 2013 probíhaly
diskuse, zda jeho účinnost stanovená na 01.01.2014 skutečně nastane, či bude odložena.
Dokonce se objevovaly i takové názory, které pochybovaly o tom, zda v případě
odložení účinnosti zákon, v té podobě, v jaké byl přijat, vůbec bude platit. Přijetím
dlouho diskutovaného a připravovaného nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
sice došlo v široké oblasti soukromého práva k velmi rozsáhlým a zásadním změnám,
2

Radvanová, S., Zuklíková, M., Kurz občanského práva – Instituty rodinného práva. 1. vydání. Praha: C.
H. Beck, 1999, str. 45 a násl.
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avšak nový občanský zákoník, přes obecně proklamovanou diskontinuitu nové právní
úpravy vůči občanskému zákoníku č. 40/1964 Sb., v oblasti manželského majetkového
práva právní úpravu v občanském zákoníku č. 40/1964 Sb., co do základu zachovává a
respektuje. Právní úprava manželského majetkového práva tak v novém občanském
zákoníku nedoznala oproti úpravě v občanském zákoníku č. 40/1964 Sb., zásadnějších
změn3. Respektování a de facto zachování dřívější právní úpravy, rovněž v oblasti
manželského majetkového práva, více než v kterýchkoli ostatních oblastech, umožňuje i
nadále použitelnost převážné části velmi bohaté soudní judikatury4. Vzhledem k výše
uvedenému, i přesto, že ve své práci, vzhledem k jejímu dokončení, v prvních
měsících roku 2014, tj. již za účinnosti nového občanského zákonku, v kapitole III. až
IX. používám minulý čas, zvolený pro to, že jde o rozbor právní úpravy dle stavu
účinného do 31.12.2013, neznamená to, že by tam vyslovené závěry pozbyly platnosti,
ba právě naopak. S ohledem na shora zmiňované zachování a respektování právní
úpravy manželského majetkového práva dle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., i
v novém občanském zákoníku, drtivá většina názorů vyslovených v kapitole III. až IX.,
s výjimkou odlišností uvedených v kapitole X. zůstává i nadále aktuální a použitelná.
V kapitole nazvané „Společné jmění manželů“ se tedy nejdříve zabývám
otázkou předpokladů jeho vzniku, jeho předmětem, včetně výluk ze společného jmění
manželů a důvodů tohoto stavu. Dále se kapitola zabývá zdroji naplňování společného
jmění manželů. Kapitola IV. nazvaná „Společné jmění manželů a podnikání“ se
nejdříve obecně zabývá podnikáním a jeho vlivem na společné jmění manželů, následují
podkapitoly týkající se podnikatele, obchodního podílu a podniku.
Vzhledem k tomu, že v důsledku společenských a ekonomických změn
počátkem 90. let minulého století došlo k značnému rozmachu podnikání, kdy řada
manželů podniká a vchází tak do právních vztahů s jinými subjekty, si práce klade za cíl
rovněž rozebrat a popsat vliv podnikání jednoho či obou manželů na jejich společné
3

Spáčil,J.a kol.Občanský zákoník III. Věcná práva (§976-1471). Komentář. 1. Vydání. Praha: C.H.Beck,
2013, s V.
4
Králík M., Společné jmění manželů v novém občanském zákoníku, Zpravodaj Jednoty českých
právníků 1/ 2014
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jmění, kdy podnikání má dopad zejména na správu majetku ve společném jmění
manželů a na vypořádání společného jmění manželů. Podnikání manželů, nebo jednoho
z nich má rovněž vliv na vztahy s třetími osobami, kdy ze strany třetích osob je
předmětem zájmu zejména uspokojení pohledávek vzniklých jednomu nebo oběma
manželům při podnikání, a to ve vztahu k majetku ve společném jmění manželů, čímž
se v práci taktéž zabývám a v této souvislosti rovněž otázkou ochrany společného jmění
manželů ve vztahu k nepodnikajícímu z manželů, v případě podnikání druhého
z manželů. Následují kapitoly pojednávající o správě společného jmění manželů a o
modifikaci zákonného režimu společného jmění manželů, které se staly aktuální
zejména s rozvojem podnikání manželů. Velmi důležitá je kapitola pojednávající o
vypořádání společného jmění manželů, kde jsem se snažila v co možná nejširší míře
zakomponovat názory soudní judikatury, která má pro tuto oblast zásadní význam.
V neposlední řadě se práce zabývá konkrétními právními postupy a jednotlivými
situacemi, které mohou při realizaci a vymáhání právní úpravy manželského
majetkového práva před procesními orgány, resp. soudy nastat, a jejichž neznalost může
mít často pro manžele fatální následky. Na závěr pak práce vzhledem k nabytí účinnosti
nového občanského zákoníku a jeho již výše zmiňované proklamované diskontinuitě
vůči stávající právní úpravě, která byla i jedním z jeho hlavních programovým cílů, obě
právní úpravy porovnává, resp. rozebírá odlišnosti nové právní úpravy a hlavní rozdíly
od dosavadního stavu.
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II.

HISTORICKÝ

VÝVOJ

PRÁVNÍ

ÚPRAVY

MAJETKOVÝCH VZTAHŮ MEZI MANŽELY
1. ŘÍMSKÉ PRÁVO
Prapůvod právní úpravy majetkových vztahů mezi manžely najdeme v římském
právu, i když názory na vliv římského práva na manželské majetkové právo se různí.
Někteří autoři, jako např. J. Blažke jej připouští, jiní tvrdí, že na rozdíl od práva
závazkového, které z římského práva vychází, u manželského majetkového práva tomu
tak není a toto právo bylo ovlivněno především právem zvykovým5.
Pro tehdejší právo byla charakteristická nadvláda muže nad ženou. Manželka mu
byla podrobena, byla k němu v tzv. pozici „cum manum“. Neměla právo vlastnit
majetek, tj. její majetek, který měla z původní rodiny tak přešel do rodiny manžela. Ve
vztahu k manželovi byla podřízena jako dcera, a ve vztahu k vlastním dětem jako jejich
sestra6. Její postavení oproti dětem bylo lepší v tom, že ji manžel nemohl libovolně
trestat, ale musel se poradit s domácí hlavou. V závěti pak měl právo určit manželce
poručníka. Na druhou stranu měl manžel k manželce a dětem povinnost poskytovat jim
dle svého stavu a majetku přiměřenou výživu7. Toto manželství se nazývalo
„matrimonium cum in manum conventione“ (manželství přísné).
Mladší forma manželství se nazývala „matrimonium sine in manum
conventione„ (manželství volné). Manželka již nebyla formálně právně podrobena moci
manžela, ale zůstávala ve své původní rodině. Nevznikalo žádné majetkové
společenství, a manželka měla právo vlastnit majetek, jednalo se o tzv. „bona
parapherna“. Tento majetek mohla manželka rovněž sama spravovat, avšak většinou
správu majetku přenechávala manželovi. V případě nejasnosti komu majetek patří, zda
5

Dvořák J., Spáčil J., Společné jmění manželů v teorii a judikatuře, 2.rozšířené vydání, Praha: ASPI,
2007, str. 38 a násl.
6
Holub M,Bičovský J, Pokorný M, Společné jmění manželů, 2.aktualizované vydání, Praha: Linde, 2009,
str. 15.
7
Kincl J., Urfus V., Skřejpek M. Římské právo. 1.vyd. Praha: C.H.Beck, 1995, s.140
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muži, či ženě, v římském právu té doby platila domněnka, že majetek patří muži,
s výjimkou případů, kdy žena prokázala, že jej nabyla sama. Tato domněnka původem
z římského práva ostatně platila až do 31. prosince roku 19498.
Běžné bylo poskytování věna, jakožto majetku, který přináší žena manželovi.
Manželství sice mohlo vzniknout i bez něj, tj. nebyla to povinnost, ale věno bylo
očekávané, jako příspěvek manželovi na náklady spojené se založením nové rodiny.
Předmětem věna mohlo být prakticky cokoli a poskytnout ho mohla buď přímo
manželka, nebo i místo ní, kterákoli jiná osoba9.

2. MANŽELSKÉ PRÁVO VE STŘEDOVĚKU
Středověké právo bylo ovlivněno narůstajícím vlivem církve a tedy zejména
právem církevním. Katolická církev se vrátila k římskému nadřazenému postavení muže
nad ženou. Manželství bylo chápáno jako svátost a mělo nerozlučitelnou povahu10.
Převaha církve se projevovala i v tom, že jí byly svěřeny manželské věci. Obdobně jako
v právu římském žena do manželství přinášela věno, které spravoval její muž. V případě
zániku manželství jinak než smrtí manžela jí toto věno bylo vyplaceno. Stejně tak pro
případ smrti manžela se zřizovalo věno vdovské11.
Ve středověkém právu se objevuje forma majetkového spoluvlastnictví pokrevně
příbuzných nazvaná rodinný nedíl12. Cílem tohoto institutu bylo vyloučení práva
odúmrti ze strany panovníka. Jednotlivé druhy nedílů se lišily podle toho, kdo stál
v jeho čele. Takto známe nedíl dědovský (otcovský), bratrský, strýcovský a mateřský,
v němž žila po smrti manžela vdova se svými dětmi13. Nedíl představoval určitou formu

8

Holub M,Bičovský J, Pokorný M, Společné jmění manželů, 2.aktualizované vydání, Praha: Linde, 2009,
str. 15.
7
Kincl J., Urfus V., Skřejpek M. Římské právo. 1.vyd. Praha: C.H.Beck, 1995, s.140.
10
Kadlecová, M., Schelle, K., Veselá, R., Vlček, E. Vývoj českého soukromého práva. 1.vyd. Praha:
Eurolex Bohemia, 2004, s.101.
11
Malý, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3.přepracované vydání. Praha:
Linde, 2005, s.105.
12
Kadlecová, M., Schelle, K., Veselá, R., Vlček, E. Vývoj českého soukromého práva. 1.vyd. Praha:
Eurolex Bohemia, 2004, s.110.
13
Veselá, R. a kol. Rodina a rodinné právo historie, současnost a perspektivy. 2.vyd. Praha: Eurolex
Bohemia, 2005, s.73.
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ideálního spoluvlastnictví, tj. bez stanovení jednotlivých podílů, kdy člen byl jakoby
vlastníkem celku. O nedílu rozhodoval ten, kdo stál v jeho čele, přičemž na výnosu
z něj se jednotliví členové podíleli rovněž v rozsahu určeném hlavou nedílu. V případě,
že některý člen nedílu zemřel, tak nedíl nebyl předmětem dědění, ale uvolněný podíl byl
poměrně rozdělen mezi ostatní. Stejně tak v případě, že se do nedílu narodil někdo
nový, tak se podíl ostatních členů rovnoměrně zmenšil. Nadřazené postavení muže nad
ženou se ve středověku projevilo i v institutu nedílu, kdy jeho plnoprávnými členy byli
pouze muži. Ženy, které se do rodiny přivdaly, do nedílu nevcházeli a dcerám zase bylo
vyplaceno věno, které však nemuselo odpovídat hodnotě jejich nedílu. V případě
odchodu jednotlivých členů nedílu, což do 15. století nebylo vůbec možné, odcházející
buď získal svůj poměrný podíl, nebo byl nedíl rozdělen dle tzv. principu „kolen“, tj.
např. členy nedílu byli dva synové, z nichž jeden měl dva potomky a druhý potomky tři,
tak třem potomkům jednoho syna připadl stejný podíl jako dvěma potomkům druhého
syna14.

3. VŠEOBECNÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK Z ROKU 1811 (ABGB)
Obecné právo občanské bylo kodifikováno na počátku 19. století a to ve formě
Obecného zákoníku občanského „Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch-ABGB z roku
1811“. Obecný zákoník občanský z roku 1811 platil v českých zemích až do roku 1950,
a to na základě tzv. recepčního zákona č. 11/1918. Zákoník však platil jen na území
Čech, Moravy a Slezska, nikoli na Slovensku. Československá republika tak byla od
svého vzniku zatížena jevem dvojího práva, a sice práva českého a práva slovenského15.
Na Slovensku byla pro právní úpravu manželského majetkového práva charakteristická
„koakvizice“, což bylo uherské zvykové právo 16.
V Obecném zákoníku občanském byla obsažena jak podrobná právní úprava
regulující uzavření manželství, včetně otázek rozvodu, která se nacházela v dílu prvním,
14

Malý, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945, 3.přepracované vydání. Praha:
Linde, 2005, s.108 a násl.
15
Kovářová D., Rodinné právo v připravované rekodifikaci občanského práva, Právo a rodina č. 2/2008,
str. 15
16
Cechlová E., Trutnová J., Historie, současnost a budoucnost institutu společného jmění manželů, Ad
Notam č. 2/2006, str. 45 a násl.
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hlavě druhé, nazvané „O právu manželském“ a to v § 44 až 136. I nadále platil vliv
církve, když jedinou zákonnou formou uzavření manželství byl církevní sňatek. V hlavě
dvacáté osmé nazvané „O svatebních smlouvách“ v § 1217 až 1266 se pak nacházela
úprava manželského majetkového práva. Občanský zákoník i nadále setrvával na
dřívějším principu nadřazenosti muže nad ženou, což se projevovalo v řadě ustanovení
zákona. Muž byl hlavou rodiny, byl oprávněn svoji manželku zastupovat, náležela mu
otcovská pravomoc nad dětmi, tj. byl jejich zákonným zástupcem, mohl jim zvolit
povolání, stejně tak i pro případ své smrti ustanovit poručníka a rovněž to byl on, kdo
měl právo řídit domácnost. Ženy byly v značně podřízeném postavení, byly povinny
následovat muže do bydliště, které si zvolil, ve vztahu k dětem nad nimi neměly
pravomoc, toliko byly oprávněny pečovat o jejich zdraví, a do roku 1915 dokonce ani
nemohly vykonávat funkci poručníka vlastních dětí. Na druhé straně manžel byl
povinen manželce poskytovat dle svých majetkových poměrů slušnou výživu a byl
povinen ji ve všech případech zastupovat17. Charakteristické pro úpravu manželského
majetkového práva byl systém odděleného majetku. Samotným uzavřením manželství
majetkové společenství mezi manžely nevznikalo. Každý z manželů byl vlastníkem
majetku, který měl ještě před uzavřením manželství (s výjimkou věna, které včetně toho
co k němu přibylo, náleželo manželovi) a neměl nárok na to, co druhá strana během
manželství získala. V pochybnostech platila domněnka, která byla vlastní již římskému
právu, a sice, že majetek nabyl muž. Z římského práva byla převzata i domněnka stran
správy manželčina jmění, kdy pokud manželka neprotestovala, platilo, že svému
manželovi svěřila správu vlastního jmění.18 Jako alternativu k principu odděleného
majetku zákon manželům umožňoval smlouvou založit tzv. „společenství statků“, což
byla obdoba dnešního společného jmění manželů.
Pro slovenskou úpravu byla v majetkových věcech typická větší nezávislost a
samostatnost manželky na manželovi19. Platil zde princip koakvizice, tj. každý
z manželů měl jak vlastní majetek (bona parapherna), jehož předmětem byl jednak
majetek nabytý do uzavření manželství, dále za manželství nabytý majetek dědictvím,
17

Holub M,Bičovský J, Pokorný M, Společné jmění manželů, 2. aktualizované vydání, Praha: Linde,
2009, str. 16.
18
Holub M,Bičovský J, Pokorný M, Společné jmění manželů, 2.aktualizované vydání, Praha: Linde,
2009, str. 19.
19
tamtéž str. 22
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darem, jakož i věci které dle své povahy sloužily jen jednomu z manželů. Tento majetek
užíval a spravoval každý z manželů sám. Koakvizičním (společným) majetkem byl
majetek nabytý manžely za trvání manželství, zejména prací. Do společného majetku se
mohlo nabývat i z vůle třetích osob, např. dárce. Předmětem tohoto společného majetku
však nebyly jen aktiva, ale i pasiva20. Od tohoto zákonného systému se manželé mohli
smluvně odchýlit, a vymínit si například co všechno bude tvořit vlastní majetek.
K rozdělení společného majetku mohlo dojít teprve při zániku manželství, přičemž
podíly manželů byly stejné, tj. každý z manželů měl nárok na polovinu. Institut
koakvizice se vztahoval pouze na majetek poddaných obyvatel, neboť vzhledem ke
způsobu jejich života se manželka na nabytí a rozmnožení majetku podílela stejně jako
manžel. Na majetek šlechticů a tzv. honoraciorů, tj. osob žijících z duševní práce
založené na odborné kvalifikaci (advokátů, lékařů, vyšších státních úředníků, vědců), se
koakvizice vztahovala pouze pokud si jí výslovně sjednali, neboť manžel jako
„principalis acqusitor“ si za trvání manželství mohl nárokovat veškerý majetek pro
sebe. Privilegované postavení šlechty a honoraciorů zaniklo přijetím Ústavy 9. května
1948 a koakviziční systém se tak, až do roku 1949, kdy došlo k přijetí zákona o právu
rodinném č. 265, (který nabyl účinnosti dnem 01.01.1950) stává jediným systémem
majetkového práva manželů 21.

4. ZÁKON O PRÁVU RODINNÉM č. 265/1949 Sb.,
Zákonem o právu rodinném č. 265/1949 Sb., došlo k vyčlenění manželského
majetkového práva z režimu občanského zákoníku, jak tomu bylo dosud, do nově
vzniklého samostatného zákona. Manželské majetkové právo bylo upraveno v § 22 až
29. Touto úpravou byl do československé právní úpravy zaveden nový institut, tzv.
majetkového společenství manželů22. Dle ustanovení § 22 tohoto zákona jmění, které
nabude kterýkoli z manželů v době trvání manželství - vyjma toho, co nabude dědictvím
20

Holub M,Bičovský J, Pokorný M, Společné jmění manželů, 2.aktualizované vydání, Praha: Linde,
2009, str. 23.
21
Rouček F., Sedláček J., Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému, Díl 5. Praha,
1937, str. 503 a násl.
22
Holub M,Bičovský J, Pokorný M, Společné jmění manželů, 2.aktualizované vydání, Praha: Linde,
2009, str. 23.

10

nebo darem, a toho, co slouží jeho osobním potřebám nebo výkonu jeho povolání
tvořilo jeho získaný majetek. Získané majetky obou manželů pak byly majetkem jim
společným a tvořili tzv. zákonné společenství majetkové. Tento zákonný rozsah jmění
jim společného však manželé mohli úmluvou sepsanou ve formě notářského zápisu
modifikovat, popřípadě zákonné společenství majetkové vyhradit až ke dni zániku
manželství. Shora uvedenou právní úpravou došlo ve věcech manželského majetkového
práva k plnému zrovnoprávnění muže se ženou. Zákonodárce vycházel z toho, že oba
manžele pracují a podílejí se tak na tvorbě společného majetku, popřípadě jeden
z manželů péčí o dítě a domácnost pomáhá tomu druhému. Obvyklou správu
společného majetku mohl vykonávat kterýkoli z manželů, v ostatních věcech se pak
vyžadoval souhlas obou. V případě zániku majetkového společenství manželů, k čemuž
mohlo dojít rozvodem, úmrtím jednoho z manželů, prohlášením za mrtvého, nebo
zbavením způsobilosti k právním úkonům byly podíly manželů stejné23.

5. ZÁKON Č. 40/1964 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK
Zákonné společenství majetkové bylo od 01.04.1964 nahrazeno institutem
bezpodílového spoluvlastnictví manželů upraveným v občanském zákoníku č. 40 z roku
1964, jakožto základním pilířem manželského majetkového práva. Tímto se manželské
majetkové právo ze zákona o rodině opět navrátilo do úpravy občanského zákoníku,
jako tomu bylo již v případě Obecného zákoníku občanského (ABGB) z roku 181124.
Manželské majetkové právo bylo upraveno v části druhé, hlavě třetí, souhrnně nazvané
„osobní spoluvlastnictví“. Osobní spoluvlastnictví se dělilo na spoluvlastnictví
podílové, kde podíl vyjadřoval míru, jakou se spoluvlastníci podílejí na právech a
povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci a spoluvlastnictví
bezpodílové.

Pro

bezpodílové

spoluvlastnictví,

jakožto

institut

manželského

majetkového práva, bylo na rozdíl od spoluvlastnictví podílového charakteristické, že
vztah mezi spoluvlastníky není vymezen žádným podílem, každý z nich je vlastníkem
23

Holub M,Bičovský J, Pokorný M, Společné jmění manželů, 2. aktualizované vydání, Praha: Linde,
2009, str. 23.
24
Holub M,Bičovský J, Pokorný M, Společné jmění manželů, 2. aktualizované vydání, Praha: Linde,
2009, str.26
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celé věci a současně je omezen stejným vlastnickým právem druhého bezpodílového
spoluvlastníka.
Právní úprava bezpodílové spoluvlastnictví byla kogentní, tj. dosavadní
dispozitivnost byla potlačena. Jednalo se o úpravu poměrně kusou, čítala devět
ustanovení vtělených do § 143 až § 151. Předmětem bezpodílového spoluvlastnictví
manželů mohlo být vše, co mohlo být předmětem osobního vlastnictví a co bylo nabyto
některým z manželů za trvání manželství, s výjimkou věcí získaných dědictvím nebo
darem, jakož i věcí, které podle své povahy slouží osobní potřebě nebo výkonu povolání
jen jednoho z manželů. Do bezpodílového spoluvlastnictví tedy náležely především
příjmy z výdělečné činnosti, sociálního zabezpečení, a z nich plynoucí úspory, ale i
nemovitý majetek, například rodinné domky, rekreační chaty, pozemky a ostatní věci.
Jednalo se o předměty, které však musely být získány poctivě. Věci získané trestnou
činností byly z bezpodílového spoluvlastnictví vyloučeny.
Majetek, který měl každý z manželů ještě před uzavřením manželství i nadále
zůstával ve výlučném vlastnictví toho kterého manžela. Oproti dnešní právní úpravě
předmětem bezpodílového spoluvlastnictví nebyly pohledávky. Pokud manželům za
trvání manželství a v souvislosti s bezpodílovým spoluvlastnictvím vznikly nějaké
pohledávky a závazky, tvořily tzv. „ostatní majetek“ a byly vypořádávány analogicky,
dle ustanovení § 149 a 150, tj. při vypořádání se vycházelo z toho, že podíly obou
manželů jsou stejné25. Každý z manželů byl oprávněn požadovat, aby mu bylo
uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek, a byl povinen nahradit, co ze
společného majetku bylo vynaloženo na jeho ostatní majetek. Dále se přihlíželo
především k potřebám nezletilých dětí, k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, a
jak se zasloužil o nabytí a udržení společných věcí. Dle názorů tehdejší právní praxe se
právo na vypořádání zaniklého bezpodílového spoluvlastnictví nepromlčovalo a to
s ohledem na nepromlčitelnost vlastnického práva. Správu společných věcí v případě
běžných záležitostí mohl vyřizovat každý z manželů samostatně, v ostatních
záležitostech se však pod sankcí neplatnosti vyžadovalo souhlasu obou manželů.
Jednalo se o neplatnost absolutní, neboť právní úprava relativní neplatnosti, byla do
25

Dvořák J., Spáčil J., Společné jmění manželů v teorii a judikatuře, 2. rozšířené vydání, Praha: ASPI,
2007, str. 43 a násl.
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našeho právního řádu zavedena až novelou občanského zákoníku č. 131/1982 Sb., ze
dne 9. listopadu 1982.
Tato novela do právního řádu rovněž zavedla domněnku vypořádání
bezpodílového spoluvlastnictví manželů, kdy nedošlo-li do tří let od zániku
bezpodílového spoluvlastnictví manželů k jeho vypořádání dohodou nebo nebylo-li
bezpodílové spoluvlastnictví manželů na návrh podaný do tří let od jeho zániku
vypořádáno rozhodnutím soudu, platilo a stále platí, že se manželé ohledně movitých
věcí vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci z bezpodílového spoluvlastnictví
pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně jako vlastník užívá. O ostatních
movitých věcech a o nemovitých věcech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že
podíly obou spoluvlastníků jsou stejné 26.
Další novela občanského zákoníku č. 509/1991 Sb., reagovala na vývoj ve
společnosti vyvolaný společenskými a politickými změnami po roce 1989, které si
vyžádaly zavedení ustanovení týkající se restitucí majetku, kdy majetek získaný
restitucí byl ve výlučném vlastnictví toho z manželů, jemuž byl v rámci restituce vydán.
Touto novelou byl rovněž zaveden princip dispozitivnosti právní úpravy. V souvislosti
s rozvojem

podnikání

byla

zakotvena,

při

použití

majetku

v bezpodílovém

spoluvlastnictví manželů k podnikání, povinnost souhlasu druhého manžela. V důsledku
této změny byla do právního řádu rovněž vnesena možnost, pokud jeden z manželů
získal oprávnění k podnikatelské činnosti, aby pak druhý z manželů mohl podat soudu
návrh na jeho zrušení.
Novela občanského zákoníku č. 264/1992 Sb., přinesla kogentní povinnost
písemné formy dohody o vypořádání a modifikaci bezpodílového spoluvlastnictví,
pokud se týkaly nemovitého majetku, přičemž účinnosti tyto dohody nabývaly až
vkladem do katastru nemovitostí.

26

Dvořák J., Spáčil J., Společné jmění manželů v teorii a judikatuře, 2. rozšířené vydání, Praha: ASPI,
2007, str. 43 a násl.
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6. PRÁVNÍ ÚPRAVA MANŽELSKÉHO MAJETKOVÉHO PRÁVA
DLE ZÁKONA Č. 40/1964 Sb.,
Páteř právní úpravy manželského majetkového práva do 31.12.2013 tvořil
občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Základem manželského
majetkového práva je v současné době institut „společného jmění manželů“, který od
01.08.1998 nahradil dřívější bezpodílové spoluvlastnictví manželů. Stalo se tak
zákonem č. 91/1998 Sb., ze dne 03. dubna 1998, kterým se měnil a doplňoval zákon č.
94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších
zákonů.
V souvislosti se shora uvedenou novelou bývá často diskutována otázka vztahu
dřívější právní úpravy bezpodílového spoluvlastnictví manželů k právní úpravě
společného jmění manželů. Dle čl. VIII, bodu 2 přechodných ustanovení zákona č.
91/1998 Sb., (novely zákona o rodině) věci, které k 1. srpnu 1998 tvořily bezpodílové
spoluvlastnictví manželů, se staly součástí společného jmění manželů. Pohledávky a
dluhy, které vznikly před 1. srpnem 1998 a které se podle tohoto zákona považují za
součást společného jmění manželů, se staly jeho součástí. Pokud jiné právní předpisy
mluví o bezpodílovém spoluvlastnictví manželů, rozumí se tím společné jmění manželů.
Společné jmění manželů tak nahradilo dřívější bezpodílové spoluvlastnictví manželů.
Jde o institut, který byl předmětem nepochybně širší než bezpodílové
spoluvlastnictví manželů, a byť obsahuje řadu prvků a znaků, které byly vlastní i
bezpodílovému spoluvlastnictví manželů, nejedná se o institut totožný, u nějž by došlo
jen na změnu názvosloví. Společné jmění manželů představovalo novou koncepci
manželského majetkového práva, která je o poznání širší než bezpodílové
spoluvlastnictví manželů, neboť zahrnuje nejen věci ale i závazky a ostatní majetek.
Problematikou vztahu bezpodílového spoluvlastnictvím manželů a společného jměním
manželů se zabýval i Nejvyšší soud České republiky a to v rozsudku ze dne 26. září
2000, sp. zn. 30 Cdo 1803/2000. Institut společného jmění manželů dle Nejvyššího
soudu není totožný s bezpodílovým spoluvlastnictvím manželů. Jedná se o dva rozdílné
instituty, a to pojmenováním, předmětem (včetně možností jeho modifikací i před

14

uzavřením manželství), rozsahem, obsahem, i zánikem (bezpodílové spoluvlastnictví
manželů bylo možné zrušit za trvání manželství rozhodnutím soudu). Pokud bylo za
trvání jednoho manželství soudem zrušeno bezpodílové spoluvlastnictví manželů, jako
institut manželského majetkového práva, nemohlo již dojít k jeho transformaci ve
společné jmění manželů jako nového institutu manželského majetkového práva27.
Zákon č. 91/1998 Sb., nově stanovil, že předmětem společného jmění manželů
byly i závazky, které vznikly jednomu z manželů, nebo oběma společně za trvání
manželství, s výjimkou závazků převzatých jedním z manželů bez souhlasu druhého a
překračující míru přiměřenou majetkovým poměrům manželům. Tyto závazky pak
manželé plnily společně a nerozdílně. Nově byla rovněž konstituována domněnka, že
není-li prokázán opak, má se zato, že majetek a závazky vzniklé za trvání manželství
jsou předmětem společného jmění manželů28. Rozsah společného jmění manželů po
novele tvořily i věci sloužící výkonu povolání jen jednoho z manželů.
Ve vztahu k podnikání bylo stanoveno, že pokud chce jeden z manželů použít
k podnikání majetek ve společném jmění manželů, musel již při prvním použití majetku
získat souhlas druhého z manželů s tímto použitím. Stal-li se jeden z manželů za trvání
manželství členem obchodní společnosti nebo družstva (s výjimkou členství v bytových
družstvech) nezakládalo nabytí podílu účast druhého manžela ve společnosti29. Hodnota
tohoto obchodního podílu, nabyl-li ho jeden z manželů za majetek tvořící společné
jmění manželů, však součástí společného jmění manželů již byla30. Jako určitá ochrana
nepodnikajícího manžela byla rovněž zakotvena možnost podat soudu návrh na zúžení
společného jmění manželů, až na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti
v případě, že jeden z manželů získal oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se stal
neomezeně ručícím společníkem. Zákon rovněž oproti předchozí úpravě stanovil
pravidla pro rozdělení příjmů, které dosahuje podnikající manžel za pomoci druhého.

27

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. září 2000, sp. zn. 30 Cdo 1803/2000
Holub M,Bičovský J, Pokorný M, Společné jmění manželů, 2. aktualizované vydání, Praha: Linde,
2009, str. 33.
29
Holub M,Bičovský J, Pokorný M, Společné jmění manželů, 2. aktualizované vydání, Praha: Linde,
2009, str. 33.
30
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 22 Cdo 700/2004 ze dne 20.7.2004
28
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Stejně jako bezpodílové spoluvlastnictví manželů bylo i společné jmění manželů
v občanském zákoníku zařazeno v části druhé, označené věcná práva, v hlavě druhé.
Právní úprava byla obsažena v § 143 až 151. Šlo o právní úpravu nepříliš obsáhlou, ale
oč byla právní úprava stručnější, o to větší prostor zde byl dán pro judikaturu.
Judikatura nejen jednotlivé právní instituty společného jmění manželů vykládala, ale
s ohledem na zásadu „denegacio justicio“, jej při nedostatku výslovné úpravy i svým
způsobem doplňovala. S ohledem na požadavek právní jistoty tak judikatura, zejména
vyšších soudů, nabírala a i nadále nabírá stále většího významu a podstatnou měrou
přispívá ke sjednocení a usměrnění právní praxe. V následujících kapitolách se
judikaturou, případně i jejím vývojem v jednotlivých, často sporných otázkách
manželského majetkového práva zabývám.
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III. SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ
1. VZNIK SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ
Předpokladem vzniku společného jmění manželů, jakožto základního institutu
manželského majetkového práva bylo vznik manželství. Společné jmění manželů bylo
úzce vázáno na existenci manželství, neboť v jiném, než manželském svazku společné
jmění manželů vzniknout nemohlo. Ne vždy, však byl okamžik uzavření manželství
totožný s okamžikem vzniku společného jmění manželů. Jednak, aby došlo ke vzniku
společného jmění manželů, muselo dojít k nabytí majetku nebo závazků, které je
tvořily, jednak občanský zákoník manželům v § 143a odst. 2 umožňoval, aby si
smlouvou ve formě notářského zápisu zcela nebo zčásti, s výjimkou věci tvořící
obvyklé vybavení společné domácnosti, vyhradili vznik společného jmění manželů ke
dni zániku manželství. Obdobně mohli učinit muž a žena, kteří chtěli uzavřít
manželství. Společné jmění manželů rovněž nevznikalo v případě, byl-li úpadce
v konkursu, neboť dle § 276 odst. 1, zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon) po dobu trvání účinků prohlášení konkursu nemohlo
vzniknout nové společné jmění manželů. Jednalo se jak o případy, kdy úpadce uzavíral
manželství poprvé, tak o případy, kdy úpadce uzavíral manželství další. Vznik
společného jmění manželů se v těchto případech odkládal ke dni zániku účinků
prohlášení konkursu. V případě, že účinky prohlášení konkursu nastaly až po uzavření
manželství, docházelo prohlášením konkursu k zániku společného jmění dlužníka a jeho
manžela. V případě, že si manželé smlouvou formou notářského zápisu vyhradili vznik
společného jmění dlužníka a jeho manžela ke dni zániku manželství, mělo prohlášení
konkursu stejné majetkoprávní účinky jako zánik manželství31.
Společné jmění manželů však vznikalo i v manželství neplatném32. Za neplatné
se považovalo manželství uzavřené se ženatým mužem nebo vdanou ženou anebo s
osobou, která uzavřela partnerství, pokud toto partnerství trvá. Neplatné bylo rovněž
31

Dvořák J., Spáčil J., Společné jmění manželů v teorii a judikatuře, 2. rozšířené vydání, Praha: ASPI,
2007, str. 43 a násl.
32
Stanovisko Nejvyššího soudu České republiky k bezpodílovému spoluvlastnictví manželů, sp.zn. Cpj
86/71, ze dne 3.2.1972, Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, č. 5, ročník 1972, str.240.
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manželství mezi předky a potomky a mezi sourozenci; totéž platilo o příbuzenství
založeném osvojením, pokud osvojení trvá. Neplatnost takového manželství soud
vyslovil i bez návrhu33. Tato neplatnost byla konečná a nemohla být zhojena
konvalidací, jako tomu bylo např. u manželství uzavřeného se ženatým mužem nebo
vdanou ženou anebo s osobou, která uzavřela partnerství, pokud toto partnerství trvalo.
Dále bylo neplatné manželství nezletilého bez povolení soudu a osoby zbavené
způsobilosti k právním úkonům. Manželství bylo rovněž neplatné, jestliže prohlášení o
uzavření manželství bylo učiněno v důsledku bezprávné výhrůžky, anebo omylu
týkajícího se totožnosti jednoho ze snoubenců, nebo povahy právního úkonu uzavření
manželství. Vzhledem k tomu, že i neplatné manželství se považovalo za platné, dokud
nebylo za neplatné soudem výslovně prohlášeno, tak i v neplatném manželství vznikalo
společné jmění manželů. Rozsudek prohlašující neplatnost manželství měl sice účinky
„ex tunc“, tj. manželství bylo prohlášeno za neplatné již od počátku, ale s výjimkou
majetkových vztahů mezi manžely a vztahů mezi rodiči a dětmi. Po prohlášení
manželství za neplatné, tedy bylo třeba společné jmění manželů vypořádat, a to
způsobem, obdobným pro manžele rozvedené. Společné jmění manželů však nevznikalo
v manželství zdánlivém, tj. v takovém, které vůbec nevzniklo34. Za zdánlivé se
manželství považovalo, jestliže muž nebo žena byli k prohlášení o uzavření manželství
donuceni fyzickým násilím a dále bylo-li uzavřeno nezletilým mladším šestnácti let.
Manželství rovněž nevzniklo, jestliže nebyly dodrženy podmínky uvedené v § 4a odst.
1, § 4b odst. 2 a § 9 zákona o rodině č. č. 94/1963 Sb. Následná konvalidace byla ve
shora vedených případech nemožná.

2. PŘEDMĚT SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ
Vymezení předmětu společného jmění manželů mělo zásadní význam jednak pro
manžele samotné, tj. pro stanovení jakým právním režimem se daná věc bude řídit a
jaké budou mít ve vztahu k ní manželé práva a povinnosti. Dále pro třetí osoby a to
33

Holub M,Bičovský J, Pokorný M, Společné jmění manželů, 2. aktualizované vydání, Praha: Linde,
2009, str. 39.
34
Stanovisko Nejvyššího soudu České republiky k bezpodílovému spoluvlastnictví manželů, sp.zn. Cpj
86/71, ze dne 3.2.1972, Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, č. 5, ročník 1972, str.240
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zejména s ohledem na případný výkon rozhodnutí a v neposlední řadě i význam
procesně právní, stran aktivní a pasivní legitimace, v případě žaloby týkající se
předmětu společného jmění manželů35.
Společné jmění manželů tvořil jednak majetek nabytý některým z manželů nebo
jimi oběma společně za trvání manželství, s výjimkou majetku získaného dědictvím
nebo darem, majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležející do výlučného
vlastnictví tohoto manžela, jakož i věcí, které podle své povahy sloužily osobní potřebě
jen jednoho z manželů, a věcí vydaných v rámci předpisů o restituci majetku jednoho z
manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství, anebo jemuž
byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka. Dále společné jmění
manželů tvořily závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně
vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náležel
výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah přesahoval míru přiměřenou
majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.
K naplňování společného jmění manželů, které vzniklo uzavřením manželství,
docházelo s výjimkou případů, kdy si manželé rozšířili rozsah společného jmění
manželů i o majetek nabytý před uzavřením manželství, až postupně v průběhu
manželství, neboť předmětem společného jmění manželů byl majetek nabytý za trvání
manželství.
Majetek, který měl každý z manželů před uzavřením manželství tak nadále
zůstával ve výlučném vlastnictví toho kterého manžela, a do společného jmění manželů
vcházely teprve výnosy z tohoto majetku, a majetek nabytý jedním nebo oběma
manžely společně za trvání manželství, s výjimkou majetku, který do společného jmění
manželů nevcházel. Každý z manželů byl vlastníkem celé věci, která byla předmětem
jejich společného jmění manželů, aniž by byl nějak vyjadřován jeho spoluvlastnický
podíl. Každý z manželů tak byl oprávněn věc držet, užívat a nakládat s ní, přičemž byl

35

Dvořák J., Spáčil J., Společné jmění manželů v teorii a judikatuře, 2.rozšířené vydání, Praha: ASPI,
2007, str. 57 a násl.
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omezen stejným právem druhého z manželů36. V této souvislosti bývala často
diskutována otázka, zda jeden z manželů, pokud druhého manžela zcela vyloučil
z dispozice s danou věcí, tj. neumožnil mu ji vůbec užívat, se mohl dopustit trestného
činu krádeže. Dřívější učebnice a komentáře trestního práva tvrdily, že cizí věcí, která je
způsobilým předmětem krádeže je věc, která zcela nebo z části náleží jiné osobě než
pachateli, tj. může se jednat i o věc, kterou má pachatel ve spoluvlastnictví37. Novější
komentáře a judikatura pak tvrdily opak, tj. že věc ve společném jmění manželů nemůže
být předmětem krádeže, neboť se nejedná o věc cizí38. K tomuto názoru, podpořeném i
usnesením Nejvyššího soudu České republiky, ze dne 13. 6. 2001, sp. zn. 7 Tz 120/2001
se přikláním i já, neboť se domnívám, že manžel, který by byl takto vyloučen
z dispozice se společnou věcí, by se mohl bránit u soudu občanskoprávní žalobou,
kterou by byl určen způsob užívání dané věci. Zákon sice tuto možnost výslovně
nezmiňoval, nicméně s ohledem na obecnou možnost domáhat se u soudu ochrany proti
tomu, kdo právo poruší nebo ohrozí, což manžel, který vyloučí z dispozice s danou věcí
druhého z manželů je, je zde dle mého názoru připuštěna ochrana manžela, který byl
druhým z manželů vyloučen z užívání dané věci, formou žaloby. Pokud by manželé
měli ve společném jmění manželů automobil, a jeden z manželů by jej bez domluvy
s druhým z manželů výlučně užíval a druhému z manželů tak jeho užívání zcela
znemožnil, soud by formou rozhodnutí vymezil užívání daného automobilu například
tak, že každý lichý týden v měsíci by automobil užívala manželka a každý sudý týden
v měsíci manžel.

2.1. Majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za
trvání manželství
Pojem „majetek“ občanský zákoník výslovně nedefinoval. Obsah pojmu majetek
však můžeme dedukovat z ustanovení, která upravovala právní osud věcí movitých i
nemovitých, ostatních majetkových práv, pohledávek a závazků. V obchodním
zákoníku pak byl obchodní majetek definován jako věci, pohledávky a jiná práva a
36
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penězi ocenitelné jiné hodnoty, které patří podnikateli a slouží nebo jsou určeny k jeho
podnikání. Z tohoto vymezení můžeme vyjít i při definování pojmu majetek, který
náleží do společného jmění manželů. Majetkem tedy chápeme věci, pohledávky jiná
práva a jiné penězi ocenitelné hodnoty39.
Předmětem společného jmění manželů tedy byl pouze majetek (mimo výjimek
stanovených zákonem, či smluvně sjednaných) nabytý jedním nebo oběma manžely
společně za trvání manželství. Prameny majetku tvořící společné jmění manželů byly
zejména příjmy a úspory z pracovního nebo jiného, na roveň mu postaveného poměru,
příjmy z podnikatelské činnosti, příjmy ze sociálního zabezpečení, plnění poskytnutá na
základě pojištění, výhry z loterií, úspory, výhry ze sázek a výherních vkladních knížek
apod. Předmětem společného jmění manželů byly rovněž výnosy, jak ze společného
majetku, tak z výlučného majetku náležejícímu každému z manželů. V případě, že jeden
z manželů, ještě před uzavřením manželství nabyl nemovitost, kterou pronajímá, tak
výnosy z tohoto pronájmu byly, v případě, že uzavřel manželství součástí společného
jmění manželů. Stejně tak, jestliže jeden z manželů měl ještě před uzavřením manželství
určitou částku např. na bankovním účtu, tak úroky přirostlé k této částce po uzavření
manželství již byly předmětem společného jmění manželů. Touto otázkou se zabýval i
Nejvyšší soud České republiky, kdy ve svém rozhodnutí sp. zn. 22 Cdo 798/2004 ze dne
07.03.2005 uvedl, že do společného jmění manželů patří i úroky z vkladu náležejícího
jen jednomu z manželů, a pokud byla věc koupena zčásti i za tyto úroky, je ve
společném jmění manželů, byť na její pořízení byly použity převážnou mírou i výlučné
prostředky jen jednoho z manželů. Tento názor má svůj základ v ustanovení § 143
občanského zákoníku, podle kterého do společného jmění manželů patřilo vše, co
některý z manželů nabyl za trvání manželství, ledaže by šlo o věc, která je tímto
ustanovením ze společného jmění manželů vyňata. Jestliže byla věc získána za trvání
manželství a byť i zčásti z prostředků patřících jenom jednomu z manželů, náležela za
podmínek uvedených v ustanovení § 143 občanského zákoníku rovněž do společného
jmění manželů. Při vypořádání společného jmění manželů, pak dle ustanovení § 150

39
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občanského zákoníku, každý z manželů byl oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno,
co ze svého vynaložil na společný majetek40.

2.1.1. Výlučný majetek
Do společného jmění manželů se naopak nezahrnovaly:
 věci získané dědictvím,
 věci získané darem,
 věci, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů,
 věci vydané v rámci předpisů o restituci majetku jednoho z manželů, který měl
vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství anebo jemuž byla věc vydána
jako právnímu nástupci původního vlastníka,
 věci získané před uzavřením manželství,
 majetek nabytý jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví
tohoto manžela,
 bolestné a náhrada za ztížení společenského uplatnění, neboť jde o účelová plnění,
vázaná na osobu poškozeného (toto plnění má oslabit bolest a vyrovnat ztížení
společenského uplatnění, vyplývá to z osobní povahy těchto nároků). Avšak jiná
plnění poskytovaná z titulu náhrady škody způsobené na zdraví (např. odškodnění
ztráty na výdělku) již do společného jmění patří,

40
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 výsledky tvůrčí činnosti, např. obrazy, sochy, knihy apod. - však, výsledky jejich
realizace (tržba z prodeje) již do společného jmění manželů patří 41.
Výlučný majetek byl spravován jen tím manželem, do jehož vlastnictví náležel a
druhý z manželů s ním bez dalšího nemohl nijak nakládat.

2.1.2. Majetek získaný dědictvím
Majetek získaný dědictvím se do společného jmění manželů nezahrnoval a to i
v případě, že byl nabyt za trvání manželství. Důvody, které zákonodárce vedly k tomu,
že tuto kategorii majetku vyloučil, byly vedeny jednak tím, že k dědění dochází
nejčastěji v rámci blízkého příbuzenství – rodiny a rodina se snaží zachovat vlastnictví k
určitému majetku jen pokrevním příbuzným. Druhým důvodem je pak to, že jde sice o
věc nabytou za trvání manželství, ale jeden z manželů se na získání této hodnoty nijak
nepodílel42. Do společného jmění manželů majetek získaný dědictvím nepatřil ani
v případě, že by zákonem nebo závětí povolaní dědici byli oba manželé, a to ani za
situace, pokud by vůle zůstavitele, aby manželé dědictví nabyli do společného jmění
manželů byla vtělena do závěti. Předmět dědictví by ve shora uvedeném případě
manželé nabyli do podílového spoluvlastnictví, neboť ani vůle zůstavitele nemohla
odporovat kogentním ustanovením zákona stran majetku vyloučeného ze společného
jmění manželů. Stejně tak, se ani manželé v rámci dědické dohody nemohli dohodnout,
že dědictví se stane součástí jejich společného jmění manželů43. Zajímavý byl případ,
pokud za trvání manželství na základě dědictví vzniklo jednomu z manželů právo na
uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. Ustanovení § 703 občanského zákoníku
říkalo, jestliže se za trvání manželství manželé nebo jeden z nich stanou nájemci bytu,
vznikne společný nájem bytu manžely. Dle odstavce druhého, vzniklo-li jednomu
z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu,
vzniklo se společným nájmem bytu manžely i společné členství manželů v družstvu.
41
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V případě, že však právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu vzniklo jen
jednomu z manželů z titulu dědictví, kdy jak již bylo uvedeno shora, druhý manželů se
o něj nijak nepřičinil, manželům sice vzniklo právo společného nájmu bytu, avšak
členem družstva se stal jen ten z manželů, který shora uvedené právo zdědil44. Jen tento
z manželů tedy měl právo uzavřít případnou dohodu o převodu práv a povinností
související s členstvím v bytovém družstvu, případně právo na vypořádací podíl
v případě ukončení svého členství v družstvu.

2.1.3. Majetek získaný darem
Ze společného jmění manželů byl vyloučen i majetek nabytý darováním.
Jestliže dárce, ať již před uzavřením manželství, nebo i po jeho uzavření, obdaroval
některého z manželů, byl tento majetek ve výlučném vlastnictví obdarovaného manžela.
V případě, že dárce projevil vůli obdarovat oba manžele společně, tak majetek nabývali
nikoli do společného jmění manželů, ale do podílového spoluvlastnictví. Toto si
manželé často neuvědomovali a např. dary, které obdrželi k uzavření manželství,
chybně považovali za součást společného jmění manželů a v případě zániku manželství
tyto dary jako součást společného jmění manželů požadovali vypořádat.
Sporná byla i otázka, jak nahlížet na darování mezi manžely. V běžném životě
často dochází k situacím, ať již u příležitosti narozenin, svátků či vánoc, že jeden
z manželů daruje určitou věc druhému z manželů. Darování v pravém slova smyslu
mezi manžely přípustné bylo, avšak šlo o něj, jen pokud jeden z manželů druhému
z manželů daroval věci z majetku, který byl jeho výlučným vlastnictvím, nebo v případě
smluvní změny rozsahu společného jmění manželů, dle § 143a ObčZ, tj. jde-li o věci
z majetku, který netvoří součást společného jmění manželů. V opačném případě, tj.
pokud jde o věc, která je součástí společného jmění manželů, nebo byla pořízena za
prostředky ze společného jmění manželů, se vlastně jednalo jen o nakládání se
společným majetkem a nikoli o darování45.
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Dalším sporným bodem mezi manžely bylo darování předmětů, které svou
povahou slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů a byly tak z režimu společného
jmění manželů vyloučeny. K tomuto typu darování mezi manžely ostatně dochází
nejčastěji. Byla-li předmětem daru věc, jejíž hodnota byla přiměřená majetkovým
poměrům manželů, tak manžel k jejímu zakoupení ani nepotřeboval souhlas druhého
manžela. Jestliže však jeden z manželů druhému daroval velmi drahou věc (např. drahé
šperky, luxusní kožich, osobní automobil), která dle své povahy sloužila osobní potřebě
jen jednoho z manželů a nebyla tedy předmětem společného jmění manželů, pak dle
judikatury (viz. R 42/72) by manžel, který tuto drahou věc získal, měl do společného
jmění manželů nahradit hodnotu této věci, resp. to, co ze společného majetku na tento
jeho výlučný majetek bylo vynaloženo, tj. např. kupní cenu kožichu. K tomuto
nahrazení docházelo v praxi zejména v souvislosti s vypořádáváním společného jmění
manželů. Tento přístup je veskrze spravedlivý a pozitivní, neboť vzhledem k tomu, že
byla darována věc, která slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů, tj. tato věc byla
vyloučena ze společného jmění manželů, avšak na její pořízení byly použity nemalé
prostředky ze společného jmění manželů, tak by hodnota této věci měla být ve prospěch
společného jmění manželů nějak kompenzována. Opačný přístup by znamenal
neodůvodněné zvýhodnění jednoho z manželů vůči druhému z nich.

2.1.4. Věci, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho
z manželů.
Při charakteristice věci, která dle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho
z manželů, byla důležitá jednak její povaha, tj. muselo jít o věc, která byla svou
povahou schopna sloužit osobní potřebě, a jednak se muselo jednat o věc, která
skutečně v daném konkrétním případě osobní potřebě sloužila46. Sama povaha věci
nestačila, tj. nestačilo, že by dle svého určení tomuto účelu mohla sloužit, ale muselo se
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skutečně jednat o věc, která sloužila osobní potřebě jednoho z manželů47. Při hodnocení
zda šlo skutečně o věc sloužící výlučně jen jednomu z manželů, bylo třeba přihlédnout i
k majetkové situaci a přiměřenosti hodnoty takové věci majetkovým poměrům manželů.
Jestliže např. rodina vlastnila jeden osobní automobil, který užíval, resp. řídil jen
manžel, ale automobilem vozil manželku a děti na nákupy, nešlo o věc sloužící osobní
potřebě

jen

jednoho

z manželů.

Stejná

byla

situace

v případě

domácích

elektrospotřebičů, jako je pračka, či myčka nádobí, i zde ačkoli šlo o věci, které
používal jen jeden z manželů, tak slouží celé rodině a tudíž byly součástí společného
jmění manželů. Jiná byla situace, pokud rodina vlastnila dva automobily, jeden rodinný
a druhý, který byl užíván výlučně jedním z manželů. V tomto případě automobil
užívaný výlučně jedním z manželů není součástí společného jmění manželů, neboť
sloužil osobní potřebě jen jednoho z manželů48.

2.1.5. Ostatní vyloučený majetek
Ostatní níže uvedený majetek byl ze společného jmění manželů opět vyloučen,
zejména z důvodu absence zásluhy druhého z manželů o jeho nabytí. Do společného
jmění manželů nepatřil majetek, který měl každý z manželů ještě před uzavřením
manželství a rovněž majetek nabytý za tento majetek. Zajímavá byla situace při nabytí
majetku formou veřejné dražby, kdy jestliže byla věc nabyta ve veřejné dražbě za
finanční prostředky náležející výlučně jen jednomu z manželů, tak i pokud druhý
z manželů podepsal potvrzení o nabytí vlastnictví dle zákona o veřejných dražbách č.
26/2000 Sb., tj. projevil vůli nabýt věc společně do společného jmění manželů, tak takto
nabytá věc součástí společného jmění manželů nebyla, neboť pouhá vůle nestačila49.
Součástí společného jmění manželů se takto nabytý majetek mohl stát v případě, že by
manželé modifikací (smlouvou uzavřenou ve formě notářského zápisu) své společné
jmění rozšířili i na případy, kdy majetek nabývají za svůj výlučný majetek50. V běžném
životě mohlo docházet k tomu, že peněžní prostředky náležející výlučně jen jednomu
z manželů byly použity na běžné náklady domácnosti, tj. na potraviny, dovolenou,
47
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úhradu nájemného, energií, atd. V takovémto případě, při případném vypořádání
společného jmění manželů pak ten z manželů, který tyto prostředky vynaložil, neměl
právo na vrácení tohoto vnosu svých výlučných finančních prostředků ve prospěch
společného jmění. Jiná byla situace, pokud by na pořízení určité konkrétní věci, např.
televize, byly použity, jak finanční prostředky ze společného jmění manželů, tak
výlučné finanční prostředky jen jednoho z manželů. Zde by při případném vypořádání
měl manžel, který na koupi věci náležející do společného jmění manželů poskytl své
výlučné finanční prostředky právo na náhradu tohoto vnosu51.
Věci vydané v rámci předpisů o restituci majetku jednoho z manželů, který měl
vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství, anebo jemuž byla věc vydána
jako právnímu nástupci původního vlastníka, rovněž nevcházely do společného jmění
manželů, a to z důvodu historického vlastnictví jen jedním z manželů. Jednalo se zde o
nabytí majetku na základě zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých
majetkových křivd, dále podle zákona č. 87/191 Sb., o mimosoudních rehabilitacích a
podle zákona č. 229/1991Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku. Účelem těchto zákonů bylo zejména napravení křivd a proto
novelou občanského zákoníku z roku 1991, resp. ustanovení § 143 občanského
zákoníku, které nabylo účinnosti 01.01.1992, byl i tento majetek vyloučen ze
společného jmění manželů, neboť by bylo nespravedlivé, kdyby tento majetek vlastnil i
manžel, který se o něj nijak nepřičinil, popřípadě neměl k němu žádný historický, či
rodový vztah52.

2.2. Závazky
2.2.1. Platná právní úprava
Součástí společného jmění manželů byly, počínaje účinností zákona č. 91/1998
Sb., i závazky a pohledávky, které manželům vznikly. Do společného jmění manželů
náležely závazky, které vznikly za trvání manželství jednomu z manželů, nebo jim
51
52

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 22 Cdo 3421/2006
Holub, M., Bičovský, J., Pokorný, M., Společné jmění manželů. 2.vyd. Praha: Linde, 2009, s.75.

27

oběma společně. Naopak do společného jmění manželů se nezařazovaly závazky, které
se týkaly výlučného majetku každého z manželů, a závazky, jejichž výše přesahovala
míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z manželů, bez
souhlasu druhého. Každý z manželů tak libovolně, bez vědomí a souhlasu druhého mohl
např. uzavřít smlouvu o půjčce, či úvěru. To, zda se jednalo o závazek náležející do
společného jmění manželů, záviselo na přiměřenosti takového závazku majetkovým
poměrů v tom kterém konkrétním manželství, tj. musel se zkoumat např. rozsah
majetku, jež měli manželé ve společném jmění manželů, jejich majetkové a výdělkové
poměry, atd.53
Závazky, které byly součástí společného jmění manželů, plnili oba manželé
společně a nerozdílně a ručili za ně veškerým svým majetkem, tj. jak majetkem ve
společném jmění manželů, tak svým výlučným majetkem54. Důsledkem pasivní
solidarity pak byla možnost žalovat o splnění závazku náležejícího do společného jmění
manželů kteréhokoli z manželů. V této souvislosti je třeba upozornit na rozhodnutí
velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České
republiky, který v rozsudku sp.zn. 31 Odo 677/2005 ze dne 12.09.2007 zaujal názor,
kterým odmítl závěr, že splnění závazku sjednaného za trvání manželství jen jedním
z manželů může v nalézacím řízení věřitel vymoci i po druhém z manželů. Svůj závěr
odůvodnil tím, že ustanovením o solidárním plnění závazků manžely zákonodárce
nemínil vnutit věřiteli vedle subjektu, se kterým se rozhodl uzavřít smlouvu ještě jeho
manžela, jako další subjekt na druhé straně. Je pravda, že předmětem závazku často
nemusí být jen zaplacení peněžité částky, ale může se jednat i o plnění náležející ve
výkonech, např. zhotovení určitého díla, pro nějž si věřitel vybral konkrétní subjekt, a
nestojí o to, aby k povinnosti zhotovit toto dílo byla zavázána i jiná osoba, než ta, kterou
si vybral pro jeho zhotovení

55

. Tento kontroverzní závěr byl praxí přijímám velmi

rozpačitě a nejednotně, a to vzhledem k jeho přímému protikladu se zněním zákona,
resp. ustanovení § 143 a odst. 1 písm. b), občanského zákoníku, zakládající solidaritu
manželů.
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Otázka, zda jde o závazek, který je předmětem společného jmění manželů, či
nikoli, byla klíčová hlavně pro věřitele, a měla význam zejména ve vztahu k majetku,
z něhož ho šlo případně uspokojit. Šlo-li o závazek, který byl předmětem společného
jmění manželů, šlo jej uspokojit jak z majetku tvořícího společné jmění manželů, tak
z výlučného majetku manželů, tj. z veškerého majetku manželů. Pokud šlo o závazek
jen jednoho z manželů, který nebyl součástí jejich společného jmění manželů, šlo jej
uspokojit z majetku tvořícího společné jmění manželů a z výlučného majetku toho
z manželů, o jehož závazek se jednalo, tj. nešlo jej již uspokojit z výlučného majetku
druhého z manželů56.
Závazky, které byly předmětem společného jmění manželů, vznikaly zejména ze
smluv, ale mohlo se jednat i o závazek vzniklý z důvodu porušení povinnosti, resp.
odpovědnosti za škodu. V praxi často vznikala otázka, zda i závazek vzniklý z důvodu
porušení povinnosti jedním z manželů byl součástí jejich společného jmění. Odpověď
na ní není jednoduchá, neboť zákon výslovné ustanovení pro tento případ postrádal.
Vzhledem k zásadě „denegatio iustitiae“, mám za to, že je třeba odpověď hledat
v analogii a použít ustanovení stran přiměřenosti majetkovým poměrům manželů, tj.
v případě, že výše škody byla přiměřená majetkovým poměrům manželů, šlo o závazek,
který byl součástí společného jmění manželů, a manželé za něj ručili veškerým svým
majetkem.

2.2.2. STAV DO 01. 08. 1998
Dle právního stavu do 01. 08. 1998 byla základní formou manželského
majetkového práva právní úprava bezpodílového spoluvlastnictví. Předmětem
bezpodílového spoluvlastnictví, jak je již uvedeno shora, mohlo být toliko to, co mohlo
být předmětem vlastnictví, tj. pouze věci. Práva a závazky jeho předmětem být
nemohly. Dle tehdejší praxe a judikatury se pohledávky a závazky, ač nebyly součástí
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bezpodílového spoluvlastnictví, vypořádávaly při jeho zániku, a to dle zásad platných
pro vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví, tj. jejich podíly byly stejné57.
Závazky a pohledávky, které jednomu nebo oběma manželům vznikly za trvání
manželství, se řídily obecným režimem platným pro závazky jen v případě, že se
jednalo o závazek, kdy se právní úkon týkal společné věci, tj. odpovídali za něj manželé
solidárně, a věřitel se mohl případně hojit na veškerém jejich majetku, tj. jak na majetku
v bezpodílovém spoluvlastnictví, tak i majetku výlučném. Například smlouvu o půjčce
mohl uzavřít jen jeden z manželů i bez souhlasu druhého, avšak dlužníkem se stal právě
jen tento manžel58. V případě, že za trvání manželství pouze jeden z manželů uzavřel
smlouvu o půjčce, a následně bylo těchto peněz použito na koupi určité věci, docházelo
tak k paradoxním případům, že tato věc náležela do bezpodílového spoluvlastnictví
manželů, ač ze smlouvy o půjčce byl zavázán jen jeden z manželů59.

3. ZDROJE SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ
Vzhledem k tomu, že společné jmění manželů vznikalo okamžikem uzavření
manželství, začínalo se také nejdříve tímto okamžikem naplňovat. Do společného jmění
manželů vcházel zejména majetek úplatně nabytý za trvání manželství. Již tradičně bylo
z režimu společného majetku vylučováno bezúplatné nabytí majetku, tj. nabytí majetku
děděním a darováním, a to i v případě, byli-li obdarování oba manželé. V praxi bylo
možné se často setkat s případy, kdy manželé v rámci návrhu na vypořádání společného
jmění manželů rozhodnutím soudu uváděli jako majetek k vypořádání i svatební dary,
s tvrzením, že byly darovány jim oběma. Ani v těchto případech, tj. byla-li vůle dárce k
tomu, aby dar směroval oběma manželům, však dary nevcházely do společného jmění
manželů a nemohly být následně v rámci řízení o vypořádání společného jmění manželů
vypořádány. Dary, které byly darovány oběma manželům, se nacházely v
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jejich podílovém spoluvlastnictví a musely tedy být vypořádány dle pravidel vlastních
tomuto režimu.
Společné jmění manželů se naplňovalo především z příjmů ze závislé činnosti
nebo podnikání, z majetku nabytého za tyto zdroje a z výnosů ze společného majetku.
Nejčastější a nejběžnější způsob naplňování společného jmění manželů představovala
mzda, poskytnutá v jakékoli formě, třeba i naturální, avšak pouze již vyplacená.
Zákoník práce považuje právo na mzdu za osobní nárok zaměstnance, a proto
předmětem společného jmění manželů byla až mzda vyplacená, či přikázaná na účet
zaměstnance60. Do společného jmění manželů náležela mzda celá, a nikoli jen její část,
která by případně zbyla po uspokojení potřeb rodiny, dětí, popř. manželů. V souvislosti
s pracovním poměrem je třeba poznamenat, že práva a povinnosti zaměstnance
z pracovního poměru do společného jmění manželů nespadají, jinak by totiž manžel
zaměstnance z titulu společného jmění (solidární odpovědnost), byl povinen spolu se
zaměstnancem uspokojit nároky, které má zaměstnavatel vůči zaměstnanci 61. V případě,
že před uzavřením manželství by jeden z manželů vykonal určitou práci, ale odměna za
ni by mu byla vyplacena, až po uzavření manželství, tato odměna do společného jmění
manželů nespadala, neboť šlo o pohledávku na vyplacení mzdy, která jednomu
z manželů vznikla ještě před uzavřením manželství. Tato pohledávka byla tedy
výlučným majetkem manžela a de facto, manžel za tento svůj výlučný majetek
(pohledávku) nabýval peněžní prostředky, které z tohoto důvodu byly také jeho
výlučným majetkem62.
Mezi zdroje společného jmění manželů patřily také odměny za dobré pracovní
výsledky, vynálezy a autorská díla, avšak, jak bylo uvedeno shora jen ty, které byly za
trvání manželství vyplaceny, dále prémie, odměny za zlepšovací návrhy a nálezné.
Rovněž sem náležely výhry ze sázkových her, přičemž rozhodujícím okamžikem
v případě losu, byl okamžik výhry, nikoli jeho zakoupení.
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Společné jmění manželů může být naplněno i plněním z pojistných smluv,
pokud bylo za trvání manželství ve prospěch některého z manželů realizováno63.
Jak již bylo uvedeno výše, nabytí akcií jedním z manželů za trvání manželství
nezakládalo účast druhého manžela na této společnosti, nicméně hodnota těchto akcií
nebo obchodního podílu, předmětem společného jmění manželů již byla, stejně tak byl
předmětem společného jmění manželů výnos z těchto akcií. Sporné bylo, zda do
společného jmění manželů spadaly i akcie nabyté v kuponové privatizaci. Dle již
ustálené soudní praxe se akcie nabyté v kuponové privatizaci součástí společného jmění
manželů nestávají, a to ani v případě, že byly zaplaceny z prostředků ve společném
jmění manželů, neboť jde o osobní nárok každého z manželů. Při případném vypořádání
společného jmění manželů je bylo třeba zohlednit jako náklad, který byl vynaložený ze
společných prostředků na výlučný majetek jen jednoho z manželů64. Ostatní cenné
papíry samozřejmě předmětem společného jmění manželů být mohly. Další spornou
otázkou bylo, zda do společného jmění manželů spadá pozemek, když před vznikem
manželství byla jedním z manželů uzavřena dohoda o osobním užívání tohoto pozemku,
avšak následně byla registrována již za trvání manželství. Řešení bylo takové, že
příslušný pozemek v důsledku transformace přešel do vlastnictví toho z manželů, který
uzavřel dohodu o jeho osobním užívání a nikoli do společného jmění manželů65.
Společné jmění manželů může být naplněno i přírůstky, ať už se jedná o
přírůstky společného majetku, nebo majetku výlučného. Součástí společného jmění
manželů se tyto přírůstky stávají okamžikem jejich oddělení. Zajímavá je situace u
úroků z vkladů. Pokud vklad samotný, tj. jistina do společného jmění manželů nespadá,
neboť ji jeden z manželů nabyl ještě před uzavřením manželství, tak úroky součástí
společného jmění manželů již jsou. V případě, že si jeden z manželů za peníze, které
našetřil ještě před uzavřením manželství, a které má uloženy na bankovním účtu koupil
např. nemovitost, a peníze si z účtu vybral po uzavření manželství, tak byť po uzavření
manželství k penězům přibyl sebemenší úrok, tak jde již o nemovitost ve společném
jmění manželů, neboť na její pořízení byly, byť i z malé části použity společné
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prostředky v podobě onoho úroku. Tento postup se mohl jevit vůči manželovi, který měl
takto našetřené finanční prostředky jako nepřiměřeně tvrdý, kdy při případném
vypořádání společného jmění manželů, by měl nárok na náhradu toho, co ze svého na
společný majetek vynaložil, ale vzhledem k inflaci na jedné straně a růstu cen
nemovitostí na druhé straně, se druhý z manželů na jeho úkor obohatí66.

4. ZPŮSOBY NABÝVÁNÍ MAJETKU
Majetek můžeme definovat jako souhrn věcí, práv, pohledávek a jiných penězi
ocenitelných hodnot67. Majetek, resp. jeho vlastnictví, šlo dle § 132 občanského
zákoníku nabýt kupní, darovací nebo jinou smlouvou, děděním, rozhodnutím státního
orgánu nebo na základě jiných skutečností stanovených zákonem. Vzhledem k tomu, že
musíme ze SJM vyloučit nabývání na základě dědění a darování, bylo nejčastějším
způsobem nabytí kupní smlouva.

4.1. Nabývání na základě smlouvy
Do společného jmění manželů se majetek nabýval na základě smlouvy uzavřené
za trvání manželství, buď jedním z manželů, nebo jimi oběma společně. Důležité je, že
na úhradu musely být alespoň z části použity prostředky ze společného jmění manželů.
Do společného jmění manželů šlo nabývat jak smlouvou kupní, tak smlouvou o dílo,
smlouvou o prodeji podniku, smlouvou směnnou, ale i smlouvou pracovní atd.
V případě, že se smlouvou nabývala movitá věc, vázal se okamžik přechodu vlastnictví
k předání věci. Takto se také u movitých věcí vlastnictví nejčastěji nabývalo, ovšem
vzhledem k tomu, že se jednalo o ustanovení dispozitivní, mohli si účastníci sjednat i
jiný okamžik přechodu vlastnictví, např. zaplacením kupní ceny. Z hlediska zařazení
věci do společného jmění manželů byl důležitý právě okamžik nabytí vlastnictví, a
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nikoli např. uzavření smlouvy, neboť teprve nabytím vlastnictví, se věc stávala součástí
společného jmění manželů68. V případě nabytí nemovitosti, se vlastnictví nabývalo až
vkladem do katastru nemovitostí. V této souvislosti se mluví o principu „intabulačním“.
Katastr nemovitostí předmětnou nemovitost zapsal s právními účinky vkladu ke dni
podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Tímto datem se
tedy nabývalo vlastnictví k nemovité věci. Jestliže byl podán návrh na zápis
vlastnického práva k nemovitosti před uzavřením manželství, stala se nemovitost
výlučným vlastnictvím jen jednoho z manželů, a to i přesto, že např. kupní cena byla
splatná již za uzavření manželství (např. kupní cena byla splatná, až po zápisu
vlastnického práva co katastru nemovitostí, což může nějakou dobu trvat, nebo se kupní
cena splácí v průběhu několika let) a byla zaplacena ze společných prostředků.
Takovouto platbu, šlo pouze při vypořádání společného jmění manželů zohlednit jako
výdaj vynaložený ze společných prostředků na výlučný majetek jednoho z manželů69.
Jestliže nemovitost byla zcela zaplacena z výlučných prostředků jen jednoho z manželů,
ale účastníci kupní smlouvy byli oba manželé, a projevili vůli nabýt věc do
bezpodílového spoluvlastnictví manželů (dnes společné jmění manželů), pak se tato věc
stala předmětem jejich bezpodílového spoluvlastnictví manželů70.

4.2. Nabývání na základě rozhodnutí státního orgánu
K nabývání vlastnictví rozhodnutím státního orgánu docházelo rozhodnutím
soudu nebo správního orgánu, a sice rozhodnutím konstitutivní, tj. takovým, které nově
zakládá, konstituuje práva a povinnosti, a které má právní účinky „ex nunc“. Naopak
rozhodnutí deklaratorní, pak jen osvědčovalo, že tady již v minulosti nastala určitá
právní skutečnost, se kterou zákon spojoval nabytí vlastnictví, a mělo účinky „ex tunc“.
Šlo například o rozhodnutí o neoprávněné stavbě zřízené na cizím pozemku, kdy jestliže
byl vlastníkem pozemku jen jeden z manželů, mohl mu soud přikázat stavbu za
náhradu, a tato stavba byla nadále jen v jeho výlučném vlastnictví. V případě, že na
68
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úhradu náhrady za neoprávněnou stavbu byly použity prostředky ve společném jmění
manželů, tak při případném vypořádání, bylo ve prospěch společného jmění manželů
třeba nahradit to, co z něj bylo vynaloženo na oddělený majetek jednoho z manželů, tj.
v daném případě na vyplacení náhrady a neoprávněnou stavbu. V případě, že pozemek,
na němž se nacházela neoprávněná stavba, měli manželé v podílovém spoluvlastnictví,
měli v podílovém spoluvlastnictví i neoprávněnou stavbu a v případě, že pozemek byl
ve společném jmění manželů, byla ve společném jmění manželů i stavba71.
Vlastnictví šlo nabýt i formou příklepu při výkonu rozhodnutí prodejem
movitých a nemovitých věcí dle o.s.ř., nebo při veřejné dražbě, dle zákona o dražbách
(pak samozřejmě nejde o nabytí vlastnictví formou soudního rozhodnutí), ale i takto se
nabýval majetek do společného jmění manželů, i když vydražitelem byl jen jeden
z manželů, a dokonce i v případě, že k úhradě ceny použil své výlučné prostředky. Jde o
případ, kdy se dle § 143 občanského zákoníku nabývalo do společného jmění manželů,
bez ohledu na použité finanční prostředky72.

4.3. Nabývání na základě jiných skutečností
Vlastnictví šlo nabýt i zhotovením nové věci. Okamžikem nabytí vlastnictví zde
bylo zhotovení věci. Jestliže byla určitá věc zhotovena za trvání manželství jedním
z manželů, nebo i jimi oběma, byla ve společném jmění manželů. Pokud věc byla
zhotovena před uzavřením manželství, byla ve výlučném majetku toho z manželů, který
ji zhotovil. Pokud by se jednalo o zhotovení stavby, zde její vznik nebyl totožný se
stavební dokončeností, nebo s vydáním kolaudačního rozhodnutí, ale rozhodujícím
okamžikem bylo vybudování stavby minimálně do takového stádia, od něhož počínaje
všechny další stavební práce směřovyly již k jejímu dokončení. V případě nadzemních
staveb se za takovýto stav označovala situace, kdy již bylo jednoznačným a
nezaměnitelným způsobem patrné dispoziční řešení prvního nadzemního podlaží73.
Jestliže tedy jeden z manželů stavbu ještě před uzavřením manželství vybudoval do
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takového stádia rozestavěnosti, že již stavbu bylo lze považovat za existující, tak i
v případě, že na její dokončení byly použity prostředky ze společného jmění manželů,
šlo o stavbu v jeho výlučném vlastnictví74. Druhý z manželů pak při vypořádání
společného jmění manželů mohl požadovat, aby ve prospěch společného jmění manželů
bylo uhrazeno to, co bylo takto vynaloženo na stavbu ve výlučném vlastnictví druhého
z manželů.
U nově zhotovovaných věcí je třeba poukázat i na specielní úpravu autorského
zákona, kdy například v případě vytvoření uměleckých děl, samotným vytvořením se
dílo nestávalo součástí společného jmění manželů, ale do společného jmění manželů
přešel, až samotný výnos z jeho prodeje. Obdobně je to i u práv k vynálezům a
patentům.
Do společného jmění manželů šlo nabývat i přírůstkem, o tomto bylo psáno již
shora. Dalším způsobem nabytí do společného jmění manželů bylo vydržení. Pro
vydržení bylo dle ustanovení §134 občanského zákoníku třeba jednak, aby držitel byl
oprávněný, tj. se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře, že mu věc nebo právo
patří, tj. nakládal s věcí jako s vlastní, a jednak uplynutí určité doby, po kterou daná
osoba věc nebo právo drží. V případě movitých věcí šlo o dobu 3 let, v případě
nemovitých věcí o dobu 10-ti let. Dle nálezu Ústavního soudu, stal-li se oprávněný
držitel vydržitelem věci, přešla tato věc do bezpodílového spoluvlastnictví manželů
(dnes společné jmění manželů), pokud manželé žili v trvalém manželství, za
existujícího bezpodílového spoluvlastnictví manželů (dnes společného jmění manželů).
K vydržení vlastnického práva k nemovitosti do společného jmění manželů došlo i
v případě, že jeden z manželů byl v postavení oprávněného držitele, zatímco druhý
manžel nikoli, tj. o absenci nabývacího titulu věděl, nebo na základě omylu byl
subjektivně přesvědčen, že tato nemovitost v jejich společném jmění manželů je75.
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IV. SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ A PODNIKÁNÍ
1. O PODNIKÁNÍ OBECNĚ
Po roce 1989 u nás došlo vlivem politických a sociálních změn k tomu, že jeden
nebo oba manželé začaly podnikat, což samozřejmě mělo vliv i na jejich společné jmění
a vynutilo si adekvátní právní úpravu. Podnikání jednoho z manželů nebo jich obou má
vliv jak na vztahy mezi nimi, na jejich společné jmění, tak na vztahy s třetími osobami.
Podnikáním manželů však nebylo, pokud podniká jen jeden z manželů, a druhý mu
pomáhal, resp. s manželem spolupracoval. Soudní praxe zde totiž uzavřela, že pracovní
činnost manžela, kterou vykonával jako osoba spolupracující s manželem podnikatelem,
není podnikáním76. Mezi manžely nemohl vzniknout ani pracovní poměr, neboť to
vylučoval zákoník práce77.
Definice podnikání jsme mohli najít v ustanovení § 2 obchodního zákoníku č.
513/1991 Sb., a rovněž v zákoníku živnostenském č. 455/1991 Sb. Podnikání bylo
definováno jako soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním
jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. Podnikání, resp. výnos
z něho, byl tedy jedním z příjmů a ze zdrojů a způsobů naplňování společného jmění
manželů, a to ať již šlo o podnikání jednoho nebo obou manželů.
Výnos z podnikání náležel do společného jmění manželů dokonce i tehdy, pokud
jeden z manželů na podnikání použil svoje výlučné finanční prostředky, neboť
předmětem společného jmění manželů, jak bylo uvedeno již shora, byl i výnos
z výlučného majetku každého z manželů78. Jestliže však z výnosu podnikání byly
pořízeny věci sloužící podnikání, stávaly se výlučným vlastnictvím podnikajícího
manžela, neboť tak uvádělo ustanovení § 143 občanského zákoníku79. Oproti jiné
výdělečné činnosti, např. závislé je podnikání svým způsobem rizikovější, neboť
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podnikatel do podnikání nevnáší jen svoji práci, know how, ale i finanční prostředky80.
Společné jmění manželů z podnikání může nejen profitovat, ale na druhé straně musí
nést i případnou tíži neúspěchu, kdy závazky, které podnikajícímu manželu v souvislosti
s podnikání vznikly, nelze ze společného jmění manželů vylučovat. Na druhé straně
právní úprava společného jmění manželů přinášela nepodnikajícímu manželovi určité
nástroje, jak se těmto případným nepříznivým následkům podnikání bránit, a jak
společné jmění manželů ochránit (o tom viz dále).

2. PODNIKATEL
Definici podnikatele jsme mohli najít obdobně jako definici podnikání
v ustanovení § 2 odst. 2 obchodního zákoníku, popř. v živnostenském zákoníku.
Podnikatelem dle obchodního zákoníku byla osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
osoba, která podnikala na základě živnostenského oprávnění a osoba, která podnikala na
základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů. Manželé, nebo
jeden z manželů, tedy mohli podnikat buď jako fyzické osoby, nebo osoby právnické,
resp. společníci obchodních společností. Nejčastěji šlo o společnost s ručením
omezeným, popř. veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost, nebo jako
akcionáři akciové společnosti.

3. OBCHODNÍ PODÍL
Obchodní podíl dle ustanovení § 61 obchodního zákoníku představoval účast
společníka ve společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti. Vedle práv a povinností
jednoho z manželů, která pro něj vyplývala z právní úpravy postavení společníka, však
obchodní podíl v sobě měl i určitou majetkovou hodnotu, neboť například pro účely
obchodního zákoníku se podíl oceňoval mírou účasti společníka na čistém obchodním
majetku společnosti, jež připadal na jeho podíl, nestanovil-li zákon jinak. Čistým
80
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obchodním majetkem tedy byl obchodní majetek (majetek, který patřil podnikateli,
který je fyzickou osobou a sloužil nebo byl určen k jeho podnikání, u právnické osoby,
pak šlo o jeho veškerý majetek) po odečtení závazků vzniklých podnikateli v souvislosti
s podnikáním, pokud šlo o fyzickou osobu, nebo veškerých závazků, pokud šlo o
právnickou osobu.
K nabytí obchodního podílu za trvání manželství mohlo dojít buď převodem
obchodního podílu dle ustanovení § 115 obchodního zákoníku, nebo nabytím
obchodního podílu při zakládání společnosti. V každém shora uvedeném případě, však
podíl nabýval ten z manželů, který příslušný právní úkon učinil, a tento je také zapsán
v obchodním rejstříku, jako společník81. Již před účinností právní úpravy společného
jmění manželů, tj. za právního režimu bezpodílového spoluvlastnictví bylo sporné, zda
obchodní podíl je předmětem společného jmění manželů, či nikoli82. V rámci tehdejší
úpravy

bezpodílového

spoluvlastnictví

platilo,

že

předmětem

bezpodílového

spoluvlastnictví manželů mohla být toliko věc, což obchodní podíl rozhodně nebyl. Věc
určitým způsobem vyřešila novelizace občanského zákoníku provedená zákonem č.
91/1998 Sb., který s účinností od 01. 08. 1998 v § 143 odst. 2, občanského zákoníku
stanovil: „Stane-li se jeden z manželů za trvání manželství společníkem obchodní
společnosti nebo členem družstva, nezakládá nabytí podílu, včetně akcií ani nabytí
členských práv a povinností členů družstva, účast druhého manžela na této společnosti
nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev“. Zákon tedy vyřešil, že nabytí podílu
jedním z manželů za trvání manželství nezakládalo účast druhého manžela na
společnosti. Odpověď na otázku, zda byl obchodní podíl nabytý jedním z manželů za
trvání manželství v jeho výlučném vlastnictví, či z jaké ceny vycházet v případě
případného vypořádání společného jmění manželů, však zákon nedával, nicméně
přinášela jej judikatura. V rozsudku 22 Cdo 700/2004 ze dne 20.07.2004, Nejvyšší soud
České republiky uvedl, jestliže jeden z manželů za trvání manželství z prostředků
společného jmění manželů nabyl obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným,
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stával se tím získaný majetek (hodnota takového podílu) ze zákona součástí společného
jmění manželů.
Další otázkou v souvislosti s vypořádáním společného jmění manželů, jehož
předmětem byl obchodní podíl bylo, jak stanovit hodnotu tohoto podílu. Dle ustanovení
obchodního zákoníku měl společník v případě zániku jeho účasti na společnosti právo
na vypořádací podíl. V řízení o vypořádání společného jmění manželů však nešlo
vycházet z ceny vypořádacího podílu, neboť pojem vypořádací podíl a obvyklá cena
obchodního podílu byly zcela rozdílné hodnoty a mohly se značně lišit83. Dle mého
názoru hodnota tohoto vypořádacího podílu měla být stanovena jeho obvyklou cenou ke
dni zániku společného jmění manželů. V případě vypořádání společného jmění
manželů, resp. obchodního podílu, jej šlo přikázat pouze podnikajícímu manželovi, a
bylo potřeba, aby soud tomuto podnikajícímu manželu přikázal samotný obchodní
podíl, a nikoli jen jeho hodnotu. Obchodní podíl totiž šlo přikázat pouze společníku
obchodní společnosti 84.

4. PODNIK
Dalším pojmem, se kterým jsme se v souvislosti s podnikáním manželů mohli
setkat, byl podnik. Podnik byl v ustanovení § 5 obchodního zákoníku definován jako
soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náležely
věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patřily podnikateli a sloužily k provozování
podniku nebo vzhledem ke své povaze měly tomuto účelu sloužit. Podnik patřil mezi
věci hromadné. Za věc hromadnou pokládáme soubor samostatných věcí, s nimiž bylo
nakládáno jako s jedním celkem a dle okolností hospodářsky dělitelným nebo
nedělitelným85.
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Podnik jako takový mohl být předmětem občanskoprávních vztahů, např.
obchodní zákoník upravoval jako zvláštní smluvní typ smlouvu o prodeji podniku, byl
předmětem dědění a není důvodu, aby nemohl být i předmětem společného jmění
manželů.

4.1. Právní úprava podniku před novelou č. 91/1998 Sb., tj. do 01. 08.
2008.
Dnes již bez jakýchkoli pochybností podnik jednoho nebo obou manželů může
být předmětem společného jmění manželů (pokud nemají společné jmění manželů nijak
modifikované), nebylo tomu tak však vždy. Dle právní úpravy platné do novely zákona
č. 91/1998 Sb., bylo institutem manželského majetkového práva bezpodílové
spoluvlastnictví manželů. Jak již bylo uvedeno shora, předmětem bezpodílového
spoluvlastnictví manželů bylo vše, co mohlo být předmětem vlastnictví a bylo nabyto
jedním nebo oběma manžely společně za trvání manželství, mimo jiné s výjimkou věcí,
které sloužily výkonu povolání jen jednoho z manželů. Věcí, která sloužila k výkonu
povolání, byl i podnik a tudíž nemohl být předmětem bezpodílového spoluvlastnictví
manželů, resp. byl ve výlučném vlastnictví podnikajícího manžela. Předmětem
bezpodílového spoluvlastnictví manželů mohl podnik být pouze v případě, pokud
náležel oběma manželům jako podnikatelům86.

4.2. Právní úprava podniku dle stavu účinného do 31.12.2013
Od. 01. 08. 1998 vzhledem k tomu, že z předmětu společného jmění manželů
nebyly vyloučeny věci sloužící výkonu povolání jen jednoho z manželů, jím mohl být i
podnik jednoho z manželů. V případě, že ještě před účinností zákona č. 91/1998 Sb.,
měl jeden z manželů ve svém výlučném vlastnictví podnik, tak tento se s účinností od
01. 08. 1998 předmětem nového institutu manželského majetkového práva – společného
jmění manželů nestal, neboť dle přechodných ustanovení článku VIII bodu 2. zákona č.
86
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91/1998 Sb., věci, které k 01. 08. 1998 byly předmětem bezpodílového spoluvlastnictví
manželů, se staly součástí společného jmění manželů. Vzhledem k tomu, že podnik
jednoho z podnikajících manželů byl v jeho výlučném vlastnictví, a tudíž nebyl
předmětem bezpodílového spoluvlastnictví manželů, nemohl se stát ani předmětem
společného jmění manželů87.
Pokud byl předmětem společného jmění manželů podnik, náležejí do společného
jmění manželů rovněž i příjmy z něj. Stejně tak, pokud byl podnik ve výlučném
vlastnictví jen jednoho z manželů, tak příjmy z něj byly již součástí společného jmění
manželů, neboť předmětem společného jmění manželů byl i výnos z výlučného majetku
každého z manželů. Problém ovšem nastával se stanovením, zda předmětem společného
jmění manželů měl být veškerý zisk z podniku, nebo jen ta jeho část, kterou podnikatel
určil. Na jedné straně by předmětem společného jmění manželů měl být veškerý zisk,
neboť zákon o tom, že by předmětem společného jmění manželů mohla být i jen část
výnosu nemluvil. Na druhé straně lze chápat potřebu podnikatele část zisku, nebo i celý
zisk vložit zpět do podniku, za účelem rozvoje a inovace podniku, a potenciálně si takto
zajistit vyšší tvorbu zisku v budoucnosti. Mohlo ovšem dojít k situaci, kdy podnikající
manžel reinvesticí zisku zpět do podnikání činil za účelem snížení společného jmění
manželů. Vyjasnění celé situace přinesla poměrně konstantní judikatura, která stanovila,
že pokud je výnosu z podnikání použito na koupi věcí, které slouží podnikání, stávají se
výlučným vlastnictvím podnikajícího manžela (§143 občanského zákoníku), jestliže
jsou výnosy investovány zpět do podnikání, jde o vynaložení prostředků bezpodílového
spoluvlastnictví manželů (dnes společného jmění manželů) do výlučného majetku jen
jednoho z manželů, a v takovémto případě tato investice do výlučného majetku jen
jednoho z manželů měla být ve prospěch bezpodílového spoluvlastnictví manželů (dnes
společného jmění manželů) navrácena. Z vypořádání společného jmění manželů však,
jak již bylo mnohokrát judikaturou konstatováno, nešlo činit vyúčtovací spor, v němž
by byly dohledávány jednotlivé výnosy a výdaje s jejich účelovým určením. Rovněž
nešlo odhlédnout od toho, že příjmy z výlučného majetku jen jednoho z manželů
(rozuměj z podnikání) naplňovaly společné jmění manželů, byly ve prospěch manželů
společně konzumovány (náklady domácnosti, pořízení vybavení domácnosti, dovolená,
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atd.), zatímco podnikající manžel měl výdaje a závazky, které z podnikání plynuly,
rovněž hodnota věcí, které sloužily jeho podnikání, se jejich užíváním při podnikání
snižovala. Částka, kterou tedy podnikající manžel měl ve prospěch společného jmění
manželů nahradit se tak měla rovnat rozdílu mezi aktivy a pasivy podnikání, což byla
cena podniku ke dni zániku společného jmění manželů, k čemuž dochází právní mocí
rozsudku o rozvodu manželství. Cenu podniku, vzhledem k tomu, že k jejímu zjištění je
potřeba určitých odborných znalostí bylo, jakož i v jiných případech, nutné stanovit
znalcem z oboru ekonomika. V případě, že byl podnik vytvořen i vynaložením
výlučných finančních prostředků podnikajícího manžela, bylo třeba od takovéto
hodnoty podniku odečíst částku, kterou ze svých výlučných prostředků podnikající
manžel na podnik vynaložil. Pokud hodnota podniku vyšla záporně, tak vlastně nebylo
co nahrazovat88.

5. LEASING
S leasingem jsme se mohly setkat jak u manželů, kde alespoň jeden z nich
podniká, tak u manželů, kde nepodniká žádný z manželů. K prudkému nárůstu
leasingových smluv došlo zejména v souvislosti s masivním rozvojem podnikání v 90.
letech, kdy leasing byl podnikateli využíván za účelem pořízení věcí, které podnikatel
potřeboval k podnikání, přičemž jejich hodnota je splácena postupně formou
leasingových splátek. Podnikatel často ke svému podnikání potřebuje pořízení strojů,
technologií, automobilů, či jiného vybavení, přičemž kdyby jejich cenu byl nucen
zaplatit najednou, nebyl by toho schopen. Leasing tedy v tomto případě může vlastně
sloužit jako jakási forma úvěru, přičemž snižuje i daňovou povinnost podnikatele.
Leasing představuje dlouhodobý, na předem sjednanou dobu, nájem předmětu
dlouhodobé spotřeby za dohodnutou cenu89. Leasingová smlouva nebyla upravena
komplexně jak jeden smluvní typ, jako tomu bylo např. u smlouvy kupní, ale řadila se
ke smlouvám inominátním (§ 269 obchodního zákoníku). Leasing můžeme rozdělit na
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operatiní a finanční. V případě finančního leasingu, jak již bylo uvedeno shora,
poskytovatel leasingu, který předmět leasingu musel nejprve získat od výrobce nebo
prodejce tento předmět, již jako svoji věc, přenechával koncovému uživateli do
zpravidla dlouhodobého nájmu, na předem stanovenou dobu, za předem stanovenou
cenu leasingových splátek, a součástí smlouvy zpravidla bývalo i ujednání o možnosti
po skončení leasingu jeho předmět koupit za zbytkovou cenu. Celková cena leasingu,
hrazená formou leasingových splátek v sobě zahrnovala částku na postupnou úhradu
kupní ceny a nákladů na financování koupě, např. formou úvěru a samozřejmě i
přirážku pro poskytovatele leasingu. Po ukončení leasingu pak ke koupi najaté věci
docházelo na základě zvláštního ujednání ve vlastní smlouvě o leasingu, nebo se tak
dělo uzavřením samostatné smlouvy o koupi najaté věci ještě za trvání leasingového
vztahu. Při finančním leasingu poskytovatel leasingu na uživatele na jedné straně
přenášel veškerá užívací práva, ale na druhé straně uživatel leasingu nesl povinnost
řádné péče o věc a nesl i rizika a povinnosti spojené s užíváním věci, např. předmět
leasingu musel pojistit. Přesný rozsah práv a povinností vycházel vždy z konkrétní
leasingové smlouvy, resp. často ze všeobecných obchodních podmínek, které pak byly
nedílnou součástí smlouvy90.
Operativní leasing byl méně častou formou leasingu. Šlo o takovou formu
leasingu, jejímž předmětem byl zpravidla krátkodobý nájem věci, popř. nájem předmětu
leasingu na dobu neurčitou, ovšem se smluvně zaručenou možností ukončení
leasingového vztahu ve velmi krátké době. U tohoto typu leasingu na uživatele, stejně
jako u finančního leasingu, přecházela povinnost předmět leasingu řádně udržovat, a
rovněž na něj přecházelo nebezpeční vzniku škody na věci. Na rozdíl od finančního
leasingu mu ovšem po ukončení leasingu nevznikalo právo na odkoupení pronajaté
věci91.
Vzhledem k tomu, že leasing byl poměrně hojně využívaným institutem,
objevovala se tato problematika stále častěji i při vypořádání společného jmění
manželů, zejména tam, kde jeden z manželů podnikal. Jestliže jeden z manželů
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podnikal, a za trvání manželství uzavřel leasingovou smlouvu s tím, že předmět
leasingu využíval ke svému podnikání, a nabyl k němu vlastnické právo až po zániku
manželství, tak v případě vypořádání společného jmění manželů často druhý z manželů
požadoval, aby ve prospěch společného jmění manželů nahradil částky, které byly
vynakládány na leasingové splátky s tvrzením, že na ně bylo plněno ze společných
prostředků, kam samozřejmě patřily i výnosy z podnikání. Takovýto postup ovšem
nebyl správný, neboť podnikající manžel tím, že podnikatel přinášel do společného
jmění manželů výnosy z tohoto podnikání, na druhé straně podnikání s sebou neslo i
určitá rizika, mělo své náklady a v případě, kdy k podnikání používal i předmět leasingu
(např. automobil nebo stroje), tak jeho používáním logicky docházelo k jeho stárnutí a
opotřebení, čímž se snižovala jeho hodnota92. Na druhé straně s předmětem leasingu
jeho nájemci ve vztahu k poskytovateli leasingu vznikalo i určité majetkové právo,
jehož hodnotu bylo nutné určit. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že bylo třeba určitým
způsobem zohlednit jak platby ze společného majetku, tak majetkovou hodnotu práva
s leasingem spojeného. Dle judikatury se jednotlivé leasingové splátky, pokud se týkaly
podnikání jednoho z manželů, samostatně nezohledňovaly, ale hodnota onoho
majetkového práva s leasingem spojeného by měla být zahrnuta do aktiv podnikání, jež
byla určující pro stanovení výsledné částky, kterou měl podnikající manžel ve prospěch
společného jmění manželů nahradit93. I zde bylo, již jako v případě stanovení ceny
podniku nebo obchodního podílu, namístě její určení znalcem z oboru ekonomika.
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V. PRÁVNÍ OCHRANA NEPODNIKAJÍCÍHO MANŽELA
Začal-li jeden z manželů za trvání manželství podnikat, zpravidla k podnikání,
vedle svých výlučných prostředků použil i majetek ve společném jmění manželů94.
Stejně tak v případě, že jeden z manželů podnikal ještě před uzavřením manželství, tak
zpravidla po jeho uzavření, vzhledem k tomu, že výnosy z podnikání patřily do
společného jmění manželů, i on dříve, či později k podnikání použil prostředky ze
společného jmění manželů. Podnikání, jak již bylo uvedeno v předcházející kapitole, na
jedné straně přispívalo k naplňování společného jmění manželů, neboť výnosy byly
jedním ze zdrojů společného jmění manželů, které pak náležely a spotřebovávaly oba
manželé společně. Na druhé straně si podnikání vyžadovalo i náklady a závazky ve
vztahu k třetím osobám, a bylo nutné počítat i s podnikatelským rizikem. V případě, že
se podnikání nedařilo, mohlo to pro společné jmění manželů představovat určité
ohrožení, zejména ve vztahu k věřitelům, kteří se mohli domáhat uspokojení své
pohledávky i ze společného jmění manželů.
Občanský zákoník proto nepodnikajícímu manželovi poskytoval určité
prostředky právní ochrany. Mezi způsoby ochrany nepodnikajícího manžela patřilo:
Souhlas manžela s použitím prostředků ve společném jmění manželů k podnikání.
Rozdělení příjmů z podnikání mezi manžely.
Zúžení rozsahu společného jmění manželů.
Vyhrazení doby vzniku společného jmění manželů ke dni zániku manželství.
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1.

SOUHLAS

MANŽELA

S POUŽITÍM

MAJETKU

VE

SPOLEČNÉM JMĚNÍ MANŽELŮ K PODNIKÁNÍ.
Jestliže jeden z manželů začal za trvání manželství podnikat, šlo majetek ve
společném jmění manželů nebo jeho část užít k podnikání pouze se souhlasem druhého
z manželů. Důležité je, že souhlas bylo třeba udělit již při prvním použití majetku ve
společném jmění manželů. Tento souhlas s použitím majetku ve společném jmění
manželů k podnikání znal již zákon o soukromém podnikání občanů č. 105/1990 Sb.,
který rovněž umožňoval možnost domáhat se zúžení společného jmění manželů až na
věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti. Tuto konstrukci následně převzala i novela
občanského zákoníku č. 509/1991 Sb. Tehdy se však muselo jednat o obecný generální
souhlas s použitím „de facto“ veškerého majetku ve společném jmění manželů
k podnikání. Novelou občanského zákoníku provedenou zákonem č. 91/1998 Sb., byla
zavedena možnost udělit souhlas k užití i jen části majetku ve společném jmění manželů
k podnikání, což dle stavu před 01. 08. 1998 nebylo možné95.
Souhlas k použití majetku ve společném jmění manželů k podnikání musel být
udělen již při prvním použití majetku. Muselo se jednat o obecný souhlas manžela
podnikatele poté, co tento zahájil podnikání, a chtěl poprvé použít majetek ve
společném jmění manželů nebo jeho část. Souhlas se tedy týkal použití jakéhokoli
majetku nebo jeho vymezené části k jakémukoli úkonu podnikatele v rámci jeho
podnikání. Pokud by manžel podnikatele souhlasil například s tím, že jeden měsíc může
podnikatel používat k podnikání i rodinný automobil, nebo by souhlasil s použitím
částky ve výši 500.000,- Kč na zakoupení automobilu k podnikání, nejednalo by se o
souhlas ve smyslu ustanovení § 146 občanského zákoníku, neboť by vlastně dával
souhlas k použití jednorázovému v prvním případě, resp. souhlas k použití majetku ze
společného jmění manželů ke konkrétnímu účelu ve druhém případě. Pro udělení
souhlasu zákon nepředepisoval žádnou formu, tj. mohl být udělen ústně i
konkludentně96. Souhlas s použitím majetku ve společném jmění manželů však v praxi
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byl zpravidla udělován písemně, a to zejména tehdy, jestliže manžel podnikal jako
osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Součástí obchodního rejstříku je totiž i sbírka
listin, do které mimo jiné musel být založen i souhlas manžela podnikatele s použitím
majetku ve společném jmění manželů k podnikání. Rovněž pokud manželé uzavřeli
smlouvu o změně rozsahu společného jmění manželů, nebo výhradě jeho vzniku až ke
dni zániku manželství, tak tyto smlouvy musely být založeny do obchodního rejstříku,
stejně tak došlo-li k zúžení společného jmění manželů rozhodnutím soudu. Do
obchodního rejstříku, resp. sbírky listin musela být v případě rozvodu založena i dohoda
o vypořádání společného jmění manželů, popř. prohlášení podnikatele, že k dohodě, ani
rozhodnutí soudu stran vypořádání společného jmění manželů nedošlo. Je škoda, že
shora uvedená povinnost zveřejnění nestíhala všechny osoby, tj. i nepodnikatele, které
nějakým směrem modifikovaly svoje společné jmění manželů (zejména jde o případy
zúžení společného jmění manželů nebo odložení vzniku společného jmění manželů ke
dni jeho zániku), neboť tyto osoby také vstupovaly do řady právních vztahů s třetími
subjekty, a s ohledem na informovanost a právní jistotu těchto osob to bylo jistě
žádoucí.
Je otázkou, jaký vliv měla na právní úkony skutečnost, že jeden z manželů začal
podnikat s majetkem ve společném jmění manželů bez souhlasu druhého z manželů.
Pokud jeden z manželů začal podnikat s majetkem ve společném jmění manželů, aniž
by měl souhlas druhého z manželů, byly jeho právní úkony relativně neplatné, a sice dle
ustanovení § 145 odst. 2 občanského zákoníku, za použití § 40a občanského zákoníku,
neboť použití společného majetku k podnikání jsme těžko mohli podřadit pod obvyklou
správu majetku97. Právní úkony, které se společným jměním manželů učinil podnikající
manžel bez souhlasu druhého z manželů při jeho podnikání, se tedy považovaly za
platné do doby, než se jejich neplatnosti druhý z manželů dovolal, neboť ten, kdo
neplatnost právních úkonů sám způsobil, se jí dovolávat nemohl (zde podnikající
manžel). Sankcí neplatnosti pak byly stiženy jen ty právní úkony, které se bezprostředně
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týkaly společného jmění manželů, nikoli již např. pracovní smlouvy, které podnikatel
uzavřel98.
V praxi se často objevovala otázka, zda šlo jednou udělený souhlas s použitím
majetku ve společném jmění manželů odvolat, a dále jak postupovat v případě, že jeden
z manželů odmítal dát souhlas s použitím majetku ve společném jmění manželů
k podnikání. Dle mého názoru, v případě odpovědi na první otázku, je odpověď
záporná, a jednou udělený souhlas již nepodnikající manžel nemohl odvolat, a to
zejména s ohledem na požadavek právní jistoty. Podnikající manžel při podnikání
navazoval řadu právních vztahů s třetími osobami, a tyto osoby by v případě, že by
nepodnikající manžel mohl svůj souhlas kdykoli odvolat, byli ve značné nejistotě, stejně
tak by se podnikající manžel tímto krokem mohl dostat do existenčních potíží. Nehledě
nato, jestliže nepodnikající manžel souhlasil, aby manžel podnikatel použil byť i
částečně prostředky ve společném jmění manželů ke svému podnikání, pak je již jen na
podnikajícím manželovi jak, a na co majetek ve společném jmění manželů, s nímž mohl
podnikat, využil. Druhý z manželů již nemohl žádným způsobem ovlivňovat
diverzifikaci tohoto majetku. Na druhé straně, pokud nepodnikající manžel viděl, že
podnikání jeho manžela představovalo pro společné jmění manželů velké riziko, pořád
měl možnost domáhat se zúžení společného jmění manželů, ať již formou soudního
rozhodnutí, nebo formou smlouvy, resp. notářským zápisem o zúžení společného jmění
manželů. Objevoval se však i názor, že jednou udělený souhlas s použitím společného
jmění manželů k podnikání odvolat lze, ale v případě, že tu nebyly pro takový postup
opravdu vážné důvody nebo hrozilo vážné poškození práv třetích osob jednajících
v dobré víře, odvolání bylo neplatné99.
V případě, že nepodnikající manžel odmítal dát souhlas s použitím majetku ve
společném jmění manželů k podnikání, nemohl si dle mého názoru tento souhlas druhý
z manželů – podnikatel žádným způsobem vynutit, a to ani formou soudního rozhodnutí
nahrazující projev vůle. Udělení souhlasu s použitím společného jmění manželů
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k podnikání, mohlo mít, v případě neúspěchu podnikání, pro společné jmění manželů
značná rizika, a tak bylo výlučně na zvážení nepodnikajícího manžela, zda tento souhlas
s použitím společného majetku udělil, či nikoli100. Určitým řešením situace, v daném
případě, mohlo být zúžení společného jmění manželů, čímž šlo společné jmění manželů
ochránit (o tom viz dále).
Udělením souhlasu s použitím majetku ve společném jmění manželů
k podnikání se však nepodnikající manžel nezbavoval možnosti užívání, či dalších
dispozic s tímto majetkem, tj. udělení souhlasu neopravňovalo podnikajícího manžela
k výlučnému užívání majetku a nakládání s ním101.

2. ZÚŽENÍ ROZSAHU SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ.
Mezi další způsoby ochrany nepodnikajícího manžela patřila možnost zúžení
společného jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti, dle
ustanovení § 148 odst. 2 občanského zákoníku, a to v případě, že jeden z manželů získal
oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se stal neomezeně ručícím společníkem
obchodní společnosti. Právo podat soudu tento návrh na zúžení společného jmění
manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti měl kterýkoli z manželů, tj.
jak manžel, který získal oprávnění k podnikatelské činnosti, tak nepodnikající manžel.
Šlo o jeden z návrhů, kde soud v případě splnění zákonných předpokladů, neměl
možnost rozhodnout jinak, než návrhu vyhovět, tj. nepřipadalo zde v úvahu zamítnutí
návrhu102. Mezi zákonné předpoklady rozhodnutí o zúžení společného jmění manželů
patřilo prokázání získání oprávnění k podnikatelské činnosti, k čemuž dochází získáním
živnostenského oprávnění, popř. oprávnění k jiné podnikatelské činnosti, nebo v případě
neomezeně ručícího společníka obchodní společnosti získání postavení společníka
veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti. Právo podat
soudu návrh na zúžení společného jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení
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domácnosti nebylo vázáno na žádnou lhůtu. Po splnění shora uvedených předpokladů
šlo návrh podat kdykoli, např. hned, nebo také za rok, po získání podnikatelského
oprávnění. Šlo o právo, které se nepromlčovalo103.
Co jsou to ony věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti, na něž soud společné
jmění manželů zúžil, zákon neříkal a ponechával jejich vymezení na judikatuře. Šlo
zejména o vybavení domácnosti jako je kuchyňská linka, bytové zařízení,
elektrospotřebiče, atd., a to s přihlédnutím k běžnému standardu ve společnosti. Nebylo
dokonce vyloučené, aby k obvyklému vybavení domácnosti patřil i automobil, který
manželé nezbytně potřebovali při dojíždění do zaměstnání a na nákupy. Obsah pojmu
„obvyklé vybavení domácnosti“ dle občanského zákoníku však byl širší, než shodný
pojem použitý občanským soudním řádem v ustanovení § 322 odst. 2 písm. a), kde je
užit pro účely vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí, a z logiky věci, ale hlavně účelu
ustanovení musí být nepochybně užší104.
Jakmile soud společné jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení
domácnosti zúžil, zaniklo společné jmění manželů k veškerým ostatním věcem a tyto
věcí podléhaly vypořádání společného jmění manželů. K vypořádání těchto věcí mohlo
dojít buď dohodou, nebo soudním rozhodnutím. Pokud do tří let od právní moci
rozhodnutí o zúžení společného jmění manželů nebyl soudu podán návrh na jeho
vypřádání, nebo manželé stran vypořádání neuzavřeli dohodu, docházelo k vypořádání
těchto věcí zákonnou domněnkou dle ustanovení § 150 odst. 4 občanského zákoníku105.
Dle této domněnky stran movitých věcí platilo, že se manželé vypořádali podle stavu,
v jakém každý z nich věci vyloučené ze společného jmění manželů, pro potřebu svou,
své rodiny a domácnosti výlučně jako vlastník užíval. Ostatní movitě věci a nemovité
věci měli manželé v podílovém spoluvlastnictví s tím, že podíly manželů byly stejné.
Obdobně to platilo i o ostatních majetkových právech, pohledávkách a závazcích.
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Vedle výše popsaného zúžení společného jmění manželů, až na věci tvořící
obvyklé vybavení domácnosti z důvodu podnikání jednoho z manželů, zákon znal ještě
další možnost zúžení společného jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení
domácnosti, a to byly-li pro to vážné důvody, o čemž je pojednáno dále v kapitole
nazvané modifikace společného jmění manželů.
Rozhodnutí o zúžení společného jmění manželů až na věci tvořící obvyklé
vybavení domácnosti ovšem nebylo rozhodnutím neměnným, ale naopak jej šlo
v určitých případech změnit. Zákon zde dával manželům možnost v případě, že jejich
společné jmění bylo rozhodnutím soudu zúženo až na věci tvořící obvyklé vybavení
domácnosti, ať již z vážných důvodů ve smyslu ust. § 148 odst. 1 občanského zákoníku
nebo z důvodu, že jeden z manželů získal oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se
stal neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti, podat návrh na rozšíření
jejich společného jmění do předchozí, tj. nezúžené podoby. V praxi tento případ moc
častý nebyl, nicméně manželé, případně jeden z nich, na rozšíření společného jmění
manželů do původní podoby z různých důvodů mohl mít zájem a požadovat jej. Jinak,
než formou soudního rozhodnutí, tj. například smluvně, již režim společného jmění
manželů do původní nezúžené podoby obnovit nešel. Návrh na rozšíření společného
jmění manželů mohl učinit buď jen jeden z manželů, případně i oba manželé společně.
Soud však návrhu manžela, případně manželů vyhovět nemusel, tj. neplatilo zde, jako
v případě návrhu na zúžení společného jmění manželů z důvodu, že jeden z manželů
získal oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se stal neomezeně ručícím společníkem
obchodní společnosti, že by mu soud při splnění zákonných podmínek musel vyhovět.
V případě, že bylo společné jmění manželů zúženo z důvodů uvedených v ustanovení §
148 odst. 2 občanského zákoníku, soud v rámci dokazování zejména zkoumal, zda
pominuly důvody, pro které bylo společné jmění manželů zúženo, tj. zda již manžel
podnikatel své podnikání ukončil, popřípadě zda neomezeně ručící společník toto své
postavení pozbyl106.
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3. ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ Z PODNIKÁNÍ MEZI MANŽELY.
V případě, kdy jeden z manželů, nebo i oba manželé podnikali a neměli smluvně
modifikován rozsah společného jmění manželů, byl zisk z podnikání předmětem jejich
společného jmění. Byla-li však poté, co soud na návrh některého z manželů zúžil
společné jmění manželů až na vybavení tvořící obvyklé vybavení domácnosti,
podnikatelská činnost vykonávána podnikatelem společně nebo za pomoci manžela,
který podnikatelem nebyl, rozdělily se příjmy z podnikání mezi ně v poměru
stanoveném písemnou smlouvou nebo nebyla-li taková smlouva uzavřena, rozdělili si
příjmy rovným dílem. Šlo o ustanovení, které chránilo manžela nepodnikatele.
Za situace, kdy bylo společné jmění manželů zúženo až na věci tvořící obvyklé
vybavení domácnosti, byly příjmy z podnikání, které jinak byly jedním ze zdrojů
společného jmění manželů z toho režimu vyňaty. Ustanovení zaručující buď písemnou
smlouvou uzavřenou mezi manžely, nebo není-li jí zákonným režimem ve formě
rovného dílu manželu nepodnikateli určitý příjem, tak garantovalo nepodnikajícímu
manželovi podíl na příjmu z podnikání v případě, že nějakou formou pomáhal
v podnikání druhému z manželů, když samotný pracovní poměr mezi manžely zákoník
práce neumožňoval.
Vyloučena však nebyla situace, aby oba manželé byli společníky v jedné
obchodní společnosti a to dokonce společníky jedinými, lhostejno, zda šlo o společnost,
za jejíž závazky společníci ručí veškerým svým majetkem nebo o společnost za jejíž
závazky ručí společníci pouze do výše nesplaceného vkladu na základním kapitálu
společnosti. V případě, že podíl ve společnosti byl nabyt za trvání manželství a nikoli za
výlučné prostředky manželů, tj. byť i jen z části za prostředky ve společném jmění
manželů, byl tento podíl, resp. společnost rovněž součástí společného jmění manželů.
Rozdělení příjmů z podnikání mezi manžely mělo odraz i v daňových
předpisech, a sice v ustanovení § 13 zákona o daních z příjmů č. 586/1992., které bylo
ve vztahu speciality k občanskému zákoníku a stanovilo způsob rozdělení příjmů a
výdajů připadajících na spolupracujícího manžela a stanovovalo, jak při spolupráci
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nepodnikajícího manžela po celé zdaňovací období, tak po dobu kratší, tj. v řádech
měsíců, maximální výši částky připadající na spolupracujícího manžela o kterou mohou
příjmy přesahovat výdaje107.
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VI. SPRÁVA SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ
Vzhledem k tomu, že společné jmění manželů bylo mimo jiné tvořeno
majetkem, který měli manželé společný, tj. každý z manželů byl vlastníkem celého
majetku a pouze byl určitým způsobem omezen stejným vlastnickým právem druhého
z manželů, nutně vyvstávala otázka, jak zajistit správu tohoto majetku. Šlo zejména o
to, jak určit míru podílu každého z manželů na této správě a zároveň zaručit, aby jeden
z manželů tuto správu nezneužil ve vztahu k druhému z manželů a nedocházelo tak
k nehospodárnému nakládání, či zmenšení majetku ve společném jmění manželů.
Správa majetku manželům společného musela být nastavena tak, aby umožňovala
uspokojování a zabezpečení veškerých potřeb manželů a rodiny a sloužila k posilování
vzájemných vztahů mezi manžely. Správa majetku byla nepochybně jednou z forem
výkonu vlastnického práva, vedle v zákoně uvedených oprávnění vlastníka předmět
vlastnictví držet, užívat, požívat, brát jeho plody a užitky, atd. Šlo o výčet
demonstrativní, neboť oprávnění vlastníka (manželů) v sobě zahrnovalo i právo předmět
svého vlastnictví neužívat, zničit, opustit a bránit se neoprávněným zásahům108.
Zákon pojem „správy majetku“ nevymezoval, nicméně vymezení tohoto pojmu
jsme mohli najít v četné literatuře, komentářích a judikatuře. Správou majetku byla
široká škála dispozitivních úkonů, zejména hospodaření s majetkem, což v sobě
zahrnovalo péči o něj, náklady na jeho údržbu, opravy, zhodnocení věci, tj. takzvané
náklady na udržování věci109. V případě osobního automobilu například zajištění
technických prohlídek a pravidelných servisů, jeho pojištění ale i např. i zajištění, aby
majetek přinášel určitý výnos, v případě nemovitosti třeba jejím pronájem, atd.
V neposlední řadě sem spadala i případná ochrana proti neoprávněným zásahům ze
strany třetích subjektů110.
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V drtivé většině případů se manželé o správě majetku ve společném jmění
manželů dohodli, ať již formou ústní nebo konkludentní. Často k tomu docházelo i
nevědomky, faktickým výkonem (užíváním konkrétní věci, zajištěním její opravy, atd.)
proti němuž druhý z manželů nic nenamítal. Písemná dohoda byla méně obvyklá a
zpravidla nastupovala tam, kde se mezi manžely vyskytl nějaký konflikt. Společná
správa majetku ovšem neznamenala, že by konkrétní majetek museli užívat a spravovat
skutečně oba manželé dohromady. Bylo zcela běžné, že manželé se dohodli, že určité
záležitosti bude spravovat ten který manžel nebo, že společnou věc např. osobní
automobil užíval jen jeden z manželů, resp., že jeden z manželů jej využíval na cesty do
práce a druhý z manželů jej využíval například na nákupy v době, kdy jej druhý
z manželů nepotřeboval. Rovněž náklady, které si užívání nebo údržba společné věci
vyžádala, hradili oba manželé a to i v případě, že šlo o věc, kterou dle dohody užíval
výlučně jen jeden z manželů. Bylo tomu tak z důvodu, že šlo o náklady na údržbu nebo
užívání věci, která byla součástí společného jmění manželů. Bylo tedy zcela běžné, že
ač věc užíval převážně nebo i výlučně jen jeden z manželů, pak povinnost hradit
náklady stíhala oba manžele a nikoli jen jednoho z manželů, resp. toho z manželů, který
věc převážně nebo výlučně užíval111. Pokud by na užívání nebo údržbu věci byly
vynaloženy prostředky z výlučného majetku jen jednoho z manželů, což bylo také
možné, tak pak v případě vypořádání společného jmění manželů bylo potřeba tyto
prostředky manželu, který je vynaložil nahradit.
V případě, že se mezi manžely vyskytl konflikt stran užívání společné věci a
manželé jej nebyli schopni vyřešit vlastními silami, např. uzavřením písemné dohody
mohli se, ač to zákon výslovně nezmiňoval, jak již bylo uvedeno výše obrátit na soud112.
Soud pak užívání společné věci autoritativně upravil. V praxi se takovéto soudní spory
vyskytovaly zejména tehdy, když došlo k rozvodu manželství, kdy právní mocí
rozvodového rozsudku docházelo zároveň k zániku společného jmění manželů, které
však drtivé většině případů ještě nebylo vypořádáno113.
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Dle právní úpravy správu společného jmění manželů, resp. užívání a udržování
majetku, který tvořil společné jmění manželů, vykovávali oba manželé společně. Muž a
žena mají rovnoprávné postavení, tj. oba mají stejná práva a povinnosti. Na tomto již
stavěla i právní úprava manželského majetkového práva z roku 1949 a 1964. Právní
úprava rozlišovala tzv. „obvyklou správu majetku ve společném jmění manželů“ a
správu „ostatního majetku“. Obsahově šlo o převzetí právní úpravy z roku 1949,
respektive z roku 1964, která terminologicky používala název „vyřizování běžných
záležitostí týkajících se společných věcí“, a „vyřizování záležitostí ostatních“. Termín
„obvyklá správa majetku“ byl pak do našeho právního řádu zanesen novelou
občanského zákoníku č. 91/1998 Sb.

1. OBVYKLÁ SPRÁVA MAJETKU
Zákon stanovil, že obvyklou správu majetku náležejícího do společného jmění
manželů mohl vykonávat každý z manželů. Co mělo být považováno za „správu
obvyklou“ zákon již blíže nevymezoval, a tak bylo třeba hledat odpověď v soudní
judikatuře a literatuře. Pojem obvyklé správy nemusel být v každém manželství
jednotný, ale bylo třeba jej vykládat jednak v návaznosti na konkrétní okolnosti daného
případu, povahu, charakter a význam daného právního úkonu a jednak na situaci a
poměry toho daného manželství, s přihlédnutím ke kulturní a hmotné úrovni manželů.
Vzhledem k tomu, že jak již bylo uvedeno shora, obsahově nebyl činěn rozdíl mezi
právní úpravou dříve užívaným termínem „vyřizování běžných záležitostí“ a termínem
„obvyklá správa majetku“ judikatura i literatura konstantně uváděla, že běžnou
záležitostí nebyl, a to ani v minulosti prodej nemovitosti, její darování, zatížení
zástavním právem, atd. 114 115.
Rovněž běžnou záležitostí zpravidla nebylo poskytnutí daru nepatrné hodnoty, i
když v tomto případě bylo třeba pro posouzení, zda se jednalo o běžnou záležitost či
nikoli, vždy třeba zkoumat individuální okolnosti, ale zejména zvyklosti a majetkové
114
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poměry daného manželství116. Výši daru pak bylo nutné dát do kontextu s přiměřeností
majetkovým poměrům daného manželství. Poskytnutí daru ve výši 10.000,- Kč nebylo
běžnou záležitostí, resp. obvyklou správou pro manžele, jejichž průměrný měsíční
příjem se pohyboval kolem 30.000,- Kč, zatímco pro manžele jejichž průměrný měsíční
příjem se pohyboval ve výši 150.000,- Kč to obvyklou správou bylo117.
Mezi obvyklou správu majetku se běžně považovalo zajišťování potřeb běžného
chodu domácnosti jako bylo obstarávání běžných nákupů, ať již potravin nebo
spotřebního zboží, plnění pravidelných platebních povinností za energie, služby
souvisejících s nájmem bytu, hrazení pojistného, zajišťování běžných oprav domácnosti,
nákup běžného ošacení pro rodinu, výdaje za sportovní a kulturní potřeby rodiny, atd.118

V souvislosti se správou společného jmění manželů bylo třeba poukázat i na
ustanovení § 21 odst. 1, 2 ZOR, které upravovalo zastupování jednoho manžela druhým
a stanovilo, že v „ běžných záležitostech“ byl jeden z manželů oprávněn zastupovat
druhého z nich, zejména přijímat běžná plnění, nestanovil-li zvláštní právní předpis
jinak. Vzhledem k četnosti a různorodosti situací, k nimž v běžném soukromoprávním
styku docházelo, bylo žádoucí, aby jeden z manželů za druhého mohl přijímat běžná
plnění, aniž by k tomu kromě výše uvedeného zákonného ustanovení potřeboval ještě
další zmocnění, třeba formou plné moci. Šlo například o podání nejrůznějších žádostí,
přijetí přeplatku z vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu, nebo převzetí dopisu
atd.119. I zde však platilo, že vždy bylo třeba zkoumat, zda šlo o zastupování ve věcech
obvyklé správy majetku, kde nebylo třeba souhlasu druhého z manželů, nebo o
zastupování ve věcech ostatních, kde se již souhlas vyžadoval120.
Pro všechny výše uvedené úkony bylo charakteristické, že se muselo jednat o
úkony, které se týkaly jednak správy majetku, a jednak majetku, který již do společného
116
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jmění manželů náležel. Nesmělo tedy jít o úkony, které nešlo podřadit pod pojem
„správa“ a o úkony, kterým se majetek do společného jmění manželů teprve nabýval.
Takto například u kupní smlouvy, která je v běžném životě velmi častým právním
úkonem, docházelo k tomu, že pokud manželé vystupovali na straně kupující, nebylo
třeba, i když se nejednalo o běžnou záležitost, aby druhý z manželů s kupní smlouvou
vyslovil souhlas, neboť kupní smlouvou se majetek do společného jmění manželů
teprve nabýval121. Takováto kupní smlouva, uzavřená jen jedním z manželů, bez
souhlasu druhého, tedy byla smlouvou platnou, ovšem závazek z takovéto kupní
smlouvy v případě kupní ceny, která byla nepřiměřená majetkovým poměrů manželů,
nespadal do jejich společného jmění, tj. jednalo se jen o výlučný závazek jednoho z
manželů.
Pokud by tomu bylo jinak, tj. smlouva by byla pro absenci souhlasu druhého z
manželů neplatná, přinášelo by to pro obchod v běžném životě společnosti, resp. stranu
prodávající značnou nejistotu a nutnost zjištění řady skutečností. Předně by před
uzavřením kupní smlouvy bývalo třeba zjistit, zda se daná osoba nachází v manželství,
dále zda daná kupní smlouva spadala mezi běžné záležitosti a v neposlední řadě, zda
byla přiměřená majetkovým poměrům manželství122. Kupní smlouva uzavřená byť i jen
jedním z manželů, tedy zavazovala oba manžele společně k zaplacení kupní ceny a
současně oběma manželům vzniklo vlastnické právo k věci. Je tomu tak proto, že
počínaje účinností novely občanského zákoníku č. 91/1998 Sb., byly součástí
společného jmění manželů i závazky vzniklé za trvání manželství pouze jednomu
z manželů. Avšak v případě, že výše kupní ceny by byla nepřiměřená majetkovým
poměrům manželů, věc by sice byla součástí společného jmění manželů, ale závazek
zaplatit kupní cenu by již do společného jmění manželů nespadal, ale jednalo by se o
výlučný závazek toho z manželů, který smlouvu uzavřel123.
Pokud manželé vystupovali na straně prodávající, a nešlo o běžnou záležitost,
byl, jak bylo uvedeno již výše, k platnosti smlouvy uzavřené jen jedním z manželů
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potřeba i souhlas druhého z manželů, neboť v opačném případě by takto jeden
z manželů ke škodě druhého z manželů, mohl ze společného jmění manželů vyvádět
značný majetek.
Můžeme shrnout, že ustanovení občanského zákoníku stran správy majetku ve
společném jmění manželů se týkalo pouze nakládání, tj. dispozic se společným
majetkem a nikoli veškerých právních úkonů, které učinil jeden z manželů. Ustanovení
stran správy společného majetku, tak nebylo nástrojem kontroly veškerých právních
úkonů učiněných jedním z manželů, bez vědomí či souhlasu druhého. Takto například
mohl i jeden z manželů podepsat směnku a převzít směnečný závazek, a to i bez
souhlasu druhého z manželů, neboť soudní judikatura, jej považovala za závazek
peněžitý a nikoli za dispozici se společným majetkem. Pokud by pak směnka nebyla
uhrazena, je možné, že tím nemusel být nutně postižen majetek manželů společný,
neboť i v manželství mohli mít manželé kromě majetku ve společném jmění manželů
ještě majetek výlučný124. Stejně tak jeden z manželů mohl závazek zaručit ručením, aniž
by k tomu potřeboval souhlas druhého z manželů. Bylo tomu tak z důvodu, jak soud
konstatoval již v R 61/73, že převzetí ručitelského závazku rovněž nepředstavovalo
dispozici se společnou věcí nebo správu společného majetku a tak závazek z podpisu
ručitelského prohlášení vznikl jen jednomu z manželů125. Z obdobného důvodu mohl i
jeden z manželů uzavřít bez souhlasu druhého z manželů smlouvu o půjčce nebo úvěru,
aniž by to mělo vliv na platnost takovéto smlouvy. Z takovéto smlouvy, kde jeden
z manželů vystupoval jako dlužník, jak bylo již uzavřeno judikaturou např. v rozhodnutí
Nejvyššího soudu ČSR sp.zn. 3 Cz 27/86, uveřejněného v Bulletinu Nejvyššího soudu
ČSR č. 2, ročník 1987, pod číslem 29, byl zavázán a oprávněn jen ten z manželů který ji
i bez souhlasu druhého z manželů uzavřel. Souhlas druhého z manželů nebyl potřebný
ani k uznání dluhu z takovéto smlouvy. V případě, že výše takovéhoto závazku byla
nepřiměřená majetkovým poměrům manželů, závazek nebyl součástí společného jmění
manželů126.
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2. SPRÁVA MAJETKU V OSTATNÍCH ZÁLEŽITOSTECH
Jak již bylo uvedeno shora, v oblasti správy majetku tvořícího společné jmění
manželů se rozlišovala tzv. obvyklá správu majetku a správa ostatní. Zatímco obvyklou
správu majetku mohl vykonávat každý z manželů, resp. jen jeden z manželů bez
souhlasu druhého, tak v oblasti ostatní správy byl nutný, pod sankcí neplatnosti souhlas
i druhého z manželů. Způsob, formu a dobu udělení souhlasu zákon nestanovil127.
Souhlas se správou majetku v tzv. „ostatních záležitostech“, tj. tam, kde je třeba
souhlasu druhého z manželů se v manželství děje často neformálním způsobem, který
vyplývá z obecných zvyklostí a úzusů zachovávaných v tom kterém manželství. Jde
vlastně o manželskou shodu a soulad v názoru na určitou věc, která nemusí být ani
formálně vyslovena, ale dokonce může vyplývat i z mlčení druhého z manželů. Jestliže
jeden z manželů např. ví o určitém záměru druhého manžela, ale nevysloví s tímto
krokem svůj nesouhlas, lze se domnívat, že tím, že mlčí, resp. s úkonem nevyslovil svůj
nesouhlas, souhlasí a důkaz opaku by pak byl na něm 128. Forma souhlasu tedy mohla
být jak výslovná, tak konkludentní. S ohledem na právní jistotu však bylo lepší, a to jak
pro manžele, tak zejména třetí osoby, aby forma souhlasu byla písemná. Zákon rovněž
nestanovil, zda souhlas druhého z manželů musel být udělen ještě před učiněním
právního úkonu, při právním úkonu nebo zda jej šlo provést i dodatečně. Dle mého
názoru byly možné všechny tři varianty a vzhledem k charakteru sankce pro případ
chybějícího souhlasu, tj. možnost dovolat se relativní neplatnosti právního úkonu, bylo
určitou formou souhlasu i neuplatnění námitky relativní neplatnosti právního úkonu
v zákonem stanovené lhůtě tří let.
V případě, že tedy jeden z manželů učinil právní úkon nikoli stran jen obvyklé
správy majetku ve společném jmění manželů bez souhlasu druhého z manželů, byl
takovýto právní úkon neplatný. Šlo o tzv. relativní neplatnost ve smyslu § 40a
občanského zákoníku, tj. právní úkon se považoval za platný, dokud se ten, kdo byl
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tímto právním úkonem dotčen neplatnosti nedovolal, a to v promlčecí lhůtě tří let129.
Pokud tedy jeden z manželů bez souhlasu druhého např. prodal osobní automobil, který
měli manželé ve společném jmění manželů, a druhý z manželů s tímto prodejem
automobilu nesouhlasil, ale ve lhůtě tří let se nedovolal neplatnosti právního úkonu, byl
tím nedostatek nesouhlasu druhého z manželů zhojen a šlo o platný právní úkon, i když
s ním druhý z manželů nesouhlasil. Tato konstrukce byla stanovena zejména na ochranu
právní jistoty a vlastnictví třetích osob, které by v opačném případě byly v neustálé
nejistotě, zda se v budoucnosti neplatnosti právního úkonu někdo nedovolá. Dřívější
konstrukce neplatnosti, tj. do účinnosti novely č. 131/1982 Sb., v případě nedostatku
souhlasu druhého z manželů byla dokonce absolutní, tedy nebylo třeba se jí dovolávat a
nastávala přímo ze zákona. Takováto úprava však dle mého názoru vedla k obrovské
nejistotě třetích stran a byla v rozporu s požadavkem právní jistoty.

3. ODPOVĚDNOST ZE SPRÁVY SPOLEČNÉHO MAJETKU
3.1. Pasivní solidarita
Dle ust. § 145 odst. 4 občanského zákoníku, z právních úkonů týkajících se
společného jmění manželů byli oprávněni a povinni oba manželé společně a nerozdílně,
stejně tak jako tomu bylo u závazků, které jsou součástí společného jmění manželů.
Pokud jde o závazky, tak jak již bylo uvedeno výše, v kapitole 2.2 pojednávající o
závazcích, manželé byli solidárními dlužníky. Šlo-li o závazek, který byl součástí
společného jmění manželů, tak kterýkoli z manželů byl povinen dluh vůči věřiteli
uhradit, přičemž bylo na věřiteli, po kterém z manželů se rozhodl pohledávku vymáhat,
tj. mohl ji vymáhat po obou manželech společně nebo si mohl vybrat jen jednoho
z manželů. Jestliže mu pohledávku byť i jen jeden z manželů uhradil, vůči druhému
z manželů tato pohledávka zanikla splněním. Na druhé straně i v případě, že se věřitel
rozhodl vymáhat pohledávku jen po jednom z manželů, tj. měl např. pravomocný
rozsudek na plnění jen vůči jednomu z manželů, mohl mu dluh uhradit druhý

129

Sou R NS č. C 584 – Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, sp.zn. 22 Cdo 1509/99

62

z manželů, tj. ten, po kterém ho věřitel vůbec nevymáhal. Věřitel pak byl povinen toto
plnění přijmout, neboť manželé byli zavázáni společně a nerozdílně. Formou výkonu
rozhodnutí však věřitel mohl postupovat jen vůči tomu z manželů, vůči němuž měl
vydaný exekuční titul, tj. např. pravomocný rozsudek130.
Důsledkem této pasivní solidarity pak bylo to, že za závazky, které byly součástí
společného jmění manželů, manželé odpovídali veškerým svým majetkem, tj. jak
majetkem, který manželé měli ve společném jmění manželů, tak výlučným majetkem
každého z manželů. V případě popsaném shora, tj. věřitel měl exekuční titul jen vůči
jednomu z manželů, ale šlo o závazek, který tvořil společné jmění manželů, tak i výkon
rozhodnutí mohl vést jen vůči tomu z manželů, vůči němuž měl exekuční titul. V rámci
výkonu rozhodnutí však mohl být postižen i majetek ve společném jmění manželů131.
To samozřejmě neznamenalo, že tento majetek byl skutečně výkonem rozhodnutí
postižen, k uspokojení pohledávky totiž mohl postačit třeba jen výlučný majetek
manžela a společného jmění manželů se tak skutečný výkon rozhodnutí týkat nemusel.
Výkon rozhodnutí na majetek ve společném jmění manželů šlo dokonce nařídit i
tehdy, když předmětem výkonu rozhodnutí byl závazek výlučný, tj. závazek jen
jednoho z manželů, který do společného jmění manželů nespadal. Bylo tomu tak proto,
že zákon vycházel z toho, že právo druhého z manželů k majetku ve společném jmění
manželů bylo právem, které nepřipouštělo výkon rozhodnutí a druhému z manželů tak
poskytovalo možnost podání excindační žaloby, tj. žaloby na vyloučení věci z výkonu
rozhodnutí z důvodu nepřípustnosti práva druhé osoby. Na právní pohled by se tak
mohlo zdát, že věřitel se v určitých případech, tj. šlo-li o závazek jen jednoho
z manželů, který nebyl součástí společného jmění manželů, dlužník neměl žádný
výlučný majetek a druhý z manželů úspěšně napadl postižení majetku ve společném
jmění manželů excindační žalobou, nemohl domoci vymožení své pohledávky
z majetku tvořícího společné jmění manželů. Zákon však v tomto případě dával věřiteli
možnost podat vůči manželu dlužníku návrh na prohlášení konkursu, kdy v rámci
konkursního řízení došlo k zániku a následnému vypořádání společného jmění manželů
130

Holub M,Bičovský J, Pokorný M, Společné jmění manželů, 2.aktualizované vydání, Praha: Linde,
2009, str. 122.
131
R 74/04

63

a pohledávku pak bylo možné uspokojit i z části majetku, který po vypořádání
společného jmění manželů připadl úpadci-dlužníku132.

3.2. Aktivní solidarita
Kromě pasivní solidarity manželů, tj. odpovědnosti za závazky tvořící společné
jmění manželů, zákon znal i aktivní solidaritu. Dle této aktivní solidarity, z právních
úkonů týkajících se společného jmění manželů byli oprávněni a povinni oba manželé
společně. Jestliže tedy například manželé měli ve společném jmění manželů osobní
automobil a třetí osoba, které tento automobil půjčili, jim ho po ukončení stanovené
doby odmítla vrátit, mohl se na soud s žalobou o vydání věci (osobního automobilu)
obrátit i jen jeden z manželů133. Bylo tedy na manželech, zda se rozhodli podat žalobu
společně nebo ji podal jen jeden z nich. Souhlas druhého z manželů s podáním žaloby
se nevyžadoval, tj. ochrany svého práva se mohl domáhat i jen jeden z manželů, bez
souhlasu druhého, a dokonce i tehdy, když s tím druhý manžel nesouhlasil134. Právo
domáhat se vydání neoprávněně zadržované věci manželé, resp. i jen jeden z manželů,
měli i v případě, že šlo o věc, která byla předmětem jejich již zaniklého, ale dosud
nevypořádaného společného jmění manželů135. Pokud tedy společné jmění manželů
zaniklo, např. rozvodem manželství, ale nedošlo ještě k jeho vypořádání dohodou,
soudním rozhodnutím nebo zákonnou domněnkou, mohl každý z manželů podat žalobu
a domáhat se vydání neoprávněně zadržované věci.
Zajímavá byla situace v případě darování, resp. domáhání se vrácení daru
poskytnutého ze společného jmění manželů. Pokud totiž manželé darovali třetí osobě
věc se společného jmění manželů a následně ji chtěl jeden z manželů vrátit z důvodu, že
se k němu obdarovaný choval způsobem, který byl v rozporu s dobrými mravy, bylo
třeba, aby s výzvou k vrácení daru, kterou učinil jen jeden z manželů, druhý z manželů
souhlasil. V případě, že s výzvou k vrácení daru druhý z manželů nesouhlasil, jednalo se
132
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o relativně neplatný právní úkon. Bylo tedy na manželu, který s výzvou k vrácení daru
nesouhlasil, aby se této relativní neplatnosti právního úkonu dovolal v promlčecí lhůtě
tří let. Jestliže se v této lhůtě nesouhlasící manžel relativní neplatnosti nedovolal, byl
tím nedostatek jeho souhlasu, jak již bylo uvedeno shora zhojen136. Jiná situace byla
v případě, že společné jmění manželů již zaniklo a bylo vypořádáno. Zde pak již
manžel, v případě výzvy k vrácení daru, nepotřeboval souhlas druhého z bývalých
manželů, ale mohl se domáhat vrácení daru sám, avšak pouze ideální poloviny daru
pocházejícího ze společného jmění manželů137.
V souvislosti s aktivní solidaritou manželů je třeba se zmínit i o režimu
vymáhání pohledávek, které vznikly manželům v souvislosti s pracovní činností.
Pracující manžel měl zpravidla po vykonané práci, v měsíčním intervalu nárok na
mzdu, tj. za měsíc září se mzda vyplácí zpravidla do 10. dne měsíce října, splatná je dle
zákoníku práce však až do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž vzniklo právo
na její výplatu. Nevyplacená mzda tedy představovala pohledávku onoho pracujícího
manžela a jako taková nebyla součástí společného jmění manželů. Z toho mimo jiné
plyne, že právo podat případnou žalobu na zaměstnavatele stran nezaplacení mzdy, měl
jen onen pracující manžel, jemuž z titulu odvedené práce právo na vyplacení mzdy
vzniklo. Žalovat tedy nemohl druhý z manželů, ani oba manželé společně. Součástí
společného jmění manželů se totiž jak již bylo uvedeno výše, stala až mzda vyplacená,
tj. jakmile mzda přišla na účet nebo byla vyplacena v hotovosti138.
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VII. MODIFIKACE SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ
Právní řád manželům umožňoval, aby si zákonný režim společného jmění
manželů upravili způsobem odchylným od zákona, tj. způsobem, který měl vyhovovat
jejich potřebám. Takto mohli zákonnou úpravu buď vyloučit zcela, nebo jen z části a
nahradit ji úpravou vlastní. Takováto situace byla na jedné straně velmi výhodná pro
manžele, kteří si mohli zvolit takovou formu režimu společného jmění manželů, která
plně odpovídala jejich individuálním potřebám. Na druhé straně byla poněkud
nevýhodná pro třetí osoby, s nimiž manželé vstupovali do právních vztahů, neboť je
nutila zjišťovat, jaký režim manželského majetkového práva ta která konkrétní osoba
měla, resp. zda byl či nebyl odchylný od zákonné úpravy. Možnost odchýlit se od
zákonného režimu manželského majetkového práva, ostatně v našich zemích není ničím
novým, neboť možnost vyloučit úpravu zákonnou a nahradit ji úpravou svojí, byla
vlastní již zákonu o právu rodinném č. 265/1949 Sb. Důvody, pro které zákonodárce
umožňuje vyloučit zákonnou úpravu a nahradit ji vlastním režimem, byly zejména
ochrana majetku před možnými nepříznivými důsledky podnikání, ale i různých dalších
právních kroků druhého manžela, zejména finančního charakteru.
Institut tzv. „modifikací“ manželského majetkového společenství však neplatil
ve všech obdobích. Zařazením právní úpravy manželského majetkového práva do
občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., byla totiž s účinností od 01. 04. 1964, jakákoli
odchylka od zákonné úpravy vyloučena a dosavadní dispozitivnost právní úpravy se tak
změnila na kogentnost139. Změnu přinesla až nová politická a společenská situace po
roce 1989, kdy novelou občanského zákoníku č. 509/1991 Sb., bylo manželům opět
umožněno, aby si dohodou upravili rozsah svého tehdy bezpodílového spoluvlastnictví
dle svých vlastních potřeb140.

139

Dvořák J., Spáčil J., Společné jmění manželů v teorii a judikatuře, 2. rozšířené vydání, Praha: ASPI,
2007, str. 139,122
140
Švestka, J. , Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M., a kol. Občanský zákoník I. Komentář. 2.vyd. Praha:
C.H.Beck, 2009, s. 972.

66

Právní úprava tedy umožňovala manželům modifikaci stran manželského
majetkového práva v několika směrech. Jednak jim umožňovala měnit rozsah jejich
společného jmění manželů, jednak dobu vzniku a v neposlední řadě správu jejich
společného jmění manželů. Stejnou možnost změny měli kromě manželů i muž a žena,
kteří chtěli vstoupit do manželství. Zcela zrušit společné jmění manželů, tak jak to bylo
možné v případě právní úpravy účinné do 31. 07. 1998 však již nebylo možné. Pro
všechny shora uvedené případy modifikace společného jmění manželů bylo
charakteristické, že se tak muselo stát formou notářského zápisu, který byl veřejnou
listinou.

1. ZMĚNA ROZSAHU SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ
Pokud jde o změny rozsahu společného jmění manželů, jde buď o rozšíření
společného jmění manželů nad zákonný rozsah, což byla v praxi méně obvyklá varianta
nebo o variantu častější, což bylo zúžení rozsahu společného jmění manželů. Jak již
bylo uvedeno shora, k takovéto modifikaci společného jmění manželů bylo zapotřebí
smlouvy sepsané formou notářského zápisu. Zákon povoloval rozšířit nebo zúžit
společné jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti i stran
jednotlivé konkrétní věci – majetku a jednoho určitého závazku. Nemuselo se tedy
jednat o rozšíření nebo zúžení obecné, dopadající např. na všechny věci daného druhu.
Takto se manželé například mohli obecně dohodnout, že součástí společného jmění
manželů budou i veškeré dary, které nabyl některý z manželů za trvání manželství nebo,
zcela konkrétně, že součástí společného jmění manželů bude i dům čp……, nacházející
se na parcele č………zapsaný na LV……., pro kat. území a obec……u Katastrálního
úřadu pro………………., kat. pracoviště………., dosud náležející do výlučného
vlastnictví manžela jméno……..příjmení………..nar. bytem……., atd. Takto se tedy
nemovitost, která dosud byla ve výlučném vlastnictví jen jednoho z manželů, mohla stát
součástí společného jmění manželů. V praxi se tak dělo např. když se nemovitost ve
výlučném vlastnictví jen jednoho z manželů za trvání manželství přistavila nebo
rekonstruovala a byly do ní vloženy prostředky ze společného jmění manželů nebo
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výlučné prostředky druhého z manželů, než toho, který danou nemovitost vlastnil.
Příslušný katastrální úřad pak na základě takovéto dohody o rozšíření společného jmění
manželů pro danou nemovitost vložil i vlastnické právo druhého z manželů. Smlouva
samotná pak s ohledem na intabulační princip nabývala účinnosti vkladem do katastru
nemovitostí141.
Jestliže manželé si smlouvou o zúžení společného jmění manželů dohodli, že
věci

určitého

druhu

např.

peněžní

jméno…………příjmení……………..na

účtu

prostředky

uložené

manželem

číslo………………..vedeném

u

…………banky, nebudou součástí jejich společného jmění manželů, neznamenalo to,
že tyto prostředky už jednou pro vždy nemohly být součástí společného jmění manželů.
Manželé totiž kdykoli mohli stran onoho zúžení společného jmění manželů změnit
názor a opět jej např. o již citované peněžní prostředky rozšířit, pouze se tak opět
muselo stát formou notářského zápisu142. Pokud společné jmění manželů bylo zúženo
smlouvou sepsanou formou notářského zápisu a následně se manželé domáhali rozšíření
společného jmění manželů do původního rozsahu, tj. do rozsahu před oním zúžením,
formou soudního rozhodnutí, takovýto postup nebyl možný, neboť soud mohl obnovit
společné jmění manželů do původního rozsahu jen, když jej sám předtím, postupem dle
§ 148 občanského zákoníku zúžil143.
Smluvní volnost manželů v případě smluv zužujících společné jmění manželů až
na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti však nebyla bezbřehá. Manželé byli
v určitých případech limitováni kogentními ustanoveními zákona. Takto manželé
například v otázce vzniku společného členství v bytovém družstvu nemohli za trvání
manželství dohodou o zúžení společného jmění manželů, společné členství v bytovém
družstvu vyloučit. Bylo tomu tak proto, že společné členství manželů v bytovém
družstvu byl specifický institut, jehož vznik, existence a zánik upravovaly kogentní
ustanovení občanského zákoníku a nešlo jej smluvně ovlivnit. Společné členství
manželů v bytovém družstvu tedy vznikalo přímo ze zákona, bez ohledu na vůli
manželů. Ustanovení občanského zákoníku, které upravovalo vznik a zánik společného
141
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členství manželů v bytovém družstvu, od nichž se žádným nešlo způsobem odchýlit, tak
bránilo smluvní přeměně společného členství na členství individuální, tj. pouze jednoho
z manželů. Ustanovení občanského zákoníku, které upravovalo členství v bytovém
družstvu tak v tomto případě bylo lex specialis k ustanovení § 143a občanského
zákoníku, a případná dohoda manželů o vyloučení společného členského podílu
v bytovém družstvu, formou smlouvy o zúžení společného jmění manželů o tento podíl,
za trvání manželství musela být posouzena jako neplatná, pro rozpor se zákonem144.
Jak již bylo uvedeno shora, společné jmění manželů šlo zúžit o jednotlivé kusy
majetku nebo jej šlo zúžit v maximálně nejvýše přípustném rozsahu, až na věci tvořící
obvyklé vybavení domácnosti. Rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů tak
bylo možné jak stran majetku, který manželé nabyli teprve v budoucnosti, tak stran
majetku, kteří již manželé měli, a to ať již šlo o výlučný majetek každého z manželů
nebo majetek, který manželé měli ve společném jmění manželů145. Stran majetku, který
byl ze společného jmění manželů vyňat, pak nastupoval obecný vlastnický, příp.
závazkový právní režim. Bez takovéhoto zúžení společného jmění manželů, manželé
nemohli, i kdyby tomu oba dva manželé chtěli (stran věci, která spadá pod zákonné
vymezení společného jmění manželů) věc nabýt mimo společné jmění manželů, tj. do
výlučného vlastnictví jen jednoho z manželů. I kdyby tedy manželé za trvání manželství
např. kupovali nemovitost a projevili by v kupní smlouvě vůli, aby tuto nemovitost
nabyl do svého výlučného vlastnictví jen jeden z manželů, nemohlo to věc vyloučit ze
společného jmění manželů146.
Panovala všeobecná shoda a existuje na to i četná judikatura, že stran majetku,
který byl ze společného jmění manželů vyňat, musí dojít k vypořádání147. K vypořádání
věcí, které byly vyňaty ze společného jmění manželů, mohlo dojít několika způsoby.
V případě zúžení společného jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení
domácnosti mohly být věci vyňaté ze společného jmění manželů vypořádány dohodou,
formou soudního rozhodnutí, případně zákonnou domněnkou. Nejčastější forma
144
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vypořádání společného jmění manželů v tomto případě byla dohodou, méně časté pak
bylo vypořádání formou soudního rozhodnutí. Pokud však do tří let od zániku
společného jmění manželů nebylo provedeno vypořádání dohodou manželů nebo
rozhodnutím soudu, neznamenalo to, že mohlo dojít ke stavu, kdy by k vypořádání
vyňatého majetku nedošlo. Zde totiž platila, ohledně nemovitých věcí, nevyvratitelná
domněnka, že byly v podílovém spoluvlastnictví manželů, přičemž podíly obou
manželů byly stejné. Stran movitých věcí pak platilo, že se manželé vypořádali dle
stavu, v jakém každý z nich věci ve společném jmění manželů pro potřebu svou, své
rodiny a domácnosti výlučně užívá jako vlastník148.
V případě výše uvedené smlouvy o zúžení společného jmění manželů sepsané
formou notářského zápisu, zužující společné jmění manželů o konkrétní hodnoty,
dokonce mohlo být v jednom dokumentu, a bylo to i obvyklé, provedeno jak zúžení
společného jmění manželů, tak i jeho vypořádání. Šlo tedy o existenci dvou právních
skutečností, za prvé dohody o zúžení společného jmění manželů a za druhé dohody o
vypořádání. Manželé se například dohodli, že osobní automobil ………….reg.
značky………rok, výroby……..dosud tvořící společné jmění manželů, bude z tohoto
společného jmění manželů vyňat a jeho výlučným vlastníkem bude nadále
manžel…………..jméno………..příjmení………narozen…… Jestliže se totiž manželé
ve smlouvě o zúžení společného jmění manželů dohodli jak na tom, které věci ze
společného jmění manželů vyjímají, tak na tom, kdo z nich bude nadále výlučným
vlastníkem těchto věcí, jednalo se ve vztahu k těmto věcem rovnou i o dohodu o
vypořádání společného jmění manželů. Toto vypořádání mohlo být buď konečné, kdy
se manželé dohodli i na finanční kompenzaci za to, že vlastníkem věci dosud společné
byl nadále jen jeden z nich, případně, že žádná finanční kompenzace poskytnuta
nebude, nebo se mohlo jednat o vypořádání částečné, kdy se dohodli na tom, že daná
věc již nebude součástí společného jmění manželů a kdo bude jejím vlastníkem, ale
náhrada za ni byla určena dodatečně149.
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2. ODLOŽENÍ DOBY VZNIKU SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ
Stejně tak jako si manželé mohli rozšířit nebo zúžit rozsah společného jmění
manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti, mohli si dle ustanovení §
143a občanského zákoníku vyhradit dobu vzniku společného jmění manželů ke dni
zániku manželství. Stejně tak jako u smluv měnící rozsah společného jmění manželů se
tak mohlo stát pouze smlouvou uzavřenou ve formě notářského zápisu. Pokud si
manželé odložili dobu vzniku společného jmění manželů až na dobu zániku manželství,
neznamenalo to, že by po dobu existence manželství neměli společné jmění manželů.
Jednak si mohli odložit vznik společného jmění manželů až na dobu zániku manželství
jen z části, tj. část majetku a závazků by měli ve společném jmění manželů již
okamžikem uzavření manželství, resp. nabytím majetku nebo závazků v průběhu
manželství a stran části majetku např. stran veškerých nemovitostí si odložili vznik
společného jmění manželů až ke dni zániku manželství. Jejich společné jmění manželů
však vždy tvoří obvyklé vybavení domácnosti.
V případě, že manželé měli odloženou dobu vzniku společného jmění manželů,
kromě věcí tvořících jejich obvyklé vybavení domácnosti, až na dobu zániku
manželství, tak pokud v průběhu manželství nabyli nějaký majetek, nabyli jej do svého
výlučného vlastnictví. Pokud každý z manželů měl majetek ve svém výlučném
vlastnictví, rovněž k němu mohl vykonávat vlastnické právo v zákonném rozsahu, tj.
nebyl nijak omezen druhým z manželů. Majetek mohl dle své vlastní vůle spravovat,
prodat, darovat, zatížit věcným právem, atd. Rovněž bylo možné, pokud manželé
projevili vůli nabýt věc společně, aby věc nabyli do podílového spoluvlastnictví.
V takovém případě pak vykonávali vlastnické právo k věci v poměru ke svým podílům,
přičemž nebylo-li stanoveno jinak, mělo se za to, že jejich podíly jsou stejné.
Jestliže manželé měli dobu vzniku společného jmění manželů odloženou až na
dobu zániku manželství, pak v případě zániku manželství, jejich společné jmění
manželů tvořily jen ty závazky a ten majetek, který spadal pod zákonné vymezení
rozsahu společného jmění manželů a to ke dni zániku manželství. Pokud v průběhu
manželství manželé nabyli majetek a závazky, které ke dni zániku manželství již
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z jejich majetku vyšly, nic se na tomto stavu neměnilo. Jeden z manželů např. v průběhu
manželství nabyl osobní automobil, který po třech letech prodal, tj. kde dni zániku
manželství již automobil nevlastnil a k faktu, že tento automobil byl nabyt za trvání
manželství a rovněž za trvání manželství byl prodán, se ke dni zániku manželství nijak
nepřihlíželo. Ke dni zániku manželství tak manželé zpravidla určitý majetek měli ve
společném jmění manželů a určitý majetek výlučný, tj. ten co nespadal pod zákonná
kriteria společného jmění manželů, např. majetek získaný darem, dědictvím, atd.
K uzavření smlouvy o odložení doby vzniku společného jmění manželů až na
věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti mohlo dojít jak před uzavřením manželství,
tak po uzavření manželství. Pokud k uzavření smlouvy o odložení vzniku společného
jmění manželů došlo až v průběhu manželství, pravděpodobně mu muselo předcházet
zúžení společného jmění manželů, jeho vypořádání, a až poté bylo lze uzavřít smlouvu
o odložení doby vzniku společného jmění manželů až na dobu zániku manželství150.

3. DŮSLEDKY MODIFIKACE SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ
VE VZTAHU K TŘETÍM OSOBÁM
Možnost modifikace zákonného režimu společného jmění manželů formou
zúžení společného jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti, nebo
odložení doby vzniku společného jmění manželů až na dobu zániku manželství měla
značné důsledky pro právní vztahy, které manžele uzavírali s třetími osobami. Pro tyto
třetí osoby bylo totiž významné znát, zejména s ohledem na právní jistotu a uspokojení
jejich pohledávky, jaký režim stran manželského majetkového práva měli ti kteří
konkrétní manželé. Smlouvy modifikující zákonný režim společného jmění manželů
totiž mohly pro práva třetích osob znamenat ztížení uspokojení jejich práv, jindy pak
určitý prospěch, resp. zvýhodnění, které by jim mohlo vzniknout k tíži jiných osob.

150

Dvořák J., Spáčil J., Společné jmění manželů v teorii a judikatuře, 2. rozšířené vydání, Praha: ASPI,
2007, str. 175.
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Občanský zákoník proto v § 143a odst. 4 stanovil, že manželé se vůči jiným
osobám mohou smlouvy o zúžení společného jmění manželů nebo smlouvy o odložení
doby vzniku společného jmění manželů až na dobu zániku manželství odvolávat jen
tehdy, jestliže této třetí osobě byl obsah shora uvedené smlouvy znám. Judikatura za
tuto jinou osobu považoval jakoukoli osobu, které se obsah výše uvedených smluv mohl
v jejím právním postavení dotknout, resp. zkrátit ji v jejích právech. Přičemž bylo
lhostejné, zda smlouva o zúžení společného jmění manželů až na věci tvořící obvyklé
vybavení domácnosti, případně smlouva o odložení doby vzniku společného jmění
manželů až na dobu zániku manželství byla uzavřena před, nebo až po vzniku právního
vztahu jednoho nebo obou manželů s onou třetí osobou151.
Povinnost prokázat, že třetí osobě byl obsah smlouvy modifikující společné
jmění manželů znám, ležela právě na manželech152. Bylo tedy na nich, aby pro případ
nutnosti prokázat, že třetí osobě byl obsah jimi uzavřené smlouvy o modifikaci jejich
společného jmění manželů znám, tuto skutečnost průkazným způsobem zajistili.
Nejjednodušší samozřejmě bylo, pokud by existoval písemný záznam o seznámení třetí
osoby s obsahem této smlouvy. Samotný fakt, že se třetí osoba s touto smlouvou pouze
mohla seznámit, např. pokud by šlo o nemovitost tak, že smlouva o zúžení společného
jmění manželů o tuto nemovitost byla založena ve sbírce listin v katastru nemovitostí,
nestačí153. V případě sporu bylo třeba prokázat, že tato třetí osoba se se smlouvou, (resp.
s jejím obsahem), založenou ve sbírce listin skutečně seznámila, např. tím, že se do
sbírky listin byla podívat a opis smlouvy si vyžádala, nebo jiným pochybnosti
nevzbuzujícím způsobem se s obsahem smlouvy seznámila. V daném případě totiž
nebylo dostačující, aby třetí osoba měla pouhou možnost se se smlouvou seznámit,
případně, aby jen věděla o existenci smlouvy modifikující společné jmění manželů, ale
požadavkům zákona dostálo jen takové seznámení, kdy třetí osobě byl skutečně znám
reálný obsah smlouvy, a ne jen její existence.

151

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 22 Cdo 1593/2004, ze dne 12.04.2005
Švestka, J. , Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M., a kol. Občanský zákoník I. Komentář. 2.vyd. Praha:
C.H.Beck, 2009, s. 974.
153
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 20 Cdo 612/2005, ze dne 22.08.2006
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Pokud třetím osobám obsah smlouvy modifikující společné jmění manželů nebyl
znám, mělo to ve vztahu k nim ten důsledek, že se třetí osoby mohly domáhat
uspokojení své pohledávky ze společného jmění manželů tak, jako kdyby k žádné
smlouvy o zúžení společného jmění manželů nebo k odložení vzniku společného jmění
manželů až ke dni zániku manželství nedošlo.
Smluvní modifikace společného jmění manželů měla rovněž vliv na nařízení
výkonu rozhodnutí nebo exekuci. V případě nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce
na majetek patřící do společného jmění manželů, se za majetek povinného a jeho
manžela považoval také majetek, který netvořil součást společného jmění manželů jen
proto, že bylo společné jmění manželů smlouvou zúženo, nebo byl jeho vznik odložen
až na dobu zániku manželství. Dle § 262a o.s.ř. a § 42 exekučního řádu, šlo totiž nařídit
výkon rozhodnutí nebo exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů také
tehdy, šlo-li o vydobytí závazku, který vznikl za trvání manželství jen jednomu
z manželů. Předpokladem pro postižení majetku ve společném jmění manželů však byla
pohledávka, která vznikla oběma manželům nebo jen jednomu z nich za trvání
manželství. To, že byl nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce na majetek ve
společném jmění manželů však ještě neznamenalo, jak již bylo uvedeno shora, že
majetek ve společném jmění manželů byl skutečně postižen. Druhý z manželů se totiž
mohl bránit tzv. excindační žalobou154.
Ze shora uvedeného je zřejmé, že obsah smluv modifikující společné jmění
manželů, ať již šlo o smlouvu o zúžení společného jmění manželů nebo o smlouvu
odkládající dobu vzniku společného jmění manželů až k okamžiku zániku manželství,
musel být třetí osobě znám. Pokud jde o důsledky shora uvedených smluvních
modifikací (zejména smlouvy o zúžení společného jmění manželů až na věci tvořící
obvyklé vybavení domácnosti), jímž byla zejména ochrana společného jmění manželů
před následky, ať již podnikání nebo rizikového chování jednoho z manželů pro
společné jmění manželů, tak stejné důsledky měla i modifikace společného jmění
manželů provedená soudním rozhodnutím. Šlo zejména o rozhodnutí o zúžení
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Francová, M., Dvořáková Závodská, J., Rozvody, rozchody a zánik partnerství. Praha: ASPI, Wolters
Kluwer, 2008, str. 85.
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společného jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti dle
ustanovení § 148 odst. 1,2. občanského zákoníku.
Ne zcela jasné však bylo, zda i v případě modifikace společného jmění manželů
formou soudního rozhodnutí, tj. rozsudku, jímž soud zúžil společné jmění manželů, se
na něj manželé mohli ve vztahu k třetím osobám odvolávat jen v případě, že obsah
tohoto rozhodnutí byl třetí osobě znám, jako tomu bylo v případě modifikace smluvní,
nebo zda se na něj manželé mohli odvolávat, i když třetí osoba o této soudní modifikaci
společného jmění manželů nic nevěděla. Na jedné straně zákon sám o tom, že by se
manželé na rozsudek o zúžení společného jmění manželů ve vztahu k třetím osobám
mohli odvolávat, jen pokud je jim jeho obsah znám nic neříkal. Soudní jednání o zúžení
společného jmění manželů bylo veřejné, a i kdyby probíhalo s vyloučením veřejnosti
nebo soud rozhodoval bez nařízení jednání, tak rozsudek se vyhlašoval vždy veřejně a
kdokoli si jej mohl přijít vyslechnout. Rovněž skutečnost, že modifikaci společného
jmění manželů prováděl soud, přičemž k ní mohl přistoupit pouze ze dvou zákonných
důvodů (k tomu vis hora), kdy autoritativně a nestraně zkoumal, zda jsou či nejsou
splněny zákonné podmínky, by mluvila spíše pro to, že na rozsudek se šlo ve vztahu
k třetím osobám odvolat bez dalšího.
Na druhé straně třetí osoba, s níž manželé nebo jeden z manželů vstupovali do
právního vztahu, se fakticky o existenci nějakého soudního řízení, resp. rozsudku o
zúžení společného jmění manželů nemá šanci dozvědět. Soudní řízení, jako takové na
rozdíl od soudního jednání veřejné není, a třetí strana se tak fakticky o řízení vůbec
nedozvěděla. Při soudní modifikaci společného jmění manželů sice splnění zákonných
podmínek pro zúžení společného jmění manželů autoritativně, nestraně a nezávisle
přezkoumával soud, nicméně, jak již bylo uvedeno shora, v případě zúžení společního
jmění manželů z důvodu, že jeden z manželů v průběhu manželství získal oprávnění
k podnikání, nebo se stal neomezeně ručícím společníkem ve společnosti, soud vlastně
při osvědčení výše uvedených podmínek, ani nemohl rozhodnout jinak, než že se
společné jmění manželů zužuje. Soudní rozhodnutí stran zúžení majetku ve společném
jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti, tak vlastně nahrazovalo
smlouvu. Stejně tak vezmeme-li si účinky takového soudního rozhodnutí, tak rozsudek
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zužující společné jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti byl
závazný jen mezi stranami navzájem, tj. jen mezi manžely a nikoli pro všechny osoby,
tak jako tomu je např. u rozhodnutí ve věcech statusových. Tohle vše mě proto spíše
přiklání ke skutečnosti, že stejně tak jako u smlouvy modifikující společné jmění
manželů, se na rozsudek bylo možné ve vztahu k třetím osobám odvolat, jen pokud jim
jeho obsah byl znám. Ostatně pokud je mi známo, tak tato velmi zajímavá a nabízející
se otázka v minulosti ani nebyla řešena judikaturou, a na jednoznačné závěry si tak
budeme muset počkat.
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VIII. ZÁNIK SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ
1.

ZÁNIK

SPOLEČNÉHO

JMĚNÍ

MANŽELŮ

SPOLU

SE

ZÁNIKEM MANŽELSTVÍ

Společné jmění manželů bylo úzce spjato s trváním manželství. Primárně tedy
docházelo k zániku společného jmění manželů spolu se zánikem manželství. K zániku
manželství docházelo smrtí jednoho z manželů nebo rozvodem manželství. V případě
úmrtí jednoho z manželů, nebo i obou manželů, společné jmění manželů zanikalo již
smrtí prvního z manželů155. Tím, že smrtí docházelo k zániku společného jmění
manželů, bylo třeba nejdříve vypořádat společné jmění manželů, tj. určit, která část
společného jmění manželů náležela zůstaviteli a která pozůstalému manželovi. Ta část
společného jmění manželů, která náležela zůstaviteli, pak připadla do dědictví. Stejné
důsledky jako smrt, mělo prohlášení za mrtvého v případě, že smrt nešlo prokázat
zákonem stanoveným způsobem. V tomto případě pak ve smyslu zákona o rodině,
manželství zanikalo právní mocí rozhodnutí o prohlášení za mrtvého. Zajímavá situace
nastávala, pokud se později prokázalo, že dotyčný žil. Dle zákona o rodině se v takovém
případě manželství obnovovalo jen v případě, že pozůstalý manžel dosud neuzavřel
manželství nové. V takovém případě se dle mého názoru obnovovalo s účinky „ex tunc“
i společné jmění manželů. Pokud ovšem pozůstalý manžel v mezidobí uzavřel
manželství nové, původní manželství již obnovit nešlo, stejně tak jako společné jmění
manželů156.
Dalším ze způsobů zániku manželství byl rozvod manželství. Zákon rozlišoval
tzv. tři typy rozvodů manželství. Jedním z nich byl tzv. „nesporný“ rozvod manželství,
bez zjišťování příčin rozvratu manželství ve smyslu ust. § 24a zákona o rodině č.
94/1963 Sb. Mezi jeho předpoklady patřilo, že manželství trvalo nejméně jeden rok,
manželé spolu nejméně šest měsíců nežili, druhý z manželů se k návrhu na rozvod
manželství připojil, a pokud manželé měli nezletilé děti, tak museli soudu předložit
155

Milena Hrušáková a kolektiv, Zákon o rodině, 4. vydání. Praha: 2009, 64-67 s.
Holub M,Bičovský J, Pokorný M, Společné jmění manželů, 2.aktualizované vydání, Praha: Linde,
2009, str. 136.
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rozsudek, jímž byla schválena dohoda o výchově a výživě nezl. dětí pro dobu po
rozvodu a dále, museli soudu předložit dohodu o vypořádání společného jmění manželů
a práv a povinnosti společného bydlení pro dobu po rozvodu manželství s úředně
ověřenými podpisy manželů, respektive s prohlášení o pravosti podpisu sepisujícím
advokátem v případě, že jim dohodu o vypořádání společného jmění manželů a práv a
povinností společného bydlení sepisoval.
Ve shora uvedeném případě, tedy manželé museli uzavřít dohodu o vypořádání
společného jmění manželů ještě před rozvodem manželství. Takováto dohoda o
vypořádání společného jmění manželů pro případ rozvodu ve smyslu ust. § 24a zákona
o rodině, nabývala platnosti okamžikem jejího podpisu, avšak vzhledem k tomu, že do
doby trvání manželství, zde trvalo i společné jmění manželů, účinnosti nabývala až
právní mocí rozvodu manželství. Manželství navíc musí být rozvedeno tzv. „nespornou
formou“, tj. kdyby si rozvod manželství v průběhu řízení o rozvodu jeden z manželů
rozmyslel a k návrhu na rozvod druhého manžela se nepřipojil, shora uvedená smlouva
by nebyla platná157. Smlouva o vypořádání společného jmění manželů ve smyslu § 24a
zákona o rodině, totiž nabývala účinnosti až právní mocí rozsudku o rozvodu
manželství, avšak pouze pokud manželství bylo rozvedeno ve smyslu ust. § 24 a zákona
o rodině, tj. bez zjišťování příčin rozvratu manželství.
Soud sám dohodu o vypořádání společného jmění manželů pro případ tzv.
nesporného rozvodu manželství obsahově nepřezkoumával ani neschvaloval. Bylo tedy
pouze na manželech, jak se stran společného majetku vypořádaly. Soud se měl pouze
omezit na konstatování, zda je dohoda o vypořádání vzájemných majetkových vztahů
v souladu s ustanovením § 37 ObčZ, který klade požadavky na právní úkony platná.
Ostatně vzhledem k tomu, že smlouva o vypořádání vzájemných majetkových vztahů
byla institutem zákona o rodině s dosahem do majetkových vztahů manželů po rozvodu,
šlo si pomocí ní, na rozdíl od dohody o vypořádání společného jmění manželů
uzavírané po rozvodu manželství, upravit majetkové vztahy i v jiném rozsahu, než
vymezeném společným jměním manželů158.
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Usnesení Nejvyššího soudu České republiky, sp.zn. 30 Cdo 257/2001, ze dne 14.06.2001
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp.zn. 30 Cdo 2193/2005 ze dne 31.07.2006
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Ve smlouvě o vypořádání společného jmění manželů si manželé měli vypořádat
veškerý společný majetek, tj. nemělo docházet k situaci, že po rozvodu manželství se
zjistilo, že zde byl ještě nějaký společný majetek, který smlouvou o vypořádání
společného jmění manželů a práv a povinností společného bydlení vypořádán nebyl 159.
Smlouva o vypořádání společného jmění manželů a práv a povinností společného
bydlení pro dobu po rozvodu manželství ve smyslu ustanovení § 24a zákona o rodině
ovšem nevylučovala, aby po tzv. nesporném rozvodu manželství, byla nahrazena
dohodou o vypořádání společného jmění manželů ve smyslu ustanovení § 150
občanského zákoníku a to i dohodou stejného obsahu160.
Dalšími typy rozvodů pak byly tzv. „sporný rozvod“ ve smyslu ust. § 24 zákona
o rodině a posledním typem byl tzv. „ztížený rozvod “ dle ustanovení § 24 b zákona o
rodině.
Společné jmění manželů vznikalo, jak bylo uvedeno v úvodu této práce i
v manželství neplatném. Nastala zde situace, že bylo uzavřeno manželství, čímž došlo i
ke vzniku společného jmění manželů a později se zjistilo, že jde o manželství neplatné.
Takovéto manželství, se tedy až do okamžiku jeho prohlášení za neplatné, resp. do
okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo prohlášeno za neplatné, považovalo
za platné. I společné jmění manželů, po prohlášení manželství za neplatné, muselo být
vypořádáno. Společné jmění manželů však nevznikalo v manželství nicotném

161

(k

tomuto viz v úvodu práce).
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2. ZÁNIK SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ ZA TRVÁNÍ
MANŽELSTVÍ

Dalším ze způsobů zániku společného jmění manželů, vedle případů, kdy
k zániku společného jmění manželů docházelo spolu se zánikem manželství, jak je
popsáno shora, byla situace, kdy k zániku společného jmění manželů došlo přesto, že
manželství samotné dosud trvalo. K zániku společného jmění manželů za trvání
manželství docházelo v případě prohlášení konkursu na majetek jednoho z manželů a
dále v případě rozhodnutí trestního soudu o trestu propadnutí majetku nebo jeho části či
propadnutí věci státu.
V případě prohlášení konkursu na majetek jednoho z manželů, k zániku
společného jmění manželů docházelo okamžikem zveřejnění usnesení o prohlášení
konkursu na úřední desce soudu. Prohlášením konkursu tedy docházelo k zániku
společného jmění úpadce – dlužníka a jeho manžela. Pokud byl vznik společného jmění
úpadce a manžela odložen ke dni zániku manželství, prohlášení konkursu tu mělo stejné
účinky jako zánik manželství162. Po zániku společního jmění manželů muselo dojít
k jeho vypořádání. Dle ustanovení § 268 odst.2 písm b), c), zákona č. 182/2006 Sb., o
úpadku a způsobech jeho řešení, se provedlo vypořádání rovněž společného jmění
manželů, které zaniklo před prohlášením konkursu, ovšem dosud nebylo vypořádáno a
rovněž toho společného jmění manželů, které bylo zúženo smlouvou nebo rozhodnutím
soudu, ale do prohlášení konkursu rovněž nebylo vypořádáno. V těchto případech se
dokonce prohlášením konkursu stavila lhůta pro vypořádání stanovená občanským
zákoníkem, tedy jestliže měla skončit nejpozději do šesti měsíců od prohlášení
konkursu.
Vzhledem k tomu, že prohlášením konkursu úpadce již nemohl disponovat se
svým majetkem, přecházelo právo činit právní úkony stran vypořádání společního jmění
úpadce a jeho manžela z úpadce na insolvenčního správce. Insolvenční správce do
162
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majetkové podstaty zahrnul i majetek ve společném jmění manželů, přičemž ta část
společného jmění manželů, s níž úpadce se souhlasem druhého z manželů podnikal, do
majetkové podstaty spadala vždy. Insolvenční správce tedy mohl s manželem úpadce
uzavřít dohodu o vypořádání společného jmění manželů, s níž musel souhlasit
věřitelský výbor a rovněž jakož i ostatní úkony, podléhala schválení insolvenčního
soudu. Pokud nedošlo k vypořádání společného jmění manželů dohodou, mohl
insolvenční správce podat návrh na jeho vypořádání soudu. Věcně příslušným soudem
k vypořádání společného jmění manželů v tomto případě byl insolvenční soud, neboť
vypořádání společného mění manžela a dlužníka, se dle zákona pokládalo za incidenční
spor. Pouze pokud u obecného soudu, tj. soudu, který rozhodoval o rozvodu manželství
dlužníka, již probíhalo řízení o vypořádání společného jmění manželů, byl okamžikem
prohlášení konkursu jeho účastníkem namísto dlužníka správce163.
Pokud jde o zánik společného jmění manželů rozhodnutím trestního soudu o
trestu propadnutí majetku nebo jeho části, k zániku společného jmění manželů
docházelo právní mocí takového rozhodnutí. Trest propadnutí majetku postihoval
odsouzeného, resp. jeho majetek, který měl daný odsouzený ve vlastnictví ke dni právní
moci rozhodnutí o udělení tohoto trestu. Následné vypořádání společného jmění
manželů se pak provádělo mezi druhým z manželů a státem za nějž jednal Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových164.
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IX. VYPOŘÁDÁNÍ SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ
Jestliže došlo k zániku společného jmění manželů, bylo třeba provést jeho
vypořádání. Zákon byl v této otázce kogentní, a nemohlo tak dojít k situaci, že tu
společné jmění manželů nebo jeho část zůstala nevypořádána. K vypořádání společného
jmění manželů mohlo dojít, jak je uvedeno shora, za trvání manželství nebo po zániku
manželství. Za trvání manželství docházelo k vypořádání společného jmění manželů,
pokud manželé v průběhu trvání manželství uzavřeli smlouvu o zúžení společného
jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti, pokud byl na jednoho
z manželů prohlášen konkurs nebo byl některému z manželů uložen trest propadnutí
majetku nebo jeho části. Po zániku manželství k vypořádání společného jmění manželů
docházelo buď z důvodu smrti jednoho z manželů, nebo z důvodu rozvodu manželství.
Mezi zánikem společného jmění manželů a dobou vypořádání společného jmění
manželů mohl být různě dlouhý časový odstup. Vždy však bylo důležité, že vypořádání
se týkalo toho majetku, který měli manželé ve společném jmění manželů ke dni zániku
společného jmění manželů a který k tomuto dni rovněž existoval. V období mezi
zánikem společného jmění manželů a jeho vypořádáním měli nadále právo majetek
užívat oba manželé, a byť to zákon výslovně nezmiňoval, bylo na vzájemné vztahy
manželů stran nevypořádaného majetku třeba užít ustanovení o společném jmění
manželů165.
K vypořádání společného jmění manželů mohlo dojít několika způsoby. Zákon
uváděl, že se tak mohlo stát dohodou manželů, soudním rozhodnutím nebo zákonnou
domněnkou. V praxi byla možná i kombinace několika způsobů, např. o vypořádání
části společného jmění manželů se mohli manželé dohodnout, o části jejich společného
jmění manželů rozhodl soud a mohlo se stát, že o určité části společného jmění manželů
se nedohodli, ani jej neučinili předmětem návrhu na vypořádání společného jmění
manželů formou soudního rozhodnutí166. Pokud zde za této situace byl ještě nějaký
společný majetek, který si manželé nevypořádali dohodou nebo soudním rozhodnutím,
165
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tak ať již záměrně či nevědomě, pak stran tohoto majetku nastoupilo vypořádání formou
zákonné domněnky. Naproti tomu dřívější právní úprava, respektive právní úprava do
novely občanského zákoníku č. 131/1982 Sb., kombinaci různých způsobů vypořádání
nepřipouštěla. Pokud manželé uzavřeli dohodu o vypořádání jen části společného jmění
manželů, pak takováto dohoda byla neplatná. Manželé se tedy museli, pokud si chtěli
společné jmění manželů vypořádat formou dohody, dohodnout na vypořádání veškerého
majetku167.

1.

VYPOŘÁDÁNÍ DOHODOU MANŽELŮ
Šlo o způsob vypořádání společného jmění manželů, který byl v praxi

nejčastější. I zákon způsob vypořádání společného jmění manželů dohodou preferoval,
když jej uváděl na prvním místě. Stejně tak, jako zákon manželům umožňoval
dohodnout se, co bude předmětem jejich společného jmění manželů, když již snoubenci
mohli uzavřít smlouvu stran úpravy svých budoucích majetkových vztahů, umožňoval
jim i dohodnout se na tom, jak své společné jmění vypořádají v případě rozvodu
manželství. Dohoda o vypořádání společného jmění manželů tak nejvíce odpovídala
požadavku autonomie vůle a svobody manželů.
Na rozdíl od dohod stran předmětu společného jmění manželů, ať již šlo o
dohody ve smyslu ustanovení § 143a odst. 1, 2, nebo 3 občanského zákoníku, se zde
nevyžadovala forma notářského zápisu, ale postačila prostá písemná forma. Pokud tato
forma nebyla dodržena, byla smlouva dle § 40 odst. 1, občanského zákoníku neplatná, a
to neplatná absolutně, neboť nebyla učiněna ve formě, kterou vyžadoval zákon. Dle
právního stavu platného do účinnosti novely občanského zákoníku č. 131/1982 Sb., se
dokonce ani nevyžadovala písemná forma a manželé mohli smlouvu o vypořádání
společného jmění manželů uzavřít ústně nebo i konkludentním způsobem, ovšem
nevzbuzujícím pochybnosti o tom, jaká byla vůle manželů. Avšak v případě, že o to
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jeden z manželů požádal, byli si manželé povinni vydat písemné potvrzení o tom, jak se
vypořádali168.
Vedle občanského zákoníku byla dohoda o vypořádání společného jmění
manželů upravena i v zákoně o rodině č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších změn a
předpisů, konkrétně v ustanovení § 24a zákona o rodině. Zde byl upraven tzv.
„nesporný rozvod“, resp. rozvod bez zjišťování příčin rozvratu manželství, mezi jednu
z jeho podmínek patřilo i uzavření dohody o vypořádání společného jmění manželů pro
dobu po rozvodu. V tomto případě nestačila jen pouhá písemná forma dohody, ale
podpisy obou manželů musely být úředně ověřeny. O ostatních náležitostech této
dohody bylo uvedeno již v kapitole VIII. článku 1, pojednávajícím o zániku společného
jmění manželů po zániku manželství.
Stejně tak dle dřívější právní praxe platilo, že dohodu o vypořádání společného
jmění manželů mohli uzavřít pouze manželé. Jestliže tedy společné jmění manželů
zaniklo z důvodu smrti jednoho z manželů, bylo třeba, jak je již uvedeno výše, nejprve
provést vypořádání společného jmění manželů, k čemuž v tomto případě docházelo
v rámci dědického řízení, a určit, jaká část společného majetku připadne pozůstalému
manželovi z titulu společného jmění manželů, a která připadne do dědictví, nemohli
dědici zemřelého manžela s pozůstalým manželem uzavřít dohodu o vypořádání
společného jmění manželů169. Pozdější praxe již tuto možnost připustila, když uvedla,
že dědici po zemřelém rozvedeném manželovi byli oprávnění uzavřít dohodu o
vypořádání společného jmění manželů s rozvedenou manželkou, a to v době před
projednáním dědictví po zemřelém rozvedeném manželovi. Jestliže v době smrti
rozvedeného manžela zde nebyla překážka, která by bránila zaniklé společné jmění
manželů vypořádat, tak do práva zůstavitele vstoupili jeho dědici, a těmto dědicům nic
nebránilo v tom, s rozvedeným pozůstalým manželem, uzavřít dohodu o vypořádání
společného jmění manželů170.
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Kogentně stanovená písemná podoba dohody byla nepochybně pro právní jistotu
všech zúčastněných praktičtější, nehledě na problémy, která dřívější právní úprava
přinášela, byla-li předmětem dohody i nemovitost. Pokud jde o náležitosti takového
dohody, tak kromě obligatorní písemné formy i zde platily obecné náležitosti, které
zákon kladl na veškeré právní úkony, tj. dohoda musela být jasná, určitá, srozumitelná a
učiněna vážně a svobodně. V případě, že předmětem dohody o vypořádání společného
jmění manželů byla i nemovitost, což bylo poměrně časté, dohoda nabývala účinnosti až
vkladem do katastru nemovitostí. Právní účinky vkladu do katastru nemovitostí
vznikaly na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu do katastru
nemovitostí s právními účinky vkladu ke dni podání návrhu na vklad. Například dohoda
o vypořádání společného jmění manželů byla uzavřena dne 01. 11. 2013, návrh na vklad
byl příslušnému katastrálnímu úřadu doručen dne 01. 12. 2013. Dne 01. 01. 2014 bylo
vydáno rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí,
přičemž bylo v něm uvedeno, že účinky vkladu vlastnického práva počínají dnem 01.
12. 2013.
Zajímavá byla stran účinnosti dohody o vypořádání společného jmění manželů
situace, kdy předmětem dohody o vypořádání společného jmění manželů byla jak
nemovitost, tak ostatní majetek a závazky, což v praxi bývalo velice často. Manželé
v tomto případě měli dvě možnosti, buď se dohodli na tom, že účinnost ostatních částí
dohody, vyjma dohody o vypořádání nemovitosti, nabývala účinnosti například dnem
podpisu dohody, případně později, ovšem s uvedením konkrétního data, kdy se tak
stalo, nebo dohoda o tomto mlčela, což byl v praxi častější případ. Zde, i když si to
účastníci často ani neuvědomovali, tj. jestliže v dohodě nebylo žádné ustanovení stran
její účinnosti, pak tato dohoda, pokud jde o účinnost všech jejích částí, této nabývala,
až vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí171.
V tomto případě je třeba ještě upozornit na skutečnost, že byl-li návrh na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí, na základě uzavřené dohody o vypořádání
společného jmění manželů, podán až po uplynutí tří let ode dne zániku společného
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jmění manželů, nešlo již vklad povolit172. Bylo tomu tak z důvodu, že zákon
v ustanovení § 150 odst. 4 občanského zákoníku vyžadoval, aby do tří let od zániku
společného jmění manželů bylo provedeno jeho vypořádání, tj. nikoli jen uzavřena
dohoda. S ohledem na to, že jak bylo uvedeno shora, dohoda o vypořádání společného
jmění manželů, jejímž předmětem byla i nemovitost, nabývá věcně právní účinky až
vkladem do katastru nemovitostí, bylo třeba příslušný návrh podat do tří let od zániku
společného jmění manželů, aby skutečně bylo společné jmění manželů vypořádáno.
Pokud tedy návrh na vklad dohody o vypořádání společného jmění manželů, jejímž
předmětem byla i nemovitost, nebyl na katastr nemovitostí podán ve lhůtě do tří let ode
dne zániku společného jmění manželů, byla nemovitost v podílovém spoluvlastnictví
manželů, dle zákonné domněnky ve smyslu § 150 odst. 4, občanského zákoníku

173

.

Lhůta „do tří let ode dne zániku společného jmění manželů“ byla lhůtou hmotněprávní,
tj. návrh tedy musel být podán tak, aby nejpozději do tří let, ode dne zániku společného
jmění manželů, byl již na katastr nemovitostí podán, tj. nestačilo, aby byl ve shora
uvedené lhůtě podán k poštovní nebo jiné přepravě, ale již se na katastrálním úřadu
musel fakticky nacházet, byť třeba v podatelně, kam byl osobně doručen.
Pokud šlo o způsob, jakým si manželé v dohodě své společné jmění manželů
vypořádali, bylo to zcela na jejich vůli a potřebách. Ustanovení § 149 odst. 2,
občanského zákoníku říkalo, že při vypořádání společného jmění manželů jsou podíly
obou manželů na majetku patřícímu do společného jmění manželů stejné, stejně tak
závazky vzniklé za trvání manželství jsou manželé povinni plnit stejným dílem, mohlo
být v případě dohody o vypořádání společného jmění manželů pouze návodem. Pokud
by dohoda manželů o vypořádání jejich společného jmění shora uvedenému ustanovení
odporovala, tj. podíly manželů na majetku a závazcích by nebyly shodné, resp. jeden
z manželů by nabyl podíl podstatně menší než druhý, nebo by se mu nedostalo vůbec
ničeho, nezpůsobilo by to neplatnost takovéto dohody174. Toto je opět rozdíl oproti
dřívější soudní praxi, uveřejněné např. v R 70/65, která setrvávala na tom, že hlediska
stanovená pro vypořádání společného jmění manželů v řízení před soudem, tj.
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ustanovení § 150 občanského zákoníku, bylo třeba respektovat i v rámci uzavíraných
dohod o vypořádání společného jmění manželů. V rozsudku Nejvyššího soudu sp.zn. 22
Cdo 1052/2004 se dokonce objevil názor, že od ustanovení § 150 občanského zákoníku
se nešlo odchýlit175.
Součástí dohody o vypořádání společného jmění manželů, mohlo být i ujednání,
že část majetku, např. nemovitost bude převedena na třetí osobu, např. dítě účastníků.
Šlo vlastně o tzv. „smlouvu ve prospěch třetí osoby“ ve smyslu ust. §50 občanského
zákoníku, která byla ovšem vtělena do vlastní dohody o vypořádání společného jmění
manželů. Často bylo obsahem takovéto smlouvy darování např. nemovitosti nezletilému
dítěti účastníků. Vzhledem k tomu, že v případě smlouvy ve prospěch třetího byla tato
třetí osoba ze smlouvy oprávněna okamžikem, kdy s ní projeví souhlas, bylo v případě
nezletilého dítěte účastníků, třeba tento souhlas zákonným způsobem získat176. V daném
případě souhlas se smlouvou za dítě nemohli projevit rodiče, neboť zde byla kolize
zájmů mezi dítětem, tj. zastoupeným a jeho rodiči jako zastupiteli. Dítěti tak bylo třeba
ustanovit kolizního opatrovníka, který jej stran vyslovení souhlasu se smlouvou (v
daném případě darovací) mohl zastoupit, a souhlas s darovací smlouvu bylo třeba
následně nechat schválit opatrovnickému soudu. Soud pak v řízení zkoumal, zda daný
úkon byl v zájmu nezletilého, tj. zda by vlastnictví nemovitosti pro něj nebylo na újmu,
např. s ohledem na stav nemovitosti atd.
Ve vztahu k věřitelům bylo podstatné, že práva věřitelů nemohla být dohodou o
vypořádání společného jmění manželů dotčena. Šlo o úpravu obdobnou, jako tomu bylo
v případě modifikace zákonného režimu společného jmění manželů ve smyslu
ustanovení § 143a občanského zákoníku, ať již šlo o smlouvu o rozšíření, resp. zúžení
společného jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti, případně o
smlouvu odkládající dobu vzniku společného jmění manželů až ke dni zániku
manželství, jak bylo popsáno výše v kapitole VII. článku 1,2.
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Účelem ustanovení § 150 odst. 4 občanského zákoníku, které bylo do právní
úpravy vtěleno novelou občanského zákoníku č. 91/1998 Sb., bylo poskytnout věřitelům
ochranu v tom smyslu, aby se smlouva o vypořádání společného jmění manželů
nedotkla uspokojení jejich pohledávky. I když dřívější právní úprava výslovné
ustanovení tohoto typu postrádala, judikatura k této otázce přistupovala obdobně a
věřitelé tak nebyli proti dohodám znemožňujícím uspokojení jejich pohledávky zcela
bezbranní. Uspokojení pohledávky věřitelů se dohoda o vypořádání společného jmění
manželů dotkla tehdy, pokud znamenala zmenšení majetku dlužníka, v jejímž důsledku
by pohledávku věřitele nebylo z čeho uspokojit, přičemž nebýt této dohody tato situace
by nenastala, tj. dlužník by měl dostatečný majetek, z něhož by šlo pohledávku
uspokojit. Tak tomu bylo v případě, pokud na základě dohody o vypořádání společného
jmění manželů jeden z manželů dostal výrazně více majetku než druhý z manželů,
popřípadě mu připadl majetek celý.
Pokud manželé uzavřeli takovou dohodu o vypořádání společného jmění
manželů, kterou práva věřitelů na uspokojení jejich pohledávky byla dotčena, dohoda o
vypořádání společného jmění manželů byla nadále platná, ovšem ve vztahu k věřitelům
nastoupila relativní bezúčinnost takovéto dohody. Šlo o obdobnou právní úpravu, jako
bylo ustanovení § 42a občanského zákoníku, tj. smlouva se nadále považovala za
platnou, ale ve vztahu k věřiteli se na ní hledělo tak, jako by její právní účinky
nenastaly, respektive jako by nebyla učiněna. Věřitel se tedy mohl domáhat uspokojení
své pohledávky i z majetku, který na základě dohody o vypořádání společného jmění
manželů připadl druhému z manželů. Na rozdíl od právní úpravy odporovatelnosti
právním úkonům ve smyslu ustanovení § 42a občanského zákoníku, které se věřitel
musel domáhat v samostatném řízení u soudu, v případě dohody o vypořádání
společného jmění manželů dotýkající se práva věřitelů, tato relativní bezúčinnost
nastávala přímo ze zákona. Relativní bezúčinnost dohody o vypořádání společného
jmění manželů tedy mohl věřitel použít jako námitku v případném soudním sporu177.
Pokud by například věřitel podal návrh na nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce
postihující i majetek, který měl dlužník a jeho bývalý manžel ve společném jmění
manželů, přičemž na základě dohody o vypořádání společného jmění manželů by tento
177
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majetek nepřipadl dlužníkovi, čímž by se dohoda dotkala práva věřitele na uspokojení
jeho pohledávky, druhý z manželů v případě obrany proti postižení majetku formou
žaloby na vyloučení z výkonu rozhodnutí, nebyl úspěšný, pokud zde žalovaný věřitel
použil shora uvedenou námitku relativní bezúčinnosti takovéto dohody.

2.

VYPOŘÁDÁNÍ SOUDNÍM ROZHODNUTÍM
Jestliže stran vypořádání společného jmění manželů se manželé nedohodli a

nedošlo-li ještě k uplynutí tří let od zániku společného jmění manželů, mohli se manželé
stran vypořádání společného jmění manželů obrátit na soud. Věcně příslušným soudem
byl okresní soud. Místní příslušnost se pak řídila soudem, který rozhodoval o rozvodu
manželství účastníků. Šlo o řízení sporné, které se zahajovalo na návrh, přičemž návrh
na zahájení řízení mohl podat kterýkoli z manželů, případně inslovenční správce, došloli k zániku společného jmění manželů v důsledku konkursu jednoho z manželů. Aktivně
legitimováni k podání žaloby byli rovněž dědici zemřelého manžela, pokud k zániku
společného jmění manželů došlo před smrtí jednoho z manželů, např. rozvodem a
společné jmění manželů dosud nebylo vypořádáno, a to ani případnou domněnkou.
Pokud společné jmění manželů zaniklo smrtí jednoho z manželů, došlo k jeho
vypořádání, jak je uvedeno výše v rámci dědického řízení178.
Soud návrhem na zahájení řízení stran vypořádání společného jmění manželů
nebyl vázán. Respektive nebyl vázán způsobem vypořádání, který mu strany navrhly, tj.
komu by měla určitá věc nebo závazek připadnout a rovněž nebyl vázán tvrzenou
cenou. Řízení o vypořádání společného jmění manželů bylo tzv. řízení „judicium
duplex“, tj. oba účastníci měli postavení jak žalobce, tak žalovaného179. Toto postavení
se mimo jiné projevovalo tím, že jakmile jeden z manželů podal žalobu na vypořádání
společného jmění manželů, již ji nemohl podat druhý z manželů. Dalším důsledkem této
úpravy bylo, že k zpětvzetí žaloby na vypořádání společného jmění manželů bylo třeba
178
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souhlasu druhého z manželů a to i v případě, že ke zpětvzetí žaloby došlo ještě před
prvním jednáním ve věci180. Bylo tomu tak z důvodu, že pokud by návrh na zahájení
řízení byl vzat zpět, a řízení by bylo zastaveno, mohla by již uplynout doba tří let od
zániku společného jmění manželů a druhému z manželů by tak již bylo znemožněno
domáhat se vypořádání společného jmění manželů u soudu a musel by se spokojit
s vypořádáním společného jmění manželů dle zákonné domněnky181. I když soud
návrhem na vypořádání společného jmění manželů vázán nebyl, neznamenalo to, že
návrh na vypořádání společného jmění manželů by snad mohl postrádat skutková
tvrzení stran toho, co bylo předmětem společného jmění manželů, tj. co manželé za
trvání manželství nabyli, jaká byla cena jednotlivých majetkových hodnot, komu má být
přikázána a kdo je měl v daném okamžiku v držení.
Čím naopak soud oproti dřívější právní úpravě vázán byl, byl rozsah společného
jmění manželů, který manželé učinili předmětem vypořádání. Rozsahem společného
jmění manželů, který manželé požadovali vypořádat, soud striktně vázán byl, a nemohl
tedy zjišťovat, zda předmětem společného jmění manželů nebylo i něco jiného. Ze shora
uvedeného vyplývá, že soud rozhodoval pouze o tom, co manželé předmětem
vypořádání učinili182. S ohledem na to, že návrh na zahájení řízení o vypořádání
společného jmění manželů bylo třeba podat do tří let od zániku společného jmění
manželů, judikatura dospěla k názoru, že účastníci řízení o vypořádání společného
jmění manželů mohli v průběhu řízení rozšířit předmět vypořádání společného jmění
manželů o další hodnoty, jen do uplynutí výše uvedené lhůty tří let. Kdyby to učinili po
tomto okamžiku, soud by již danou věc vypořádat nemohl, neboť účastníci ji
předmětem vypořádání učinili až po uplynutí shora uvedené lhůty tří let ode dne zániku
manželství.
Kromě obecných náležitostí kladených na žalobu bylo třeba, aby jednotlivé
hodnoty, které manželé učinili předmětem vypořádání byly náležitě popsány, tj.
jednoznačně, určitě a srozumitelně tak, aby nemohly být zaměněny s jinými
180
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výroku rozsudku o vypořádání společného jmění manželů totiž soudy věci, které měli
manželé ve společném jmění manželů, přikazují jednomu nebo druhému z manželů a
náležitá identifikace je tak důležitá proto, aby bylo jednoznačné, která věc připadla
tomu kterému z manželů, a aby ohledně těchto věcí v případě nedobrovolného vydání
ze strany manžela, který měl věc v držení a odmítal ji vydat druhému, byl možný výkon
rozhodnutí. V případě nemovitostí shora uvedené znamená, označení pozemku par.
číslem, katastrálním územím, obcí, výměrou, způsobem využití a listem vlastnictví na
němž jsou zapsány. V případě budov pak uvedení pozemku na němž jsou postaveny,
označením budovy číslem popisným/evidenčním, způsobem využití, s uvedením obce a
katastrálního území pozemku na němž budova stojí.
Pokud jde o rozsah toho, co manželé nebo jeden z nich učinili předmětem
vypořádání společného jmění manželů, je jak uvedeno shora, byl soud tímto rozsahem
vázán. Pokud jeden z manželů v žalobě na vypořádání společného jmění manželů tvrdil,
že za trvání manželství byly nabyty ty a ty věci a vznikly jim ty a ty závazky, stíhala ho
stran tohoto tvrzení povinnost důkazní, že jde o majetek nabytý za trvání manželství.
Jestliže prokázal např. kupní smlouvou, že určitá věc byla nabyta za trvání manželství,
dle § 144 občanského zákoníku, stran této věci nastupovala vyvratitelná domněnka, že
šlo o majetek, který tvořil společné jmění manželů. Bylo pak na druhém z manželů,
tvrdil-li opak, tj. že se nejednalo o věc tvořící společné jmění manželů, aby své tvrzení
prokázal. Jeho tedy stíhala povinnost prokázat, že zde byl nějaký důvod, ať již šlo o
zákonnou či smluvní výluku, pro něž daná věc nebyla ve společném jmění manželů184.
Další důležitou podmínkou pro to, aby určitá věc ze společného jmění manželů
mohla být vypořádána bylo, že v době rozhodnutí soudu musela ještě existovat. Pokud
věc sama již neexistovala, nešlo ji v rámci vypořádání společného jmění manželů již
nikomu přikázat. Mezi okamžikem zániku společného jmění manželů a jeho
vypořádáním, jak bylo uvedeno výše, mohla uplynout různě dlouhá doba a manželé
s věcmi měli nakládat obdobně, jako za trvání společného jmění manželů. V praxi však
často docházelo k tomu, že jeden z manželů s věcí nakládal v rozporu s ustanovením §
145 odst. 1 občanského zákoníku, tj. např. bez souhlasu druhého z manželů věc prodal,
184
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daroval, rozbil nebo ji spotřeboval pro sebe. V tomto případě bylo třeba na věc nahlížet
tak, že šlo o neplatný právní úkon a věc bylo třeba do vypořádání společného jmění
manželů zařadit, respektive pokud již nebylo možné do vypořádání společného jmění
manželů zařadit věc samu, tak tam bylo třeba zařadit cenu takovéto věci. Stejně tak
pokud jeden z bývalých manželů bez souhlasu druhého z bývalých manželů vybral,
popřípadě spotřeboval veškeré společné úspory, tak nešlo-li s ohledem na poměry v tom
daném manželství o obvyklou věc, pak takováto dispozice se společnými finančními
prostředky byla neplatná a v rámci vypořádání společného jmění manželů k ní nešlo
přihlížet, tj. finanční prostředky – úspory bylo třeba zařadit do vypořádání společného
jmění manželů185.
Po zániku společného jmění manželů také velmi často docházelo k tomu, že
manželé měli řadu společných závazků, které bylo i po zániku společného jmění
manželů třeba pravidelně hradit, respektive umořovat formou pravidelných splátek.
Může se jednat např. o splátky hypotéky, platby energie ve společném domě, platby
nejrůznějších pojištění, atd. Jakmile však došlo k rozvodu manželství a k zániku
společného jmění manželů, velmi často docházelo k situaci, že jeden z manželů se na
těchto platbách přestával podílet a celá tíha těchto plateb pak spočívala výlučně na
druhém z bývalých manželů. Tento manžel je hradil zcela sám, například z důvodu, aby
se vyhnul případné sankci ve formě úroků z prodlení, smluvní pokuty, atd. Jestliže se
však jeden z manželů po zániku manželství podílel na úhradě společných dluhů svými
výlučnými prostředky, měl právo na jejich náhradu ve smyslu ustanovení § 149 odst. 2,
věta druhá občanského zákoníku, tj. manžel, který takto po zániku společného jmění
manželů hradil společné závazky ze svých výlučných prostředků, měl právo, aby mu ze
společného jmění manželů bylo uhrazeno to, co z jeho výlučných prostředků šlo na
úhradu společných dluhů186.
V souvislosti s dluhy je třeba ještě poznamenat, že pokud byl předmětem
společného jmění manželů i dosud neuhrazený dluh, soud provedl vypořádání nejen
splatné části dluhu včetně příslušenství ode dne zániku společného jmění manželů do
dne, kdy soud vydal rozhodnutí, ale i dosud nesplatné části dluhu včetně případných
185
186

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp.zn. 22 Cdo 2433/99 ze dne 17.01.2001
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp.zn. 22 Cdo 14/2006 ze dne 03.10.2006

92

úroků a úroků z prodlení, které k dluhu přirostly teprve v budoucnu. Přičemž pokud
jeden z manželů zavinil nadměrné zadlužení společného jmění manželů, mohlo se to
projevit i v nerovnosti podílů na vypořádávaném společném jmění manželů187.
Při vypořádávání společného jmění manželů byl velmi důležitým momentem
okamžik zániku společného jmění manželů. Vypořádání společného jmění manželů se
sice provádělo stran majetku a závazků, které účastníci předmětem vypořádání učinili,
ale hlavně, které tvořili jejich společné jmění manželů ke dni zániku manželství. Ke dni
zániku společného jmění manželů se tedy zjišťovala výše majetku, závazků, finančních
prostředků uložených na bankovních účtech, respektive pohledávek za bankou, atd.
Pokud jde o cenu jednotlivých majetkových hodnot, účastníci ji zpravidla uváděli
v žalobě, popř. ve vyjádření k žalobě. Jestliže se manželé o ceně jednotlivých položek
společného jmění manželů, které má soud vypořádat, nemohli dohodnout, nezbývalo
soudu než ve věci nechat vypracovat znalecký posudek z oboru ekonomika, odvětví
oceňování movitých, případně nemovitých věcí. Cenu jednotlivých položek pak soud
zjišťoval jako tzv. tržní cenu, tj. cenu v místě a čase obvyklou, avšak dle stavu věci ke
dni zániku společného jmění manželů188. Shora uvedené pravidlo ovšem dle rostoucí
judikatury platilo pouze za předpokladu, že věc v mezidobí, tj. v době od zániku
společného jmění manželů nedoznala nadměrného opotřebení nebo poškození,
případně, kdy věc byla přikazována do vlastnictví toho z manželů, který ji na základě
dohody v době od zániku společného jmění manželů do jejího vypořádání užíval,
případně užívali ji společně oba manželé189.
V případě, že na příklad u nemovitosti v době mezi zánikem společného jmění
manželů a jeho vypořádáním, vlivem neudržování nemovitosti a jejího neužívání oběma
manžely, došlo k tomu, že stav nemovitosti se podstatně změnil, čímž došlo i k poklesu
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hodnoty nemovitosti, bylo spravedlivé, aby za situace, kdy na tomto nesli vinu oba
manželé, také oba manželé byli poklesem hodnoty postiženi190.

2.1. Zásady při vypořádání společného jmění manželů
Při vypořádání společného jmění manželů se vycházelo ze zásady, že podíly
obou manželů na majetku patřícím do jejich společného jmění manželů jsou stejné.
Obdobně i u závazků se vycházelo z toho, že závazky obou manželů vzniklé za trvání
manželství byli manželé povinni plnit stejným dílem. To samozřejmě neznamenalo, že
soud by musel výši podílu manželů na majetku a závazcích vždy určit stejně. Soud mohl
podíly manželů na majetku stanovit rozdílně, ať již vyjádřením pomocí procent nebo
přikázáním věci jednomu z manželů, bez stanovení povinnosti poskytnout druhému
z manželů finanční vyrovnání191.
Při vypořádání společného jmění manželů bylo třeba přihlédnout k potřebám
nezletilých dětí, k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, a i k tomu, jak se
zasloužil o udržení společného jmění, přičemž při určení míry přičinění bylo třeba dle
ustanovení § 149 odst. 3 věty druhé občanského zákoníku, vzít v úvahu i péči o děti a
obstarávání společné domácnosti.
Důvodem disparity podílu manželů na společném jmění manželů ve prospěch
jednoho z manželů, mohlo dle judikatury být například zvýšené úsilí jednoho z manželů
na nabytí a udržení majetku značné hodnoty. Tak tomu mohlo být v případě úspěšného
sportovce, umělce nebo vědce, který mimořádným úsilím a pílí dosáhl nadstandardních
příjmů, kterými svoji rodinu zabezpečoval192. Vždy však bylo třeba zohlednit konkrétní
okolnosti toho daného případu, a soud musel svůj závěr o disparitě podílu manžela na
190
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jejich společném jmění náležitě odůvodnit. Pro případné snížení podílu hovořilo, jak již
bylo uvedeno výše, např. nadměrné zadlužení společného jmění manželů jen jedním
z manželů, nehospodárné nakládání s finančními prostředky, utrácení za drahé a
nákladné oblečení, šperky, alkoholismus, gamblerství, neochota pracovat i když tomu
nebránily žádné objektivní důvody, nezájem, nestarání se o rodinu, ale i provozování
drahých koníčků jen jedním z manželů193.
Pokud jde o zohlednění potřeb nezletilých dětí ve vztahu k vypořádání
společného jmění manželů, zákon zde měl na mysli zejména určení konkrétních věcí,
které měli připadnout tomu z manželů, který pečoval o nezletilé děti194. Jestliže manželé
měli ve společném jmění manželů např. byt v Příbrami, nezl. děti měla v péči manželka,
která neměla jinou možnost bydlení, děti v Příbrami rovněž chodily do školy, tak
v případě, že zmíněný byt do vlastnictví chtěl přikázat každý z manželů, byl s ohledem
na potřeby nezl. dětí přikázán tomu z manželů, který o nezl. děti pečoval.
U nezl. dětí se v praxi velmi často stává, že manželé učiní předmětem
vypořádání společného jmění manželů i věci, které patří dětem, např. vybavení dětského
pokoje, kolo, lyže, počítač, stavební spoření uzavřené na děti, atd. Tyto věci, které
manžele v průběhu manželství dětem zakoupili, však již představují majetek dětí a
nikoli majetek ve společném jmění manželů. Nešlo je tedy činit předmětem vypořádání
společného jmění manželů195.
Přihlédnutí k potřebám nezletilých dětí v praxi mohlo vést i k disparitě podílu ve
prospěch toho z manželů, který o nezletilé děti pečuje196. Neznamenalo to však, že
pokud jeden z manželů pečoval o nezl. děti, měl mít vždy vyšší podíl na společném
jmění manželů. Každý z případů bylo nutno vždy posuzovat individualizovaně,
s ohledem na konkrétní osobní a majetkové poměry každého z manželů, včetně toho co
v jeho postavení, z ekonomického hlediska péče o nezl. děti obnášela.
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Pokud šlo o vypořádání jednotlivých věcí, přičemž je chtěli do svého vlastnictví
přikázat oba manželé, soud hodnotil především kriterium účelnosti, využití věci a
rovněž to, kdo věc převážně užíval, případně, kdo ji měl v držení do vypořádání
společného jmění manželů197. Ve výjimečných případech, zejména pokud se manželé
nemohli dohodnout, komu by nemovitost měla nadále jako výlučnému vlastníkovi
patřit, mohl soud společné jmění manželů vypořádat i tak, že jim nemovitost přikázal do
podílového spoluvlastnictví198. V rámci vypořádání společného jmění manželů ovšem
nebyl možný takový postup, že by soud nařídil prodej nemovitosti a výtěžek rozdělil
mezi manžele, tak jako bylo tomu v případě podílových spoluvlastníků.
Soud v rámci vypořádání společného jmění manželů mohl jednotlivou věc
přikázat do vlastnictví i toho z manželů, který ji nechtěl. Bylo tomu tak z důvodu, že za
trvání společného jmění manželů byl každý z manželů vlastníkem celé věci, kdy byl
omezen stejným vlastnickým právem druhého z manželů. V případě vypořádání
společného jmění manželů tak přikázáním věci nezískává nic, co by již neměl a jeho
případný nesouhlas tak byl bez jakéhokoli významu. V opačném případě by docházelo
k situacím, že by věci žádný z manželů nechtěl a chtěli by za ně přikázat finanční
náhradu. Pouze ve výjimečném případě bylo možné společné jmění manželů vypořádat
tak, že veškeré věci byly přikázány do vlastnictví jen jednoho z manželů a zároveň mu
byla stanovena povinnost zaplatit hodnotu podílu druhého z manželů v penězích199.
Důvod, proč soud přikročil k takovéto formě vypořádání, však musel náležitě
zdůvodnit. Obecně soud měl přistoupit k takové formě vypořádání společného jmění
manželů, aby podíl na společném jmění manželů, který v penězích musel jeden
z manželů vyplatit druhému z manželů, byl co nejmenší.
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2.2. Vnosy a zápočty
Z ustanovení § 149 odst. 2, věty druhé občanského zákoníku plynulo, že při
vypořádání společného jmění manželů, byl každý z manželů oprávněn požadovat, aby
mu bylo uhrazeno to, co ze svého vynaložil na společný majetek, a byl povinen
nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho ostatní majetek. Šlo tedy o
to, pokud bylo něco z odděleného majetku manželů použito ve prospěch společného,
aby to v případě vypořádání bylo nahrazeno a stejně tak, pokud bylo ze společného
majetku něco hrazeno na výlučný majetek každého z manželů.
Z procesního hlediska, pokud jeden z manželů tvrdil, že ve prospěch společného
majetku vynaložil něco ze svého, jeho stíhalo břemeno důkazní, že za trvání manželství
na společný majetek vynaložil něco ze svého výlučného majetku. Rovněž byl povinen
prokázat výši vynaloženého majetku. Soud sám případné vnosy z výlučného majetku ve
prospěch společného, případně použití části společného majetku na majetek výlučný
sám nezjišťoval, tj. zohlednil je, jen pokud to účastníci požadovali. Návrh na zohlednění
vnosů z výlučného majetku ve prospěch společného jmění manželů a rovněž započtení
úhrady ze společného majetku ve prospěch výlučného, musel být u soudu uplatněn ve
lhůtě do tří let od zániku společného jmění manželů. Mezi podmínky uhrazení vnosu
z výlučného majetku bylo, že věc ve společném jmění manželů byla, byť i z části
pořízena za výlučné prostředky jednoho z manželů.
Například pokud jeden z manželů zdědil částku ve výši 500.000,- Kč a tuto za
trvání manželství použil na pořízení domu za cenu 1.000.000,- Kč, měl právo v případě
vypořádání společného jmění manželů požadovat, aby mu jeho vnos ve výši 500.000,Kč byl navrácen. V praxi však často docházelo k situacím, kdy v době od pořízení
majetku ve společném jmění manželů, na něž bylo byť i jen z části použito výlučného
majetku, do provedení vypořádání společného jmění manželů, resp. do jeho zániku,
docházelo ke změnám hodnoty takovéhoto majetku. Pokud jde o výše zmíněný případ
domu, tak mohlo dojít k tomu, že jeho cena v době vypořádání společného jmění
manželů činila jen 800.000,- Kč, tj. došlo k poklesu ceny o 200.000,- Kč oproti době
pořízení. K takovému snížení ceny, v případě vypořádání vnosu do společného jmění
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manželů, bylo třeba přihlédnout a náklady, které jeden z manželů na společnou věc
vynaložil, se mu hradily ve výši redukované podle poměru, v němž došlo ke snížení
hodnoty věci200. Samozřejmě, že toto pravidlo neplatilo bezvýjimečně, neboť při
rozhodování, zda bude snížení ceny zohledněno, bylo třeba přihlédnout i k tomu, zda
v konkrétním případě manžel, který náklad ze svých výlučných prostředků vynaložil,
nebyl v užívání společné věci podstatně omezen a zda ke snížení hodnoty věci
opotřebením nedošlo zcela nebo převážně užíváním věci druhým z manželů201.
Pokud došlo k opačné situaci, tj. cena nemovitosti se v době od vynaložení
výlučných prostředků do provedení vypořádání zvýšila, ke zvýšení ceny se v případě
vypořádání vnosu z výlučných prostředků nepřihlíželo. Bylo tomu tak z důvodu, že
z takto zvýšené hodnoty věci se vycházelo v případě vypořádání této věci a stanovení
podílu obou manželů, kteří tak na zvýšení hodnoty měli profit202.
Stejně tak, jako v případě vnosu z výlučných prostředků ve prospěch společného
jmění manželů, tak i v případě opačném, tj. použití společných prostředků na výlučný
majetek, bylo třeba jej ve prospěch společného jmění manželů, v případě vypořádání
nahradit. Ovšem nenahrazovalo se jakékoli použití společných prostředků, např. běžně
docházelo k situacím, že ze společných prostředků se hradily věci, které dle své povahy
sloužily osobní potřebě jen jednoho z manželů, jako je ošacení, sportovní potřeby, atd.
Rovněž zcela běžně docházelo k situacím, že ze společných prostředků bylo hrazeno
výživné, ať již na děti některého z manželů, manželku případně rodiče. Takové výdaje,
však v případě vypořádání společného jmění manželů, nebylo možné ve prospěch
společného jmění nahrazovat203.
Stejně tak pokud byly výlučné prostředky jen jednoho z manželů použity např.
na běžné výdaje, jako byl nákup potravin, ošacení, dovolené, atd. nešlo jej nahrazovat.
Náhrada za prostředky vnesené do společného jmění manželů totiž přicházela v úvahu
jen v těch případech, pokud byly současně použity se společnými prostředky manželů
200
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na pořízení určité věci, a to za předpokladu, že taková věc ke dni zániku společného
jmění manželů existovala, resp. nebyla spotřebována či neztratila hodnotu204.

3.

VYPOŘÁDÁNÍ ZÁKONNOU DOMNĚNKOU
Pokud do tří let od zániku společného jmění manželů nedošlo k jeho vypřádání

dohodou nebo rozhodnutím soudu, resp. nebyl ve lhůtě do tří let od zániku společného
jmění manželů podán návrh na jeho vypořádání k soudu, nastupovala stran vypořádání
společného jmění manželů nevyvratitelná domněnka. S ohledem na shora uvedené tak,
jak již bylo uvedeno výše, nemohlo dojít k situaci, že by společné jmění manželů
zůstalo nevypořádáno. Shora uvedená úprava byla důležitá zejména s ohledem na
požadavek právní jistoty v majetkových vztazích. Společné jmění manželů mohlo být
vypořádáno i kombinací všech tří způsobů, tj. dohodou, rozhodnutím soudu a zákonnou
domněnkou. Dokonce v průběhu tří let, ode dne zániku společného jmění manželů, šlo
po sobě podat i dvě žaloby na vypořádání společného jmění manželů, tj. jedno řízení již
bylo pravomocně ukončeno a určitá věc nebyla v jeho rámci vypořádána, tak ve lhůtě
do tří let ode dne zániku společného jmění manželů bylo možné zahájit řízení další. Dvě
paralelní řízení o vypořádání společného jmění manželů však vést nešlo, resp. druhý
návrh měl být posouzen jen jako vyjádření, či obrana k návrhu prvnímu.
K nastolení nevyvratitelné domněnky docházelo za splnění zákonných podmínek
bez ohledu na to, zda manželé nastolení tohoto režimu plánovali, či nikoli. Judikatura
dokonce dovodila, že na nastolení zákonné domněnky vypořádání společného jmění
manželů neměla vliv ani chybně vyznačená doložka právní moci na rozsudku o rozvodu
manželství účastníků, v jejímž důsledku byl návrh na vypořádání společného jmění
manželů u soudu podán až po uplynutí tříleté lhůty ode dne zániku manželství205.
Pokud tedy do tří let od zániku manželství nedošlo k jeho vypořádání, platilo
ohledně movitých věcí, že se manželé vypořádali dle stavu, v jakém každý z nich věci
204
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ze společného jmění manželů pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně jako
vlastník užíval. O ostatních movitých věcech a o nemovitostech platilo, že jsou
v podílovém spoluvlastnictví, přičemž podíly obou spoluvlastníků byly stejné. Totéž
přiměřeně platilo o ostatních majetkových právech, pohledávkách a závazcích
manželům společným.
Jestliže tedy stran nevypořádaného společného jmění manželů nastoupila
zákonná

domněnka,

a

manželé

již

nechtěli

zůstávat

v

režimu podílového

spoluvlastnictví, do nějž věci nabyly, měli možnost se na zrušení a vypořádání jejich
podílového spoluvlastnictví dohodnout, nebo se v případě nedohody obrátit na soud.
Šlo-li o nemovitost, musela být dohoda o zrušení a vypořádání podílového
spoluvlastnictví písemná. Pokud se účastníci obrátili na soud, soud nejprve zkoumal,
zda věc šla rozdělit (v případě nemovitosti vertikálně), a pokud nikoli, přikázal soud věc
do vlastnictví jednoho ze spoluvlastníků, přičemž přihlížel k účelnému využití věci. V
krajním případě, pokud věc nechtěl žádný ze spoluvlastníků, mohl soud nařídit prodej
věci a rozdělení výtěžku mezi spoluvlastníky.
Dle zásad stanovených pro vypořádání podílového spoluvlastnictví se
postupovalo i v případě, že do tří let ode dne zániku společného jmění manželů nebyl
vypořádán členský podíl manželů v bytovém družstvu. Členský podíl v bytovém
družstvu představoval tzv. ostatní majetkové právo manželům společné, ve smyslu ust.
§ 149 odst. 4, občanského zákoníku. I zde se vycházelo z toho, že podíly obou manželů
jsou stejné206. Manžel, který se nestal členem družstva, se po uplynutí tří let ode dne
zániku společného jmění manželů mohl po druhém z manželů domáhat, aby mu vyplatil
polovinu hodnoty členského podílu. Tento návrh mohl podat v obecné tříleté promlčecí
lhůtě, která počínala běžet ode dne, kdy nastaly účinky zákonné domněnky vypořádání
společného jmění manželů207.
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X. PRÁVNÍ ÚPRAVA V NOVÉM OBČANSKÉM
ZÁKONÍKU

Počínaje dnem 01. 01. 2014 vstoupil v účinnost dlouho připravovaný občanský
zákoník č. 89/2012 Sb., pro nějž se vžil pojem „nový občanský zákoník“, čímž došlo
v soukromém právu k revoluční změně. Ostatně pokusy o rekodifikaci soukromého
práva se datují již před rokem 1993, kdy byl pod vedením profesora Knappa a profesora
K. Planka vytvořen první návrh paragrafového znění občanského zákoníku. Další pokus
o rekodifikaci se pak uskutečnil v polovině 90. let, pod vedení profesora F. Zoulíka.
Oba projekty však nebyly více rozpracovány. Práce na novém občanském zákoníku,
avšak bez návaznosti na předchozí pokusy, byly započaty až v roce 2000. Dne 18. 04.
2001 byl vládou schválen věcný záměr rekodifikace a zákon jako takový byl přijat dne
03. 02. 2012 s tím, že přes opakované pokusy o odložení jeho účinnosti této nabyl dne
01. 01. 2014.
Moje práce, jak uvedeno shora v části I. vznikala v rozmezí let, kdy v oblasti
občanského práva byl účinný občanský zákoník č. 40/1964 Sb., jehož účinnost skončila
k 31.12.2013 a počínaje dnem 01.01.2014 začal platit, resp. nabyl účinnosti nový
občanský zákoník č. 89/2012 Sb. I když tím v oblasti soukromého práva došlo k zásadní
změně, a přes proklamovanou diskontinuitu nové právní úpravy ve vztahu k právní
úpravě staré, oblast manželského majetkového práva nedoznala zásadních změn, což se
projevilo i v nepříliš čestné literatuře k novému občanskému zákoníku, kde se již
objevil názor, že právě společné jmění manželů, které vychází ze staré úpravy, by spíše
vyžalovalo hlubší změny, než jiné radikálně přepracované instituty208.
V této kapitole se tedy pokusím upozornit a rozebrat hlavní změny v oblasti
manželského majetkového práva, které dosavadní právní úprava v návaznosti na přijetí
novém občanském zákoníku doznala. V úvodu musím uvézt, že rozbor nové právní
úpravy je vzhledem k období dokončení mé práce (v počátečních měsících její
208
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účinnosti), prováděn za absence aktuálních komentářů a literatury, která o oblast
manželského majetkového práva neprojevila prakticky žádný zájem209. Rovněž
judikatura bude teprve vznikat a utvářet se, přičemž již v počátečních měsících
účinnosti nové právní úpravy se mluví o potřebě provedení novelizace novém
občanském zákoníku, stran některých kontroverzních ustanovení nové právní úpravy.
Na relevantní, ale hlavně konstantní judikaturu a i literaturu, si tak budeme muset ještě
nějakou dobu počkat.

1.

OBECNĚ

O

PRÁVNÍ

ÚPRAVĚ

RODINNÉHO

A

MANŽELSKÉHO PRÁVA
Zásadní změnou je systematické zařazení manželského majetkového práva, kdy
nový občanský zákoník včlenil úpravu manželského majetkového práva do části druhé
nazvané „Rodinné právo“, kde je v hlavě I. dílu 4, oddílu 2, § 708 až 753, upraveno
společné jmění manželů, resp. manželské majetkové právo, přičemž předchozí
občanský zákoník zařadil úpravu společného jmění manželů do části věnované věcným
právům. Pravděpodobně to bylo z důvodu, že i rodinné právo, které bylo dosud
upraveno v samostatném zákoně o rodině, bylo včleněno do nového občanského
zákoníku a připojením manželského majetkového práva jsou tak veškeré vztahy mezi
manžely upraveny uceleně v části věnované manželství. Ostatně pochybnosti o
správnosti zařazení manželského majetkového práva mezi práva věcná se objevovaly již
v minulosti.
I když nový občanský zákoník právní úpravu společného jmění manželů,
terminologicky nazval v oddílu 2. „Manželské majetkové právo“, pojem „společné
jmění manželů“ neopouští, nýbrž jej zachovává a vymezuje, hned v úvodních
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ustanovení oddílu 2, pojednávajícím o manželském majetkovém právu, což je dalším
důkazem o zachování a respektování dřívější právní úpravy.
Vzhledem k tomu, že manželské majetkové právo je velmi úzce vázáno na
manželství, i právní úprava manželství doznala v souvislosti s přijetím nového
občanského zákoníku změn, i když stejně jako tomu je u společného jmění manželů, tak
i zde jde zejména o změnu systematickou, kdy původně samostatná právní úprava
manželství v zákoně o rodině č. 94/1963 Sb., byla účinností nového občanského
zákoníku zrušena, a právní úprava rodinného práva, tj. i právní úprava manželství je tak
nově zařazena v části druhé, hlavě první nového občanského zákoníku.
Pokud jde o vlastní právní úpravu manželství, i toto oproti dřívější úpravě
zůstalo prakticky beze změn. I nadále je možné zvolit mezi sňatkem občanským a
sňatkem civilním, přičemž zákon přesně vymezuje, kdy se jedná o sňatek občanský
(projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství osobně před orgánem veřejné
moci, provádějící sňatečný obřad) a kdy o sňatek církevní (projeví-li snoubenci vůli, že
spolu vstupují do manželství osobně před orgánem církve nebo náboženské společnosti
oprávněné k tomu podle jiného právního předpisu). Nově je upraven způsob vzniku
manželství, kdy manželství vznikne kladnou odpovědí na otázku oddávajícího, zda
spolu snoubenci chtějí vstoupit do manželství. Manželství rovněž může vzniknout i
jinak, je-li zřejmé, že snoubenci prohlašují svou sňatečnou vůli. Oproti znění § 3 zákona
o rodině, tak snoubenci již nečiní „prohlášení“ o vstupu do manželství, ale „projevují
vůli“, že spolu chtějí vstoupit do manželství210. Je tomu tak zejména z důvodu, že
v případě církvi a u náboženských společností lze projev vůle o vstupu do manželství
učinit i jiným způsobem, než jen prohlášením o vstupu do manželství.
Nová je i právní úprava pořadí příjmení, je-li jich více. Zcela nově je rovněž
upraveno zdánlivé manželství, tj. takové manželství, které vůbec nevznikne. Tak tomu
je v případě závažných vad v projevu vůle snoubence, případně snoubenců, nebo ve
210
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sňatečném obřadu, jako je např. projev vůle učiněn při hře, v žertu, případně před
orgánem, který není oprávněn jej přijmout. Nově se již za zdánlivé nepovažuje
manželství uzavřené mezi ne zcela svéprávným nezletilým mladším 16-ti let, nebo
manželství uzavřené pomocí fyzického nebo psychického násilí. Takováto manželství
jsou nově sankcionována neplatností. Nově rovněž soud může určit, že tu manželství
není a to i bez návrhu.
Nový občanský zákoník i nadále rozlišuje tři varianty rozvodu, tj. sporný rozvod
dle ustanovení § 755 nového občanského zákoníku, rozvod bez zjišťování příčin
rozvratu manželství dle § 757 nového občanského zákoníku a tzv. ztížený rozvod dle §
755 odst. 2 písm. b) nového občanského zákoníku. V novém občanském zákoníku je
upraveno i výživné rozvedeného manžela a zcela nově bydlení manželů po zániku
manželství. V nového občanského zákoníku jsou rovněž upraveny povinnosti a práva
manželů, kdy manželé mají řadu nových práv a povinností, např. dle § 688 právo na
informaci od druhého z manželů o stavu jeho jmění, stávajících i uvažovaných
pracovních, studijních a podobných činnostech. Většina z těchto práv a povinností bude
pravděpodobně existovat jen jako morální závazek, tj. bez možnosti jejich
vynutitelnosti.
Nový občanský zákoník již postrádá definici domácnosti, ale používá pojem
„rodinná domácnost“ a v ustanovení § 698 definuje obvyklé vybavení domácnosti. Jde
o nový pojem, který je odlišný od dosud užívaného pojmu „obvyklé vybavení
domácnosti“, a jeho účelem je zvláštní ochrana věcí tvořící obvyklé vybavení rodinné
domácnosti. Obvyklé vybavení rodinné domácnosti tvoří soubor movitých věcí, které
slouží běžně nezbytným životním potřebám rodiny a jejích členů, přičemž je
nerozhodné, zda náleží oběma manželům nebo jen jednomu z nich. Věci, které tvoří
obvyklé vybavení rodinné domácnosti tedy mohou být ve výlučném vlastnictví jen
jednoho z manželů, může se jednat o věci, které mají manželé v podílovém
spoluvlastnictví, nebo je může mít ve vlastnictví třetí osoba a manželé je mohou mít
např. pronajaty nebo zapůjčeny.
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Je otázkou, zda věc, která tvoří obvyklé vybavení rodinné domácnosti, může být
ve společném jmění manželů? Dle přechodných ustanovení nového občanského
zákoníku se zdá, že odpověď na tuto otázku je jednoduchá a zní nikoli, neboť dle §
3038 věci, náležející obvyklému vybavení rodinné domácnosti přestávají být dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona součástí společného jmění. Toto ustanovení je však dle
mého názoru velmi diskutabilním a jedním z nejkontroverznějších, a to z několika
důvodů. Jednak, jestliže by věc, která dosud tvořila společné jmění manželů a současně
je i součástí obvyklého vybavení rodinné domácnosti, účinností nového občanského
zákoníku přestala být ve společném jmění manželů, bylo by nutné do budoucna vyřešit
její vlastnický režim. Zde se nabízí několik variant, buď by věc mohla být ve výlučném
vlastnictví jednoho z manželů, tam kde věc nabyl za trvání manželství jen jeden z
manželů, nebo za situace, kdy by věc za trvání manželství nabyli oba manželé, režim
podílového spoluvlastnictví. V obou dvou případech by se však bylo třeba vypořádat
s otázkou investic ze společného majetku do výlučného majetku, ač v době vynaložení
investice by de facto šlo o vynaložení prostředků společného jmění manželů na majetek
ve společném jmění manželů. Objevuje se i názor, že by zde nevznikl nový právní
režim takových věcí, ale věci by byly pouze vyňaty z režimu společného jmění
manželů211.
Jednak nový občanský zákoník neuvádí, že pokud manželé po 01.01.2014
nabudou věci, které náleží obvyklému vybavení rodinné domácnosti, tak by neměly být
součástí společného jmění manželů, tj. nezahrnuje je do režimu výluk ze společného
jmění manželů. Režim, co do účelu totožných věcí, např. vybavení kuchyně, by se tak
v případě jejich nabytí do 01.01.214 a po 01.01.2014 lišil, kdy v prvním případě by byly
vyňaty z režimu společného jmění manželů, zatímco v druhém případě by ve společním
jmění manželů zůstaly.
V neposlední řadě je třeba poukázat na skutečnost, že bez ohledu na to, kdo věc,
která dle svého účelu náleží k obvyklému vybavení rodinné domácnosti vlastní, resp.
v jakém vlastnickém režimu se věc nachází, vždy se stran této věci uplatní speciální
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pravidla její správy uvedená v ustanovení § 698 a § 699 nového občanského
zákoníku212. Účel vyloučení věcí tvořících k 01.01.2014 obvyklé vybavení rodinné
domácnosti z režimu společného jmění manželů tak postrádám a mám zato, že to nebylo
ani úmyslem zákonodárce. Ostatně sami autoři kodexu vyjádřili názor, že pravidlo
vylučující ze společného jmění manželů věci dosud tvořící obvyklé vybavení rodinné
domácnosti, za situace, kdy zákon pro futuro takové pravidlo nestanoví, postrádá smysl,
a patrně je pozůstatkem z doby, kdy se uvažovalo o tom, že by obvyklé vybavení
rodinné domácnosti bylo zvláštním souborem majetku213. Přechodné ustanovení § 3038
nového občanského zákoníku je tak prakticky neaplikovatelné.
Hlediskem pro zařazení věci k obvyklému vybavení rodinné domácnosti tedy je
její účel a nikoli hledisko vlastnické. Jestliže určitá věc náleží k obvyklému vybavení
rodinné domácnosti, nelze na tomto stavu nic změnit, a to ani formou smluvní
modifikace, což výslovně vylučuje ustanovení § 718 odst. 3 nového občanského
zákoníku, které stanoví, že smlouvou nelze vyloučit ani změnit ustanovení o obvyklém
vybavení rodinné domácnosti, ledaže jeden z manželů trvale opustil domácnost a
odmítá se do ní vrátit. Stejně tak, nelze obvyklé vybavení rodinné domácnosti změnit
formou soudního rozhodnutí, a to dle ustanovení § 727 odst. 1 nového občanského
zákoníku, které říká, že rozhodnutím soudu nelze vyloučit ani změnit ustanovení
upravující obvyklé vybavení rodinné domácnosti.
K nakládání s věcí, která je součástí obvyklého vybavení rodinné domácnosti,
nikoli zanedbatelné hodnoty, je třeba souhlasu obou manželů, jinak jde o právní úkon,
který je stižen relativní neplatností. V tomto institutu se odráží snaha o maximální
ochranu domácnosti a to na úkor dobré víry třetích osob jednajících jen s jedním z
manželů.
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Vedle pojmu „obvyklé vybavení rodinné domácnosti“ nový občanský zákoník
upravuje nově ještě jeden pojem a sice „základní vybavení rodinné domácnosti“, a to
v souvislosti se smrtí jednoho z manželů. Dle ustanovení § 1667 nového občanského
zákoníku, totiž v případě smrti jednoho z manželů, pozůstalý manžel nabývá vlastnické
právo k movitým věcem, které tvoří základní vybavení rodinné domácnosti, i když není
dědicem, vyjma případů, kdy pozůstalý manžel bez vážných důvodů nesdílel se
zůstavitelem rodinnou domácnost. Základní vybavení rodinné domácnosti je pojem
nepochybně užší, než je pojem obvyklé vybavení rodinné domácnosti. Do kategorie
věcí tvořící základní vybavení rodinné domácnosti budou patřit zejména movité věci
nezbytně nutné k zachování funkční domácnosti, jako je nábytek, vybavení kuchyně,
ložní prádlo, nikoli však např. automobil, který dnes již spadá do obvyklého vybavení
rodinné domácnosti214.
Zcela nová je právní úprava rodinného závodu. Za rodinný závod se považuje
závod, ve kterém společně pracují manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich
příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně a
který je ve vlastnictví některé z těchto osob. K faktickým činnostem, které pojmově
vymezují rodinný závod, v praxi i před právní úpravou provedenou novým občanským
zákoníkem, docházelo velmi často. Hlavním účelem ustanovení o rodinném závodu,
které bylo inspirováno italským občanským zákoníkem, je poskytnout určitý stupeň
ochrany členům rodiny, kteří pro rodinný závod trvale pracují, např. manžela
podnikatele.
Právní úprava o rodinném závodu se však použije pouze subsidiárně, tj. pouze
v případě, že práva a povinnosti členů rod. závodu nejsou upravena společenskou
smlouvou, včetně zakladatelského právního jednání o založení obchodní společnosti
nebo družstva, smlouvou o tiché společnosti nebo smlouvou a ustanoveními zákona o
pracovním poměru, případně smlouvou obdobnou. Právě ustanovení o pracovním
214
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poměru bude, vyjme manželů, mezi nimiž pracovní poměr i nadále vzniknout nemůže,
právní úpravu nového občanského zákoníku stran rodinného závodu velmi často
vylučovat. Vezmeme-li v úvahu, že pracovní poměr může vzniknout i konkludentním
způsobem, např. faktickým výkonem práce, která naplňuje znaky výkonu závislé
činnosti, bude mít v daném případě přednost právní úprava uvedená v zákoníku práce.
Rovněž v případě podnikajících manželů, ať již podniká jen jeden z manželů a druhý
mu pomáhá, nebo manželé podnikají v režimu oddělených jmění, se přednostně uplatní
právní úprava jiná, např. dle § 730 nového občanského zákoníku, upravující ve shora
uvedených případech rozdělení příjmů215.
Úprava manželského majetkového práva se však přednostně před ustanoveními
o rodinném závodu použije i z důvodu, že vzhledem k obecné úpravě manželského
majetkového práva mohou nastat různé situace podle toho, zda je rodinný závod ve
společném jmění manželů, nebo náleží-li do výlučného jmění jednoho z manželů, jakož
i podle toho, zda si manželé ujednali majetkový režim odlišný od zákonného režimu,
popřípadě zda takový režim založil svým rozhodnutím soud.
Pokud jde o obstarávání záležitostí rodiny, tak dosavadní právní úprava v zákoně
o rodině v ustanovení § 21 upravovala jak vzájemné zastupování manželů, tak jednání
manželů při obstarávání záležitostí rodiny. Právní úprava v novém občanském
zákoníku, a sice v ustanoveních § 693 až 695 je podrobnější. I nadále se však rozlišuje
jednání v záležitostech „běžných“ a „ostatních“, přičemž pokud jde o právní jednání
manželů, tak záležitosti rodiny obstarávají společně, případně jen jeden z manželů,
přičemž v běžných záležitostech jednání jen jednoho z manželů zavazuje a opravňuje
oba manžele solidárně. Manžel, který jednání neučinil, ovšem předem může oznámit
třetí osobě, že s právním jednáním nesouhlasí. Rovněž soud, s výjimkou jednání
týkajícího se obstarávání běžných nezbytných životních potřeb, může na návrh jednoho
z manželů, ze závažných důvodů vyloučit následky budoucího jednání jednoho
z manželů, ve vztahu k třetím osobám pro druhého z manželů. Půjde o rozhodnutí
215
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s účinky „ex nunc“ a rovněž „rebus sic stantibus“, tj. o takové, které bude moci soud
k návrhu, změní-li se rozhodné skutečnosti, změnit.
V ostatních, tj. neběžných záležitostech bude jednání jen jednoho z manželů
zavazovat druhého jen tehdy, dal-li k němu souhlas. Pokud druhý z manželů souhlas
nedal, považuje se jednání za platné do okamžiku, než se druhý z manželů dovolá jeho
neplatnosti. Výše uvedené ustanovení ovšem neplatí pro právní úpravu majetkových
vztahů mezi manžely. Rovněž pokud spolu manželé za situace uvedené v § 691 odst. 2
nového občanského zákoníku nežijí (tj. jeden z manželů opustí rodinnou domácnost,
aniž k tomu má důvod zvláštního zřetele hodný a odmítá se tam vrátit), tak právní
jednání jednoho manžela v záležitostech rodiny druhého z manželů bez jeho souhlasu
nezavazuje ani neopravňuje. V daném případě třetí osoby budou vždy v nejistotě, zda
právní jednání učiněné jen jedním manželem, bude zavazovat manžele oba, či nikoli, tj.
třetí osoby by se měly snažit zjistit skutečný stav v tom daném manželství, tj. zda spolu
manželé žijí, či nikoli 216.

2.

MANŽELSKÉ

MAJETKOVÉ

PRÁVO

V NOVÉM

OBČANSKÉM ZÁKONÍKU
Vlastní úprava manželského majetkového práva je upravena v oddílu 2, dílu 4,
hlavě I., § 708 a násl., nového občanského zákoníku, čítající 43 paragrafů. Oproti
starému občanskému zákoníku, který právní úpravě společného jmění manželů věnoval
pouhých 13 ustanovení, je tak úprava v novém občanském zákoníku kvantitativně
obsáhlejší. Právní úpravu můžeme rozdělit do pěti částí, první část v ustanoveních § 709
až § 715 upravuje zákonný režim a jeho správu, druhá část představuje smluvený režim,
který je upraven v § 716 až 721, jeho správa je upravena v § 722 až §723, včetně režimu
oddělených jmění v § 729 a 730, třetí část v § 724 až § 728 upravuje režim založený
216
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rozhodnutím soudu, následuje část čtvrtá pojednávající v § 731 až § 735 o ochraně
třetích osob a závěrečná pátá část upravující v § 736 až 742 vypořádání společného
jmění.

2.1. Předmět společného jmění manželů - aktiva
Společné jmění manželů je v novém občanském zákoníku definováno jako to, co
náleží manželům, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z jejich právních poměrů.
Pokud jde o zákonný režim společného jmění manželů, tj. pokud si manželé nezvolí
odchylnou úpravu, tento je jako primární režim zachován i v novém občanském
zákoníku. V průběhu legislativních prací se ovšem objevily i úvahy opačné, tj. takové,
že společné jmění manželů by ze zákona automaticky nevznikalo, ale jeho vznik by byl
vázán na smluvní projev vůle manželů. Tato koncepce však nakonec neprosadila217.
Nový občanský zákoník, pokud jde o předmět společného jmění manželů,
v zásadě zachovává současný stav. Vychází se z toho, že součástí společného jmění
manželů je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za
trvání manželství s výjimkami uvedenými pod písmeny a) až e), § 709 odst. 1, nového
občanského zákoníku.
Pokud jde o aktiva, stejně jako v úpravě starého občanského zákoníku, je ze
společného jmění manželů vyloučen majetek nabytý jedním z manželů darem, děděním,
a nově i odkazem. Dle dřívější právní úpravy převládal názor, že do společného jmění
manželů nešlo věc bezúplatně nabýt darem nebo děděním, a to z důvodu, jak je uvedeno
shora v kapitole III., v bodech pojednávajících o výlukách ze společného jmění.
Důvodem byla skutečnost, že k dědění nebo darování docházelo zejména v rámci
biologické rodiny, kdy byla zdůrazňována snaha rodiny na zachování majetku pouze
217
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v rámci úzké rodiny, a dále fakt, že druhý z manželů se o nabytí majetku nijak
nepřičinil. Nabýt věc do společného jmění manželů darem nebo dědictví nešlo ani
v případě, že byli obdarováni oba manželé a vůle dárce, resp. zůstavitele k tomu
směřovala. Toto bylo také často předmětem polemiky a kritiky v odborné literatuře, i
když judikatura se k tomu postavila zcela jasně, a opakovaně konstatovala, např. v R
42/72, že věci nabyté dědictvím nebo darem do společného jmění manželů nespadají, i
když obdarováni byli oba manželé, a vůle dárce k tomu směřovala, tj. takovéto věci
měli manželé v podílovém spoluvlastnictví.
Nový občanský zákoník na shora uvedené reagoval tak, že stanovil, že součástí
společného jmění manželů je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba
manželé společně za trvání manželství s výjimkou toho, co nabyl darem, děděním nebo
odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro
případ smrti projevil jiný úmysl. Výraz, který zákonodárce ve shora uvedeném
ustanovení § 709 odst. 1, písm. b) nového občanského zákoníku použil, dle mého
názoru není zcela šťastný, neboť jeho výklad nebude tak jednoznačný, jak by se na
první pohled mohlo zdát.
Ze shora uvedené zákonodárcem zvolené konstrukce zákona, se dle mého názoru
do společného jmění manželů bezúplatně nabývá děděním nebo darem vždy, jestliže na
straně obdarovaného nebo dědice, budou oba manželé, neboť zákonodárce stanovil, že
součástí společného jmění manželů je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli
oba manželé společně za trvání manželství s výjimkou toho, co nabyl darem, děděním
nebo odkazem jen jeden z manželů. Se shora uvedeným výslovným zněním zákona
ovšem nekoresponduje a výkladové pochybnosti vzbuzuje, poznámka jednoho z autorů
nového občanského zákoníku P. Bezoušky, uvedená k § 709 nového občanského
zákoníku, v publikaci nazvané „Nový občanský zákoník, Nejdůležitější změny, Anag,
1.vydání, 2013, která říká: „Darování oběma manželům tak nemusí vždy vést k nabytí
do podílového spoluvlastnictví, ale z vůle dárce tomu může být jinak. Rovněž další
názor shora uvedeného autora, vyjádřený v právním systému Aspi – Průvodce
rektifikací, společné jmění manželů – aktiva, k jednoznačnému výkladu nepřispívá,
když říká: „ nově může dárce nebo zůstavitel svým projevem vůle ovlivnit, zda dar či
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dědictví připadne do SJM, do podílu nebo výlučně jednomu (presumuje se v neprospěch
SJM)“. Dle shora uvedeného východiska by totiž při společném bezúplatném nabývání
oběma manžely měl být dán primát nabytí do podílového spoluvlastnictví s tím, že
teprve důle dárce může založit režim společného jmění218.
Jestliže dědictvím nebo darem nabývá jen jeden z manželů, věc nabude do svého
výlučného vlastnictví, ledaže by dárce nebo zůstavitel projevil jiný úmysl. V této otázce
jde zejména o to, jak vyložit dárcův „jiný úmysl“. Sama důvodová zpráva k novému
občanskému zákoníku v této otázce mlčí. Dle názoru Mgr. Michala Králíka (soudce
Nejvyššího soudu České republiky) publikovaného v Zpravodaji Jednoty českých
právníků 1/2014, v článku nazvaném „Společné jmění manželů v novém občanském
zákoníku (několik poznámek k tzv. zákonnému režimu společného jmění)“, lze k věci
přistoupit tak, že dárce projevuje vůli, zda chce věc darovat oběma manželům nebo
pouze jednomu z manželů, a nikoli, zda darovat do společného jmění nebo do
podílového spoluvlastnictví. Pokud by dárce daroval oběma manželům, věc by byla ve
společném jmění manželů, ovšem za předpokladu, že i druhý z manželů dar přijme.
Pokud by druhý z manželů dar nepřijal, věc by ve společném jmění manželů nebyla, a
nebyla by ani v podílovém spoluvlastnictví, nebo ve výlučném vlastnictví jen jednoho
z manželů, neboť vůle dárce směřovala k obdarování obou manželů.
V případě, že by dárce měl v úmyslu obdarovat jen jednoho z manželů, stal by se
výlučným vlastníkem jen tento manžel. Zde však vyvstává pochybnost, neboť dárce
dost dobře nemůže darovat jen jednomu z manželů, zároveň s vůlí darovat do
společného jmění manželů. Na vyřešení této otázky, ať již literaturou, ale zejména
judikaturou si pravděpodobně budeme muset počkat219.
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Rovněž nově je v novém občanském zákoníku výslovně upraveno to, co již dříve
dovodila judikatura, tj. že součástí společného jmění manželů není to, co nabyl jeden
z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech. Právní
úpravu náhrady újmy na přirozených právech najdeme v hlavě III. dílu 1, oddílu 3,
pododdílu 2, v § 2956 a násl. nového občanského zákoníku. Přirozená práva pak
najdeme v části první nového občanského zákoníku, § 81 až § 117. Dle ustanovení §
2956 nového občanského zákoníku, má škůdce povinnost odčinit újmu tím, že náhradí
škodu, tak i nemajetkovou újmu. Jako nemajetková újma se odčiní i způsobené duševní
útrapy.
Předmětem výluky ze společného jmění manželů je však jen náhrada újmy
nemajetkové, tj. například náhrada bolestného a ztížení společenského uplatnění
poškozeného, nebo náhrada za duševní útrapy vyplacená osobě blízké v případě, že
dojde k usmrcení poškozeného, případně jestliže poškozenému bylo způsobeno zvlášť
závažné ublížení na zdraví. Náhrada majetkové újmy, jako je například náhrada za
ztrátu na výdělku nebo náhrada nákladů spojených s péčí o zdraví, tak předmětem
výluky ze společného jmění manželů nebude.
Nově je z režimu společného jmění manželů rovněž vyloučeno to, co nabyl
jeden z manželů jako náhradu za poškození, ztrátu nebo zničení svého výhradního
majetku. Součástí společného jmění manželů rovněž není to, co jeden z manželů nabyl
právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví. Zde měl zákonodárce
patrně na mysli vyloučit z režimu společného jmění manželů to, co jeden z manželů
nabyl za svůj výhradní majetek. Co do důsledků, se tak na právní úpravě vyjádřené již v
ustanovení § 143 odst. 1 písm. a) starého občanského zákoníku, nic nemění.
Ve výlukách ze společného jmění manželů uvedených v ust. § 709 nového
občanského zákoníku chybí ustanovení „o věcech vydaných v rámci předpisů o
restituci.....“, pravděpodobně je to z důvodu, že toto ustanovení již s ohledem na
uplynutí doby a vyčerpání restitucí, není aktuální, nicméně z právní úpravy nezmizelo,
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jen se přesunulo do přechodných ustanovení, a sice § 3040 nového občanského
zákoníku220.
Oproti dřívější úpravě, je v novém občanském zákoníku výslovně zakotveno, že
součástí společného jmění manželů je pouze zisk z toho, co náleží výlučně jen jednomu
z manželů, tj. nikoli výnos, jak dříve uváděla judikatura, ale pouze to, o co výnosy
převyšují náklady. Tímto tedy do společného jmění manželů nebude patřit výnos,
odůvodněně reinvestovaný zpět do výlučného majetku. V případě vypořádání
společného jmění manželů, tedy bude na soudu, zda reinvestovaný výnos posoudí jako
odůvodněný, či nikoli. Neodůvodněný bude výnos v případě, že bude reinvestován do
výlučného majetku jednoho z manželů ve větším rozsahu, než budou činit odůvodněné
náklady, a to za účelem minimalizace částky, která by se měla stát součástí společného
jmění manželů221.
Součástí společného jmění manželů je, v otázce obchodního podílu, nyní i podíl
manžela v obchodní společnosti nebo družstvu, tedy za předpokladu, stal-li se manžel
v době trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo družstva, což ostatně
již dříve dovodila judikatura. Ovšem za situace, že nepůjde ve smyslu ust. § 709 odst. 1
nového občanského zákoníku, o nabytí podílu způsobem, který zakládá nabytí do
vlastnictví výlučného. Nový občanský zákoník však již nepřevzal ustanovení § 143
odst. 2. občanského zákoníku, stanovící, že stane-li se jeden z manželů za trvání
manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva, nezakládá nabytí
podílu, včetně akcií ani nabytí členských práv a povinností členů družstva, účast
druhého z manželů na této společnosti nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev.
Vlastnictví podílu, resp. spoluvlastnictví a účast na společnosti je výslovně
řešeno v ustanovení § 32 odst. 4, 5, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech, podle kterého, je-li podíl v obchodní společnosti ve spoluvlastnictví, jsou
spoluvlastníci společným společníkem a podíl spravuje vůči obchodní společnosti jen
220
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správce společné věci. Je-li podíl v družstvu ve spoluvlastnictví, jsou spoluvlastníci
společnými členy a podíl vůči družstvu spravuje správce společné věci, kterým může
být jen jeden ze spoluvlastníků. Jsou-li spoluvlastníky podílu v družstvu manželé, může
podíl vůči družstvu spravovat kterýkoli z nich.
Vzhledem ke shora uvedenému, je tedy otázkou, zda nabytí obchodního podílu
jedním z manželů, znamená nabytí účasti druhého z manželů ve společnosti, či nikoli,
mimo případů, kdy jde o nabytí podílu zakládající výlučné vlastnictví jen jednoho
z manželů, a tudíž otázka účasti druhého z manželů na společnosti je bezpředmětná.
Dosavadní literatura, dokonce i týchž autorů, k této otázce nepřistupuje jednotně.
V právním systému Aspi – Průvodce rektifikací, společné jmění manželů – aktiva, je
prezentován kategorický závěr, že nabytí obchodního podílu jedním z manželů do SJM
má za následek nabytí účasti druhého z manželů ve společnosti. Jako autor je mimo jiné
uveden JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. Tentýž autor pak v poznámce k § 709 nového
občanského zákoníku, v publikaci nazvané „Nový občanský zákoník, Nejdůležitější
změny, Anag, 1.vydání, 2013, na straně 115, již výrazně opatrnější, když uvádí:
Zajímavá je otázka obchodního podílu. Ustanovení § 709 odst.3 nového občanského
zákoníku stanoví, že je za určitých podmínek součástí společného jmění manželů. Již
ovšem neobsahuje větu předcházejícího občanského zákoníku dle § 143 odst. 2 o tom,
že nabytí podílu nezakládá účast druhého manžela na společnosti (družstvu). To by
mohlo vést k závěru, že nabytím podílu do společného jmění se druhý z manželů
zároveň stává (spolu) společníkem s tím, že oba manželé poté vykonávají práva a
povinnosti s účastí na společnosti spojené. Tento závěr je mezi odbornou veřejností
menšinový, praxe se spíše přiklání k tomu, že se na dosavadním stavu nic nemění222.
V průběhu vzniku nového kodexu se objevily úvahy, zda do výluk ze společného
jmění manželů nezahrnout i věci sloužící výkonu povolání jen jednoho z manželů,
neboť dle právní úpravy před novelou č. 91/1998 Sb., občanského zákoníku č. 40/1964
Sb., tyto součástí tehdejšího institutu bezpodílového spoluvlastnictví nebyly, a součástí
společného jmění manželů se staly až shora citovanou novelou občanského zákoníku č.
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91/1998 Sb. Nakonec byl zachován dosavadní stav, tj. věci sloužící výkonu povolání
jsou i nadále součástí společného jmění manželů s tím, bude na těch, kdo podnikají, aby
zvláštní postavení tohoto majetku řešili smlouvou o vynětí věcí sloužící k výkonu
povolání jen jednoho z manželů z režimu společného jmění manželů 223.
Výše uvedený seznam výluk ze společného jmění manželů, i když se formulace
zákonného ustanovení tak může jevit, dle mého názoru není výčtem taxativním. Stejně
jako tomu bylo i v případě starého občanského zákoníku, kdy judikatura dovodila, že
existovaly i další kategorie, jako např. plnění z titulu bolestného a ztížení společenského
uplatnění, které patřily mezi výluky ze společného jmění manželů, i za účinnosti nového
občanského zákoníku, tak není vyloučeno, že se mohou objevit další kategorie, které
budu patřit mezi výluky ze společného jmění manželů.

2.1. Pasiva
Pokud jde o pasiva, tak nově do společného jmění manželů spadají pouze tzv.
převzaté dluhy, tj. dluhy převzaté za trvání manželství, které lze převzít. Dluhy, které
lze převzít jsou pouze dluhy soukromoprávní, tj. dluhy převzaté z vlastní vůle manželů.
Do společného jmění manželů tedy nepatří dluhy veřejnoprávní a rovněž vzhledem
k tomu, že musí jít o dluhy převzaté z vlastní vůle, ani dluhy vzniklé z porušení právní
povinnosti nebo vzniklé z rozhodnutí soudu.
Nově dluhy, které se týkají majetku, který náleží výhradně jen jednomu
z manželů, patří do společného jmění manželů jen v rozsahu, který přesahuje zisk
z tohoto majetku. Pokud má tedy jeden z manželů, ve svém výhradním vlastnictví dům,
který pronajímá s ročním výnosem 500.000,- Kč, a za opravu domu dluží 800.000,- Kč,
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do společného jmění manželů patří jeho dluh pouze co do částky ve výši 500.000,- Kč a
dluh ve výši 300.000,- Kč je jeho výlučným dluhem.
Pokud jde o dluhy převzaté jedním z manželů bez souhlasu druhého, tyto jsou
předmětem společného jmění manželů, s výjimkou obstarávání každodenních nebo
běžných potřeb rodiny. Již tedy výluky ze společného jmění manželů nejsou omezeny
co do míry, když dle dřívější právní úpravy v občanském zákoníku se výluka týkala
dluhů, jejichž rozsah přesáhl míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů. Shora
uvedená právní úprava tak posiluje pozici věřitelů, neboť do společného jmění manželů
spadá více dluhů a tím je i zvýšena možnost věřitele domoci se uspokojení svého dluhu.
Práva věřitelů posiluje i zcela nové ust. § 731 nového občanského zákoníku
pravící, že věřitel se může při výkonu rozhodnutí uspokojit i z majetku ve společném
jmění manželů, vznikl-li dluh jen jednoho z manželů za trvání společného jmění
manželů, tj. nemusí se jednat o dluh, který je ve společném jmění manželů. V případě
dluhů, které součástí společního jmění manželů jsou, se na právním režimu nic nemění,
tj. věřitel se může domoci jejich uspokojení jak z majetku tvořícího společné jmění
manželů, tak z výlučného majetku každého z manželů. Vznikl-li však dluh jen jednoho
z manželů za trvání společného jmění manželů, proti vůli druhého manžela, který
nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl,
může být společné jmění postiženo jen do výše, jež by představovala podíl dlužníka,
kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742 nového občanského
zákoníku. To platí i v případě povinnosti manžela plnit výživné nebo jde-li o dluh
z protiprávního činu jen jednoho z manželů nebo v případě, že dluh jen jednoho
z manželů vznikl ještě před uzavřením manželství.
Ve vztahu k věřitelům je třeba zmínit ještě ustanovení § 262a odst. 1, o.s.ř., které
říká, že výkon rozhodnutí na majetek náležející do společného jmění manželů lze nařídit
také tehdy, jde-li o vydobytí dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo před
uzavřením manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění
povinného a jeho manžela, se pro nařízení výkonu rozhodnutí považuje také majetek,
který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že bylo rozhodnutím soudu
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zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen jeho stávající rozsah nebo že byl smlouvou
zúžen rozsah společného jmění manželů, že by ujednán režim oddělených jmění nebo že
byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství. Občanský
zákoník č. 40/1964 Sb., možnost domáhal se vydobytí dluhu jen jednoho z manželů,
který vznikl ještě před uzavřením manželství, z majetku tvořícího společné jmění
manželů neumožňoval, a případné postižení majetku ve společném jmění manželů, tak
bylo důvodem pro zastavení řízení ohledně tohoto majetku ve smyslu ustanovení § 286
odst. 1 písm. h) o.s.ř.
Pokud jde o dluh jen jednoho z manželů vzniklý ještě před uzavřením
manželství, je tedy třeba rozlišovat, zda pohledávka vznikla za účinnosti občanského
zákoníku č. 40/1964 Sb., nebo nového občanského zákoníku. Pokud pohledávka vznikla
za účinnosti občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., nemá věřitel, ani po nabytí účinnosti
nového občanského zákoníku možnost domáhal se uspokojení své pohledávky
z majetku ve společném jmění manželů, tedy pokud se na tom ve smyslu přechodných
ustanovení § 3028 odst. 3 nového občanského zákoníku nedohodli jinak. Při výkonu
rozhodnutí zahájeném do 31.12.2013 by postižení majetku v SJM, jak již je uvedeno
shora, bylo důvodem pro zastavení řízení ve smyslu ustanovení § 268 odst. 1 písm. h)
o.s.ř. Jestliže by však vykonávací řízení bylo zahájeno po 31.12.2013 bylo by to,
vzhledem k tomu, že občanský soudní řád účinný od 01.01.2014 již postižení majetku
v SJM pro vydobytí dluhu jen jednoho z manželů vzniklého před uzavřením manželství
umožňuje, důvodem pro podání excindační žaloby dle § 267 odst. 2 o.s.ř. 224.
Věřitel tak má možnost domáhat se ve výkonu rozhodnutí uspokojení
pohledávky jen jednoho z manželů, vzniklé ještě před uzavřením manželství, z majetku
ve společném jmění manželů, jen jestliže pohledávka vznikla za účinnosti nového
občanského zákoníku, a to jen do výše, jež by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo
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společné jmění povinného a jeho manžela zrušeno a vypořádáno dle § 742 nového
občanského zákoníku.
Ve vztahu k podnikání je nově upravena možnost použít majetek ve společném
jmění manželů k podnikání bez souhlasu druhého z manželů, pokud majetková hodnota
toho, co má být použito nepřesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů.
V opačném případě se nic nemění na povinnosti mít souhlas druhého z manželů. Pokud
by podnikající manžel neměl souhlas druhého, může se nepodnikající manžel dovolat
neplatnosti takovéhoto použití majetku ve společném jmění manželů k podnikání.
Stejná právní úprava platí pro případ použití majetku ve společném jmění manželů
k nabytí podílu v obchodní společnosti nebo družstvu, je-li důsledkem nabytí podílu
ručení za dluhy společnosti nebo družstva v rozsahu přesahujícím míru přiměřenou
majetkovým poměrům manželů.

2.3. Modifikace zákonného režimu společného jmění manželů
Pokud jde o modifikaci zákonného režimu společného jmění manželů, obdobně,
jak tomu bylo již v úpravě občanského zákoníku, si mohou manželé nebo i snoubenci
sjednat rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů, oddělené jmění a rovněž si
mohou vyhradit vznik společného jmění manželů ke dni zániku manželství. Výslovně je
upravena možnost další změny již smluvně nebo rozhodnutím soudu modifikovaného
společného jmění manželů, a to opět dohodou manželů nebo rozhodnutím soudu.
Ve smlouvě modifikující společné jmění manželů si manželé mohou ujednat
prakticky cokoli, s výjimkou zákonného ustanovení o obvyklém vybavení rodinné
domácnosti, ledaže by jeden z manželů trvale opustil domácnost a odmítal se do ní
vrátit. Nově jsou manželé, případně snoubenci, oproti dřívější úpravě limitování ve
smluvní modifikaci zákonného režimu společného jmění manželů tím, že právní úprava
svými důsledky nesmí vyloučit schopnost manžela zabezpečovat svoji rodinu. Výslovně
je rovněž upravena účinnost smluv, kdy v případě, že smlouvu uzavírají snoubenci,
nabývá účinnosti uzavřením manželství. Pokud by nakonec manželství uzavřeno
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nebylo, rovněž smlouva by se považovala za neuzavřenou. Jestliže se smlouva
modifikující společné jmění manželů týká věci, která se zapisuje do veřejného seznamu,
lze zápis změny do tohoto seznamu provést až po uzavření manželství. Stejně tak týká-li
se smlouva o manželském majetkovém režimu věci již zapsané do veřejného seznamu,
např. nemovitosti, nabývá smlouva ve vztahu k třetím osobám účinnosti až zápisem
změny do tohoto seznamu.
Významnou novinkou, zejména pro právní vztahy, do nichž manželé vstupují
s třetími osobami, je možnost zápisu smlouvou modifikovaného režimu manželského
majetkového práva do tzv. veřejného seznamu. Veškeré změny pak bez dalšího jsou
účinné i vůči třetím osobám. Zápis však bude proveden, jen jestliže to bude v příslušné
smlouvě mezi jejími účastníky ujednáno, případně pokud o to oba manželé požádají.
Věta druhá § 721 odst. 1 nového občanského zákoníku pak stanoví, že do seznamu se
zapíše vše, co mění zákonný majetkový režim manželů. Tato věta ve spojení s novelou
notářského řádu znamená, že do veřejného seznamu se budou zapisovat i soudní
rozhodnutí modifikující zákonný režim, resp. jejich výroková část.
Společné jmění manželů může být, jako tomu bylo i v minulosti modifikováno
na návrh jednoho z manželů soudním rozhodnutím, ale pouze, jsou-li pro to závažné
důvody. Za závažný důvod, pro který soud na návrh manžela společné jmění nově zruší,
nebo jak tomu bylo v minulosti zúží jeho stávající rozsah, je vždy skutečnost, že
manželův věřitel požaduje zajištění své pohledávky v rozsahu přesahujícím hodnotu
toho, co náleží výhradně tomuto manželu, že manžela lze považovat za marnotratného,
jakož i to, že manžel soustavně nebo opakovaně podstupuje nepřiměřená rizika. Jako
závažný důvod může být shledáno také to, že manžel začal podnikat nebo že se stal
neomezeně ručícím společníkem právnické osoby, avšak na rozdíl oproti právní úpravě
účinné do 31. 12. 2013, soud již na základě této skutečnosti nebude společné jmění
manželů zužovat obligatorně, kdy vlastně ani neměl možnost rozhodnout jinak, ale vždy
bude zkoumat, zda je tato skutečnost závažným důvodem, pro který společné jmění
manželů zúží či zruší. Další rozdíl oprati dřívější právní úpravě je ten, že modifikaci
společného jmění manželů provedenou soudním rozhodnutím, lze v budoucnu změnit i
pouhou smlouvou, tj. není již jako v minulosti přípustná změna pouze formou soudního
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rozhodnutí. I pro rozhodnutí soudu o modifikaci společného jmění manželů však platí
stejná omezení jako pro modifikaci smluvní, tj., rozhodnutí nesmí svými důsledky
vyloučit schopnost manžela zabezpečovat rodinu.
Nový občanský zákoník, co do důsledků pro vztahy s třetími osobami
zrovnoprávnil soudní modifikaci společného jmění manželů s modifikací smluvní,
přičemž platí, že zavázal-li se jeden z manželů v době, od které do modifikace
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
k rozhodnutí soudu nedošlo.

2.4. Vypořádání společného jmění manželů
Právní úprava vypořádání společného jmění manželů obsažená v novém
občanském zákoníku navazuje na úpravu v občanském zákoníku č. 40/1964 Sb., a
doplňuje ji o některá další ustanovení. V této oblasti je nové ust. § 736 nového
občanského zákoníku, které stanoví, v jakých případech se provádí vypořádání
společného jmění manželů a kdy k tomuto vypořádání dochází, tj. například dohoda o
vypořádání společného jmění manželů má vždy účinky ke dni, ke kterému došlo
k zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění manželů, bez ohledu na dobu uzavření
dohody. Pokud je jejím předmětem i věc, která se eviduje ve veřejném seznamu, ve
vztahu k této věci dohoda nabývá věcněprávních účinků až okamžikem zápisu do
příslušného seznamu. Jedna smlouva tak stran movitých a nemovitých věcí může nabýt
účinnosti ve dvou odlišných časových okamžicích.
Zcela nově je na rozdíl od dosavadní úpravy, která stanovila, že práva věřitelů
nesmí být dohodnou o vypořádání společného jmění manželů dotčena zakotveno, že
nyní žádným z přípustných způsobu vypořádání (tj. i vypořádáním formou soudního
rozhodnutí), nesmí být dotčeno právo třetí osoby. Pokud by právo třetí osoby bylo
vypořádáním dotčeno, může se obrátit na soud a požadovat, aby určil, že vypořádání je
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vůči ní neúčinné. Povinnost tvrzení a povinnost důkazní stran dotčení práva třetí osoby
je na žalobci, tj. na této třetí osobě, což bude ve většině případů věřitel. Stejně tak je
nepřípustné dohodou nebo soudním rozhodnutím o vypořádání společného jmění
manželů vyloučit původně solidární povahu závazků, když v § 737 odst. 2 nového
občanského zákoníku, je výslovně stanoveno, že vypořádání dluhů má účinky jen mezi
manžely.
Pokud jde o vypořádání společného jmění manželů formou soudního rozhodnutí,
nově je výslovně zakotveno to, co již dovodila judikatura, tj. že o vypořádání rozhoduje
soud podle stavu, kdy nastaly účinky zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění. Na
pravidlech pro vypořádání společného jmění manželů a rovněž na způsobu vypořádání
společného jmění manželů zákonnou domněnkou se prakticky nic nemění, pouze nově
je stran tzv. „zápočtů“ výslovně stanoveno to, k čemuž v případě snížení ceny dospěla
judikatura, tj., že hodnota toho, co ze společného majetku bylo vynaloženo na výhradní
majetek manžela, stejně jako hodnota toho, co z výhradního majetku manžela bylo
vynaloženo na společný majetek, se při vypořádání společného jmění započítává
zvýšená nebo snížená podle toho, jak se ode dne vynaložení majetku do dne, kdy
společné jmění bylo zúženo, zrušeno nebo zaniklo, zvýšila nebo snížila hodnota té
součásti majetku, na niž byl náklad vynaložen.
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XI. ZÁVĚR
Právní úprava společného jmění manželů představuje velmi významnou a
závažnou problematiku, které se bez ohledu na to, zda si to uvědomujeme či nikoli,
musí podrobit každý, kdo vstupuje do manželství. I při dnešní klesající tendenci
uzavírání manželství, problematika manželského majetkového práva dopadá na značnou
část populace naší společnosti a týká se i osob, které manželství dosud neuzavřeli, ale
vstupují do právních vztahů s osobami v manželství žijícími. Jde tedy o téma, které si
zaslouží stálou pozornost. Poznání a pochopení alespoň základních institutů právní
úpravy manželského majetkového práva tak v běžném životě může předejít řadě
překvapujících a často i fatálních důsledků, která tato právní úprava pro život, zejména
v majetkové sféře může znamenat.
Tak, jak postupoval rozvoj ve společnosti, bylo nezbytné, aby navazujícím
vývojem prošla i právní úprava manželského majetkového práva a reflektovala tak na
aktuální dění, nové situace a problémy. Právní úpravu manželského majetkového práva
již tradičně nalézáme v občanském zákoníku, na čemž nic nezměnilo ani dlouho
připravované a diskutované přijetí nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., jehož
účinnost nastala 01. 01. 2014. To je rozdíl oproti právní úpravě manželství, která
z původně samostatného rámce zákona o rodině byla začleněna do nového občanského
zákoníku. Právě přijetí nového občanského zákoníku je odrazem zásadních změn, které
společnost prodělala, a v jejichž důsledku se již původní úpravu právních vztahů jevila
jako nekoncepční a nevyhovující.
Ve své práci se věnuji tématu společného jmění manželů v návaznosti na
podnikání manželů. Již samotné téma společného jmění manželů je poměrně široké,
nicméně mám za to, že zabývat se pouze majetkoprávními vztahy vznikajícími při
podnikání manželů není možné bez přiblížení a objasnění alespoň základních atributů
společného jmění manželů, jakými je jeho vznik, předmět, správa, modifikace, zánik a
vypořádání. V návaznosti na jednotlivé shora uvedené instituty jsem se pak snažila
přiblížit odlišnosti a specifika spojené s podnikáním manželů. Vzhledem k tomu, že
zákonná právní úprava, s ohledem na různorodost situací, k nimž může docházet,
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nedává a dle mého názoru ani nemůže dávat odpověď na všechny otázky, jsem se
snažila do své práce v co možná nejširší možné míře zakomponovat názory soudní
praxe, v podobě judikatury vyšších soudů na řešení konkrétních problémů, které se
v oblasti společného jmění manželů mohou vyskytnout. Judikatura má dle mého názoru
v oblasti společného jmění manželů nezastupitelné místo, kdy ani právní úprava
v novém občanském zákoníku, i když řadu závěrů, již dříve vyslovených judikaturou
převzala, mám nedává odpověď na všechny otázky, s nimiž se v problematice
manželského majetkového práva můžeme setkat.
V souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku se práce
nemohla vyhnout rozboru nové právní úpravy manželského majetkového práva. V této
oblasti lze konstatovat, že na rozdíl od ostatních oblastí občanského práva, právní
úprava společného jmění manželů v novém občanském zákoníku v zásadě vychází ze
staré úpravy, samozřejmě s určitými novinkami a modifikacemi, jimiž se ve své práci
zabývám. Práce se rovněž nevyhýbá již dnes zřejmým problematickým místům nové
právní úpravy, u nichž patrně bude zapotřebí určité revize.
S ohledem na zásady, na nichž stojí samotný nový občanský zákoník, je
v oblasti manželského majetkového práva patrné zvýšení dispozitivnosti právní úpravy.
Rovněž je patrná zvýšená ochrana třetích osob, nezletilých dětí a toho „slabšího“, ať již
jde o manžela nebo třetí osobu. Vzhledem ke zvolené koncepci úpravy manželského
majetkového práva mám za to, že bohatá judikatura, která v oblasti společného jmění
manželů existuje, bude s určitými výjimkami použitelná i pro právní úpravu
manželského majetkového práva v novém občanském zákoníku.
Jak bylo naznačeno shora, ani právní úprava v novém občanském zákoníku nám
nedává odpovědi na veškeré otázky, s nimiž se můžeme setkat. Obsahuje řadu
diskutabilních ustanovení, čímž nutně vznikají otázky, které bude třeba odpovědět.
Vzhledem k tomu, že dosavadní velmi kusá literatura a k některým ustanovením ne
příliš podrobná důvodová zpráva, nabízí na nastolené otázky nejednoznačné, ale hlavně
nekonzistentní odpovědi, mám za to, že význam soudní judikatury ještě poroste, avšak
budeme si na ni muset ještě nějakou, dle mého názoru i poměrně dlouhou dobu, počkat.
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XV. RESUMÉ
Common property of spouses

The current legislation governing is important and really serious issue, which
affected everybody who entering into spouses even somebody can not directly realize.
So, it is about issue which considers permanent attention. Knowledge and common
understating at least basic principle of low legislation could prevent future fatal
problems which real life brings.

Legislation of common property of spouses could be find traditionally in the
Civil code, and it is mean the old one version same as and new Civil code number
89/2012 Sb., which is valid since 01. 01. 2014. Validity of new Civil code is a response
to really fundamentals changes of society, which was done in the last two decades and
which previous legislation was not able so easily affected.

My thesis is about Common property of spouses with connection of private
entrepreneurship of the spouses. The issue itself is really wide, nevertheless I think that
for better understanding of property rights and duties is necessary to define basic
attribute of common spouses as an establishment, subject, modification, termination and
dissolution of common property of spouses. The theses describing differences and
specifies of mentioning expressions with the connection of entrepreneurship of the
spouses. Because of Civil code can not predict every situation that life brings, I try to
implement into my theses also judicial decision and practices, specifically judicatures of
higher court and provide the answers to reader on the situation which could be occur in
the real life. According my opinion, judicature has a really important part of common
property of spouses problematic, and although new Civil code took over some of
judicature decision made in previous time, just itself is not able to affect all possible
situations without considerations it.
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The theses can not simply ignore of New Civil code which is valid from the
beginning of 2014. Unlike of others parts of law, legislation of common property of
spouses in the new Civil code is practically based on the old one version, of course with
implements of news and modifications. I can say, that the really extensive judicature
made in previously could be also practically useful for common property of spouses
validating with the new Civil code.
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