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Rodinné právo v NOZ

• do konce roku 2013 problematika

rodinného práva upravena roztříštěně

• k 1.1.2014 se ruší zákon č. 94/1993 Sb.,

o rodině

• problematika registrovaného partnerství

není zahrnuta v NOZ, ale v zákoně

č. 115/2006 Sb., o registrovaném

partnerství



Manželské majetkové právo

• společné jmění manželů (úprava v ust. 

§ 708 a násl. NOZ)

• výživné mezi manžely

• úprava bydlení manželů



Zákonný režim SJM

Do SJM patří vše, co nabyli manželé 

(nebo jeden z nich) za trvání manželství.



Výjimky ze zákonného režimu 

SJM
1.Výjimku tvoří to, co slouží k osobní potřebě jednoho z

manželů.

2.Výjimku tvoří to, co jeden z manželů nabyl darem nebo

děděním.

3.Výjimku tvoří vše, co jeden z manželů nabyl jako

náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených

právech.

4.Výjimku tvoří to, co jeden z manželů nabude jednáním

vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví.

5.Výjimku tvoří to, co jeden z manželů nabyl náhradou za

poškození, zničení nebo ztrátu svého výlučného

vlastnictví.



Podíl v obchodní společnosti a 

SJM
Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn. 

29 Odo 460/2005 ze dne 25. 4. 2007:

[…] „nabyl-li jeden z manželů za trvání 

manželství z prostředků patřících do 

společného jmění manželů obchodní podíl 

ve společnosti, stává se tím získaný majetek 

ze zákona součástí společného jmění 

manželů; to platí i pro členský podíl v 

bytovém družstvu“ […]



Dluhy patřící do SJM

• dluhy převzaté za trvání manželství

(výjimky – ust. § 710 NOZ)

• X majetek výhradně jednoho z manželů

• X majetek, který převzal jen jeden z

manželů bez souhlasu druhého



Správa SJM v zákonném 

režimu

• SJM spravují oba manželé nebo jeden z

nich podle toho, jak se manželé dohodnou

• správa SJM = užívání SJM, nakládání,

braní užitků a plodů a jeho údržba



Smluvený režim SJM

§ 716 odst. 1 NOZ: „Snoubenci a manželé si 

mohou ujednat manželský majetkový režim 

odlišný od zákonného režimu. Ujednají-li si 

smluvený režim manželé, upraví zpravidla 

své povinnosti a práva týkající se již 

existujícího společného jmění. Ujedná-li se 

pro smluvený režim zpětný účinek, nepřihlíží 

se k tomu.”



Veřejný seznam

• novým pravidlem je zápis smluv, které

mění zákonnou úpravu rozsahu a správy

SJM do veřejného seznamu

• posílení ochrany věřitele i samotných

manželů



Ochrana manžela - nedlužníka

§ 262a odst. 1 občanského soudního 

řádu:

„Výkon rozhodnutí na majetek patřící do 

společného jmění manželů lze nařídit také 

tehdy, jde-li o vydobytí dluhu, který vznikl za 

trvání manželství nebo před uzavřením 

manželství jen jednomu z manželů […]”



Správa majetku ve smluveném 

režimu

• v NOZ je správa majetku ve smluveném 

režimu rozšířena

• zákon specifikuje situace, ve kterých je 

vždy třeba souhlasu druhého manžela



Režim založený rozhodnutím 

soudu

§ 724 odst. 1 NOZ: „Je-li pro to závažný 

důvod, soud na návrh manžela společné 

jmění zruší nebo zúží jeho stávající rozsah.“



Pokud jeden z manželů podniká..
Příklad z praxe:

Manžel paní Z. si našel jinou partnerku. Dopředu plánoval, že se 

rozvede, a také věděl, že mu má být vyplacena v zaměstnání vysoká 

odměna. K tomu, aby mohl manželku opustit a začít bydlet se svou 

novou přítelkyní, potřeboval koupit byt, ale nechtěl se o jeho hodnotu s 

manželkou dělit. Paní Z. pracovala řadu let jako realitní agentka, takže 

manžel využil zákonného ustanovení o požádal soud o zúžení SJM z 

důvodu podnikání manželky. Ta se v řízení o zúžení SJM bránila, že jí 

rozhodnutí poškodí majetkově a že manžel zneužívá zákon. Soudu by 

podle předchozí právní úpravy nezbylo nic jiného než vydat 

rozhodnutí, kterým by SJM zúžil. Manžel by si tak po právní moci 

rozhodnutí nechal vyplatit odměnu ve výši několika miliónů a mohl by si 

koupit nový byt, peníze by nebyly součástí SJM a ještě by se manželce 

vysmál, jak s ní „zacvičil“. 



Správa majetku v režimu 

založeném soudním 

rozhodnutím

• manžel jedná při správě SJM v rozporu se

zájmy druhého manžela, rodiny nebo

rodinné domácnosti

• na návrh může soud rozhodnout, jakým

způsobem bude manželství spravováno

->režim oddělených jmění



Ochrana věřitele – karenční 

doba
§ 733 NOZ: „Zavázal-li se jeden z manželů v 

době, od které do změny nebo vyloučení  

zákonného majetkového režimu, ať 

smlouvou manželů nebo rozhodnutím 

soudu, uplynulo méně než šest měsíců, 

může být pohledávka jeho věřitele 

uspokojena ze všeho, co bylo součástí 

SJM, kdyby ke smlouvě manželů nebo k 

rozhodnutí soudu nedošlo.”



Vypořádání zaniklého SJM

• pokud dojde ke zrušení nebo zániku SJM nebo

je-li zúžen jeho stávající rozsah provede se

likvidace práv a povinností jejich vypořádáním

• nesmí být dotčeno právo třetí osoby

• vypořádání dluhů má jen účinky mezi manžely

• způsoby vypořádání SJM: dohodou – soudním

rozhodnutím - zákonnou nevyvratitelnou právní

domněnkou



Ochrana třetích osob při 

vypořádání SJM

• vypořádáním SJM nesmí být dotčeno

právo třetí osoby

• pokud je právo třetí osoby dotčeno, může

se třetí osoba soudně domáhat, že je

vypořádání vůči ní neúčinné

• vypořádání dluhů má účinky jen mezi

manžely



Děkuji za pozornost.


