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1 ÚVOD 

 

Má diplomová práce je věnována problematice smluv souvisejících se společným jměním 

manželů (dále jen SJM) a vlivem, který mají na jeho následné vypořádání. Toto téma jsem si 

vybrala z toho důvodu, že třebaže jsou v dnešní době smlouvy modifikující SJM relativně 

běžnou záležitostí jak u nás, tak v zahraničí, příliš často se nepoužívají a povědomí veřejnosti 

o účelu a způsobu jejich sepsání je velmi malé.   

Do 1. 8. 1998 se pro tento druh vlastnictví používal pojem „bezpodílové spoluvlastnictví 

manželů“ (zkráceně BSM), avšak byl nahrazen širším pojmem „společné jmění manželů“. 

SJM vzniká jako přirozený důsledek uzavření manželství, a proto se s ním setká každý, kdo se 

rozhodne vstoupit do manželství. Nelze jej nikdy zcela vyloučit, lze však upravit jeho rozsah i 

dobu vzniku prostřednictvím (před)manželských smluv, které budou předmětem mé 

diplomové práce. 

V praxi se setkáváme se skutečností, že většina lidí žijících v manželství mnohdy vůbec 

netuší, co do SJM patří, co do něj patřit nikdy nemůže, kdo ručí za závazky vzniklé 

v manželství, jaká práva a povinnosti mají manželé při nakládání se SJM a jeho správou atd. 

Ve společnosti kolují různé mýty a polopravdy ohledně záležitostí týkajících se SJM, proto je 

podle mého názoru důležité zvýšit všeobecné povědomí o tomto institutu např. 

prostřednictvím informačních letáků, brožur a seminářů, ale také zavedením látky týkající se 

SJM do osnov základních i středních škol.   

Cílem mé diplomové práce je zjistit, jakými smlouvami lze SJM upravit, kterou smlouvu 

je vhodnější použít v té které konkrétní situaci, v čem se liší a hlavně jaký vliv mají na 

vypořádání SJM v případě jeho zániku. Pokusíme se porovnat průběh vypořádání SJM při 

neexistenci a existenci smluv modifikujících SJM a také stanovit, zda se použití smluv v praxi 

vyplatí či nikoliv.  

Při vypracování mé diplomové práce budou použity zejména popisné metody, srovnávací 

metody (tzn., že budeme srovnávat jednotlivé druhy smluv), a také metody výkladu právních 

předpisů, zejména metoda jazyková, pomocí které se pokusíme vysvětlit, jakým způsobem je 

SJM upraveno platnými právními předpisy.  

V první kapitole bude vysvětlen pojem SJM a jeho historie, druhá kapitola bude 

věnována problematice konkrétních smluv souvisejících se SJM včetně příkladů, v další 

kapitole přiblížíme vliv smluv modifikujících SJM na odpovědnost manželů za závazky a 

poslední kapitola bude zaměřena na vypořádání zaniklého SJM. 
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2 SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ 

 

Společné jmění manželů je institut, kterým bylo v roce 1998 nahrazeno „bezpodílové 

spoluvlastnictví manželů“. Jedná se o majetkové společenství, které tvoří základ právní 

regulace manželských majetkových vztahů1. Jak vyplývá z jeho názvu, nemůže existovat 

v jiných vztazích, než jsou vztahy manželské. Existence SJM je podmiňována existencí 

manželství a „zatímco může existovat manželství a SJM nikoli, opačně tomu možné není. 

Není-li manželství, nemůže vzniknout ani SJM, a zaniklo-li manželství, zaniká i SJM, pokud 

k jeho zániku nedošlo již před zánikem manželství.“2 V případě podílového spoluvlastnictví 

lze přesně stanovit, kdo má na věci jaký podíl (např. 50 %), avšak v rámci SJM tento podíl 

určit nelze. Oba manželé jsou stoprocentními vlastníky dané věci. Vlastnické právo jednoho 

manžela je omezeno stejným vlastnickým právem druhého manžela. O podílech manželů na 

dané věci lze následně jednat až v souvislosti se zánikem SJM a jeho vypořádáním3. 

SJM je upraveno v §§ 143 – 151 ObčZ. Otázky týkající se manželství jako takového 

(podmínky uzavření manželství, vznik manželství, občanský a církevní sňatek, vztahy mezi 

manžely, neplatnost, neexistence a zánik manželství) upravuje zákon o rodině. V této 

diplomové práci se budeme zabývat pouze společným jměním manželů. 

Nyní si rozebereme historii SJM, podmínky vzniku SJM a jeho náležitosti, tzn. co do něj 

spadá a co už nikoli, práva a povinnosti manželů, která souvisejí se SJM, a také jakým 

způsobem mohou manželé se SJM nakládat.   

 

2.1 Historie SJM 

 

Manželské spoluvlastnické vztahy bývaly v minulosti označovány jako bezpodílové 

spoluvlastnictví manželů (zkráceně BSM). Právní úprava těchto vztahů byla v roce 1964 

vyňata z rodinného práva a přenesena do občanského zákoníku. Základní myšlenkou nové 

právní úpravy bylo, že do BSM patří především věci osobní spotřeby (majetek). Toto právně 

jednotné a nedělitelné majetkové společenství manželů v té době velmi výrazně vyjadřovalo 

trvalý životní svazek obou manželů, kdy oba manželů mají jak ve vztahu k sobě, tak ve 

                                                 
1 FIALA, Josef et al. Občanské právo hmotné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 41. ISBN 80-210-
3510-2. 
2 MAKARIUS, Milan. Zánik společného jmění manželů a jeho vypořádání. Aplikované právo. 2005, č. 2, s. 63. 
ISSN 1214-4878. 
3 NOVÁK, Tomáš a Bohumila PRŮCHOVÁ. Předrozvodové a rozvodové poradenství. 1. vyd. Praha: Grada, 
2007. s. 106. ISBN 978-80-247-1449-3. 
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vztahu k dětem stejná práva a povinnosti. U bezpodílového spoluvlastnictví není míra účasti 

spoluvlastníka na společné věci vůbec vyjádřena, neboť manželé žijí v rodinném a spotřebním 

společenství, tím pádem není možno vymezit účast na společné věci.4 Majetek patřící do SJM 

byl definován prakticky totožně s dnešní definicí. Oproti dnešnímu SJM původní BSM 

nezahrnovalo pohledávky a dluhy a v letech 1964 až 1982 se dovozovalo, že právo na 

vypořádání zaniklého BSM se nepromlčuje, neboť vlastnické právo jako takové promlčet 

nelze.5 Současně nebylo možné zúžit nebo rozšířit SJM o věci nabyté v budoucnu a jakkoli 

SJM zrušit (ani smlouvou o vyhrazení vzniku SJM ke dni zániku manželství).6 

Jak jsem již uvedla výše, tento termín byl v roce 1998 nahrazen termínem společné 

jmění manželů. Došlo k odstranění některých nedostatků, které měla předchozí právní 

úprava. Jednalo se prakticky o totéž, avšak současné SJM je obsahově širší. Největším 

rozdílem je, že SJM je nyní pojímáno jako komplexní majetkové společenství manželů, a to 

nejen se všemi věcmi, ale také právy a závazky, které do původního BSM zahrnuty nebyly.7 

Platný ObčZ již nestaví SJM vedle podílového spoluvlastnictví jako jednu z forem 

spoluvlastnictví, přesto věci v SJM jsou i nadále předmětem bezpodílového spoluvlastnictví.8 

V souvislosti se vznikem SJM bylo nutno vyřešit problém týkající se vztahu těchto dvou 

institutů, tzn. jestli SJM nahrazuje BSM nebo se jedná o dva nesouvisející instituty. Právní 

praxe došla k názoru, že SJM představuje (stejně jako dřívější BSM) základní právní formu 

manželského majetkového režimu a všechna BSM s účinností od 1. 8. 1998 se transformovala 

do SJM. Jedinou podmínkou byla jejich existence k tomuto datu – pokud BSM dříve zaniklo, 

není možné, aby k tomuto datu vzniklo SJM. Nejvyšší soud je toho názoru, že se jedná o dva 

rozdílné instituty, ať už pojmenováním, předmětem, rozsahem, obsahem i zánikem, avšak 

Dvořák a Spáčil ale tvrdí, že souvislost obou institutů je značná.9 Oba shodně upravují 

zvláštní majetkové společenství, které může existovat jen mezi manžely. Podstatou těchto 

institutů je určení vzniku a zániku majetkového společenství manželů, určení jeho rozsahu, 

úprava majetkových vztahů mezi manžely navzájem a také úprava vzájemných vztahů 

manželů a třetích osob.10   

                                                 
4
DVOŘÁK, Jan a Jiří SPÁČIL. Společné jmění manželů v teorii a judikatuře. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2010. s. 41. ISBN 978-80-7357-597-7. 
5 tamtéž, s. 43 
6 ŠTĚPÁNOVÁ, Silvie. Společné jmění manželů a podnikání. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. s. 73. ISBN 
80-251-1161-X. 
7 tamtéž, s. 5 
8 DVOŘÁK, Jan a Jiří SPÁČIL. Společné jmění manželů v teorii a judikatuře. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2010. s. 44. ISBN 978-80-7357-597-7. 
9 tamtéž, s. 44 
10 BREBURDA, Jan. Odpovědnost manželů za závazky. Právní rádce. 2000, č. 6, s. 24 – 25. ISSN 1210-4817. 
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2.2 Vznik SJM 

 

Společné jmění manželů je přirozeným důsledkem uzavření manželství, které proběhlo 

v souladu se zákonem o rodině. SJM však vzniká také v případě uzavření neplatného 

manželství, které je uzavřeno mezi předky, potomky a mezi sourozenci. Tuto neplatnost nelze 

v žádném případě odstranit. Dalším typem neplatného manželství je manželství uzavřené 

mezi ženatým mužem nebo ženou, s osobou nezletilou nebo s osobou postiženou duševní 

poruchou. Tato neplatnost může být za určitých podmínek odstraněna, a tím pádem se 

manželství stává platným. Na manželství je pohlíženo jako na platné, dokud není soudem 

prohlášena jeho neplatnost. SJM tedy zaniká okamžikem rozhodnutí soudu o neplatnosti 

manželství, avšak je nutné jej vypořádat stejně jako u zániku platného manželství.11 

„Společné jmění manželů nemůže vzniknout v neexistujícím manželství, ve vztahu druha a 

družky, mezi osobami stejného pohlaví, byť by se jednalo o partnery, kteří uzavřeli 

registrované partnerství na základě zákona č. 155/2006 Sb., o registrovaném partnerství. 

Jedinou výjimkou, kdy uzavření manželství nemá za následek vznik SJM v plném ani 

omezeném rozsahu, je situace, kdy uzavírá manželství osoba, na jejíž majetek byl prohlášen 

konkurz.“12 Co se týče nemožnosti vzniku SJM mezi osobami stejného pohlaví, přestože 

vstoupil v platnost výše uvedený zákon o registrovaném partnerství a došlo k novelizaci 

občasného zákoníku, ustanovení o SJM prozatím upravena nebyla. Do budoucna však nelze 

toto vyloučit.13 

Okamžik vzniku SJM se však může lišit v závislosti na konkrétních případech. Ve většině 

případů SJM vzniká ke dni uzavření manželství, tzn., že veškerý majetek a závazky, které 

manželé společně nabudou v budoucnosti, spadají do jejich společného vlastnictví, a to bez 

ohledu na fakt, zda spolu manželé žijí či nikoli (jak uvádí Spirit, právním důvodem vzniku 

SJM je zákon14).  

Ve výjimečných případech může SJM vzniknout až ke dni zániku manželství. Tento 

zdánlivě nelogický úkon však má své opodstatnění. Stává se, že snoubenci nechtějí, aby SJM 

vzniklo – chtějí mít každý své výlučné vlastnictví, se kterým mohou hospodařit podle svých 

představ. V tomto případě tvoří SJM pouze obvyklé vybavení domácnosti, které objektivně 

                                                 
11 ŠTĚPÁNOVÁ, Silvie. Společné jmění manželů a podnikání. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. s. 15. ISBN 
80-251-1161-X. 
12 HRTOŇOVÁ, Eva. Společné jmění manželů a podnikání. Brno, 2007. Diplomová práce. Masarykova 
univerzita, Fakulta právnická, Katedra občanského práva, s. 2 
13 ŠTĚPÁNOVÁ, Silvie. Společné jmění manželů a podnikání. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. s. 5. ISBN 
80-251-1161-X. 
14 SPIRIT, Michal. Úvod do studia práva. 1 vyd. Praha: Grada, 2010. s. 77. ISBN 978-80-247-3290-9. 
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slouží všem členům domácnosti (např. nádobí, peřiny, varná konvice, židle, stůl atd.). 

„Nejčastěji se jedná o bytové zařízení, pokud však není součástí bytu – např. vestavěná skříň 

je součstí bytu, tj. je ve vlastnictví vlastníka bytu, neboť podle ustanovení § 120 ObčZ je 

součástí věci vše, co nemůže být odděleno, aniž by byla věc funkčně znehodnocena (též např. 

topení, vana, umyvadla apod.).“15 To znamená, že do SJM patří pouze a jen toto vybavení, a 

že ostatní majetek manželů spadá do výlučného vlastnictví každého z nich. Mohou zde nastat 

určité problémy při chápání smyslu pojmu „obvyklé vybavení společné domácnosti“. Tento 

pojem je možné vyložit různými způsoby, které závisí na majetkových poměrech a životní 

úrovni manželů. Pokud dojde k rozvodu (zániku manželství), SJM vznikne až v tuto chvíli a 

téměř okamžitě zase zanikne. Poté bude následovat jeho vypořádání (vypořádáním SJM se 

budu zabývat až v poslední kapitole).  

 

2.3 Rozsah SJM 

 

Společné jmění manželů tvoří podle § 143 ObčZ: 

a) majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství, 

b) závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za 

trvání manželství.  

 

Ad a) Do SJM však nelze zařadit veškerý majetek nabytý během trvání manželství. Část 

majetku patří nebo se v budoucnu zařadí pouze do výlučného vlastnictví jednoho z manželů. 

Dle prvního odstavce § 143 ObčZ je výjimkou: 

• majetek získaný dědictvím (v případě, že dědicem jsou oba manželé společně, zděděný 

majetek se zařadí do podílového vlastnictví, přičemž podíl obou manželů na dědictví 

je stejný – nespadá tedy do SJM; i kdyby zůstavitel ve své poslední vůli uvedl, že 

odkazuje majetek do SJM, považuje se tato podmínka za podmínku připojenou 

k závěti, která nemá právní následky a pohlíží se tedy na ni, jako by v závěti vůbec 

nebyla16), 

• majetek získaný darem (jedná se pouze o dary určené jednomu z manželů; v případě, 

že obdarovaným jsou oba manželé společně (např. svatební dar), dar se zařadí do 

                                                 
15 FRANCOVÁ, Marie a Jana DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ. Rozvody, rozchody a zánik partnerství. 2. vyd. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. s. 69. ISBN 978-80-7357-586-1. 
16 ŠTĚPÁNOVÁ, Silvie. Společné jmění manželů a podnikání. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. s. 8. ISBN 
80-251-1161-X. 
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podílového vlastnictví, přičemž podíl obou manželů na daru je stejný – nespadá tedy 

do SJM), 

• majetek nabytý jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto 

manžela (v případě, když jeden z manželů zakoupí např. automobil za peníze utržené 

z prodeje automobilu, který patřil do jeho výlučného vlastnictví; totéž platí i pro 

majetek pořízený z výlučných finančních prostředků jednoho z manželů), 

• věci, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů (např. 

oblečení, obuv, kosmetické a hygienické prostředky, zdravotní pomůcky), 

• věci vydané v rámci předpisů o restituci majetku jednoho z manželů, který měl 

vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství, a nebo jemuž byla věc vydána 

jako právnímu nástupci původního vlastníka. 

 

Dalším majetkem, který nepatří do SJM, je majetek vyloučený ze SJM jinými právními 

předpisy, případně majetek, jehož vyloučení lze dovodit logicky. Jedná se o: 

• majetek nabytý před uzavřením manželství (důležitou skutečností je fakt, že do SJM 

patří majetek nabytý během trvání manželství; pokud by budoucí manželé získali 

nějaký majetek ještě před uzavřením manželství (např. kupní smlouvou), daný majetek 

bude patřit do jejich podílového spoluvlastnictví a nikoli do SJM), 

• majetek, který byl vytvořen vlastní tvůrčí činností jednoho z manželů (např. knihy, 

umělecké předměty, obrazy, písně), avšak příjmy z jeho prodeje (pronajímání, 

poskytování) už do SJM patří, 

• majetek, který občan nemůže nikdy nabýt (jedná se zejména o věci ve vlastnictví státu, 

územních samosprávných celků nebo určených fyzických osob, nebo věci, které 

nepatří nikomu), 

• bolestné a náhrada ta ztížené společenské uplatnění17. 

 

Ad b) Stejně jako u majetku, nelze do SJM zařadit veškeré závazky, protože některé závazky 

patří nebo v budoucnu budou patřit pouze do výlučného vlastnictví jednoho z manželů. Dle 

druhého odstavce § 143 ObčZ jsou výjimkou: 

• závazky týkající se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich (např. leasing na 

automobil, který je ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů), 

                                                 
17 ŠTĚPÁNOVÁ, Silvie. Společné jmění manželů a podnikání. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. s. 11. ISBN 
80-251-1161-X. 
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• závazky, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, 

které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.  

 

Do SJM patří také pohledávky, výnosy, užitky a přírůstky majetku, který patří do SJM (i 

do výlučného vlastnictví jednoho z manželů). Jedná se např. o příjmy z pronájmu a úroky 

z úspor. Veškeré předměty sloužící k vykonávání podnikatelské činnosti jednoho z manželů 

patří do SJM vždy.  

Do SJM dále plyne mzda, plat i jakákoli jiná odměna za práci (např. honorář umělce, 

odměna za vynález a zlepšovací návrh), prémie, důchod, nemocenské a sociální dávky a další 

příjmy manželů (např. výhry v loterii, pojistné plnění). V případě loterií je důležitý okamžik 

výhry, nikoli okamžik zakoupení losu18. Pokud by totiž jeden z manželů zakoupil los během 

rozvodového řízení a k výhře došlo až po právní moci rozvodu, výhru nelze považovat za 

součást SJM. Zákon neumožňuje, aby manželé vložili část těchto prostředků do SJM a část si 

ponechali jako své výlučné osobní vlastnictví.  

Co se týče určení, zda je majetek nebo pohledávka součástí SJM či nikoli, je velmi 

problematická otázka hotovosti a peněžních prostředků na účtech. Hotové peníze jsou 

považovány za věc a peníze na účtech za pohledávku, přičemž obojí může patřit buď do SJM, 

nebo do výlučného vlastnictví. Problém může nastat v případě, kdy hotové peníze jsou 

vkládány na účet a naopak. Jak uvádí Štěpánová, lze podle výkladu v § 143 ObčZ dovodit, že 

z věci se stane pohledávka a z pohledávky se stane věc, to vše během trvání manželství, a 

proto se stává součástí SJM.19 

V případě, že se jeden z manželů stane během 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 (§ 

143 ObčZ). Výjimkou jsou družstva bytová, kdy členstvím jednoho manžela vzniká 

automaticky členství i druhého z manželů (viz ustanovení ObčZ týkající se společného nájmu 

bytů manželi). Totéž platí i pro situaci, kdy jeden z manželů má uzavřenou nájemní smlouvu 

(u obecních a státních bytů nebo v domech soukromých majitelů) – tím pádem vzniká 

nájemní právo i druhému manželovi, a to dnem uzavření manželství. Společný nájem bytů 

manželi nevzniká u bytů ve vlastnictví jednoho nebo obou manželů, u služebních bytů, bytů 

                                                 
18 FRANCOVÁ, Marie a Jana DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ. Rozvody, rozchody a zánik partnerství. 2. vyd. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. s. 52. ISBN 978-80-7357-586-1. 
19 ŠTĚPÁNOVÁ, Silvie. Společné jmění manželů a podnikání. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. s. 13. ISBN 
80-251-1161-X. 
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zvláštního určení a v domech zvláštního určení20. Společný nájem také nevznikne, když spolu 

manželé trvale nežijí.  

V ObčZ je zakotven předpoklad, že veškerý majetek a závazky nabyté během trvání 

manželství spadají do SJM. Pokud není prokázán opak, má se za to, že tomu tak skutečně je 

(§ 144 ObčZ). Toto slouží jako ochrana třetích osob, které oprávněně předpokládají existenci 

SJM v případě manželského svazku. SJM však lze upravit (rozšířit či zúžit) na základě smluv 

souvisejících se SJM. Nikdy jej ale nelze definitivně vyloučit ani zrušit. Těmito smlouvami se 

budeme zabývat v další kapitole. 

 

2.4 Práva a povinnosti související se SJM 

 

Vlastnictví jakéhokoli majetku s sebou přináší určitá práva a povinnosti, které jsou 

typické i pro SJM. Právem plynoucím z § 145 ObčZ je právo majetek užívat a povinností je 

majetek udržovat a spravovat. Veškerá práva a povinnosti jsou u obou manželů stejná, tzn. 

podílí se na nich společně a nerozdílně. Nelze tedy užívat konkrétní předmět SJM tak, aby 

došlo k vyloučení druhého manžela21. I toto ustanovení lze upravit smluvně (např. lze 

stanovit, že o konkrétní majetek se bude starat a užívat jej jen jeden z manželů). Podmínkou 

smluvní úpravy je souhlas obou manželů, proto v případě, dojde-li ke sporům ohledně užívání 

předmětu SJM, lze se obrátit návrhem na soud, který o dané věci rozhodne.  

 

2.5 Nakládání se SJM 

 

Vzhledem k tomu, že na SJM mají oba manželé stejný podíl, mají také stejné právo s ním 

nakládat. Záleží však na tom, v jakém rozsahu hodlají s majetkem nakládat. V § 145 ObčZ je 

ustanoveno, že obvyklou správu majetku může vykonávat každý z manželů. Pojem „obvyklá 

správa“ zde není nijak blíže definován, lze jej však chápat jako takové nakládání, které se 

považuje za běžné a svým významem nijak neovlivní chod domácnosti, případně neomezí 

majetková práva druhého manžela (např. drobné opravy majetku, jeho užívání apod.). 

K provádění obvyklé správy není zapotřebí souhlas druhého manžela, avšak pokud by se 

dotyčný cítil chováním svého manžela jakkoli poškozen, může se domáhat o zneplatnění 

právního úkonu před soudem. 

                                                 
20 DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, Jana et al. Manželství a rozvody: praktický návod jak problémy řešit a jak jim 
předcházet. 1. vyd. Praha: Linde, 2002. s. 22. ISBN 80-86131-34-4. 
21 SPIRIT, Michal. Úvod do studia práva. 1 vyd. Praha: Grada, 2010. s. 78. ISBN 978-80-247-3290-9. 
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V § 145 ObčZ je dále uvedeno, že v ostatních záležitostech je třeba souhlasu obou 

manželů, jinak je právní úkon neplatný. I v tomto případě nejsou „ostatní záležitosti“ blíže 

určeny, považuji je však za takovéto nakládání se SJM, které by mohlo mít vliv na práva 

druhého manžela. Jedná se např. o nákup drahé elektroniky, prodej automobilu, koupi letní 

chaty na venkově, převod obchodního podílu na třetí osobu, pronajmutí bytu, který je v SJM, 

dání lednice do zástavy apod. Pokud by jeden z manželů provedl tento úkon bez souhlasu 

manžela, považuje se za neplatný. Tato neplatnost je však pouze relativní – aby byl úkon 

skutečně neplatný, musí se dotčený manžel dovolávat jeho neplatnosti u soudu do 3 let od 

provedení úkonu. Nenapadl-li by do dané doby jeho neplatnost, nelze úkon považovat za 

neplatný. Současně platí, že pokud by druhému manželu vznikla opomenutím jeho souhlasu 

škoda, odpovídá „viník“ za škodu podle § 420 ObčZ. 

Totéž platí i v případě, že jeden z manželů hodlá použít majetek ve SJM k podnikání. 

Podle § 146 ObčZ je k tomuto vyžadován souhlas druhého manžela – stačí jej poskytnout při 

prvním užití majetku, při dalším jej už není třeba. Zákon však nestanoví, jakou formou musí 

být souhlas udělen a zdali musí být dán předem nebo až dodatečně22.  

 

2.6 Dílčí závěr 

 

Společné jmění manželů jako důsledek uzavření manželství je poměrně složitým 

majetkovým společenstvím už z toho důvodu, že existuje spousta výjimek, kdy se ten který 

majetek či závazek do SJM nezařadí (např. dědictví, dary, výlučný majetek manželů apod.). 

Proto vyvstává mnoho otázek ohledně toho, co do SJM patří a co ne. Jak jsme uvedli výše, do 

SJM patří kromě majetku také závazky (laicky řečeno „dluhy“). V dnešní době však tuto 

skutečnost mnoho lidí přehlíží a zaměřuje se pouze na majetek. Tím pádem může dojít 

k velkému nepochopení ze strany veřejnosti a následným sporům.  

Jak uvádí Fiala, „mezi manželi však mohou existovat i jiné spoluvlastnické a společné 

majetkové vztahy, které nepatří do společného jmění.“23 Jedná se např. o podílové 

spoluvlastnictví, které nastává v případě dědictví, darů a nabývání majetku a závazků před 

uzavřením manželství. 

SJM nevzniká podle platného práva v registrovaném partnerství, třebaže dle § 1 zákona č. 

115/2006 Sb., o registrovaném partnerství se tímto partnerstvím rozumí „trvalé společenství 

                                                 
22 SPIRIT, Michal. Úvod do studia práva. 1 vyd. Praha: Grada, 2010. s. 79. ISBN 978-80-247-3290-9. 
23 FIALA, Josef et al. Občanské právo hmotné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 41. ISBN 80-210-
3510-2. 
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dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným tímto zákonem“. V podstatě by se 

dalo říci, že se jedná o společenství téměř totožné s klasickým manželstvím, a proto je 

s podivem, že v něm SJM nevzniká. Na druhou stranu, v případě zániku registrovaného 

partnerství není zapotřebí vypořádávat společné jmění, a proto dochází k urychlení a 

zjednodušení celého procesu, na rozdíl od zániku klasického manželství a vypořádání SJM. 
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3 SMLOUVY SOUVISEJÍCÍ SE SPOLEČNÝM JMĚNÍM MANŽELŮ 

 

V předchozí kapitole jsme si ve stručnosti vysvětlili historii SJM, jeho vznik, náležitosti, 

související práva a povinnosti a také možné nakládání se SJM. V této kapitole se budeme 

zabývat jednotlivými smlouvami, které souvisí se společným jměním manželů, jejich 

výhodami a nevýhodami. Těchto smluv existuje celá řada a veřejnosti nejznámější je 

pravděpodobně smlouva předmanželská. Dále zde patří smlouva o rozšíření SJM, smlouva o 

zúžení SJM a smlouva o vyhrazení vzniku společného jmění manželů ke dni zániku 

manželství. Se SJM souvisí také dohoda o vypořádání SJM, která neupravuje majetkové 

vztahy během trvání manželství, ale až po jeho zániku (případně po zániku SJM). Touto 

smlouvou se budeme zabývat v kapitole týkající se vypořádání SJM. 

 

3.1 Historie a budoucnost smluv souvisejících se SJM 

 

ObčZ z roku 1964 nepřipouštěl žádnou možnost úpravy tehdejšího bezpodílového 

spoluvlastnictví manželů, neboť právní úprava majetkových vztahů mezi manžely byla přísně 

kogentní. Jak uvádí Dvořák a Spáčil, postoj zákonodárce souvisel se socialistickou koncepcí 

práva, která směřovala k potlačení soukromého vlastnictví a smluvní autonomie občanů. Toto 

vlastnictví bylo považováno za institut již překonaný. Zahraniční právní věda dospěla 

k názoru, že socialistické země ukládají manželům režim společenství z politických důvodů 

tím, že vylučují svobodu manželských smluv.24 V průběhu desetiletí se o razantnějších 

změnách v oblasti týkající se BSM vůbec neuvažovalo vzhledem k přetrvávající politické 

situaci v ČR. Tyto změny nastaly až v roce 1992, kdy vstoupila v platnost novela ObčZ 

provedená zákonem č. 509/1991 Sb. Umožňovala do té doby nemyslitelné úpravy BSM, jako 

je rozšíření nebo zúžení zákonem stanoveného rozsahu, vyhrazení vzniku BSM až ke dni 

zániku manželství, případně rozdílnou správa majetku ve společném jmění. Tímto došlo 

k posílení smluvní autonomie i v oblasti majetkových vztahů mezi manželi.25 

Poslední novelou ObčZ, která byla provedena zákonem č. 91/1998 Sb., byly upřesněny a 

vyřešeny některé nejasnosti a interpretační problémy, které se objevily v právní praxi poté, co 

vstoupila v platnost novela z r. 1991.26  

                                                 
24DVOŘÁK, Jan a Jiří SPÁČIL. Společné jmění manželů v teorii a judikatuře. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2010. s. 163. ISBN 978-80-7357-597-7. 
25 tamtéž, s. 164 
26 DVOŘÁK, Jan a Jiří SPÁČIL. Společné jmění manželů v teorii a judikatuře. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2010. s. 165. ISBN 978-80-7357-597-7. 
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V roce 2014 vstoupí v platnost novela občanského zákoníku, která by měla sjednotit 

soukromoprávní úpravu do jediného kodexu. Změny postihnou také oblast SJM a 

souvisejících smluv. Jak uvádí Eliáš a Zuklínová, nová právní úprava by měla vycházet ze 

současného právního stavu, ale měla by být přesnější a podrobnější. Základním principem 

bude dispozitivnost ve všech směrech, tzn., že zákonný manželský majetkový režim se 

uplatní pouze tehdy, když se snoubenci nebo manželé nedohodnou jinak. V novele se i nadále 

počítá s možností úpravy zákonem stanoveného rozsahu SJM. Velkou změnou bude možnost 

zavedení režimu oddělených majetků, tzn. celkového zrušení SJM, prostřednictvím dohody o 

zrušení SJM nebo smlouvy o vyhrazení vzniku SJM ke dni zániku manželství. Povinnou 

součástí těchto smluv bude muset být vypořádání práv a povinností, které plynou 

z existujícího SJM. Co se týče dohod modifikujících SJM, bude platit obecné pravidlo, které 

zakazuje manželům jednat v rozporu s dobrými mravy a dotýkat se práv třetích osob. Těmito 

dohodami nebude možné vyloučit povinnost manželů pečovat o rodinu. Podrobněji bude 

upravena také problematika hospodaření se SJM, přičemž zvýšené ochrany se dostane 

potenciálně slabšímu členu manželského páru, nezletilým dětem a třetím osobám, zejména 

věřitelům.27  

 

3.2 Obecně o smlouvách souvisejících se SJM 

 

Účelem uzavírání smluv souvisejících se SJM je obvykle řešení budoucích situací 

majících vliv na rodinné majetkové poměry. Tento vliv může být jak pozitivní, tak negativní, 

avšak smlouvy související se SJM bývají uzavírány výhradně ke zmírnění negativních vlivů.  

Žádná smlouva související se SJM není upravena jako smlouva typová ani v ObčZ, ani 

v zákoně o rodině. Jak uvádí Králíčková, uzavírat (před)manželské smlouvy sice lze, avšak co 

se týče jejich obsahu, je situace podstatně složitější28.  

Podle § 143a ObčZ mohou manželé smlouvou rozšířit nebo zúžit stanovený rozsah SJM, 

a to buď majetku a závazků nabytých či vzniklých v budoucnosti, ale i majetku a závazků, 

které již tvoří SJM. Vyvstává zde otázka, zdali je možné tyto manželské smlouvy v průběhu 

manželství měnit. Někteří autoři se přiklání k názoru, že to možné není, neboť v zákoně jsou 

užity tvary „rozšířit a zúžit“, nikoli „rozšiřovat a zužovat“. Tzn. modifikovat SJM lze během 

manželství jen jednou. Dvořák a Spáčil se naopak domnívají, že opakované úpravy smluv 
                                                 
27 ELIÁŠ, Karel a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Principy a východiska nového kodexu soukromého práva. 1. vyd. 
Praha: Linde, 2001. s. 161. ISBN 80-7201-303-0. 
28 KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Smlouvy mezi snoubenci, manžely a rozvedenými manžely (1. část). Právo a 
rodina. 2004, č. 6, s. 10. ISSN 1212-866X. 
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možné jsou, jelikož by to bylo v rozporu s obecnou úpravou soukromoprávních vztahů, která 

se vyznačuje autonomií vůle a smluvní svobody. Manželé by totiž neměli možnost upravit 

smlouvy podle své současné osobní nebo hospodářské situace, případně odlišných 

individuálních zájmů.29 Ochrana dobré víry třetích osob není tímto dotčena, neboť již samotná 

forma notářského zápisu jim poskytuje dostatečnou ochranu a v podstatě vylučuje zneužití 

dohod podle § 143a OčZ30. 

K sepsání smluv souvisejících se SJM je zapotřebí mnoho podkladů. Konkrétně musí mít 

manželé (snoubenci) připraven31: 

• oddací list (v případě již uzavřeného manželství), 

• určení majetku a závazků, kterých se bude smlouva týkat: 

a) nemovitosti – nabývací listiny a aktuální výpis z katastru nemovitostí, 

b) účty a vkladní knížky – smlouva o zřízení účtu, vkladní knížka, 

c) osobní automobil – technický průkaz, 

d) movité vybavení bytu – soupis jednotlivého vybavení a jeho přesný popis (např. 

počet kusů, barva, značka, účtenky), 

e) podnikatelská činnost FO – živnostenský list, 

f) obchodní podíly – výpis z obchodního rejstříku PO, jejíž podíly dotyčný 

vlastní, 

g) závazky – doklady dokazující vznik závazku (např. smlouva o půjčce, smlouva 

o úvěru), 

• určení, komu majetek a závazky připadnou a 

• sdělení, zda manželé uzavřou dohodu o rozšíření či zúžení SJM i do budoucna 

(případně v jakém rozsahu).  

 

Veškeré smlouvy související se SJM musí být sepsány formou notářského zápisu a 

současně musí být bezodkladně zaevidovány do Centrální evidence manželských smluv, 

kterou vede, spravuje a provozuje Notářská komora ČR32. Jedná se o neveřejný seznam, který 

je veden v elektronické podobě. Přístup do něj má pouze notář, u kterého je listina uložena, a 

                                                 
29 DVOŘÁK, Jan a Jiří SPÁČIL. Společné jmění manželů v teorii a judikatuře. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2010. s. 166. ISBN 978-80-7357-597-7. 
30 MAKARIUS, Milan. K aktuálním otázkám společného jmění manželů. Aplikované právo. 2005, č. 1, s. 44. 
ISSN 1214-4878. 
31 DIVIŠOVÁ, Helena. Smlouvy modifikující společné jmění manželů. Notářka JUDr. Helena Divišová 
[online]. © 2012 [cit. 2011-21-12]. Dostupné z:  
http://www.vas-notar.cz/cs/smlouvy-modifikujici-spolecne-jmeni-manzelu 
32 Zdroj: předpis o Centrální evidenci manželských smluv 
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také Notářská komora ČR33. Veškeré zápisy a změny jsou prováděny prostřednictvím 

elektronického přenosu dat, tzn. přes internet. Údaji, které se do evidence vkládají, jsou podle 

§ 4 předpisu o Centrální evidenci manželských smluv: 

• základní údaje o účastnících smlouvy (tzn. o manželích, případně snoubencích – 

jméno, příjmení, datum narození, bydliště), 

• údaje o notářském zápisu (jméno a příjmení notáře, jeho sídlo, běžné číslo rejstříku a 

datum sepsání notářského zápisu), 

• doba vložení evidovaných údajů. 

Jak uvádí Dvořák a Spáčil, význam Centrální evidence manželských smluv se projeví 

pouze v dědickém řízení. Notář, který byl jako soudní komisař pověřen vedením úkonů 

v dědickém řízení, požádá Notářskou komoru o informaci, zda je či není evidována nějaká 

manželská smlouva (nebo více takových smluv) uzavřená zůstavitelem a pokud ano, pak také 

u kterého notáře je uložena.34  

 

Pokud se smlouvy týkají také nemovitostí, účinnosti nabudou až vkladem do katastru 

nemovitostí. V běžných případech platnost smlouvy nastává uzavřením manželství. 

Náležitosti smluv souvisejících se SJM jsou (vzhledem k tomu, že musí být sepsány 

formou notářského zápisu) upraveny zákonem o notářích. Dle § 63 zákona o notářích musí 

notářský zápis obsahovat: 

• místo, den, měsíc a rok úkonu, 

• jméno a příjmení notáře a jeho sídlo, 

• jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo, není-li, datum narození účastníků a jejich 

zástupců, svědků, důvěrníků a tlumočníků, 

• prohlášení účastníků, že jsou způsobilí k právním úkonům, 

• údaj, jak byla ověřena totožnost účastníků, svědků, důvěrníků a tlumočníků,  

• obsah úkonu, 

• údaj o tom, že byl zápis po přečtení účastníky schválen, 

• podpisy účastníků nebo jejich zástupců, svědků, důvěrníků a tlumočníků, 

• otisk úředního razítka notáře a jeho podpis. 

                                                 
33 Užívání centrální evidence manželských smluv bylo nově zakotveno v novele notářského řádu s účinností od 
1. 7. 2009. 
34 DVOŘÁK, Jan a Jiří SPÁČIL. Společné jmění manželů v teorii a judikatuře. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2010. s. 169. ISBN 978-80-7357-597-7. 
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Formou notářského zápisu musí být sepsány také veškeré změny a dodatky existujících 

smluv. Nedostatek této formy způsobuje jejich absolutní neplatnost, byť by byly provedeny 

písemnou formou. Je tomu tak z toho důvodu, že jakýmikoli úpravami dochází k zásadním 

změnám v majetkových poměrech manželů, které mohou mít dopad nejen na vztahy mezi 

manžely, ale také na vztahy k třetím osobám. Tím, že všechny smlouvy, změny i dodatky 

budou uzavřeny formou notářského zápisu, je garantována určitá jistota třetích osob, že 

neustálými změnami v souvislosti se SJM nedojde k jejich poškození.35  

 

Náklady na smlouvy související se SJM se určí podle notářského tarifu, který je obsažen 

ve Vyhlášce Ministerstva spravedlnosti o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví. 

Pohybují se okolo 3 000 Kč (odměna notáři za sepsání notářského zápisu a vydání stejnopisu 

v případě, že hodnotu majetku nelze přesně vyčíslit). Pokud lze hodnotu majetku určeného ve 

smlouvě vyčíslit, platí, že čím větší hodnotu majetek má, tím vyšší poplatky je třeba uhradit. 

Výše poplatků se odvíjí také od náročnosti zpracování dané smlouvy.  

 

Tab. 3.1: Cena uzavření smlouvy u notáře 

Hodnota majetku 

(tarifní hodnota) 
Odměna notáře 

prvních 100 000 Kč  2 % 2 000 Kč (+ 0 % z částky do 100 000 Kč) 

do 500 000 Kč  1,2 % 2 000 Kč + 1,2 % z částky přesahující 100 000 Kč 

do 1 000 000 Kč  0,6 % 6 800 Kč + 0,6 % z částky přesahující 500 000 Kč 

do 3 000 000 Kč  0,3 % 9 800 Kč + 0,3 % z částky přesahující 1 000 000 Kč 

do 20 000 000 Kč  0,2 % 15 800 Kč + 0,2 % z částky přesahující 3 000 000 Kč 

do 30 000 000 Kč  0,1 % 49 800 Kč + 0,1 % z částky přesahující 20 000 000 Kč 

do 100 000 000 Kč  0,05 % 59 800 Kč + 0,05 % z částky přesahující 30 000 000 Kč 

Zdroj: Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví (vlastní zpracování) 

 

Dle notářského tarifu se částka přesahující 100 000 000 Kč nezapočítává do základu 

tarifní hodnoty, tzn. z majetku, který přesahuje částku 100 000 000 Kč, se poplatky notáři již 

neplatí. V hodnotě poplatku je započítána také cena vydání jednoho stejnopisu notářského 

zápisu.    

                                                 
35 MAKARIUS, Milan. K aktuálním otázkám společného jmění manželů. Aplikované právo. 2005, č. 1, s. 44. 
ISSN 1214-4878. 
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Jako příklad lze uvést situaci, kdy manželé uzavřou dohodu o rozšíření SJM, jejímž 

předmětem bude majetek v hodnotě 90 000 000 Kč. Notář tedy vypočítá svou odměnu takto: 

2 000 + 4 800 + 3 000 + 6 000 + 34 000 + 10 000 + 30 000. Celková částka odměny bude dle 

notářského tarifu činit 89 800 Kč. 

Jak uvádí Makarius, smlouvy podle § 143a ObčZ nelze považovat za smlouvy převodní, 

třebaže mohou při opakovaném uzavírání převod majetku skutečně způsobit. Jsou-li 

uzavírány ve vztahu k majetku nabytému v budoucnu, nelze o převodu majetkových hodnot či 

závazků vůbec hovořit. Co se týče smluv uzavíraných ve vztahu již nabytého majetku, 

smlouva o rozšíření SJM způsobí, že vlastnické právo jednoho z manželů, který byl původním 

vlastníkem věci, je omezováno stejným právem druhého manžela (nedojde tedy k převodu 

vlastnických práv). Totéž platí i u smlouvy o zúžení SJM – zúžením SJM o určitý majetek 

nedochází k převodu tohoto majetku do výlučného vlastnictví jednoho manžela, ale pouze ke 

zrušení omezení práva jednoho z manželů právem manžela druhého.36  

Nyní si přiblížíme výše zmíněné smlouvy související se SJM, popíšeme náležitosti, které 

musí obsahovat, jejich výhody a nevýhody a také uvedeme názorné příklady, kdy mohou 

manželé uzavřít tu kterou smlouvu. Každý příklad je konstruován tak, aby znázorňoval 

rozdílné životní situace manželů. Všechny postavy figurující v příkladech jsou smyšlené. 

V kapitole týkající se vypořádání SJM se budeme zabývat pokračováním příkladů, tzn. jaký 

vliv mají uzavřené smlouvy modifikující SJM na jeho vypořádání.  

 

3.3 Předmanželská smlouva 

 

Předmanželská smlouva je vhodná pro všechny, kteří se rozhodnou vstoupit do 

manželství, zejména pak pro podnikatele a další osoby ručící za své závazky celým svým 

majetkem (např. společníci veřejných obchodních společností, komplementáři komanditních 

společností a členové statutárních orgánů). Pokud by došlo k situaci, kdy by jeden z manželů 

musel uhradit všechny své závazky z podnikání (případně z ručení), tato povinnost by padla i 

na druhého z manželů, který s danou situací ve skutečnosti nemá nic společného. Tím by ve 

výsledku mohlo dojít k existenčním problémům obou z manželů. Současně je předmanželská 

smlouva využívána také u snoubenců s různě velkými majetky (např. jeden snoubenec má 

několikanásobně větší majetek nebo příjmy než druhý apod.) i dluhy. Uzavírá se před 

vstupem do manželství, proto se jí také říká „předmanželská“.  

                                                 
36 MAKARIUS, Milan. K aktuálním otázkám společného jmění manželů. Aplikované právo. 2005, č. 1, s. 45. 
ISSN 1214-4878. 
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Podmínkou platnosti předmanželské smlouvy je neexistence rozporů se zákonem o rodině 

(např. vyloučení vyživovací povinnosti manželů, povolení nevěry manželů a fyzických trestů) 

a sepsání formou notářského zápisu. Jako všechny smlouvy musí být uzavřena dobrovolně a 

nesmí být v rozporu s dobrými mravy.  

 

3.3.1 Náležitosti předmanželské smlouvy 

 

Předmanželská smlouva musí obsahovat všechny náležitosti uvedené v úvodu této 

kapitoly. Obsahem právního úkonu se rozumí jednoznačné a srozumitelné vyjádření vůle 

obou stran, v případě předmanželské smlouvy se jedná o upravení budoucích majetkových 

poměrů manželů za předpokladu, že s nimi obě dvě strany souhlasí.  

Předmanželská smlouva podle českého právního řádu upravuje pouze majetkové poměry 

mezi manželi a jakákoli další obsažená ustanovení týkající se nevěry, chování manželů, 

rozdělení domácích prací apod. v něm upravena nejsou. Není zakázáno takováto ustanovení 

ve smlouvě použít, avšak jejich vymáhání v budoucnu by bylo poměrně obtížné a výsledek je 

více než nejistý.  

Předmanželskou smlouvou lze upravit rozsah společného jmění manželů (je možné jej 

v ní rozšířit nebo zúžit), dále pak určit, kdo bude majetek v průběhu manželství spravovat, 

případně také jakým způsobem dojde k vypořádání majetku při rozvodu manželství. Podle § 

143a ObčZ mohou manželé upravit rozsah majetku a závazků nabytých či vzniklých 

v budoucnu, ale i majetku a závazků, které již tvoří jejich společné jmění. Snoubenci si 

mohou ve smlouvě také stanovit, jakou částku budou měsíčně přispívat na úhradu nákladů 

spojených s provozem domácnosti (např. vytvoří si společný účet, na který budou každý 

měsíc zasílat určitou částku).  

Vznik SJM lze vyhradit zcela nebo z části až ke dni zániku manželství. Společné jmění 

manželů nelze nikdy zcela zrušit, neboť i v případě sepsání předmanželské smlouvy 

způsobem, kdy každý z manželů má svůj vlastní majetek, společný majetek přesto existuje – 

jedná se o běžné vybavení společné domácnosti. Kromě věcí týkajících se SJM může 

předmanželská smlouva obsahovat také ustanovení týkající se péče o děti, placení výživného 

po rozvodu atd.  

Znění předmanželské smlouvy nemusí být definitivní a v průběhu manželství lze smlouvu 

upravit a dokonce i zrušit, a to opět pouze formou notářského zápisu (za předpokladu, že s tím 

souhlasí oba manželé). 
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3.3.2 Výhody předmanželské smlouvy 

 

Největší výhodou plynoucí z předmanželské smlouvy je přesné a jasné definování, co do 

SJM patří a co ne. Tím pádem zde nevzniká mezera pro spekulace ohledně vypořádání 

majetku v případě rozvodu. Celý rozvodový proces se tím značně urychlí a rozvádějící se 

ušetří spoustu času i peněz. Další výhodou je ochrana manžela s výrazně větším majetkem a 

příjmy a záruka, že během rozvodu nepřijde o polovinu z nich. Mnoho lidí považuje tuto 

smlouvu za určitou spravedlnost, kdy každý by měl dostat to, co do manželství přinesl. 

Sepsání předmanželské smlouvy je také prevencí před jednáním jednoho z manželů, kterým 

by se snažil získat co nejvíce partnerových prostředků jen sám pro sebe.  

V případě, že jeden z manželů podniká a riziko budoucího neúspěchu je příliš velké, 

případně je členem určitého typu obchodní společnosti, ve které ručí za její závazky do dané 

výše, případně celým svým majetkem, je vhodné ochránit druhého z manželů i prakticky 

celou rodinu sepsáním předmanželské smlouvy. Je možné ji použít také v případě, kdy jeden 

z partnerů je zadlužený a nechce, aby za jeho závazky ručil také ten druhý (na tuto situaci lze 

pohlížet také z jiného úhlu pohledu – druhý z partnerů má obavy o svůj majetek v důsledku 

zadluženosti prvního z nich, a proto chce smlouvu uzavřít).  

V předmanželské smlouvě lze definovat, co si partneři představují pod pojmem „obvyklé 

vybavení společné domácnosti“. Mohou stanovit určitou částku za jednotlivé kusy (případně 

sady) vybavení, kterou akceptují (např. 10 000 Kč), a pokud je jejich skutečná hodnota vyšší 

než stanovená částka, dané vybavení se přesouvá do výlučného vlastnictví toho z manželů, 

který vybavení zakoupil a uschoval si od něj účtenku.  

Co se týče vztahu ke třetím osobám (věřitelům jednoho z manželů), předmanželská 

smlouva chrání druhého z manželů před povinností podílet se na úhradě závazků, které 

nezavinil, a také může zabránit prudkému zhoršení ekonomického postavení manželů (za 

předpokladu, že třetí osoba byla o smlouvě srozuměna). Toto prudké zhoršení může nastat 

jako důsledek ručení jednoho z manželů, které je automatickou povinností také druhého 

z nich.  

Základní „neekonomickou“ výhodou existence předmanželské smlouvy je fakt, že díky ní 

lze předcházet velmi nepříjemným sporům při budoucím rozvodu manželství. Manželé přesně 

vědí, co mohou očekávat a jaké povinnosti jim uzavřením této smlouvy vznikly. Vzájemná 

nezávislost je také častým důvodem k sepsání předmanželské smlouvy, v případě, že partneři 

chtějí jednat „sami za sebe a na svou zodpovědnost“ stejně jako před vznikem manželství. 
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Smlouvou lze např. stanovit, že k určitým právním úkonům nebude třeba souhlas druhého 

manžela a za vzniklé závazky bude ručit pouze ten, kterého se přímo týkají.  

 

3.3.3 Nevýhody předmanželské smlouvy 

 

V případě rozvodu manželství může mít předmanželská smlouva negativní dopad 

zejména pro jednoho z manželů, a to pro toho, který do manželství vstupoval s podstatně 

menšími příjmy a majetkem nebo s vyššími závazky. Pokud by smlouva neexistovala, 

v případě rozvodu by se veškerý společný majetek rozdělil na dvě stejné poloviny a žádný 

z manželů by nedopadl lépe nebo hůře. Existence předmanželské smlouvy však chrání 

„majetnějšího“ z manželů tím, že nepřijde o své prostředky a majetek (zejména tehdy, pokud 

veškeré výdaje hradí sám). „Chudší“ z manželů obvykle získá jen to, co do manželství vložil. 

Takto bývají postihovány zejména ženy, které namísto práce zůstaly v domácnosti – jejich 

příjmy byly tedy minimální a veškeré finance měl na starosti manžel.  

Jako určitou nevýhodu je možné považovat také náklady na uzavření předmanželské 

smlouvy, které se odvíjí od hodnoty majetku, jež je předmětem smlouvy, a také od náročnosti 

jejího zpracování.  

Předmanželská smlouva má mnoho dalších, „neekonomických“ nevýhod. Největší z nich 

je zřejmě fakt, že podnět k sepsání předmanželské smlouvy je brán druhým ze snoubenců jako 

důkaz nedůvěry a předpoklad, že ten, kdo smlouvu navrhuje, nedává dosud neuzavřenému 

manželství příliš nadějí na úspěch. Současně to může být bráno jako určitý projev, že druhý ze 

snoubenců není ochoten sdílet s partnerem všechno dobré i zlé, majetek i závazky. A právě 

tyto emocionální důvody většinu snoubenců od uzavření předmanželské smlouvy odrazují.   

 

3.3.4 Příklad č. 1 – předmanželská smlouva 

 

Použití předmanželské smlouvy lze přiblížit na následujícím příkladu. Snoubenci Eliška 

Schumanová a Michal Javorský se rozhodli vstoupit do manželství. Snoubenec je 

společníkem veřejné obchodní společnosti, což s sebou přináší značná rizika nejen pro něj a 

jeho výlučný majetek, ale také společný majetek manželů, který by vznikl uzavřením 

manželství. S jeho zaměstnáním jsou spojeny vysoké příjmy, a proto v průběhu let dokázal 

uspořit 500 000 Kč, které má uloženy na spořicím účtu, a pořídit rodinný dům se zahradou a 

osobní automobil.  
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Snoubenka je vyučená dámskou krejčovou a podniká v jednom svatebním salónu na 

živnostenský list. Její příjmy jsou poměrně nízké, a proto neměla příležitost vytvořit si vlastní 

úspory. Navíc byla nucena vzít si půjčku ve výši 100 000 Kč, aby uhradila náklady na 

rekonstrukci svého bytu. Předpokládá však jisté příjmy v budoucnosti, neboť její těžce 

nemocná příbuzná uzavřela poslední vůli v její prospěch, ve které odkazuje svůj dům neteři 

Elišce Schumanové. Snoubenec si je velmi dobře vědom majetkových poměrů své snoubenky 

a připadá mu nespravedlivé, aby v případě rozvodu měla nárok na polovinu jeho majetku. 

Navíc nese velké riziko jako společník veřejné obchodní společnosti, proto nechce ohrozit 

jejich budoucí společný majetek.  

Snoubenci tedy zvolili jako prostředek úpravy svých majetkových poměrů 

předmanželskou smlouvu, kterou uvádím v příloze (Příloha č. 1). Za pomoci notáře 

vypracovali návrh a konečná předmanželská smlouva byla následně uzavřena formou 

notářského zápisu. V ní zužují zákonem stanovený rozsah svého společného jmění manželů o 

příjmy z podnikatelské činnosti, které lze specifikovat jako: 

- příjmy z podnikatelské činnosti vykonávané jedním ze snoubenců na základě 

živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění, 

- příjmy představující podíl na zisku ze sdružení, jehož se účastní pouze jeden ze 

snoubenců, 

- příjmy představující podíl na zisku tichého společníka na základě smlouvy o tichém 

společenství, kde jako tichý společník vystupuje pouze jeden ze snoubenců, 

- příjmy představující podíl na zisku společníka obchodní společnosti nebo člena 

družstva. 

Dále pak do společného jmění manželů nebudou patřit movité věci, které snoubenci 

nabudou pro potřeby výše uvedené podnikatelské činnosti, a movité věci získané z příjmů 

plynoucích z podnikatelské činnosti. 

Snoubenci se dohodli na tom, že se nebudou během trvání manželství nijak omezovat 

v čerpání půjček a úvěrů a poskytování záruk jak sobě navzájem, tak i třetím osobám. Jedinou 

podmínkou této dohody je, že výše přijatých půjček, úvěrů a poskytnutých záruk nesmí 

přesáhnout výši jejich vlastního majetku.  

Vzhledem k tomu, že oba snoubenci podnikají, do SJM nepoplynou žádné pravidelné 

příjmy (ty totiž zůstanou ve výlučném vlastnictví každého z nich). Aby měli z čeho spravovat 

a provozovat společnou domácnost, zavázali se v předmanželské smlouvě, že každý z nich 

bude měsíčně odvádět částku 5 000 Kč na společný účet, který byl pro tento účel speciálně 

vytvořen.  
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Snoubenci budou po uzavření manželství bydlet v rodinném domku, který je ve výlučném 

vlastnictví Michala Javorského. Pořízení společné nemovitosti do budoucna vůbec neplánují, 

proto tuto skutečnost uvedli do předmanželské smlouvy. Po smrti tety získá Eliška 

Schumanová její dům, který však (ostatně jako všechna dědictví) připadne do jejího 

výlučného vlastnictví. Byt se rozhodla prodat za částku 700 000 Kč.  

Závazek 100 000 Kč bude po uzavření manželství zavazovat pouze Elišku Schumanovou, 

vzhledem k tomu, že jej přijala ještě před uzavřením manželství. Po prodeji bytu jej celý 

uhradila najednou a ještě jí zbylo 600 000 Kč.  

Pokud by manželé během trvání manželství pořizovali jakýkoli majetek, bude patřit do 

výlučného vlastnictví toho, kdo jej pořídil, a to z toho důvodu, že se manželé před sňatkem 

dohodli, že movité věci získané z příjmů plynoucích z podnikatelské činnosti nebudou patřit 

do SJM. 

V předmanželské smlouvě se snoubenci dohodli také na tom, jakou částkou budou 

přispívat v případě rozvodu na výživu společného nebo společně adoptovaného dítěte (5 000 

Kč v případě společné nebo střídavé péče, 1 500 Kč v případě svěření dítěte do péče jen 

jednoho z nich).  

Manželé dostali od rodičů nevěsty jako svatební dar sadu míšeňského porcelánu. Během 

trvání manželství se jim narodily dvě děti a na oslavu těchto šťastných událostí věnoval 

manžel své ženě diamantový prsten a náramek. Společně pak zrekonstruovali podkroví 

rodinného domku, ve kterém žili. Dům ve výlučném vlastnictví manželky byl během 

manželství pronajímán, a proto jej manželé nevyužívali. Manžel měl slabost pro sázkové hry, 

a proto každý měsíc podával sportku. Vyhrál 500 000 Kč, za které pořídil druhý automobil.  

Shrnutí: Do SJM tedy patří obvyklé vybavení společné domácnosti, které nelze nijak 

omezit ani zrušit, peníze na společném účtu určené k pokrývání nákladů na provoz 

domácnosti, příjmy z pronájmu domu manželky, úroky z manželova spořicího úctu a výhra ve 

sportce (přesněji řečeno nový automobil, který byl za ni pořízen). Sada míšeňského porcelánu 

do SJM patřit nebude, neboť se jedná o majetek získaný darem. Připadne tedy do podílového 

spoluvlastnictví manželů. 

 

3.4 Smlouva o rozšíření společného jmění manželů 

 

Za rozšíření SJM se považuje situace, kdy výlučný majetek jednoho z manželů přejde do 

společného jmění obou manželů. Společné jmění manželů je možné rozšířit nad zákonem 
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stanovený rozsah prakticky bez omezení, tzn., že ve smlouvě je možno stanovit, že veškerý 

majetek bude zařazen do SJM a že žádný z manželů nemůže označit určitý majetek jako svůj 

výlučný. Do SJM tak poplynou dary, dědictví, věci vydané podle restitučních předpisů a také 

věci, které slouží výlučně k osobní potřebě jednoho z manželů. Manželé tedy mají naprostou 

smluvní volnost, o co SJM dobrovolně rozšíří a o co nikoli. Mohou jej rozšířit buď o 

konkrétní hodnoty či závazky, nebo o určitý jejich okruh.37 Rozšíření SJM je možno zahrnout 

také do předmanželské smlouvy, avšak smlouvu o rozšíření SJM lze podepsat výhradně až 

během manželství. Tato smlouva nesmí v žádném případě jakkoli nepřiměřeně poškozovat 

druhého manžela a být v rozporu s dobrými mravy.  

V praxi se smlouva o rozšíření SJM používá nejčastěji v případě, kdy jeden z manželů je 

výlučným vlastníkem určitého majetku (např. nemovitosti) a chce, aby se jejím vlastníkem 

stali oba manželé. Pokud v dané nemovitosti mají oba manželé žít, případně užívat určitý 

majetek, je vhodné, aby byl v jejich společném vlastnictví – jeden z manželů tak nebude 

nucen vynakládat prostředky, které vydělal, na udržování a opravy cizího majetku. 

Rozšířením SJM tedy dojde k zjednodušení hospodaření s daným majetkem.  

Rozšířit SJM je možné také rozhodnutím soudu, a to jedině v případě, když došlo 

k předchozímu soudnímu zúžení SJM. Soud může SJM rozšířit pouze do původního rozsahu 

(nikdy ne nad něj), a to na návrh některého z manželů. Nemůže tak tedy konat z úřední 

povinnosti, důležitá je zde vůle manželů. Soud je povinen zkoumat, zda již pominuly 

skutečnosti, pro které bylo SJM původně zúženo (závažné důvody, o kterých se zmíníme 

v dalším textu, nebo jeden z manželů pozbyl podnikatelské oprávnění, případně přestal být 

neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti), a není jeho povinností návrhu 

manželů vyhovět. Manžel nemusí soudu dokazovat, že již nepodniká, stačí, že pozbyl patřičné 

oprávnění.38 

 

3.4.1 Náležitosti smlouvy o rozšíření společného jmění manželů 

 

Smlouva o rozšíření SJM musí obsahovat všechny náležitosti, které jsou uvedené na 

začátku této kapitoly. Podmínkou platnosti smlouvy je její uzavření formou notářského zápisu 

(§ 143a občanského zákoníku).  

                                                 
37 MAKARIUS, Milan. K aktuálním otázkám společného jmění manželů. Aplikované právo. 2005, č. 1, s. 44. 
ISSN 1214-4878. 
38 ŠTĚPÁNOVÁ, Silvie. Společné jmění manželů a podnikání. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. s. 85. ISBN 
80-251-1161-X. 
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Při vkladu konkrétního majetku do SJM je třeba jej přesně popsat (u automobilu např. 

značkou, typem vozidla, registrační značkou, barvou apod., u domu např. adresou, číslem 

v katastru nemovitostí), aby nemohlo dojít k pochybnostem, o který majetek se jedná. Pokud 

se manželé rozhodnou, že veškerý majetek a závazky zařadí do SJM, stejně tak dary a 

dědictví nabyté jedním z manželů v budoucnu, je třeba uvést, od kterého data tato skutečnost 

vchází v platnost. 

 

3.4.2 Výhody smlouvy o rozšíření společného jmění manželů 

 

Smlouva o rozšíření SJM přináší výhody zejména pro toho z manželů, který má menší 

majetek a méně prostředků, než ten druhý. Tím, že dojde k rozšíření SJM o určitý majetek 

(např. dům nebo auto), se fakticky stává jeho vlastníkem i druhý z manželů, aniž by se o jeho 

nabytí jakkoli zasloužil. Rozšíření SJM můžeme považovat za jistou formu obohacení 

„chudšího“ z manželů. Za neekonomickou výhodu smlouvy o rozšíření SJM manželé obvykle 

považují projev důvěry jednoho z manželů, který se rozhodne svůj vlastní majetek vložit do 

SJM, a tím pádem do společného užívání obou dvou.  

 

3.4.3 Nevýhody smlouvy o rozšíření společného jmění manželů 

 

Co je výhodou pro jednoho z manželů, může být nevýhodou pro toho druhého. Vloží-li 

tedy majetnější z manželů určitý majetek do SJM, ve skutečnosti „daruje“ polovinu z něj 

druhému manželovi. Pokud by došlo k rozvodu manželství, majetek vložený do SJM se bude 

vypořádávat jinak, než kdyby zůstal ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů (v tom 

případě by zůstal jemu v celé své hodnotě).  

Značnou nevýhodu představují také náklady na uzavření smlouvy. Jak jsme již uvedli na 

začátku kapitoly, cena se určuje dle notářského tarifu a odvíjí se od hodnoty majetku a 

náročnosti zpracování smlouvy. V případě vkladu velmi cenného majetku do SJM se mohou 

náklady na uzavření smlouvy pohybovat v desetitisícových částkách. 

Z jiného úhlu pohledu lze za nevýhodu rozšíření SJM považovat nejistotu budoucího 

osudu majetku vloženého do SJM39. Pokud by majetek zůstal ve výlučném vlastnictví jednoho 

z manželů, nemohl by být postižen exekucí v případě neplnění závazků druhého manžela. 
                                                 
39 STRÁNSKÁ, Eva. Společné jmění manželů SJM, manželský majetek – informace. Bezplatná právní poradna 
[online]. © 2012 [cit. 2011-12-21]. Dostupné z: 
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/component/content/article/3181-spolecne-jmeni-manzelu-
informace.html 
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Rozhodne-li se jeden z nich vložit svůj výlučný majetek do SJM, podstupuje tím riziko, že o 

něj může v rámci vyrovnávání závazků manžela přijít.  

 

3.4.4 Příklad č. 2 – smlouva o rozšíření SJM 

 

Použití smlouvy o rozšíření SJM nyní přiblížíme na následujícím příkladu. Jitka Modrá a 

Ondřej Modrý uzavřeli manželství dne 1. června 2010 v Brně. Manželka pracuje jako účetní 

velké nadnárodní společnosti a její mzda se pohybuje okolo 30 000 Kč měsíčně. Manžel je 

zaměstnán jako programátor a do SJM přináší měsíčně 25 000 Kč.  

Po roce soužití se manželé rozhodli uzavřít smlouvu o rozšíření společného jmění 

manželů (viz Příloha č. 2). Manželka rozšířila SJM o rodinný dům, který patřil do jejího 

výlučného vlastnictví a ve kterém manželé společně bydlí od vstupu do manželství. Manžel 

do SJM vložil osobní automobil Ford Focus, který zakoupil ještě před uzavřením manželství. 

Tímto se oba manželé vzdali práva nakládat se svým výlučným majetkem podle svých 

představ a společnými vlastníky se stali oba dva. Dále se manželé dohodli, že veškeré dary 

darované buď jednomu, nebo oběma společně, připadnou také do SJM, třebaže by měly patřit 

do jejich výlučného vlastnictví.  

Během trvání manželství manželé provedli rekonstrukci koupelny a kuchyně, na kterou 

byli nuceni vzít si úvěr ve výši 200 000 Kč. Dům postupně vybavili novým nábytkem a 

elektrospotřebiči. Manželka ke svým 30. narozeninám dostala od rodičů luxusní kávovar Jura 

v hodně 42 000 Kč, manžel dostal od přátel posilovací lavici Kettler v hodnotě 25 000 Kč na 

oslavu svých 40. narozenin.   

Po dvou letech trvání manželství se manželům Modrým narodila dcera a za další rok a 

půl syn. Manželka zůstala doma na rodičovské dovolené, aby o děti pečovala. Ve svém 

volném čase začala pracovat z domova jako správce internetového obchodu. Touto její 

činností plynulo do společného rozpočtu 15 000 Kč měsíčně navíc.   

Shrnutí: Do SJM tedy patří rodinný dům, který vložila do SJM manželka, a osobní 

automobil, který do SJM vložil manžel. Třebaže do SJM nepatří dary, manželé jej o tuto 

skutečnost rozšířili, a proto se zde zařadil také luxusní kávovar a posilovací lavice. Co se týče 

závazků, do SJM patří také úvěr, který si manželé vzali na rekonstrukci domu. Dále do SJM 

patří dle § 143 ObčZ majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání 

manželství a závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za 

trvání manželství. Typicky se jedná o mzdu manželů, prémie, úroky z uložených finančních 

prostředků a další majetek a závazky uvedené v kapitole 2.3. 
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3.5 Smlouva o zúžení společného jmění manželů 

 

Zúžením SJM se rozumí vyjmutí určitého majetku nebo závazků ze SJM, přestože do něj 

měly původně patřit. Tato úprava SJM je v praxi nejčastější40. Na rozdíl od rozšíření SJM, 

které je neomezené, je jeho zúžení limitováno zákonem (konkrétně občanským zákoníkem, § 

148). Ten stanoví, že SJM lze zúžit až na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti. 

Jak jsem již zmínila výše, SJM tedy nelze smluvně nikdy vyloučit. Zúžení SJM je možno 

zahrnout také do předmanželské smlouvy, avšak smlouvu o zúžení SJM je možno sepsat až 

během trvání manželství. Manželé mohou upravit rozsah svého majetku a závazků jak do 

budoucna, tak i do minulosti (tzn. daný majetek a závazky již existují).  

Jak uvádí Ryšánek ve svém článku: „Jazykovým výkladem slova „zúžení“ nutno dospět 

k závěru, že jde o takovou úpravu SJM, která ho zcela neruší, ale „něco“ v něm ponechává. 

Může v něm tedy ponechat jen majetek nebo jen závazky, nebo také jen část majetku nebo část 

závazků, přičemž tyto možnosti lze ještě různě kombinovat.“41 

K zúžení SJM manželé obvykle přistupují z různých důvodů, např. jeden z manželů 

vyvíjí aktivity, které by mohly ohrozit společný majetek, vydělává nepoměrně více než druhý 

manžel a nepřeje si, aby veškeré jeho příjmy plynuly do SJM, manželé se hodlají uchýlit 

k rozvodu, avšak je pravděpodobné, že bude trvat dlouhou dobu, nežijí-li manželé ve společné 

domácnosti atd.42  

 

Zúžit SJM je možné také mimosmluvně, a to rozhodnutím soudu (§ 148 ObčZ). K němu 

lze přistoupit pouze ve dvou případech. Jedním z nich je zúžení ze závažných důvodů. Jedná 

se obvykle o situaci, kdy chování jednoho z manželů může ohrozit fungování celé společné 

domácnosti (např. alkoholizmus, závislost na drogách nebo hazardních hrách, poškozování či 

ničení majetku, dlouhodobé nepřispívání na chod společné domácnosti, neschopnost 

dohodnout se na správě společného majetku, případně nehospodárné nakládání s majetkem na 

úkor rodiny). Podle § 148 ObčZ může soud SJM zúžit až na obvyklé vybavení společné 

domácnosti. Soud se rozhoduje zejména na základě několika kritérií, a to majetkových 

poměrů manželů, posouzení konkrétního případu, podnikatelských aktivit a profese manželů a 

                                                 
40 VLASÁKOVÁ, Lucie a Veronika KŘÍŽOVÁ. Modifikace rozsahu SJM a odpovědnost manželů za závazky. 
AD NOTAM. 2004, č. 3, s. 62. ISSN 1211-0558. 
41 RYŠÁNEK, Zdeněk. Zúžení společného jmění manželů smlouvou. AD NOTAM. 2009, č. 1, s. 27. ISSN 1211-
0558. 
42 VLASÁKOVÁ, Lucie a Veronika KŘÍŽOVÁ. Modifikace rozsahu SJM a odpovědnost manželů za závazky. 
AD NOTAM. 2004, č. 3, s. 62. ISSN 1211-0558. 
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také podle toho, zda další trvání SJM neodporuje dobrým mravům43. Dalším důvodem 

k soudnímu zúžení SJM je situace, kdy jeden nebo oba z manželů začnou podnikat nebo se 

stanou společníkem v obchodní společnosti, ve které za její závazky ručí neomezeně celým 

svým majetkem. Soud rozhodne na návrh jednoho z manželů. Jak tvrdí Štěpánová, manželé 

nemusí nutně vykonávat podnikatelskou činnost a k tomu, aby mohli podat návrh, stačí, aby 

se stali neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti (veřejná obchodní společnost 

nebo komanditní společnost) nebo získali patřičné oprávnění. V tomto případě mají na 

vyhovění žaloby právní nárok.44  

Jakmile dojde k zúžení SJM soudem, je třeba co nejdříve provést vypořádání majetku. Při 

něm se předpokládá, že podíly obou manželů na majetku i závazcích tvořících SJM jsou 

stejné (§ 149 ObčZ). Pokud k vypořádání nedojde, pohlíží se na majetek, jako by stále patřil 

do společného jmění. Rozhodne-li soud o zúžení SJM, může o jeho opětovném rozšíření 

rozhodnout opět pouze soud, a to vždy jen na návrh jednoho nebo obou manželů (použije se 

žaloba o rozšíření společného jmění manželů do předchozího stavu). Rozsah SJM nelze touto 

žalobou rozšířit nad rámec původního rozsahu. 

 

3.5.1 Náležitosti smlouvy o zúžení společného jmění manželů 

 

Smlouva o zúžení SJM musí obsahovat všechny formální náležitosti, které jsou uvedeny 

v úvodu této kapitoly. Podmínkou platnosti smlouvy je její uzavření formou notářského 

zápisu (§ 143a ObčZ). Od ostatních smluv se liší svým obsahem. Smlouvou lze vyloučit 

majetek nebo závazky nabyté či vzniklé v budoucnu i majetek nebo závazky, které již SJM 

tvoří. Manželé se musí dohodnout, který majetek a závazky chtějí ze společného jmění 

manželů vyloučit. Nejjednodušším způsobem je vymezení a uvedení konkrétního majetku 

nebo závazků45. Tímto manželé předejdou případným spekulacím, co přesně má být ze SJM 

vyloučeno. Tento způsob se použije v situacích, kdy daný majetek a závazky již existují. Ve 

smlouvě je nutné uvést přesný výčet jednotlivých položek z důvodu jejich 

identifikovatelnosti46. 

                                                 
43 ŠKOPKOVÁ, Kateřina. Společné jmění manželů a podnikání. Brno, 2009. Diplomová práce. Masarykova 
univerzita, Fakulta právnická, Katedra občanského práva, s. 45 
44 ŠTĚPÁNOVÁ, Silvie. Společné jmění manželů a podnikání. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. s. 159. 
ISBN 80-251-1161-X. 
45 RYŠÁNEK, Zdeněk. Zúžení společného jmění manželů smlouvou. AD NOTAM. 2009, č. 1, s. 27. ISSN 1211-
0558. 
46 tamtéž, s. 27 
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Poněkud složitější je zúžení SJM až na pouhé vybavení domácnosti. Jak jsem již zmínila, 

tento pojem je velmi obtížné přesně definovat, a proto může dojít ke sporům mezi manželi, co 

do obvyklého vybavení domácnosti ještě patří a co už nikoli.  

Ze zákona nelze SJM nikdy zcela vyloučit, avšak problém nastává v případě, když 

manželé nežijí ve společné domácnosti (a ani v ní žít nehodlají), a tudíž ani obvyklé vybavení 

společné domácnosti nemůže existovat. Ryšánek navrhuje řešení, kdy se manželé ve smlouvě 

o zúžení SJM v tomto případě dohodnou, že určitá věc do SJM patřit bude (např. automobily), 

a tudíž nedojde k naprostému zrušení SJM47.  

 

3.5.2 Výhody smlouvy o zúžení společného jmění manželů 

 

Zúžení SJM s sebou přináší určitou jistotu a ochranu toho z manželů, který dokáže 

hospodárně nakládat se svým majetkem v případě nežádoucího chování druhého z manželů. 

Nekontrolované zadlužování, závislost na návykových látkách, neoprávněný prodej a ničení 

majetku tak padne pouze na jednoho z manželů (a to na toho, který dané škody způsobil). 

Viník za všechny své závazky ručí sám svým výlučným majetkem a svým podílem na SJM a 

nemůže si nárokovat po druhém z manželů jakoukoli pomoc. Tím pádem se zbytek rodiny 

nedostane do existenčních problémů, které vůbec nezavinil. 

Smlouvou o zúžení SJM je chráněn majetek jednoho manžela také v případě, že druhý 

z nich zahájí podnikatelskou činnost. Podnikání s sebou přináší značná rizika a 

pravděpodobnost, že dojde ke škodě nebo ke vzniku závazku, je velká. Podnikatelský 

neúspěch jednoho z manželů tak nemůže ohrozit druhého z nich, a tím pádem manželé 

nemohou přijít o veškerý svůj majetek.  

Za určitou „neekonomickou“ výhodu lze považovat fakt, že existence SJM pouze 

v minimálním rozsahu může vyvolat u manželů pocit určité nezávislosti a eliminaci strachu o 

všechen svůj majetek v případě neúspěchu druhého manžela. Současně přesně definované 

SJM a jeho rozsah je způsobilé omezit případné spory v rozvodovém řízení na minimum. 

 

3.5.3 Nevýhody smlouvy o zúžení společného jmění manželů 

 

Zúžení SJM s sebou přináší značné nevýhody pro toho z manželů, který se dostane do 

problémů. Pokud by existovalo SJM v plném rozsahu, bylo by možné použít jej k uspokojení 

                                                 
47 RYŠÁNEK, Zdeněk. Zúžení společného jmění manželů smlouvou. AD NOTAM. 2009, č. 1, s. 27. ISSN 1211-
0558. 
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věřitelů, ale v případě, že došlo k jeho zúžení, rozsah SJM se značně zmenšil, a tím pádem se 

zmenšila také pravděpodobnost úplného uspokojení věřitelů. Zúžili-li manželé SJM až na 

obvyklé vybavení společné domácnosti, jsou oba manželé při plnění svých závazků odkázáni 

prakticky jen sami na sebe a nemají právo dožadovat se pomoci ze strany toho druhého (druhý 

z manželů nemá povinnost mu pomoci).  

Opět je zapotřebí zmínit také vysoké náklady na uzavření smlouvy, které se odvíjí od 

hodnoty majetku a náročnosti jejího zpracování. Tyto náklady mohou představovat značnou 

finanční zátěž manželů. 

Pravým opakem poslední z výhod může být to, že částečná neexistence SJM může 

vyvolat u manželů dojem neúplnosti jejich manželského svazku, tzn., že jejich manželství 

není „se vším všudy“. Současně ten z manželů, který se svým majetkem neumí hospodařit, 

může zúžení SJM brát jako nedůvěru k jeho osobě. 

V případě smlouvy o zúžení SJM je nutné přesně vymezit veškerý majetek, který 

manželé chtějí ze SJM vyloučit. To může být v praxi poměrně složité a zdlouhavé a 

neexistence takovéhoto vymezení zakládá neplatnost smlouvy.48 

 

3.5.4 Příklad č. 3 – smlouva o zúžení SJM 

 

Aplikaci smlouvy o zúžení SJM si popíšeme na následujícím příkladu. Dana a Libor 

Němcovi uzavřeli manželství dne 12. dubna 2010 v Chebu. Manželka pracuje 

v zaměstnaneckém poměru jako finanční poradce pro jednu českou banku. Její příjmy se 

pohybují okolo 25 000 Kč měsíčně. Manžel je učitelem na střední odborné škole v Chebu. Do 

rodinného rozpočtu plyne z jeho zaměstnání 22 000 Kč měsíčně.  

Po dvou letech manželství se manželé rozhodli uzavřít smlouvu u zúžení SJM (viz 

Příloha č. 3), podle které nebudou do SJM patřit: 

- nemovitosti nabyté některým z manželů po uzavření této smlouvy, 

- výnosy, užitky a přírůstky výše uvedených nemovitých věcí, 

- příjmy z podnikatelské činnosti, na které vznikne nárok některému z manželů po 

uzavření této smlouvy (např. příjmy z podnikání na základě živnostenského nebo 

jiného podnikatelského oprávnění, podíl na zisku obchodní společnosti nebo družstva 

nebo podíl na zisku tichého společníka na základě smlouvy o tichém společenství), 

                                                 
48 ŠTĚPÁNOVÁ, Silvie. Společné jmění manželů a podnikání. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. s. 75. ISBN 
80-251-1161-X. 
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- movité věci nabyté jedním z manželů pro potřeby podnikatelské činnosti po uzavření 

této smlouvy. 

Dana Němcová koupila svým jménem menší rodinný dům na předměstí Chebu, do 

kterého se s manželem přestěhovala. Podle smlouvy o zúžení SJM připadl do jejího 

výlučného vlastnictví, třebaže měl původně patřit do SJM.  

Rodiče Libora Němce se přestěhovali do menšího bytu v centru Chebu a dům, ve kterém 

dříve bydleli a který měli ve svém vlastnictví, darovali synovi. Darované věci spadají podle 

ObčZ do výlučného vlastnictví jednoho manžela (smlouva o zúžení SJM zde tedy nepůsobí). 

Vzhledem k tomu, že manželé bydleli v nemovitosti Dany Němcové, rozhodl se manžel svůj 

dům prodat. Utržil 1 500 000 Kč, z nichž 800 000 Kč poskytl na opravu manželčina domu. Za 

500 000 Kč koupil nový automobil, ke zbylým 200 000 Kč přidal ještě 100 000 Kč ze SJM a 

koupil sportovní motorku.  

Po nějaké době od uzavření smlouvy o zúžení SJM dala manželka v práci výpověď a 

začala podnikat v oblasti finančního poradenství na živnostenský list. Dle smlouvy příjmy 

z podnikání nespadají do SJM, a proto všechny plynuly do jejího výlučného vlastnictví. 

Z těchto prostředků však manželka pomáhala financovat chod domácnosti. Založila si spořicí 

účet, na který měsíčně odkládala ze svých podnikatelských příjmů částku 5 000 Kč. Během 

trvání manželství si takto našetřila 120 000 Kč. Veškeré vybavení domácnosti pořídil ze 

svého platu manžel. 

Shrnutí: Do SJM bude patřit veškeré vybavení společné domácnosti, třebaže jej pořídil 

pouze manžel. Je tomu tak z toho důvodu, že jeho příjmy nepochází z podnikatelské činnosti 

(na rozdíl od příjmů manželky), a tudíž plynou do SJM. Do SJM plynuly v počátcích 

manželství také příjmy manželky, avšak jakmile začala podnikat, staly se součástí jejího 

výlučného vlastnictví. Součástí SJM budou také úroky z manželčina spořicího účtu a motorka, 

kterou manžel pořídil částečně ze svých a částečně ze společných prostředků.  

 

3.6 Smlouva o vyhrazení vzniku společného jmění manželů ke dni 

zániku manželství  

 

Vznikem SJM jsme se zabývali již v první kapitole této diplomové práce. SJM tedy 

vzniká buď dnem uzavření manželství, nebo až dnem jeho zániku (rozvodem). Smlouvu o 

vyhrazení vzniku SJM ke dni zániku manželství lze použít v případě, když manželé nemají 

z různých důvodů zájem na vzniku SJM. Tyto důvody mohou být jak psychologické (např. 
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strach ze ztráty vlastní nezávislosti), tak finanční (jeden z manželů vydělává nepoměrně více, 

než druhý manžel, případně provozuje podnikatelskou činnost). 

Touto smlouvou se manželé domlouvají, že majetek a závazky, které během manželství 

nabývají, nabývají do svého odděleného vlastnictví, a pokud nějaký majetek nabudou 

společně, bude patřit do jejich podílového spoluvlastnictví. SJM tedy vznikne pouze v případě 

rozvodu manželství a téměř okamžitě zase zanikne. To však neznamená, že SJM během trvání 

manželství neexistuje vůbec – jedná se o obvyklé vybavení společné domácnosti. Pokud 

během trvání manželství manželé nabývají majetek společně, stává se součástí jejich 

podílového spoluvlastnictví. Je zde tedy určitá fikce existence SJM, která zaniká v případě 

zániku manželství.49 Jedná se o tzv. koakvizici, což je právní institut uherského obyčejového 

práva, které platilo na území Československa až do roku 1950 (v částečně obměněné 

podobě).50 

Účinky této smlouvy jsou téměř shodné jako účinky smlouvy o zúžení SJM, avšak 

podstata obou smluv se liší. Smlouvu o vyhrazení vzniku SJM ke dni zániku manželství lze 

sepsat buď před jeho vznikem, nebo až během trvání manželství. Problém může nastat 

v případě, kdy manželé již mají určitý společný majetek. Východiskem může být uzavření 

smlouvy o zúžení SJM až na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti a následné 

uzavření smlouvy o vyhrazení vzniku SJM ke dni zániku manželství.  

Smlouva o vyhrazení vzniku SJM ke dni zániku manželství upravuje zejména majetkové 

vztahy během trvání manželství. Po jeho zániku se však tyto vztahy změní. Do výlučného 

majetku každého manžela bude patřit pouze ten majetek, který netvoří podle § 143 ObčZ 

předmět SJM (tedy majetek nabytý dědictvím, darem, před uzavřením manželství atd.). Totéž 

platí i pro závazky. V den zániku manželství vstoupí do SJM veškerý majetek, který vyhovuje 

ustanovením § 143 ObčZ. Jak uvádí Dvořák a Spáčil, „předmětem SJM bude jen ta majetková 

hodnota, která bude přesahovat samostatný majetek manželů v době zániku manželství.“51 A 

právě tuto hodnotu SJM bude nutno vypořádat.  

Tato smlouva modifikující SJM je v praxi používána spíše výjimečně. Co se týče vztahu 

k vypořádání SJM, není příliš efektivní.52  

 
                                                 
49 ŠTĚPÁNOVÁ, Silvie. Společné jmění manželů a podnikání. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. s. 74. ISBN 
80-251-1161-X. 
50 MAKARIUS, Milan. K aktuálním otázkám společného jmění manželů. Aplikované právo. 2005, č. 1, s. 47. 
ISSN 1214-4878. 
51 DVOŘÁK, Jan a Jiří SPÁČIL. Společné jmění manželů v teorii a judikatuře. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2010. s. 183. ISBN 978-80-7357-597-7. 
52 MAKARIUS, Milan. K aktuálním otázkám společného jmění manželů. Aplikované právo. 2005, č. 1, s. 48. 
ISSN 1214-4878. 
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3.6.1 Náležitosti smlouvy o vyhrazení vzniku společného jmění manželů ke 

dni zániku manželství 

 

Tato smlouva musí obsahovat všechny náležitosti notářského zápisu uvedené v první 

části této kapitoly. Podmínkou její platnosti je uzavření smlouvy formou notářského zápisu.  

Ve smlouvě o vyhrazení vzniku SJM ke dni zániku manželství je třeba uvést, že manželé 

si vyhrazují vznik společného jmění manželů ke dni zániku jejich manželství a také určit, co 

manželé považují za obvyklé vybavení domácnosti. Ideální je zvolit také hodnotu majetku, 

kterou manželé považují za přijatelnou, aby se daný majetek stal součástí tohoto vybavení. 

Může se jednat buď o hodnotu jednotlivé věci (např. lednice), nebo souboru věcí (např. sedací 

soupravy, jídelního servisu). Pokud hodnota pořízeného majetku přesáhne tuto částku, 

majetek se zařadí do výlučného vlastnictví toho z manželů, který jej zakoupil a uschoval si 

účtenku. Nejjednodušším způsobem je konkretizování veškerého majetku, který manželé 

považují za obvyklé vybavení společné domácnosti, a to druhovým názvem (např. židle, 

skříň), nikoli značkou, typem, barvou, cenou apod. Je tomu tak z toho důvodu, že manželé 

nemohou v této chvíli vědět, jaké značky si konkrétní vybavení v budoucnu pořídí.  

 

3.6.2 Výhody smlouvy o vyhrazení vzniku společného jmění manželů ke dni 

zániku manželství 

 

Výhody této smlouvy jsou prakticky totožné s výhodami smlouvy o zúžení SJM. Tuto 

smlouvu lze použít jako určitý druh ochrany majetku jednoho z manželů v případě 

nehospodárného chování druhého manžela. Ten za své závazky ručí sám celým svým 

výlučným majetkem a svým podílem na SJM. Nemá právo požadovat od svého manžela 

jakoukoli pomoc a tím pádem zůstane majetek zbytku rodiny ušetřen. Totéž platí i v případě, 

že druhý manžel zahájí podnikatelskou činnost. Riziko ztráty a ručení za vzniklé závazky je 

natolik velké, že vyhrazením vzniku SJM ke dni zániku manželství je majetek druhého 

manžela ochráněn, a proto rodina nemůže přijít o celý svůj majetek.  

Majetek, o který chtějí manželé SJM zúžit, není nutno jakkoli vymezovat, neboť nelze do 

budoucna nikdy přesně říci, jaký majetek manželé nabudou. Tato neurčitost z tohoto důvodu 

nezakládá neplatnost smlouvy, jako je tomu u smlouvy o zúžení SJM.53 

                                                 
53 ŠTĚPÁNOVÁ, Silvie. Společné jmění manželů a podnikání. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. s. 75. ISBN 
80-251-1161-X. 
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Za velkou výhodu této smlouvy je možné považovat určitou majetkovou nezávislost obou 

manželů. Každý může se svým majetkem nakládat podle svých představ, aniž by druhý 

manžel měl právo do toho jakkoli zasahovat. Neexistence společného majetku mnohým 

vyhovuje více. 

 

3.6.3 Nevýhody smlouvy o vyhrazení vzniku společného jmění manželů ke 

dni zániku manželství 

 

Nevýhody této smlouvy jsou stejně jako výhody prakticky totožné s nevýhodami 

smlouvy o zúžení SJM. Velkou nevýhodou může být pro jednoho manžela již zmiňovaná 

majetková nezávislost. Ten, který není schopen správně hospodařit, případně se snadno 

dostává do problémů, ručí za své závazky pouze svým výlučným vlastnictvím. Tím pádem 

nemůže k uspokojení svých závazků použít SJM a pravděpodobnost úplného uspokojení 

věřitelů se tak snižuje.  

Stejně jako u všech ostatních smluv souvisejících se SJM je i tato smlouva spojena 

s vysokými náklady na uzavření. Částečná neexistence SJM může vyvolat u manželů dojem 

neúplnosti jejich manželského svazku, tzn., že jejich manželství není „se vším všudy“. 

Současně ten z manželů, který se svým majetkem neumí hospodařit, může zúžení SJM brát 

jako nedůvěru k jeho osobě. 

Vzhledem k podstatě smlouvy o vyhrazení vzniku SJM ke dni zániku manželství a její 

odlišnosti od smlouvy o zúžení SJM může dojít k určitým nedorozuměním a nejasnostem ve 

výkladu. Může totiž nastat situace, že manželé nepochopí přesný význam této smlouvy a 

považují ji za totožnou se smlouvou o zúžení. Moment překvapení se dostaví v okamžiku 

rozvodu, kdy SJM vznikne, a to v plném rozsahu (na rozdíl od zúžení, kdy jednou zúžený 

majetek a závazky se do SJM už nevrátí). Tato smlouva upravuje majetkové vztahy mezi 

manžely pouze během trvání manželství, avšak po jeho zániku už nikoli. S tímto faktem musí 

manželé při jejím uzavírání počítat. 

 

3.6.4 Příklad č. 4 – smlouva o vyhrazení vzniku SJM ke dni zániku 

manželství 

 

Použití smlouvy o vyhrazení vzniku SJM ke dni zániku manželství popíšeme na 

následujícím příkladu. Marcela Dohnalová a Patrik Dohnal uzavřeli manželství 10. srpna 
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2011 v Ostravě. Manželka pracuje jako rozpočtářka jedné stavební společnosti a její příjmy se 

pohybují okolo 30 000 Kč měsíčně. Manžel je prodavačem v samoobsluze se mzdou ve výši 

10 000 Kč.   

Oba manželé jsou tvrdohlaví a jejich nezávislost je pro ně velmi důležitá. Třebaže se 

milují a chtějí spolu žít v manželství, nelíbí se jim, že po uzavření manželství část své 

nezávislosti ztratí. Uzavřeli tedy smlouvu o vyhrazení vzniku SJM ke dni zániku manželství 

(viz Příloha č. 4). Podle této smlouvy SJM během trvání manželství prakticky neexistuje (až 

na obvyklé vybavení společné domácnosti) a vznikne až v okamžiku rozvodu. Poté se musí 

vypořádat.  

Ve smlouvě se manželé dohodli, že do SJM budou spadat věci tvořící obvyklé vybavení 

společné domácnosti v hodnotě: 

- 15 000 Kč za každou jednotlivou věc nebo 

- 30 000 Kč v případě souboru věcí.  

Manželé Dohnalovi se po svatbě přestěhovali do domu patřícího do výlučného vlastnictví 

manželky. Veškeré vybavení bytu, jehož soupis uvádím v příloze, zakoupili ze svých příjmů 

(buď jej financovali společně, případně to které vybavení zakoupil pouze jeden z nich). 

Manželé se dohodli na tom, že si vytvoří speciální účet, na který budou měsíčně oba 

zasílat určitou část ze svých příjmů. V případě manželky se jednalo o 8 000 Kč, manžel 

posílal 4 000 Kč. Tento účet manželům sloužil k zabezpečení chodu domácnosti (nájem, 

energie, jídlo atd.).  

Vzhledem k tomu, že manželka vydělávala nepoměrně více než manžel a byla velice 

spořivá, odkládala si ze svých příjmů měsíčně částku 15 000 Kč na svůj spořicí účet. Za pět 

let trvání manželství tak našetřila téměř 1 milion Kč. Z těchto peněz použila 300 000 Kč na 

nákup osobního automobilu. Manžel míval problémy si se svým příjmem vystačit, proto 

neuspořil prakticky nic. Výdaje na ošacení a zábavu tvořily téměř všechny jeho zbylé peníze.  

Shrnutí: Do SJM během trvání manželství patří pouze konkrétní vybavení společné 

domácnosti, na kterém se manželé dohodli.  

 

3.7 Dílčí závěr 

 

Co se týče upravování rozsahu SJM, mají manželé relativně velkou smluvní volnost. 

Bohužel jsou však stále při úpravě vzájemných vztahů omezováni zákonem (např. zákon 

stanoví, že SJM nelze nikdy zcela vyloučit). Podle mého názoru by bylo vhodné buď upřesnit 
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úpravu smluv modifikujících SJM v ObčZ (např. zavedením nových smluvních typů – 

předmanželská smlouva, smlouva o rozšíření SJM atd.), nebo ponechat manželům naprostou a 

ničím neomezovanou smluvní volnost.  

Smlouvy modifikující SJM mají všeobecně mnoho výhod i nevýhod, které 

konkretizujeme v předchozím textu, avšak mají také mnoho společného. Velkou výhodou je 

fakt, že partneři před uzavřením manželství nebo manželé během jeho trvání uvažují 

prakticky o věcech týkajících se majetku a závazků a přesně specifikují svá přání a názory, 

které promítnou do smluv, a tudíž obvykle nedochází k velkým sporům během případného 

rozvodového řízení. Pokud jsou tyto smlouvy konstruovány za pomoci notáře nebo advokáta, 

mohou manželé získat potřebnou právní pomoc. Největší nevýhodou všech smluv 

modifikujících SJM jsou zřejmě náklady na jejich uzavření. Pokud nelze výši majetku přesně 

určit, náklady na uzavření jsou stanoveny ve výši 3 000 Kč, avšak pokud tuto hodnotu určit 

lze, náklady se odvíjí právě od této hodnoty a také od náročnosti zpracování smlouvy. Týká-li 

se smlouva velmi cenného majetku (např. nemovitostí, starožitností, uměleckých děl a 

dopravních prostředků), mohou se náklady na uzavření smlouvy pohybovat v řádech 

desetitisíců.  
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4 ODPOVĚDNOST MANŽELŮ ZA ZÁVAZKY VŮČI TŘETÍM 

OSOBÁM A VLIV SMLUV SOUVISEJÍCÍCH SE SJM 

 

Kapitolu o odpovědnosti manželů za závazky vůči třetím osobám jsem do mé diplomové 

práce zařadila z toho důvodu, že smlouvy modifikující SJM nepůsobí pouze na jeho 

vypořádání, ale mají vliv i na závazky manželů. Mohou tedy upravovat nejen vnitřní vztahy, 

tzn. vztahy mezi manžely, ale také vztahy vnější, a to vztahy se třetími osobami. V této 

kapitole rozebereme, kdy za závazky odpovídají manželé společně a kdy pouze jeden z nich, 

jaký vliv mají smlouvy na exekuci (výkon rozhodnutí), jak se mohou manželé bránit v případě 

neoprávněného postižení jejich majetku a také jaký vliv mají smlouvy související se SJM 

v případě insolvenčního řízení. 

Jak tvrdí Vlasáková a Křížová, „nejnovější novelizace úpravy majetkových vztahů 

manželů navzájem a manželů vůči třetím osobám směřují jednak k větší smluvní volnosti 

manželů, jednak k posílení ochrany věřitele.“54  

Všeobecně se předpokládá, že za závazky vůči věřitelům odpovídají oba manželé 

společně i tehdy, vznikl-li závazek pouze jednomu manželovi. Tomu se říká věřitelská neboli 

dlužnická solidarita55. V případě potřeby může věřitel vymáhat svou pohledávku po 

kterémkoli z manželů, protože povinnost hradit závazky vzniklé během trvání manželství je u 

obou manželů stejná a manželé vystupují jako rovnocenní dlužníci. Pokud mezi nimi existuje 

smlouva související se SJM, mohou se na ni odvolávat pouze v případě, že s ní byly třetí 

osoby předem srozuměny (§ 143a ObčZ). Pokud by to neudělali a třetí osoby by o existenci 

předmanželské smlouvy a jejím obsahu neměly tušení, jejich právo odvolat se na ni by 

zaniklo (a tím pádem by věřitel jednal, jako by smlouva vůbec neexistovala a případné 

závazky by byly uspokojovány ze SJM). Smlouva by sice byla platná, avšak relativně 

neúčinná vůči konkrétní třetí osobě. Touto třetí osobou může být například věřitel jednoho 

z manželů, který musí o předmanželské smlouvě vědět již při vzniku závazku. Platná právní 

úprava se tímto snaží chránit třetí osoby v případě nepoctivého jednání dlužného manžela. Jak 

uvádí Dvořák a Spáčil, uvedený závěr je platný ve všech evropských právních řádech, které 

povolují smluvní modifikace SJM56. 

                                                 
54 VLASÁKOVÁ, Lucie a Veronika KŘÍŽOVÁ. Modifikace rozsahu SJM a odpovědnost manželů za závazky. 
AD NOTAM. 2004, č. 3, s. 62. ISSN 1211-0558. 
55 HRUŠÁKOVÁ, Milana a Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ. České rodinné právo. 3. vyd. Brno: Doplněk, 2006. s. 101. 
ISBN 80-7239-192-5. 
56 DVOŘÁK, Jan a Jiří SPÁČIL. Společné jmění manželů v teorii a judikatuře. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2010. s. 168. ISBN 978-80-7357-597-7. 
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Pro manžele je výhodné, aby existoval svědek, který je schopen v případě sporu 

dosvědčit, že věřitel byl se smlouvou srozuměn ještě před vznikem závazku. Ideálním řešením 

je vložit do smlouvy o vzniku závazku prohlášení, že věřitel byl se smlouvou související se 

SJM srozuměn. Smlouvy související se SJM nemají žádný vliv na závazky, které existovaly 

již před jejich uzavřením. Pokud by manželé uzavřeli smlouvu, která určitým způsobem 

poškozuje jejich věřitele, stává se tato smlouva podle § 150 ObčZ neplatnou. 

 

Manželé odpovídají za: 

a) závazky, které vznikly během trvání manželství oběma manželům společně a týkají se 

předmětu SJM,  

b) závazky, o které manželé rozšířili SJM,  

c) závazky, které vznikly jednomu z manželů při obvyklé správě majetku spadajícího do 

SJM (netýkají se tedy jeho výlučného vlastnictví ani nejde o závazek, který převzal 

bez souhlasu druhého manžela a který přesahuje míru přiměřenou majetkovým 

poměrům manželů),  

d) závazky, které manželům vznikly před uzavřením manželství (manželé v nich figurují 

jako solidární dlužníci) – tento závazek však nespadá po uzavření manželství do 

SJM57. 

 

Manželé odpovídají za závazky, které jsou součástí SJM, veškerým majetkem náležejícím do 

SJM a současně také majetkem, který patří do výlučného vlastnictví každého manžela58. 

Existují však situace, kdy za své závazky ručí pouze jeden z manželů (manželé tedy neručí 

společně a nerozdílně). Jedná se o: 

a) závazky, které manželovi vznikly před uzavřením manželství, 

b) závazky, které vznikly v souvislosti s majetkem patřícím do výlučného vlastnictví 

jednoho manžela, 

c) závazky, které zavazují pouze jednoho manžela z důvodu svého vzniku (např. výživné, 

závazky související s vypořádáním SJM), 

d) závazky, které přijal jeden z manželů bez souhlasu druhého a jejichž výše přesahuje 

přiměřenou míru majetkových poměrů manželů (v případě, že se druhý manžel 

nedovolával neplatnosti u soudu), 

                                                 
57 HALAMA, Pavel. Manželské smlouvy a ochrana práv třetích osob. Brno. 2010. Diplomová práce. 
Masarykova univerzita, Fakulta právnická, Katedra občanského práva, s. 30 
58 OBČANSKÁ PORADNA JIŽNÍ MĚSTO. Společné jmění manželů a dluhy. Občanská poradna Jižní Město, © 
2007. 
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e) závazky, o které bylo SJM zúženo (obvykle by tvořily SJM, avšak jeho zúžením 

zavazují pouze jednoho manžela)59.  

 

Smlouvy související se SJM v mnohých případech nemusí mít na vzniklý závazek a jeho 

vyrovnání žádný vliv. Je to z toho důvodu, že v běžných životních situacích může dojít 

k tomu, že závazek vznikne za takových okolností, že věřitel (poškozený) nebude mít žádnou 

příležitost se s obsahem smluv seznámit. Jedná se např. o situaci, kdy jeden z manželů 

způsobí třetí osobě škodu, a tím pádem dojde k okamžitému a mimosmluvnímu vzniku 

závazku. Pravděpodobnost úmyslného způsobení škody je tak malá, že nelze předpokládat, že 

jeden z manželů seznámí poškozeného se smlouvou ještě před vznikem škody. V takovýchto 

případech se tedy na smlouvy související se SJM hledí, jako by vůbec uzavřeny nebyly, a 

odpovědnost za závazek vůči třetí osobě mají oba manželé. 

  

4.1 Výkon rozhodnutí (exekuce) 

 

Občanský soudní řád v § 251 stanoví, že nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá 

vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí. Toto 

rozhodnutí lze vykonat také exekucí, která se řídí exekučním řádem. Jak výkon rozhodnutí, 

tak exekuce slouží k témuž účelu, a to k přinucení dlužníka splatit svůj závazek vůči věřiteli. 

Mezi těmito dvěma činnostmi existuje mnoho rozdílů (např. v určení způsobu provedení), 

avšak v této diplomové práci nebudeme tyto dva způsoby rozlišovat vzhledem k podobnosti 

jejich průběhu.  

Výkon rozhodnutí lze dle § 258 OSŘ (nebo exekuci dle § 59 exekučního řádu) provést 

těmito způsoby: 

a) výkon rozhodnutí ukládající zaplacení peněžní částky – srážky ze mzdy a jiných 

příjmů, přikázáním pohledávky, příkaz k výplatě z účtu, prodej movitých věcí a 

nemovitostí, prodej podniku a zřízení soudcovského (exekutorského) zástavního práva 

k nemovitostem, 

b) výkon rozhodnutí ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžní částky – vyklizení, 

odebrání věci, rozdělení společné věci, provedení prací a výkonů. 

 

                                                 
59 VLASÁKOVÁ, Lucie a Veronika KŘÍŽOVÁ. Modifikace rozsahu SJM a odpovědnost manželů za závazky. 
AD NOTAM. 2004, č. 3, s. 62. ISSN 1211-0558. 
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„Z důvodu požadavku rychlého provedení exekuce zde zákon vychází z domněnky, že 

movité věci, které se nacházejí u povinného, jsou také jeho majetkem. Jsou to většinou ty věci, 

které se nacházejí v jeho bytě, sídle či místě podnikání.“60 Může se tedy stát, že výkonem 

rozhodnutí jsou postiženy také věci, které nejsou ve vlastnictví povinného. Proti tomuto se lze 

bránit prostřednictvím vylučovací žaloby, kterou popíšeme v dalším textu. 

Celé řízení o výkonu rozhodnutí je vedeno pouze proti jednomu z manželů, avšak dle § 

255 OSŘ a § 36 exekučního řádu se účastníkem řízení stává i manžel povinného, jsou-li 

nařízeným výkonem rozhodnutí postiženy věci nebo práva patřící do SJM. Jakmile je 

doručeno usnesení o nařízení exekuce, nesmí povinný nakládat se svým majetkem. To platí i 

pro nemovitosti a majetek náležící do SJM. Pokud by tak učinil, dle § 44a odst. 1 exekučního 

řádu je tento úkon neplatný.  

Výkon rozhodnutí na majetek náležející do SJM lze nařídit pouze za předpokladu, že 

závazek vznikl za doby trvání manželství. Lze jím postihnout také majetek patřící do 

zaniklého SJM, které po rozvodu manželství dosud nebylo vypořádáno. Pokud jeden nebo oba 

manželé podnikají, z výkonu rozhodnutí je vyloučen ten majetek náležející do SJM, který je 

používán k provozování podnikatelské činnosti.  

Pro účely exekuce se dle § 42 exekučního řádu za SJM považuje také majetek, který 

netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl smlouvou zúžen zákonem 

stanovený rozsah SJM nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik SJM ke dni zániku manželství 

(tzn., že k zúžení SJM soudní cestou se naopak přihlíží). Současně se dle § 42 odst. 2 při 

provádění exekuce nepřihlíží ke smlouvě, kterou byl zúžen zákonem stanovený rozsah SJM o 

majetek, který patřil do SJM v době vzniku vymáhané pohledávky. Totéž platí, byl-li 

smlouvou rozšířen zákonem stanovený rozsah SJM o majetek povinného, který nepatřil do 

SJM v době vzniku vymáhané pohledávky.  

Jak vyplývá z předchozího odstavce, smlouvy modifikující SJM nejsou během 

exekučního řízení brány v úvahu. Zákonodárce tímto zřejmě chtěl předejít situaci, kdy se 

jeden z manželů vystupující jako dlužník snaží „zbavit“ svého majetku tím, že jej vloží do 

SJM, a tím jej chránit před exekucí. Stejně tak se dlužník může snažit zúžením rozsahu SJM 

ochránit majetek svého manžela. Manželství je však chápáno také jako svazek ekonomický, 

ve kterém manželé sdílí veškerý svůj majetek i závazky na základě svého svobodného 

rozhodnutí. Jakákoli manipulace s majetkem náležejícím do SJM  tedy není považována za 

vhodnou, neboť odporuje vžité představě o manželství.   

                                                 
60 MAŠKOVÁ, Alice. Excindační žaloba. Brno, 2011. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta 
právnická, Katedra občanského práva, s. 21 
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4.1.1 Vylučovací (excindační) žaloba 

 

V praxi může dojít k situaci, kdy výkon rozhodnutí byl nařízen na majetek jednoho 

z manželů (povinného), avšak došlo k postižení majetku náležícího do SJM, majetku, který se 

považuje za součást SJM nebo majetku náležícího do výlučného vlastnictví druhého manžela. 

Poškozený manžel se může proti tomuto bránit podáním tzv. vylučovací (excindační) žaloby, 

která je upravena v § 267 OSŘ. Jak uvádí Vlasáková a Křížová, aktivně legitimován k podání 

žaloby je manžel povinného, pasivně legitimován je oprávněný z výkonu rozhodnutí.61 

Žalovaným je věřitel, jehož pohledávka je v rámci exekučního řízení vymáhána.  

Excindační žalobu lze definovat jako žalobu, kterou se lze domoci vyloučení věci, práva 

nebo jiné hodnoty z nařízené exekuce, pokud ta není ve vztahu k tomuto majetku přípustná. 

„Cílem vylučovací žaloby je poskytnutí ochrany práv, a to zejména práva vlastnického, 

osobám, které mají toto právo k majetku, který má být použit k uspokojení pohledávky 

oprávněného za povinným.“62 

V § 267 OSŘ je uveden předpoklad podání vylučovací žaloby, a to že závazek vznikl za 

trvání manželství jen jednomu z manželů při používání majetku, který: 

a) podle smlouvy o zúžení zákonem stanoveného rozsahu SJM nebo podle smlouvy o 

vyhrazení vzniku SJM ke dni zániku manželství nepatřil do SJM, a oprávněnému byl 

v době vzniku vymáhané pohledávky znám obsah smlouvy, 

b) náležel výhradně povinnému proto, že jej nabyl před manželstvím, dědictvím, darem, 

za majetek náležející do jeho výlučného majetku nebo podle předpisů o restituci 

majetku, který měl ve vlastnictví před uzavřením manželství nebo který mu byl vydán 

jako právnímu nástupci původního vlastníka, anebo že slouží podle své povahy jen 

k jeho osobní potřebě.  

 

Předmětem vylučovací žaloby je žádost o vyloučení majetku patřícího do výlučného 

vlastnictví jednoho z manželů ze soupisu exekutora (vymahatele), tzn. vyloučení věci, práva 

nebo jiné hodnoty z nařízené exekuce63. Vyloučit z výkonu rozhodnutí nelze majetek v SJM, 

jestliže jsou dlužníky oba manželé současně. Podáním vylučovací žaloby dojde k zastavení 

řízení, avšak nikoli k zániku exekučního titulu. Jakmile odpadnou důvody k zastavení řízení, 
                                                 
61 VLASÁKOVÁ, Lucie a Veronika KŘÍŽOVÁ. Modifikace rozsahu SJM a odpovědnost manželů za závazky. 
AD NOTAM. 2004, č. 3, s. 62. ISSN 1211-0558. 
62 ŠTĚPÁNOVÁ, Silvie. Společné jmění manželů a podnikání. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. s. 49. ISBN 
80-251-1161-X. 
63 DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, Jana. Exekuce a společné jmění manželů. Právo a rodina. 2004, č. 11, s. 11. 
ISSN 1212-866X. 
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dojde k opětovnému pokračování řízení o výkonu rozhodnutí. Vylučovací žalobu musí 

poškozený podat co nejdříve, aby předešel situaci, kdy jeho majetek bude už zpeněžen. Pokud 

by se tak již stalo, má právo domáhat se pouze peněz získaných prodejem, a to tzv. žalobou 

z lepšího práva. Tyto prostředky však budou tvořit pouhý zlomek z hodnoty zpeněženého 

majetku, proto je v zájmu poškozeného, aby s podáním vylučovací žaloby příliš neotálel.  

 

Náležitosti vylučovací žaloby: 

• označení soudu, jemuž je žaloba určena, 

• identifikace žalobce, žalovaného a ostatních účastníků řízení, 

• označení exekučního řízení, 

• přesný popis majetku, jiné majetkové hodnoty, práva apod., jehož vyloučení se 

žalobce domáhá, 

• uvedení důkazů, kterých se žalobce dovolává (např. doložení vlastnického práva), 

• datum, 

• podpis žalobce. 

 

Všechny důkazy by měly být přesně a spolehlivě doložitelné. Poškozený musí prokázat, 

že vymáhaný závazek vznikl před uzavřením manželství, smlouva o zúžení SJM nebo 

smlouva o vyhrazení vzniku SJM ke dni zániku manželství byla uzavřena a nabyla účinnosti 

ještě před vznikem vymáhaného závazku a věřiteli byl v době vzniku závazku znám obsah 

těchto smluv modifikujících SJM, případně že vymáhaný závazek vznikl pouze jednomu 

z manželů při používání majetku, který mu náležel před uzavřením manželství, dědictvím, 

darem, za majetek náležející do jeho výlučného majetku nebo podle předpisů o restituci 

majetku, který měl ve vlastnictví před uzavřením manželství nebo který mu byl vydán jako 

právnímu nástupci původního vlastníka, anebo že slouží podle své povahy jen k jeho osobní 

potřebě64.    

Jak tvrdí Dvořáková Závodská, „vylučovací žaloba nemůže být úspěšná v případě, kdy 

vymáhaná pohledávka vznikla tak, že se jeden z manželů zavázal bez souhlasu druhého 

manžela k plnění, které přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů.“65 

Přestože by tento závazek nespadal do SJM, lze k jeho uspokojení použít majetek v SJM.  

                                                 
64 FETTER, Richard W. Potřebujete ve vztahu manželskou majetkovou smlouvu? měšec.cz [online]. © 1998 – 
2012 [cit. 2011-12-20]. Dostupné z: 
http://www.mesec.cz/clanky/potrebujete-manzelskou-majetkovou-smlouvu/ 
65 DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, Jana. Exekuce a společné jmění manželů. Právo a rodina. 2004, č. 11, s. 12. 
ISSN 1212-866X. 
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Vylučovací žaloba se nemůže týkat výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy. Poškozený se 

v tomto případě musí bránit přímo u svého zaměstnavatele, a pokud nedojde k nápravě, je 

možné podat žalobu na vydání bezdůvodného obohacení, neboť by došlo k plnění bez 

právního důvodu.66  

 

4.2 Insolvenční řízení 

 

V případě, že se jeden z manželů dostane do finančních potíží a následně také do úpadku, 

je nutné zahájit insolvenční řízení. Existují tři základní způsoby řešení úpadku – oddlužení, 

konkurz a reorganizace, a dále zvláštní způsoby řešení úpadku, které jsou stanoveny v IZ pro 

určité subjekty nebo určité druhy případů. Oddlužením se řeší úpadek nepodnikatelů 

(fyzických osob – spotřebitelů a nepodnikatelských právnických osob), konkurzem úpadek 

fyzických i právnických osob a reorganizací úpadek velkých právnických osob. Vliv na SJM 

má zejména konkurz a reorganizace. V dalším textu se budeme zabývat pouze konkurzem. 

Insolvenční řízení (konkurz) se zahajuje na návrh dlužníka nebo věřitele. Podle § 246 IZ 

přechází prohlášením konkurzu na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou 

podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s 

majetkovou podstatou.  

Velmi důležitým důsledkem insolvenčního řízení je, že „prohlášením konkursu zaniká 

společné jmění dlužníka a jeho manžela; byl-li vznik společného jmění dlužníka a jeho 

manžela vyhrazen ke dni zániku manželství, má prohlášení konkursu stejné majetkoprávní 

účinky jako zánik manželství“ (§ 268 IZ). Po prohlášení konkurzu je nutné vypořádat SJM, 

které podle § 268 IZ: 

a) zaniklo prohlášením konkurzu, 

b) do prohlášení konkurzu zaniklo, ale nebylo dosud vypořádáno, nebo 

c) bylo zúženo smlouvou nebo rozhodnutím soudu a do prohlášení konkurzu nebylo 

vypořádáno. 

Smlouvy související se SJM (o zúžení a rozšíření SJM a dohoda o vypořádání SJM 

včetně soudem schváleného smíru), které byly uzavřeny po podání insolvenčního návrhu 

dlužníkem, se stávají podle § 269 IZ prohlášením konkurzu neplatnými.  

IZ řeší nově také situaci (v porovnání s předchozím zákonem o konkurzu a vyrovnání), 

kdy v době prohlášení konkurzu již uplynula lhůta k vypořádání SJM bez toho, aniž by byla 

                                                 
66 ŠTĚPÁNOVÁ, Silvie. Společné jmění manželů a podnikání. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. s. 49. ISBN 
80-251-1161-X. 
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uzavřena dohoda o vypořádání SJM (jedná se o fikci vypořádání dle § 150 odst. 4, o které se 

zmíníme v dalším textu). Podle § 269 IZ nastanou účinky spojené s uplynutím lhůty 

k vypořádání SJM až po 6 měsících po prohlášení konkurzu. Do té doby lze buď uzavřít 

novou dohodu o vypořádání SJM, nebo podat návrh na vypořádání SJM rozhodnutím soudu. 

Jak tvrdí Štěpánová, je tomu tak z toho důvodu, aby insolvenční správce stihl ještě podat 

žalobu na vypořádání SJM.  

Veškeré pravomoci týkající se oznámení změn katastrálnímu úřadu, oprávnění uzavření 

dohody o vypořádání SJM, případně navrhnutí vypořádání SJM soudu přechází na 

insolvenčního správce. Pokud takovouto dohodu uzavře dlužník po prohlášení konkurzu, 

stává se neplatnou. Dohodu o vypořádání SJM, kterou uzavřel insolvenční správce, musí 

nejprve schválit insolvenční soud a také věřitelský výbor a až poté se stává účinnou (má 

účinky pravomocného rozsudku – § 271 IZ). V průběhu řízení o vypořádání SJM se stává 

insolvenční správce po prohlášení konkurzu účastníkem řízení namísto dlužníka.  

Během konkurzu může dojít k situaci, kdy závazky dlužníka jsou vyšší než majetek 

patřící do SJM (tzn. SJM je předlužené) – v tomto případě se do majetkové podstaty zahrne 

celý majetek náležející do SJM. Použil-li dlužník část SJM se souhlasem manžela 

k podnikání, spadá tato část při vypořádání SJM do majetkové podstaty vždy.  

Podle § 275 IZ pohledávka, která vznikne manželovi dlužníka po prohlášení konkurzu 

vypořádání SJM, se považuje za přihlášenou pohledávku a uspokojí se stejně jako tyto 

pohledávky.  

Během trvání insolvenčního řízení nemůže vzniknout nové SJM – v případě, že dlužník 

uzavře nové manželství, odkládá se vznik SJM ke dni zániku trvání účinků prohlášení 

konkurzu (§ 267 IZ). Pokud by se dlužník přesto rozhodl rozšířit SJM smlouvou, třebaže by to 

odporovalo výše uvedenému tvrzení, stávají se všechny smlouvy o rozšíření neplatnými. 

  

4.3 Dílčí závěr 

 

Všeobecně se dá říci, že aby byly smlouvy vůči třetím osobám účinné, je nutné je s nimi 

seznámit ještě před vznikem závazku. To v praxi často není možné (např. při způsobení škody 

jedním z manželů), neboť v případě smluv modifikujících SJM se neuplatňuje zásada 

veřejnosti, a proto smlouvy přináší mnoho problémů, které mají za následek relativní 

neplatnost smluv ve vztahu k třetím osobám. Jinými slovy lze říci, že třebaže jsou smlouvy 

platné a platně upravují vztahy mezi manžely, vůči třetím osobám jakoby neexistovaly.  
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V případě zúžení SJM nebo vyhrazení vzniku SJM ke dni zániku manželství může být 

mnoho manželských párů velmi překvapeno, neboť k těmto smlouvám se ve vymáhacím 

řízení prakticky nepřihlíží (přihlíží se pouze k zúžení SJM soudem). V otázkách odpovědnosti 

manželů za závazky jsou tedy smlouvy související se SJM obvykle neúčinné.  

Dle mého názoru by měly být smlouvy ohledně SJM veřejného charakteru, aby se 

předešlo situacím, kdy třetí osoby namítají neplatnost smluv, protože o nich v době vzniku 

závazku nevěděly (např. zavedení veřejného rejstříku). V současnosti tyto smlouvy upravují 

pouze vnitřní záležitosti manželů, avšak navenek působí bohužel jen ve výjimečných 

případech.  

Co se týče insolvenčního řízení, má prakticky stejný účinek na smlouvy související se 

SJM jako vymáhací nebo exekuční řízení. Prohlášením konkurzu zaniká SJM dlužníka a jeho 

manžela a pokud mají manželé uzavřenou smlouvu o vyhrazení vzniku SJM ke dni zániku 

manželství, má prohlášení konkurzu stejné majetkoprávní dopady jako zánik manželství. 

Pokud by manželé uzavřeli jakoukoli smlouvu modifikující SJM po prohlášení konkurzu, 

stává se podle zákona neplatnou. Současně pokud by dlužník během insolvenčního řízení 

hodlal uzavřít nové manželství, vznik SJM se odloží až na dobu, kdy pominou účinky 

prohlášení konkurzu. Všechny smlouvy o rozšíření SJM, které by odporovaly tomuto tvrzení, 

se stanou neplatnými.  
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5 VYPOŘÁDÁNÍ SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ 

 

V této kapitole se budeme zabývat zánikem SJM, jeho vypořádáním, dohodou o 

vypořádání SJM a zejména porovnáním, jakým způsobem by proběhlo vypořádání SJM 

v případě neexistence a existence smluv souvisejících se SJM. Tyto smlouvy mají na 

vypořádání SJM značný vliv, neboť bývají sepsány právě z tohoto důvodu – aby upravily 

majetkové vztahy manželů jak během trvání manželství, tak i po jeho zániku.  

Zánik a vypořádání SJM upravují v ObčZ pouze §§ 149 a 150. Daná problematika tudíž 

není dostatečně detailně rozebrána a v praxi tak dochází k řadě různých výkladových 

problémů67.  

 

5.1 Zánik SJM 

 

Společně se zánikem manželství zaniká také SJM (§ 149 ObčZ). Manželství nezaniká 

pouze rozvodem68, existují ještě i další situace, kdy k zániku dochází (např. prohlášením 

manželství za neplatné, smrtí manžela a prohlášením manžela za mrtvého dle § 22 zákona o 

rodině). K zániku manželství v případě prohlášení manžela za mrtvého dochází dnem, kdy 

rozhodnutí soudu nabude právní moci. Pokud by nastala situace, že rozhodnutí soudu bude 

zrušeno (např. se zjistí, že nezvěstný manžel je stále naživu), dojde k obnovení manželství, a 

tedy také i SJM. Výjimečným případem je situace, kdy po prohlášení za mrtvého uzavře 

druhý manžel nové manželství. Tehdy se SJM neobnovuje – považuje se tedy za zaniklé a je 

třeba jej vypořádat.69 

Zánik manželství ale není jediným důvodem zániku SJM. Může k němu dojít i během 

trvání manželství, a to uložením trestu propadnutí majetku (dle § 52 trestního zákona) nebo 

prohlášením konkurzu na majetek jednoho manžela (viz předchozí kapitola).70 Zákon 

neumožňuje zánik SJM na základě smlouvy.  

                                                 
67 MAKARIUS, Milan. Zánik společného jmění manželů a jeho vypořádání. Aplikované právo. 2005, č. 2, s. 63. 
ISSN 1214-4878. 
68 Dle § 24 odst. 1 zákona o rodině soud rozvede manželství na návrh některého z manželů, je-li manželství tak 
hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití. Během rozvodu bere v úvahu 
příčiny rozvratu manželství.  
69 DVOŘÁK, Jan a Jiří SPÁČIL. Společné jmění manželů v teorii a judikatuře. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2010. s. 198. ISBN 978-80-7357-597-7. 
70 V případě, že dojde k zániku SJM během trvání manželství, není vyloučena jeho případná obnova. Provede ji 
svým rozhodnutím soud na základě návrhu jednoho z manželů (§ 151 ObčZ). Jak uvádí Makarius, rozsudek má 
konstitutivní charakter a předmětem obnoveného SJM se stává pouze majetek nabytý manželi po právní moci 
rozsudku. 
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To, že SJM zanikne, však ještě neznamená vyřešení problému, jakým způsobem se SJM 

rozdělí mezi bývalé manžele. Aby mohlo být manželství ukončeno i po majetkové stránce, je 

potřeba SJM nejprve vypořádat71.  

 

5.2 Obecně k vypořádání SJM  

 

„Vypořádáním SJM se stanoví, které věci zůstanou v úplném, odděleném, výlučném 

vlastnictví jednoho z vlastníků společného jmění, a které ve vlastnictví druhého, což současně 

znamená, že ztrácí k věcem vlastnictví ten, komu vlastnictví nezůstává. Vypořádáním se tedy 

vlastnictví nezřizuje, nenabývá a nejde o žádný převod ani přechod.“72 

K vypořádání SJM dochází nejen při zániku SJM, ale také při zúžení SJM smlouvou nebo 

soudní cestou. Manželé musí vypořádat veškerý majetek a závazky, které ze SJM vyňali 

(pokud tak neučiní, hledí se na ně, jako by byly i nadále součástí SJM). Nárok na vypořádání 

SJM se nepromlčuje, neboť jde o nárok vyplývající z výkonu vlastnického práva. Dokončení 

vypořádání má retroaktivní (zpětný) účinek, provádí se zásadně k okamžiku zániku SJM73. 

Vypořádání SJM lze provést dvěma, resp. třemi způsoby. Prvním (jednodušším, 

rychlejším a pro manžele výhodnějším) způsobem je vypořádání dohodou, které podrobněji 

rozebereme v dalším textu. Pokud manželé nejsou schopni jakékoli dohody, případně jeden 

z manželů s dohodou nesouhlasí, přijde na řadu druhý způsob, a to vypořádání soudní 

cestou. Soudní praxe potvrdila, že soudní řízení o vypořádání SJM patří k nejobtížnějším, 

protože „trvají dlouho, vedou k psychóze mezi účastníky či k prohloubení této psychózy a 

mnohdy vyčerpávají prostředky účastníků“74. Zahajuje se na návrh některého z manželů 

(popř. dědici, státem nebo insolvenčním správcem). Soud není v tomto případě vázán 

požadavky jednoho z manželů, tzn., že může rozhodnout odlišně, na druhu stranu nemůže 

rozhodovat o SJM, které není předmětem návrhu. Velkou nevýhodou soudního vypořádání je 

nutnost dodání úplného výčtu oceněného majetku a závazků, které patří do SJM. Při určení 

ceny věci se vychází z jejího stavu v době zániku SJM. Pokud by se manželé nedohodli na 

                                                 
71 Do r. 1998 ObčZ neobsahoval žádnou lhůtu, do které je nutné BSM vypořádat. Současně neobsahoval také 
požadavek jakékoli formy dohody o vypořádání BSM – manželé byli povinni pouze vydat si potvrzení o tom, jak 
se vypořádali. Viz podrobněji: FIALA, Josef. K rozdílu mezi vypořádáním společného jmění manželů a 
uzavřením dohody o vypořádání. Právní rozhledy. 1999, č. 2, s. 80. ISSN 1210-6410. 
72 HOLUB, M., J. BIČOVSKÝ a M. POKORNÝ. Společné jmění manželů. 1. vyd. Praha: Linde, 2009. s. 145. 
ISBN 978-80-7201-747-8. 
73 tamtéž, s. 144 
74 tamtéž, s. 144 
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ceně majetku, stanoví jeho cenu soud na základě znaleckého posudku.75 Soud nemusí a 

prakticky ani nemůže zjišťovat, co do SJM patří a co ne, neboť manželé mohou použít při 

vypořádání SJM více způsobů (např. část majetku vypořádají dohodou, část soudně). Důkazní 

břemeno tedy leží na manželích.76 Manželé musí současně k žalobě připojit návrh, který 

majetek nebo závazek má připadnout tomu kterému manželovi, případně kdo jej má 

v současné době v držení.   

Podle § 149 odst. 3 ObčZ je nutné při vypořádání SJM přihlédnout zejména k potřebám 

nezletilých dětí, k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, a k tomu, jak se zasloužil o 

nabytí a udržení společného jmění. Současně je třeba vzít v úvahu míru přičinění v péči o děti 

a obstarávání společné domácnosti.  

„Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 2. 2004 sp. zn. 30 Cdo 1510/2002 může 

být SJM výjimečně vypořádáno i tím způsobem, že soud přikáže rodinný dům do podílového 

spoluvlastnictví manželů. Taková situace může nastat zejména tehdy, když ani jeden 

z bývalých manželů nemá finanční prostředky na vypořádání druhého manžela. Podle 

rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20. 10. 2004 sp. zn. 22 Cdo 1399/2004 není možné, aby 

soud vypořádal SJM tak, že nařídí prodej společné věci s následným rozdělením výtěžku mezi 

manžely“.77 Jak uvádí Francová a Dvořáková Závodská, soudci se při vypořádání SJM 

obvykle řídí zásadou, podle které se snaží rozdělit věci ze zaniklého SJM tak, aby částka, 

kterou má vyplatit jeden z manželů druhému na vyrovnání jeho podílu, byla co nejmenší (viz 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 9. 2002 sp. zn. 22 Cdo 264/2001). Tato částka musí 

být určena tak, aby se kdokoli byl schopen přesvědčit o správnosti výpočtu.  

K podání návrhu na vypořádání SJM musí dojít nejpozději do 3 let od zániku SJM (buď 

dohodou, nebo soudní cestou). Pokud tomu tak není, nastává tzv. nevyvratitelná domněnka 

vypořádání (vypořádání ze zákona), tzn. má se za to, že se manželé vypořádali podle stavu, 

v jakém každý z nich věci ze SJM užívá pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně 

jako vlastník. Veškeré ostatní movité a nemovité věci, ostatní majetková práva, pohledávky i 

závazky pak náleží do podílového spoluvlastnictví, přičemž podíly obou manželů jakožto 

spoluvlastníků jsou stejné (§ 150 odst. 4 ObčZ). Podle rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 22 

Cdo 1283/2003, je možné použít v praxi i kombinaci způsobů vypořádání, např. to, na čem 

                                                 
75 DVOŘÁK, Jan a Jiří SPÁČIL. Společné jmění manželů v teorii a judikatuře. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2010. s. 224. ISBN 978-80-7357-597-7. 
76 tamtéž, s. 221 
77 FRANCOVÁ, Marie a Jana DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ. Rozvody, rozchody a zánik partnerství. 2. vyd. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. s. 83. ISBN 978-80-7357-586-1. 
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se manželé shodnou, se vypořádá podle dohody, zbytek vypořádá na návrh soud, případně se 

uplatní fikce vypořádání (právní domněnka).  

V období mezi zánikem SJM a jeho vypořádáním stále existuje potencionální vlastnictví 

obou manželů k SJM, a tím pádem může mezi manželi dojít ke sporům, kdo má právo daný 

majetek užívat a komu nakonec připadne. Proto se doporučuje provést vypořádání SJM co 

nejdříve, aby se předešlo případným komplikacím. Jak uvádí Kincelová, „vypořádáním SJM 

nedochází k nabytí vlastnictví k nějaké věci, pouze jeden z manželů, kterému po vypořádání 

nezůstala věc ve výlučném vlastnictví, o vlastnictví přichází. Ten  druhý z manželů však nové 

vlastnictví k věci nenabývá, neboť již v době manželství byl úplným vlastníkem věci, omezen ve 

své dispozici jen stejnými právy druhého manžela.“ 78 

Podmínkou proveditelnosti vypořádání, kterou je potřeba splnit, je určení rozsahu a 

ocenění SJM. Jednotlivý majetek a závazky je potřeba přesně identifikovat. „Dle judikatury 

nejvyššího soudu ČR z roku 2000 se při stanovení ceny věci pro účely vypořádání SJM 

vychází z ceny věci v době vypořádání, avšak z jejího stavu v době zániku SJM.“79 Jak uvádí 

Francová a Dvořáková Závodská, v případě nemovitostí bere soud v úvahu prokázaný stav 

nemovitosti ke dni zániku SJM, avšak cena se stanoví jako obvyklá tržní hodnota nemovitostí 

v den vyhlášení soudního rozhodnutí. Pokud se řízení táhne i několik let, je mnohdy třeba 

vypracovat několik znaleckých posudků80. 

 

5.2.1 Dohoda o vypořádání SJM 

 

Dohodu o vypořádání SJM preferuje ObčZ před ostatními způsoby vypořádání. Pokud se 

bývalí manželé na všem dohodnou, není nutné přistupovat ke složitějším způsobům. Je zde 

tedy zachována zásada dispozitivnosti soukromoprávních vztahů81. Dle § 150 ObčZ musí mít 

dohoda o vypořádání SJM písemnou formu, jinak je neplatná. Nelze ji tedy sjednat ústně ani 

jiným způsobem (např. konkludentně). Pokud by obsahovala jakékoli ustanovení, které by 

mohlo negativně ovlivnit práva věřitelů, je ze zákona neplatná. Jako příklad těchto ustanovení 

lze uvést rozdělení SJM tak, že jednomu z manželů připadne jen majetek a druhému jen 

                                                 
78 KINCELOVÁ, Šárka. Vypořádání společného jmění manželů – část I. (formy vypořádání, vypořádání 
dohodou).  epravo.cz [online]. © 1999 – 2012 [cit. 2012-01-25]. Dostupné z:  
http://www.epravo.cz/top/clanky/vyporadani-spolecneho-jmeni-manzelu-cast-i-formy-vyporadani-vyporadani-
dohodou-21520.html 
79 FRANCOVÁ, Marie a Jana DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ. Rozvody, rozchody a zánik partnerství. 2. vyd. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. s. 76. ISBN 978-80-7357-586-1. 
80 tamtéž, s. 77 
81 Pro dohodu o vypořádání SJM platí ustanovení §§ 34 – 42 ObčZ. 
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závazky. Tím pádem by se pohledávky věřitelů staly nedobytnými, neboť jeden z manželů by 

neměl žádný majetek, ze kterého by je mohl uspokojit.  

Dohodu o vypořádání SJM lze připojit dle § 24a zákona o rodině k návrhu na rozvod 

manželství (tzn. SJM lze vypořádat ještě před zánikem manželství). Tehdy nastává dohoda 

účinnosti dnem právní moci rozsudku soudu o rozvodu82. V obvyklých situacích se dohoda o 

vypořádání SJM řeší až po zániku manželství. Stejně jako v případě ostatních smluv 

souvisejících se SJM nabývá dohoda o vypořádání SJM účinnosti dnem podpisu, pokud se 

týká také nemovitosti, tak až dnem vkladu do katastru nemovitostí. Jak uvádí Francová a 

Dvořáková Závodská, pokud by manželé uzavřeli dohodu o vypořádání SJM ještě před dnem 

právní mocí rozsudku o rozvodu manželství, byla by tato dohoda absolutně neplatná83. 

Na rozdíl od smluv modifikujících SJM nemusí být dohoda o vypořádání sepsána formou 

notářského zápisu, avšak podpisy manželů musí být úředně ověřeny. I v tomto případě se 

nejedná o smlouvu převodní, tudíž na jejím základě nedochází k převodu práv, ať úplatně 

nebo neúplatně. Dochází pouze k zániku omezení práva jednoho z manželů právem manžela 

druhého84. 

Zákon neupravuje další náležitosti a obsah dohody o vypořádání SJM, je tedy možné 

pojmout ji tak, jak to bude bývalým manželům vyhovovat. Neexistuje zde žádné omezení, co 

který manžel musí nebo nemůže dostat, tím pádem se mohou dohodnout prakticky jakkoli 

(např. že jeden z manželů nezíská vůbec nic) – pokud však nedojde k negativnímu ovlivnění 

práv třetích osob. „Dohodou o vypořádání SJM lze vypořádat i další vztahy mezi manžely 

mimo jejich společné jmění a lze ji uzavřít i ve prospěch třetí osoby (např. dětí).“85 

Jak tvrdí Brejlová, soud dohodu o vypořádání SJM nijak neschvaluje ani neposuzuje. 

Pokud jsou splněny veškeré formální předpoklady, manželství rozvede. To může vyvolat 

následné spory, které vyplývají z dohody o vypořádání SJM86. Vypořádat SJM dohodou nelze 

v případě smrti druhého manžela ani jeho prohlášením za mrtvého. Tehdy přichází na řadu 

soudní vypořádání majetku v rámci dědického řízení. Fiala také uvádí, že určitá specifika 

týkající se osoby provádějící vypořádání SJM nastávají v případě, když SJM zanikne 

                                                 
82 FRANCOVÁ, Marie a Jana DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ. Rozvody, rozchody a zánik partnerství. 2. vyd. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010s. 78. ISBN 978-80-7357-586-1. 
83 tamtéž, s. 78 
84 MAKARIUS, Milan. Zánik společného jmění manželů a jeho vypořádání. Aplikované právo. 2005, č. 2, s. 69. 
ISSN 1214-4878. 
85 tamtéž, s. 70 
86 BREJLOVÁ, Kateřina. Zákonné zásady vypořádání společného jmění manželů v případě dohody o úpravě 
majetkových poměrů pro dobu po rozvodu dle ustanovení §24a zákona o rodině a dohody o vypořádání SJM 
v důsledku smlouvy o zúžení společného jmění manželů dle ustanovení § 143a o.z. AD NOTAM. 2011, č. 1, s. 3. 
ISSN 1211-0558.  
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v důsledku trestu propadnutí majetku nebo prohlášením konkurzu na majetek jednoho 

z manželů87.  

 

5.3 Vypořádání SJM při neexistenci souvisejících smluv  

 

V dnešní době je naprosto běžným jevem, že většina lidí, která vstoupila do manželství, 

nemá uzavřenou jakoukoli smlouvu související se SJM. Je to dáno kulturními zvyklostmi, 

které jsou zakořeněny v dávné minulosti. Manželství podle českého právního řádu spojuje 

manžele jak po stránce vztahové (životní), tak po stránce majetkové. Tento majetkový vztah 

je založen na principu rovnosti, tzn., že veškerý majetek nabytý za trvání manželství patří 

oběma manželům rovným dílem, třebaže jej pořídil jen jeden z manželů za peníze, které sám 

vydělal. Totéž platí i pro závazky.  

Pokud dojde k rozvodu, vypořádává se pouze ten majetek a závazky, které ke dni zániku 

manželství náležely do společného jmění manželů (výlučné jmění obou z manželů se 

nevypořádává). Tento majetek a závazky se rozdělí mezi rozvádějící se manžele rovným 

dílem, bez ohledu na to, kdo co vnesl do manželství. Dle § 149 odst. 2 ObčZ se totiž 

předpokládá, že podíly obou manželů na majetku patřícím do SJM jsou stejné. Každý z nich 

má tedy právo na polovinu majetku a povinnost uhradit polovinu závazků, které v manželství 

vznikly. Oba manželé mají právo požadovat, aby jim byly navráceny veškeré náklady, které 

vynaložili na společný majetek, a současně jsou povinni uhradit, co ze společného majetku 

bylo vynaloženo na majetek v jejich výlučném vlastnictví.  

V některých situacích nemusí být podíly obou manželů na majetku stejné. Jak uvádí 

Kincelová, pokud přihlédneme ke hlediskům uvedeným v § 149 odst. 3 ObčZ (potřeby 

nezletilých dětí, péče manželů o rodinu, zásluhy o nabytí a udržení společného jmění atd.) a 

dalším specifickým hlediskům konkrétního vztahu mezi manželi, nemusí se nakonec podíly 

obou manželů rovnat (tzn., že mohou mít různou velikost). Dále uvádí, že „pokud mezi 

manžely bude o vypořádání zaniklého SJM uzavřena dohoda, lze se v této dohodě od zásad 

uvedených v § 149 ObčZ odchýlit, vždy však bude  nutné při uzavírání dohody dbát o to, aby 

dohoda byla platným právním úkonem, tj. musí být v souladu  s ustanovením  § 39 ObčZ.“88 

                                                 
87 FIALA, Josef et al. Občanské právo hmotné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 42. ISBN 80-210-
3510-2. 
88 KINCELOVÁ, Šárka. Vypořádání společného jmění manželů – část I. (formy vypořádání, vypořádání 
dohodou).  epravo.cz [online]. © 1999 – 2012 [cit. 2012-01-25]. Dostupné z:  
http://www.epravo.cz/top/clanky/vyporadani-spolecneho-jmeni-manzelu-cast-i-formy-vyporadani-vyporadani-
dohodou-21520.html 



54 
 

Brejlová ve svém příspěvku upozorňuje na fakt, že dle platné judikatury nelze zmenšit 

nárok na majetkové vypořádání SJM tomu z manželů, který způsobil rozvrat manželství. 

Výjimkou je v tomto případě výživné rozvedenému manželu89. Jak uvádí Dvořáková 

Závodská, soudní judikatura i literatura jsou toho názoru, že „výše podílů nemusí být stejná 

pouze ve výjimečných případech, jakými jsou např. alkoholizmus či užívání drog jedním 

z manželů, výkonem trestu odnětí svobody, bezdůvodné opuštění společné domácnosti, apod. 

Podle judikatury může být rozdílná výše podílu manželů při vypořádání jejich společného 

jmění vyjádřena nejen procentuálně nebo zlomkem, ale i přikázáním určité věci jen jednomu 

z manželů, aniž by byl ohledně ní zavázán k finančnímu vypořádání s druhým manželem.“90 

 

5.3.1 Příklad č. 5 – vypořádání SJM při neexistenci souvisejících smluv 

 

Jako příklad lze uvést modelovou situaci: Manžel pracuje jako člen představenstva velké 

nadnárodní společnosti. Jeho příjmy se pohybují okolo 100 tis. Kč měsíčně. Každý měsíc 

odkládá na zvláštní spořicí účet 30 tis. Kč, financuje chod domácnosti a za zbylé uspořené 

peníze koupil luxusní automobil. Jeho manželka se rozhodla zůstat v domácnosti a pečovat o 

děti. Nemá žádné příjmy ani úspory. V prvním roce trvání manželství se manželé rozhodli 

vzít si hypotéku na dům ve výši 2 mil. Kč (doba splatnosti je 20 let). Po deseti letech se 

manželé rozvedli. Vzhledem k tomu, že neměli uzavřenou žádnou smlouvu související se 

SJM, veškerý majetek se rozdělí na dvě poloviny, z nichž jedna připadne manželce a druhá 

manželovi. Nepřihlíží se zde k tomu, že manželka do manželství nevnesla prakticky nic 

(kromě péče o děti a domácnost), přesto má nárok na polovinu majetku, který byl pořízen 

během trvání manželství (včetně luxusního automobilu i uspořených peněz). Současně je 

povinna uhradit polovinu závazků, tzn. zaplatit zbylou polovinu hypotečního úvěru.  

 

5.4 Vypořádání SJM při existenci souvisejících smluv  

 

Smlouvy související se SJM jsou popsány v druhé kapitole této diplomové práce. 

Manželé (nebo snoubenci) je uzavírají pro případ ochrany před nepříznivými situacemi, které 

                                                 
89 BREJLOVÁ, Kateřina. Zákonné zásady vypořádání společného jmění manželů v případě dohody o úpravě 
majetkových poměrů pro dobu po rozvodu dle ustanovení §24a zákona o rodině a dohody o vypořádání SJM 
v důsledku smlouvy o zúžení společného jmění manželů dle ustanovení § 143a o.z. AD NOTAM. 2011, č. 1, s. 3. 
ISSN 1211-0558.  
90 DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, Jana et al. Manželství a rozvody: praktický návod jak problémy řešit a jak jim 
předcházet. 1. vyd. Praha: Linde, 2002. s. 79. ISBN 80-86131-34-4. 
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mohou nastat v budoucnu a negativně ovlivnit majetkové poměry rodiny. Aby měly 

požadovaný účinek, musí manželé dodržet určitá pravidla (např. uzavření formou notářského 

zápisu, neexistence rozporů s platnými právními předpisy, jako je zákon o rodině a další, 

manželé s nimi musí seznámit třetí osoby ještě před vznikem závazku atd.). Všechny tyto 

podmínky platnosti jsme si popsali v předchozích kapitolách. 

V následujícím textu se budeme zabývat pokračováním příkladů z kapitoly o smlouvách 

souvisejících se SJM. Z různých důvodů dojde k rozvodu manželství a díky uzavřeným 

smlouvám bude vypořádání SJM probíhat jinak, než v případě jejich neexistence, kdy se 

společné jmění dělí mezi manžele rovným dílem. Každý příklad je věnován jednomu druhu 

(před)manželské smlouvy. 

 

5.4.1 Příklad č. 1 – vypořádání SJM (předmanželská smlouva)  

 

Manželé Javorští si po deseti letech trvání manželství přestali rozumět, proto si manžel 

našel milenku a zažádal o rozvod. Ten proběhl relativně hladce, avšak bývalí manželé se 

nebyli schopni dohodnout na vypořádání majetku. Na návrh manžela tedy v této záležitosti 

rozhodl soud.  

Peníze na spořicím účtu, rodinný dům se zahradou i starý automobil zůstávají ve 

výlučném vlastnictví bývalého manžela, neboť je nabyl ještě před uzavřením manželství. 

Úroky, které ze spořicího účtu plynuly, patřily do SJM, a proto byly také používány k 

zabezpečení chodu domácnosti. Vzhledem k tomu, že během trvání manželství manželé 

společně zrekonstruovali podkroví rodinného domu Michala Javorského, je tento povinen 

vyplatit manželce veškeré náklady, které na opravu vynaložila ze svého výlučného majetku.  

Zděděný dům po tetě zůstane ve výlučném vlastnictví manželky, která manželovi nic 

vyplácet nemusí, neboť jej během trvání manželství nijak neopravovali, a tudíž na něj 

nevynakládali žádné společné prostředky. Totéž platí i pro 600 000 Kč, které jí zůstaly pro 

prodeji bytu a splacení svého dluhu. 

Obvyklé vybavení společné domácnosti, příjmy z pronájmu a úroky se rozdělí mezi 

manžele rovným dílem, jelikož tvořily SJM. Totéž platí i pro nový automobil, který manžel 

pořídil z výhry ve sportce (výhry totiž spadají do SJM). Ostatní majetek zůstane ve výlučném 

vlastnictví toho, kdo jej pořídil, s výjimkou míšeňského porcelánu, který manželé dostali jako 

svatební dar. Ten patří do jejich spoluvlastnictví (nikoli do SJM), a pokud si jej manželka 

chce ponechat, musí manželovi vyplatit polovinu jeho hodnoty. Darovaný diamantový prsten 

a náramek patří do výlučného vlastnictví manželky, neboť slouží její osobní potřebě, a navíc 
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je manžel koupil z peněz ve svém výlučném vlastnictví. Zbylé peníze na speciálním účtu pro 

chod domácnosti se rozdělí rovným dílem mezi rozvádějící se manžele.  

Dvě děti z manželství soud přiřkl do péče manželky, a proto musí manžel platit manželce 

měsíčně 3 000 Kč (2 x 1 500 Kč) jako výživné, jak vyplývá z předmanželské smlouvy.   

 

5.4.2 Příklad č. 2 – vypořádání SJM (smlouva o rozšíření SJM)  

 

Ondřej Modrý po několika letech trvání manželství přišel o práci, upadl do deprese a o 

hledání nové práce se vůbec nesnažil. Objevily se u něj také problémy s alkoholem a hracími 

automaty. Aby měl dostatek prostředků na své časté návštěvy restauračních zařízení a kasin, 

začal postupně prodávat drobnosti ze společného jmění a utrácet společné peníze. Manželka 

se proto rozhodla požádat o rozvod.  

Rozvod proběhl relativně hladce a manželé uzavřeli dohodu o vypořádání SJM. V ní se 

dohodli na tom, že dům připadne manželce. Vzhledem k tomu, že dům byl zařazen do SJM, 

nemá manžel nárok na vrácení prostředků, které na opravy a vybavení domu vložil, neboť již 

nebyl ve výlučném vlastnictví manželky. Má však nárok na úhradu poloviny hodnoty 

rodinného domu, kterou mu manželka musí vyplatit. Manžel se ihned po rozvodu přestěhoval 

ke své matce. 

Dohoda o vypořádání SJM však žádná další ustanovení týkající se ostatního majetku 

neobsahovala. Co se týče automobilu, manželé se nebyli schopni domluvit, komu připadne, a 

proto manželka podala žalobu k soudu. Soud přihlédl k tomu, že se manželka zasloužila o 

nabytí a udržení SJM, pečovala o děti a obstarávala společnou domácnost, a proto auto přiřkl 

jí. Po 3 letech zanikla možnost upravit veškeré majetkové vztahy manželů dohodou i soudní 

cestou, a tak nastala nevyvratitelná právní domněnka, že se manželé vypořádali podle stavu, 

v jakém každý z nich věci ze SJM užívá pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně 

jako vlastník. Dům užívala bývalá manželka s dětmi, a proto veškeré vybavení domu připadlo 

do jejího výlučného vlastnictví (včetně kávovaru a posilovací lavice, kterou manželé získali 

darem, avšak právě o tyto dary rozšířili SJM). 

Úvěr, který manželé přijali na rekonstrukci koupelny a kuchyně, během trvání manželství 

z poloviny splatili. Zbylých 100 000 Kč jsou oba manželé povinni zaplatit stejným dílem 

(tedy 50 000 Kč každý).  
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5.4.3 Příklad č. 3 – vypořádání SJM (smlouva o zúžení SJM) 

 

Dana Němcová po několika letech manželství vážně onemocněla, následkem čehož se její 

vztah s manželem rozpadl. Požádali tedy o rozvod. Na dohodě o vypořádání SJM se neshodli, 

proto řízení o vypořádání SJM převzal soud.  

Dům zůstal ve vlastnictví bývalé manželky, neboť jej smlouvou vyřadili ze SJM, avšak 

vybavení, které v domě je, do jejich SJM spadá. Manželka sice podnikala a její příjmy tudíž 

nespadaly do SJM, avšak jak jsem již uvedla výše, manžel pořídil veškeré vybavení ze svého 

platu, který do SJM spadal. Soud tedy rozhodl (na základě předpokladu stejného podílu 

manželů na majetku), že vybavení obývacího pokoje a kuchyně připadne manželce a vybavení 

ložnice a jídelny manželovi. Manželka navíc musí vyplatit manželovi částku, kterou vyložil 

ze svého na rekonstrukci jejího domu (tedy 800 000 Kč).  

Automobil, který bývalý manžel zakoupil z peněz utržených z prodeje domu rodičů, 

spadá do jeho výlučného vlastnictví, avšak totéž neplatí pro motorku. Na její koupi totiž 

použil i 100 000 Kč ze SJM, a proto se motorka stala jeho součástí. Vzhledem k tomu, že 

manželka o motorku nestála, manžel si ji ponechal ve svém vlastnictví, přičemž manželce 

vyplatil částku 225 000 Kč (pořizovací cena se snížila o hodnotu opotřebení motorky).  

Peníze na spořicím účtu manželky patří i nadále do jejího výlučného vlastnictví, neboť 

příjmy z podnikání byly smlouvou ze SJM vyloučeny. Na druhou stranu však do SJM patří 

úroky z tohoto spořicího účtu, a proto musí manželka manželovi vyplatit přesně polovinu.  

 

5.4.4 Příklad č. 4 – vypořádání SJM (smlouva o vyhrazení vzniku SJM ke dni 

zániku manželství) 

 

Po 5 letech manželství se začaly mezi manžely projevovat neshody ohledně jejich 

finančního hospodaření. Manželce se nelíbila nešetrnost manžela, on jí naopak vyčítal její 

spořivost. Tyto neshody se projevily natolik, že manželé zažádali o rozvod.  

Do té doby tvořilo SJM pouze konkrétní vybavení společné domácnosti, avšak 

okamžikem rozvodu vzniklo SJM podle § 143 ObčZ. Došlo tedy k tomu, že veškerý majetek 

nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství a veškeré 

závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání, 

manželství se sloučily v SJM.  
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Dům zůstal ve výlučném vlastnictví manželky, neboť jej vlastnila ještě před uzavřením 

manželství. Do však SJM připadly veškeré manželčiny úspory i osobní automobil, který za ně 

pořídila. Manžel neuspořil nic, ale to neznamená, že si své úspory může manželka ponechat. 

Manželé uzavřeli dohodu o vypořádání SJM pouze ústní formou, což mělo za následek její 

neplatnost (§ 150 ObčZ), avšak manželé si toho nebyli vědomi. Dohodli se na tom, že si 

manželka ponechá zařízení domu a manžel si ponechá osobní automobil, neboť jej používal 

na cesty do zaměstnání.  

Manžel si od rozvodu nenašel vlastní bydlení, na které by mu stačily jeho příjmy, a proto 

stále bydlel v domě bývalé manželky. Po 3 letech od zániku SJM však ještě nedošlo k jeho 

vypořádání (třebaže si to manželé mysleli), proto nastala nevyvratitelná právní domněnka, že 

osobní automobil se stává výlučným vlastnictvím manžela, jelikož jej používal pouze on, a 

zařízení domu přešlo do spoluvlastnictví obou manželů, třebaže se dohodli na tom, že si jej 

ponechá manželka. Je tomu tak z toho důvodu, že dle § 150 ObčZ platí ohledně movitých 

věcí, že se manželé vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci ze společného jmění 

manželů pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně jako vlastník užívá. V tomto 

případě však zařízení domu užívali oba manželé současně jako vlastníci, a proto připadlo do 

jejich spoluvlastnictví (podíl obou manželů je tedy 50 % na veškerém vybavení). Pokud by si 

jeden z manželů chtěl ponechat konkrétní majetek ve svém výlučném vlastnictví, je povinen 

vyplatit polovinu jeho hodnoty druhému manželovi. 

 

5.5 Dílčí závěr 

 

Podle mého názoru má na vypořádání SJM největší vliv předmanželská smlouva, kterou 

lze považovat za smlouvu univerzální. Ostatní manželské smlouvy se zabývají pouze jednou 

konkrétní záležitostí, avšak ve smlouvě předmanželské lze upravit jak majetkové poměry, tak 

rozšíření, zúžení nebo vyhrazení vzniku SJM ke dni zániku manželství, správu společného 

majetku atd.    

Smlouva o rozšíření SJM je vhodná pro ty, kteří vlastní určitý cenný majetek, jež hodlají 

do manželství vložit (např. nemovitost, automobil, starožitnosti). Tímto se předejde situaci, že 

jeden z manželů vynakládá peníze na udržování a opravy cizího majetku, a stává se tak jeho 

vlastníkem. Při vypořádání SJM se vložený majetek dělí mezi manžely, třebaže měl původně 

patřit do výlučného vlastnictví pouze jednoho z nich. Toto lze považovat za určitou formu 

spravedlnosti. 



59 
 

Co se týče smlouvy o zúžení SJM, funguje opačně než smlouva o rozšíření SJM. 

Majetek, který měl původně do SJM patřit, z něj manželé vyňali, a tudíž připadl do výlučného 

vlastnictví jednoho z nich. Může tedy nastat situace, kdy jeden z manželů vynakládá své 

vlastní prostředky na cizí majetek a v případě vypořádání je oprávněn požadovat jejich 

navrácení. Tím se může dostat do potíží druhý manžel, který tyto prostředky nemá a je nucen 

je určitým způsobem shánět. 

Smlouva o vyhrazení vzniku SJM ke dni zániku manželství je podle mého názoru 

nejvhodnější pro ty, kteří chtějí mít svůj majetek během trvání manželství pod kontrolou. 

Nabývají totiž veškerý majetek do svého výlučného vlastnictví, spravují jej sami, mohou 

s ním jakkoli nakládat a jejich manžel nemá právo si jej nárokovat. V okamžiku rozvodu se 

však situace obrátí. SJM se vytvoří a do výlučného vlastnictví každého manžela bude patřit 

pouze ten majetek a závazky, které netvoří SJM podle § 143 ObčZ. Ostatní majetek vstoupí 

do SJM a po jeho zániku je nutné jej vypořádat. V konečném důsledku smlouva o vyhrazení 

vzniku SJM ke dni zániku manželství nemá na vypořádání SJM prakticky žádný vliv, neboť 

upravuje majetkové vztahy mezi manžely výhradně během trvání manželství.  
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6 ZÁVĚR 

 

SJM vzniká jako přirozený důsledek uzavření manželství. Toto majetkové společenství je 

poměrně složité vzhledem k tomu, že je mnohdy velmi nesnadné určit, co do SJM patří a co 

ne. Současně vedle SJM mohou existovat mezi manžely i jiné majetkové vztahy, jako je např. 

podílové spoluvlastnictví. Praxe prokázala, že používání smluv souvisejících se SJM stále 

není v dnešní době příliš časté, protože lidé mnohdy ani nevědí o tom, že je mohou použít. 

Současně konzervatizmus a vycházení z tradic, kdy manželství nebývalo ovlivňováno 

jakýmikoli smlouvami (pokud pomineme fakt, že manželství jako takové je považováno za 

určitý druh smlouvy), odporuje jejich použití. V zahraničí je používání těchto smluv naprosto 

běžnou záležitostí, avšak u nás se stále nevžily91.  

Česká právní úprava dává manželům relativně velkou smluvní volnost, co se týče 

modifikace rozsahu SJM, avšak tato volnost stále není stoprocentní. Podle mého názoru by 

proto bylo vhodné buď upřesnit úpravu smluv modifikujících SJM v ObčZ (např. zavedením 

nových smluvních typů – předmanželská smlouva, smlouva o rozšíření SJM atd.), nebo 

ponechat manželům naprostou a ničím neomezovanou smluvní volnost. 

Značnou výhodou těchto smluv je fakt, že manželé před jejich sepsáním přesně 

konkretizují své přání a názory, které do nich následně promítnou. V případě budoucího 

rozvodu se tak zmenšuje pravděpodobnost konfliktů mezi manžely. Všeobecnou nevýhodou 

smluv je nezkušenost se sepisováním smluv modifikujících SJM a z ní vyplývající nejistota 

jejich posouzení v případě zániku manželství. Z toho vyplývá, že ani sepsaná smlouva 

modifikující SJM není pro manžele (případně snoubence) zárukou, že její výklad bude zcela 

přesný a že při vypořádání SJM se podle ní bude skutečně postupovat. To může vyvolat 

diskuzi, zda má uzavírání smluv souvisejících se SJM vůbec smysl. Zkoumání této otázky by 

bylo vhodným tématem další odborné práce. Další nevýhodou je finanční náročnost jejich 

uzavření.   

Co se týče účinnosti smluv vůči třetím osobám, podmínkou této účinnosti je předchozí 

seznámení třetích osob s danou smlouvou. V případě smluv modifikujících SJM se však 

neuplatňuje zásada veřejnosti, a proto může dojít k situaci, kdy třetí osoby o existenci smluv 

vůbec nevěděly. To má za následek relativní neplatnost smluv ve vztahu k třetím osobám. 

Podle mého názoru by smlouvy modifikující SJM měly být veřejného charakteru (např. 
                                                 
91 STRÁNSKÁ, Eva. Společné jmění manželů SJM, manželský majetek – informace. Bezplatná právní poradna 
[online]. © 2012 [cit. 2011-12-21]. Dostupné z: 
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/component/content/article/3181-spolecne-jmeni-manzelu-
informace.html 
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zavedení veřejného rejstříku), aby se každý o existenci smluv včas dozvěděl a mohl s nimi 

důkladně seznámit.  

Smlouvy související se SJM působí ve větší míře na vztahy mezi manžely samotnými, 

avšak záležitosti mimo manželství ovlivňují podstatně méně. Dojde-li v manželství 

k vymáhacímu nebo insolvenčnímu řízení, ke smlouvám se prakticky nepřihlíží (přihlíží se 

pouze k zúžení SJM soudem), neboť tyto smlouvy by mohly snížit hodnotu majetku dlužníka. 

Navíc v případě insolvenčního řízení dojde dnem prohlášení konkurzu k úplnému zániku SJM 

a pokud mají manželé uzavřenou smlouvu o vyhrazení vzniku SJM ke dni zániku manželství, 

má prohlášení konkurzu stejné majetkoprávní dopady jako zánik manželství. 

Podle mého názoru má na vypořádání SJM největší vliv předmanželská smlouva, kterou 

lze považovat za smlouvu univerzální. Ostatní manželské smlouvy se zabývají pouze jednou 

konkrétní záležitostí, avšak ve smlouvě předmanželské lze upravit jak majetkové poměry, tak 

rozšíření, zúžení nebo vyhrazení vzniku SJM ke dni zániku manželství, správu společného 

majetku atd. Smlouva o rozšíření SJM je vhodná pro ty, kteří vlastní určitý cenný majetek, jež 

hodlají do manželství vložit (např. nemovitost, automobil, starožitnosti). Na opačném 

principu funguje smlouva o zúžení SJM – majetek nebo závazky, které měly do SJM patřit, 

z něj manželé vyňali, a tudíž se staly součástí výlučného vlastnictví jednoho z nich. 

Domnívám se, že smlouva o vyhrazení vzniku SJM ke dni zániku manželství je ze všech 

smluv nejméně efektivní, neboť upravuje SJM pouze během trvání manželství. V okamžiku 

rozvodu SJM vznikne a připadne do něj veškerý majetek a závazky, které podle § 143 ObčZ 

do něj mohou náležet.  

Závěrem lze říci, že smlouvy související se SJM, které jsme konkretizovali v předchozím 

textu, se zdají být velmi přínosné pro ty, kteří jsou srozuměni s tím, jak je uzavírat, co 

neopomenout a jak s nimi seznámit třetí osoby. V případě, že smlouvu modifikující SJM 

uzavírají neinformovaní manželé (nebo snoubenci), může nastat situace, že smlouva nebude 

mít takové účinky, které si přáli, nebo dokonce nikdy nevstoupí v platnost. V této situaci hraje 

významnou úlohu právě notář, který by měl manžele upozornit na všechna rizika, která se 

mohou v souvislosti se smlouvami objevit. 
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