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NAŠE KANCELÁŘ

HAVEL & PARTNERS s kancelářemi v Praze, Brně, Bratislavě, Plzni,
Olomouci a Ostravě je s týmem 240 právníků a daňových poradců, cca
150 advokátů a celkem 500 spolupracovníků, včetně zaměstnanců
spolupracující inkasní agentury Cash Collectors, největší nezávislou
právnickou firmou ve střední Evropě.

Naše advokátní kancelář byla založena v roce 2001 zkušenými právníky
z předních českých i mezinárodních právnických firem a velmi rychle se stala
jednou z nejuznávanějších advokátních kanceláří na území České
a Slovenské republiky. Náš tým vysoce kvalifikovaných advokátů poskytuje
komplexní právní poradenství a související daňové služby nejvyšší
úrovně ve všech oblastech právní specializace a pro klienty ze všech
podnikatelských oborů.

NAŠI KLIENTI

Mezi naše klienty patří zejména velké mezinárodní společnosti,
nejvýznamnější české a slovenské firmy, včetně strategických státních
podniků a orgánů veřejné správy, ale i střední podniky, individuální
podnikatelé a investoři. Je mezi nimi cca 150 z 500 největších světových
společností podle publikace Fortune 500, téměř 50 společností zařazených
do žebříčku největších českých firem Czech Top 100 a 20 slovenských
společností z TOP 100. Kancelář má v současné době celkem 2 500 klientů.
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MEZINÁRODNÍ DOSAH

Máme nejkomplexnější mezinárodní podporu dostupnou pro české
a slovenské advokátní kanceláře. Poskytujeme právní a daňové
poradenství ve 12 jazycích v téměř 110 zemích světa. Až 70 % našich
případů obsahuje mezinárodní prvek.

Úzce spolupracujeme s předními mezinárodními právnickými firmami
v Evropě, Asii, Severní Americe, Africe i Austrálii. Naši klienti mají díky
tomu přístup k mezinárodním i lokálním znalostem a odbornosti
prostřednictvím více než 30 tisíc právníků v přibližně 160 zemích světa.

Při přeshraničních transakcích spolupracujeme na neexkluzivní bázi
s předními evropskými a mezinárodními právnickými firmami. Prostřednictvím
úzké spolupráce poskytujeme právní služby při realizaci transakcí zahrnující
země v regionu CEE, zejména Polsko, Maďarsko, Rusko, Ukrajinu,
Rumunsko nebo Bulharsko.

NADSTANDARDNÍ JAZYKOVÉ VYBAVENÍ

Právní a daňové služby poskytujeme v českém, slovenském, anglickém,
německém, francouzském, italském, španělském, portugalském,
nizozemském, ruském, polském a ukrajinském jazyce.
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PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU

HAVEL & PARTNERS je nejúspěšnější kanceláří s nejkomplexnějšími
službami v České republice i na Slovensku dle celkového počtu všech
nominací a titulů v rámci dosavadních ročníků soutěže Právnická firma roku.
Pětkrát za posledních šest let se stala absolutním vítězem této soutěže,
kdy získala hlavní ocenění Právnická firma roku pro domácí kancelář
(2015, 2017, 2018, 2020, 2021).

V rámci soutěže Právnická firma se každoročně umísťujeme na prvních
příčkách v různých kategoriích, mimo jiné jsme v roce 2019 vyhráli první
místo v kategorii Korporátního práva, kde se každoročně umisťujeme
mezi velmi doporučovanými kancelářemi.

PRESTIŽNÍ MEZINÁRODNÍ OCENĚNÍ
Nejlepší právnickou firmou působící v České republice je HAVEL
& PARTNERS i podle mezinárodních ocenění; stala se jí mimo jiné
na základě hodnocení prestižních britských ratingových agentur Chambers
and Partners (2020 a 2021) a Who‘s Who Legal (2018, 2019 a 2021).
Podle počtu realizovaných transakcí je také top kanceláří v regionu východní
Evropy podle zahraničního žebříčku Refinitiv (2019). Na základě výročních
cen magazínu Acquisition International se kancelář stala pro rok 2019
právnickou firmou roku v oblasti M&A ve střední Evropě.
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PRIVÁTNÍ SLUŽBY
Jsme předními odborníky na strukturování držby a účinné ochrany privátního
majetku našich klientů. Díky efektivnímu využívání institutů moderního
českého civilního kodexu nabízíme svým klientům sofistikovaná řešení
uspořádání privátního majetku se standardy, které byly v minulosti
myslitelné pouze v zahraničních jurisdikcích, s nimiž jsme svým klientům
též úspěšně pomáhali.

RODINNĚPRÁVNÍ PRAXE
Náš specializovaný právní tým pečující o privátní klientelu se zaměřuje na
komplexní právní podporu při hledání optimálního řešení více i méně
standardních situací týkajících se krize manželství či obecně partnerských
vztahů, úpravy poměrů k dětem, řešení majetkových poměrů, včetně přípravy
veškeré související dokumentace. Ve všech krocích ošetříme rizikové
momenty související s rozvodem manželství či rozpadem nesezdaného
vztahu, včetně souvisejících oblastí, které tento proces provázejí.
NÁŠ TÝM
Náš více jak třicetičlenný tým specialistů pro privátní klientelu působí
ve všech našich kancelářích v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Plzni
a Bratislavě tak, abychom byli schopni operativně a flexibilně reagovat
na veškeré požadavky i těch nejnáročnějších klientů. Jeho součástí jsou
zejména společníci kanceláře, zkušení a dlouholetí kolegové specialisté
v relevantních právních a daňových oblastech.
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SPECIFIKA TÝMU PRO PRIVÁTNÍ KLIENTELU

§ Tradice a zkušenosti | Opíráme se o více jak desetileté zkušenosti
při správě případů privátních klientů (tým byl založen v roce 2008);
poradenství jsme poskytovali více jak 250 významným českým
a slovenským rodinám a u téměř 100 rodin pravidelně pečujeme o jejich
strukturu držby majetku.

§ Disponujeme seniorním týmem | Náš tým je tvořen především
společníky a partnery kanceláře spolu s motivovanými právními
či daňovými experty s dlouholetou zkušeností v rámci naší kanceláře,
hlavním cílem je přinášet klientům stabilní tým a kontinuitu poradenství.

§ Individuální přístup | Náš tým se vyznačuje individuálním přístupem
ke klientovi a nadstandardní podporou, která vytváří vzájemný respekt,
důvěru, loajalitu a maximální diskrétnost (mimo jiné vyplývající
z advokátní mlčenlivosti).

§ Právní concierge | Pro vybrané klienty garantujeme dostupnost expertů
v jakoukoli denní či noční dobu pro poradenství v oblasti rodinného,
dědického, daňového, přestupkového, případně trestního práva.

§ One stop shop | Velmi úzké propojení právních, daňových, účetních
a fiduciárních služeb s cílem poskytnout klientům kompletní službu
na jednom místě.



RODINĚPRÁVNÍ TÝM
PŘEDMANŽELSKÉ SMLOUVY

11. července 2022 PŘEDMANŽELSKÉ SMLOUVY Stránka 9



RODINĚPRÁVNÍ TÝM
KOMPLEXNÍ PODPORA PŘI ŘEŠENÍ RODINNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

§ MAJETEK
– Preventivní poradenství v oblasti manželského majetkového

práva (nalezení optimálního majetkového režimu, předmanželské
smlouvy, analýza výhod zúžení či rozšíření společného jmění
manželů, oddělení jmění nebo zachování zákonného režimu
společného jmění manželů).

– Standardní poradenství v oblasti majetkového manželského
práva (průběžné konzultace operativních problémů, posouzení otázek
vyplývajících z již uzavřených smluv o změně zákonného režimu
společného jmění manželů, poradenství v případě rozvodu).

– Právní ošetření závazků vzniklých jak před vznikem manželství,
tak za jeho trvání, identifikace rizik v oblasti koexistence
výlučného majetku a společného jmění manželů a přelévání aktiv
mezi těmito majetkovými skupinami.

– Poradenství, analýza a právní zastoupení v souvislosti
s vypořádáním společného jmění manželů v souvislosti
s rozvodem, resp. s vypořádáním vzájemných majetkových
poměrů při rozpadu vztahu partnerů.
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INDIVIDUÁLNÍ 
PŘÍSTUP

ZKUŠENOSTI

SENIONRNÍ TÝM TRADICE



RODINĚPRÁVNÍ TÝM

11. července 2022 PŘEDMANŽELSKÉ SMLOUVY Stránka 11

– Problematika nakládání s majetkem ve společném jmění manželů
za trvání manželství (řešení situací, kdy k jednání jednoho z manželů
ohledně společného majetku nebyl dán souhlas druhým manželem
apod.).

– Problematika vyživovací povinnosti mezi manžely.

– Právní poradenství v souvislosti s nabýváním majetku nezletilými
dětmi a se správou majetku nezletilých dětí.

RODIČOVSKÉ VZTAHY A MANŽELSTVÍ

– Poradenství a právní zastoupení v opatrovnických věcech,
tedy ve věci péče o nezletilé děti (úprava péče o děti pro dobu
po rozchodu i rozvodu rodičů, úprava styku nepečujícího rodiče
s nezletilými dětmi, řešení tzv. změny poměrů, tedy pomoc v případě
potřeby změny již upraveného režimu péče o dítě a další).

– Příprava smluvní dokumentace v souvislosti s péčí o nezletilé
děti (péče, styk, výživné), pomoc při vyjednávání.

– Procesní zastoupení v opatrovnických řízeních.

– Komplexní zastupování v rámci rozvodu manželství.
– Kooperace se specialisty (orgán sociálně právní ochrany dětí,

psychologové).

75%

25%

FÁZE 2 | Rodinný majetek - úmrtí manžela

Manželka Dítě

100%

0%

FÁZE 1 | Rodinný majetek - typická podoba

Manželé (SJM) Dítě

75%

25%

0% 0%

FÁZE 3 | Rodinný majetek – nová rodina

Manželka Původní  dí tě Nový manžel Nové dítě

50%

25%

25%

FÁZE 4 | Rodinný majetek – úmrtí manželky 

Původní  dí tě Nový manžel Nové dítě



RODINĚPRÁVNÍ TÝM

11. července 2022 PŘEDMANŽELSKÉ SMLOUVY Stránka 12

KATEŘINA BÁROVÁ | ADVOKÁTKA

§ Kateřina Bárová se specializuje na oblast rodinného a trestního práva.

§ V oblasti rodinného práva se zaměřuje zejména na právní poradenství a zastupování klientů před soudy v řízeních týkajících
se úpravy poměrů k nezletilým dětem, tedy nastavení péče o nezletilé děti, vhodného režimu styku s nimi či stanovení
přiměřené výše výživného. Dále se věnuje rozvodům manželství, řešení vypořádání společného jmění manželů a právní
pomoci neprovdaným matkám či nerozvedeným manželkám k uplatnění jejich nároku na výživné vůči povinné osobě.

§ V oblasti trestního práva se zaměřuje především na obhajobu obviněných v přípravném řízení a v řízení před soudem.
Mimo jiné se věnuje i pomoci poškozeným osobám v trestním řízení, kde jako zmocněnec hájí práva poškozených a jejich
nároky na případnou náhradu škody.

VERONIKA BOČANOVÁ | SENIOR ADVOKÁTKA

§ Veronika Bočanová se specializuje na oblast rodinného a pracovního práva.

§ V oblasti rodinného práva se zaměřuje především na právní poradenství týkající se úpravy poměrů k nezletilým dětem,
jako je nastavení podmínek péče o děti, styku s dětmi a otázkám výživného. Věnuje se právním aspektům manželství včetně
jeho zániku, manželskému majetkovému právu, problematice rodičovské odpovědnosti a civilně procesní problematice
rodinného práva, zejména řešení sporných situací v souvislosti s rozpadem vztahů.

§ V oblasti pracovního práva má dlouholeté zkušenosti s přípravou pracovně právní dokumentace a nastavováním obsahu
pracovněprávních vztahů jak z pohledu zaměstnavatele, tak i zaměstnance.
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VLADEK KRÁMEK | PARTNER
§ Vladek Krámek se specializuje na oblast poradenství privátním klientům a oblast práva financí a kapitálových trhů.
§ V oblasti poradenství pro privátní klientelu se zaměřuje na strukturování držby a ochrany privátního majetku, budování

privátních holdingů, včetně svěřenských fondů či fondů kvalifikovaných investorů, a dále pak na problematiku mezigeneračního
transferu kapitálu, včetně family office (nastavení rodinné ústavy, řízení privátních holdingů, poradenství se správou
svěřenských fondů, a to včetně daňových aspektů privátních struktur).

§ V oblasti financí a kapitálových trhů se zaměřuje především na právní a regulatorní aspekty fondů kvalifikovaných investorů,
kapitálového trhu, regulace distribuce na finančním trhu a možnosti využití finančních nástrojů.

DAVID NEVESELÝ | PARTNER
§ David Neveselý se specializuje na oblast fúzí, akvizic, práva obchodních společností se zaměřením na lokální a přeshraniční

přeměny a transfery obchodních společností, finanční právo, právo kolektivního investování, poradenství v rámci transakcí
s výrazným daňovým aspektem.

§ Je spoluodpovědný za poskytování komplexního právně-daňového poradenství v oblasti služeb pro privátní klientelu. Mezi jeho
klienty patří nejen vlastníci úspěšných domácích i zahraničních podnikatelských uskupení patřících do žebříčku Czech Top 100
a vrcholoví manažeři, ale i příslušníci svobodných povolání či sportovci.

§ V oblasti akvizic, prodejů a koncernových restrukturalizací se v uplynulých letech účastnil řady transakcí jak na straně
prodávajících, tak kupujících, zejména v oblastech private equity, stavebnictví, automobilového průmyslu, finančních
a bankovních služeb.
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ÚVOD K PŘEDMANŽELSKÝM SMLOUVÁM
NEEXISTENCE PŘEDMANŽELSKÉ SMLOUVY (ZÁKONNÝ REŽIM)

§ Při uzavření manželství podle českého práva se automaticky uplatní
zákonný manželský majetkový režim – společné jmění manželů
(SJM).

§ Do SJM patří to, co získal kterýkoli z manželů za trvání manželství,
má to majetkovou hodnotu a není to zákonem ze SJM vyloučeno –
typicky tedy veškeré příjmy z výdělečné činnosti, ale také zisky z toho,
co patří výlučně jednomu z manželů.

§ Každý z manželů má také výlučný majetek (nemanželský majetek),
kterým jsou věci osobní potřeby a dále jakýkoliv majetek získaný:

– před uzavřením manželství; či

– během manželství jedním ze způsobů, který takový majetek
ze SJM vylučuje:

• dar;

• dědictví (odkaz);

• restituce;

• kompenzace náhrad škody na výlučném majetku;
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MANŽELSKÝ 
MAJETKOVÝ REŽIM

ROZŠÍŘENÉ SJM

ZÁKONNÝ 
REŽIM (SJM)

ZŮŽENÁ JMĚNÍ 

ODDĚLENÁ 
JMĚNÍ 
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• kompenzace za nemajetkovou újmu na přirozených právech;
nebo

• transformace z výlučného majetku (typicky z prostředků
získaných prodejem výlučného majetku).

§ V SJM je také to, co bylo pořízeno zčásti (byť i minimální)
za prostředky v SJM a zčásti za výlučné prostředky.

§ Manžel, který vložil své výlučné prostředky do získání toho,
co se následně stalo součástí SJM, má při vypořádání SJM po jeho
zániku nárok na vypořádání takto vložených prostředků formou tzv.
vnosu (který dokonce podléhá valorizaci).

§ Podle zákonného režimu nejsou manželé spoluvlastníky společného
jmění, každý z nich vlastní celé jmění. To znamená, že manželé nemají
podíly na majetku v SJM.

§ Součástí SJM jsou také dluhy převzaté za trvání manželství, vyjma:

– dluhů týkajících se výlučného majetku jednoho z manželů
v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku;

– dluhů převzatých jen jedním manželem bez souhlasu druhého
(leda by se jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných
potřeb).

DAR

DĚDICTVÍ

RESTITUCE

KOMPENZACE NÁHRAD ŠKODY NA VÝLUČNÉM MAJETKU

KOMPENZACE ZA NEMAJETKOVOU ÚJMU NA PŘIROZENÝCH 
PRÁVECH

TRANSFORMACE Z VÝLUČNÉHO MAJETKU (TYPICKY Z 
PROSTŘEDKŮ ZÍSKANÝCH PRODEJEM VÝLUČNÉHO MAJETKU)

MAJETEK KTERÝ NENÍ 
SOUČÁSTÍ SJM



ÚVOD K PŘEDMANŽELSKÝM SMLOUVÁM
DOHODY O MODIFIKACI MANŽELSKÉHO MAJETKOVÉHO REŽIMU

§ Tzv. „předmanželské smlouvy“ je sice rozšířený, ale zjednodušený
a nepřesný výraz pro dohody o modifikaci manželského
majetkového režimu (SJM).

§ Časové hledisko rozlišení těchto dohod:

– před uzavřením manželství – oddělení / rozšíření / zúžení / vznik
SJM k okamžiku zániku manželství .

– po uzavření manželství – oddělení / rozšíření / zúžení .

§ Hlavní rozdíl – u dohod po uzavření manželství je potřeba myslet na
vypořádání majetku v už existujícím SJM.

§ Základní druhy modifikací rozsahu SJM:

– režim oddělených jmění – SJM vůbec nevznikne / přestane
existovat; vše je nabýváno do výlučného vlastnictví, manželé mohou
disponovat se svým majetkem bez souhlasu druhého manžela;

– rozšíření SJM – výslovně určený (konkrétně, druhově nebo jiným
způsobem specifikovaný) majetek, který by jinak byl výlučný, budou
manželé do budoucna nabývat do SJM / již existující konkrétní
majetkové hodnoty se „přesunou“ z výlučného majetku do SJM
(např. věci získané darem či děděním nebo odkazem);
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REŽIM ODDĚLENÝCH JMĚNÍ ROZŠÍŘENÍ SJM

ZÚŽENÍ SJM SJEDNÁNÍ VÝHRADY VZNIKU SJM AŽ KE 
DNI ZÁNIKU MANŽELSTVÍ

DOHODY O MODIFIKACI 
MANŽELSKÉHO MAJETKOVÉHO 

REŽIMU



ÚVOD K PŘEDMANŽELSKÝM SMLOUVÁM

11. července 2022 PŘEDMANŽELSKÉ SMLOUVY Stránka 18

– zúžení SJM – výslovně určený (konkrétně, druhově nebo jiným
způsobem specifikovaný) majetek, který by se jinak stal součástí SJM,
bude nabývám do výlučného majetku manželů / již existující konkrétní
majetkové hodnoty se vyloučí ze SJM a vypořádají se mezi manželi;

– sjednání výhrady vzniku SJM až ke dni zániku manželství.

§ Možná související ujednání:

– odlišná pravidla správy společného (SJM) majetku;
– vypořádání mezi manželi pro případ zániku manželství;

– výživné pro případ rozvodu (včetně odbytného).

§ Nelze – úprava poměrů k nezletilým pro případ zániku manželství.

§ Efekt zápisu do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu –
ochrana třetích osob (dluhy a SJM viz § 731 a násl OZ).

§ Jak může předmanželská smlouva ochránit rodinný business:

– Ochrana majetku před věřiteli.

– Operativní možnost nakládání s majetkem – eliminace rizika
zneplatnění dispozice s majetkem pro nesouhlas manžela / manželky.

– Nastavení spravedlivých, transparentních pravidel, která budou
vyhovovat na míru rodině / rodinnému businessu jako celku.

75%

25%

FÁZE 2 | Rodinný majetek - úmrtí manžela

Manželka Dítě

100%

0%

FÁZE 1 | Rodinný majetek - typická podoba

Manželé (SJM) Dítě

75%

25%

0% 0%

FÁZE 3 | Rodinný majetek – nová rodina

Manželka Původní  dí tě Nový manžel Nové dítě

50%

25%

25%

FÁZE 4 | Rodinný majetek – úmrtí manželky 

Původní  dí tě Nový manžel Nové dítě



VHODNÉ NÁLEŽITOSTI
PŘEDMANŽELSKÉ SMLOUVY
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VHODNÉ NÁLEŽITOSTI
VŽDY JE DOBRÉ MÍT NA MYSLI

§ Důkladně zvážit optimální formu modifikace na míru konkrétního
manželského páru.

§ Přesnost a určitost formulací (nejčastější problém již uzavřených dohod
– slovní vyjádření neodpovídá záměru, spletení dojmů a pojmů apod. –
např. závazek není totéž, co dluh, dluh není pohledávka, majetek není
totéž, co jmění) – to platí zejména u zúžení SJM (úplné oddělení nebývá
problém).

§ Zúžením často dojde k opomenutí některý záležitostí, typicky:

– zisk z výlučného majetku;

– dluhy z výlučného majetku.

§ Dohoda o modifikaci a vypořádání má účinky inter partes –
tzn., že bez souhlasu třetí osoby, která je tím dotčená (typicky věřitele),
nemá vůči ní právní účinky.

§ Nezaměňovat SJM a vyživovací povinnost mezi manželi /
rozvedenými manželi a případně myslet v dohodě i na ni (včetně
problematiky společného bydlení, odbytného atd.)

§ Vypořádání pro případ skončení manželství a inflační doložka.
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PŘESNOST A 
URČITOST 

FORMULACÍ 

NEZAPOMENOUT NA 
ZISK A DLUHY

ZVÁŽIT OPTIMÁLNÍ 
FORMU MODIFIKACE 

INFLAČNÍ DOLOŽKA



PŘÍBĚHY Z PRAXE
PŘEDMANŽELSKÉ SMLOUVY
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PŘÍBĚHY Z PRAXE
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TYPICKÉ NEŠVARY

§ Nepřesné / neurčité formulace – nejistota platnosti ujednání; typicky
u zaměňování pojmů (pohledávka vs. dluh, závazek vs. dluh):

– Pokud dohoda sjedná, že manžel přebírá „pohledávku“
z hypotéčního úvěru, neznamená to, že se tím zavazuje k hrazení
splátek úvěru.

– Pokud je SJM zúženo o veškerý „majetek“, který by se jinak stal
součástí SJM po datu uzavření dohody, součástí SJM budou i nadále
dluhy dle zákonné úpravy („jmění“ = „majetek“ + „dluhy“).

§ Nedůsledné zúžení SJM:

– Opakovaně se nám dostávají do rukou dohody s komentářem,
že klient má zcela zúženo a ve skutečnosti tomu tak není –
např. opomenutí vyloučení zisku z výlučného majetku či jiných zdrojů
příjmu vede ke smísení zdrojů při nabývání majetku a ve výsledku
rozšiřování SJM o hodnoty, o nichž klient tvrdí, že jsou jeho výlučné,
a s tím spojené dispozice s takovým majetkem bez souhlasu druhého
manžela, a tedy riziko neplatnosti takových transakcí.

• Jeden klient v rámci zadání sdělil, že má ve výlučném majetku
společnost s ručením omezeným, protože ji pořídil za peníze
získané z jiné jeho výlučné společnosti (podíl na zisku).

NEPŘESNÉ / NEURČITÉ 
FORMULACE NEDŮSLEDNÉ ZÚŽENÍ SJM NEŘEŠENÍ DLUHŮ 



PŘÍBĚHY Z PRAXE
• Zisk z výlučných zdrojů ale vyloučen ze SJM neměl. Ukázalo se

tak, že největší majetková hodnota, kterou klient vlastní, je k jeho
nemilému překvapení součástí SJM.

– Nedůsledné vypořádání při zúžení SJM – nejsou řešeny vnosy
a investice ze SJM a do SJM; tedy možné (nechtěné) vzájemné
nároky pro budoucí vypořádání.

• Dostal se nám do rukou notářský zápis o zúžení SJM, podle něhož
měly v SJM zůstat (a do budoucna se do něj dostávat) pouze
nemovitosti pořízené jedním či oběma manželi. Veškeré příjmy
však spadaly do výlučného majetku každého z manželů.

• Smlouva však neřešila, jak se bude v případě zániku SJM
(např. rozvodem) řešit fakt, že byly v průběhu manželství
pořizovány nemovitosti sice do SJM, ale z výlučných prostředků
jednoho či obou manželů. Není tedy jasné, jestli SJM bude
manželům něco „dlužit“.

§ Nabytí majetku by mělo být provázeno vždy schopností prokázat tok
finančních prostředků (z výlučného majetku se nabývá výlučný majetek
atd.) – postačuje použít 1 Kč ze SJM a věc je nabyta do SJM.

§ Neřešení dluhů v dohodě o modifikaci manželského majetkového
režimu – Občanský zákoník má poměrně širokou ochranu věřitelů,
kteří mohou dosáhnout na SJM i při vymáhání výlučných dluhů.
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VHODNÉ DOPLNĚNÍ
PŘEDMANŽELSKÉ SMLOUVY
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VHODNÉ DOPLNĚNÍ
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§ Tři úrovně doplnění předmanželských smluv (jako jednoho
z nástrojů úpravy vztahů inter vivos):
– Úprava vztahů pro případ smrti (mortis causa) – závěť / dědická

smlouva:

o určení, kdo zdědí pozůstalost;

o určení dědických podílů;

o rozdělení konkrétních věcí a závazků mezi dědice;

o zřízení odkazu ohledně vybrané části majetku; nebo

o povolání vykonavatele závěti (určení správce pozůstalosti).

– Úprava vztahů za života (inter vivos):

• předběžné prohlášení – povolání opatrovníka
(opatrovník se povolává pro případ nemoci / zranění, kdy není
osoba schopna sama právně jednat);

– Komplexní řešení (jak mortis causa, tak inter vivos):

• rodinný nadační fond;

• rodinný svěřenský fond.

SPRÁVA 
POZŮSTALOSTI

ZÁVĚŤ

DĚDICKÁ 
SMLOUVA

NADAČNÍ FOND SVĚŘENSKÝ 
FOND

SMLOUVA O 
MANŽELSKÉM 
MAJETKOVÉM 

REŽIMU

PŘEDBĚŽNÉ 
PROHLÁŠENÍ

ÚPRAVA VZTAHŮ 
MORTIS CAUSA

ÚPRAVA VZTAHŮ MORTIS 
CAUSA I INTER VIVOS

(již zahrnuto v návrhu)

ÚPRAVA VZTAHŮ 
INTER VIVOS



JAK KOMUNIKOVAT K RODINĚ 
PŘEDMANŽELSKÉ SMLOUVY

11. července 2022 PŘEDMANŽELSKÉ SMLOUVY Stránka 26



JAK KOMUNIKOVAT K RODINĚ 
PARTNEŘI / MANŽELÉ

§ Je třeba komunikovat otevřeně a s ohledem na cíl a účel modifikace:
– ochrana rodinného majetku (případně i výlučného majetku druhého

z manželů) před věřiteli, tzn. že se primárně nejedná o řešení pro
případ skončení manželství

– operativní možnost nakládání s majetkem – eliminace rizika
zneplatnění dispozice s majetkem pro nesouhlas manžela / manželky;

– nastavení spravedlivých pravidel správy a vypořádání;

– součást komplexní úpravy rodinného majetku (tj. založení
nadačního / svěřenského fondu, předběžné prohlášení, závěť /
dědická smlouva).

– Správně vysvětlená modifikační smlouva a spravedlivě
nastavené mechanismy rozdělení a vypořádání mohou
eliminovat rozvrat partnerského vztahu do budoucna.

• Zažili jsme např. rozvod, který manželka zdůvodňovala svým
pocitem ekonomického vazalství (měli zúženo na maximum,
manželka se starala o děti, nepracovala, neměla vlastní příjem).

• Přes vysokou životní úroveň, kterou samozřejmě sdílela
s manželem, se nebyla schopna po vyprchání zamilovanosti
přenést přes fakt, že jí nic nepatřilo.
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JAK KOMUNIKOVAT K RODINĚ 
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DĚTI / POTOMCI

§ Je třeba zahrnout do informačního procesu i děti (samozřejmě
míněno dospívající nebo již dospělé děti), jelikož jsou
neopomenutelnými dědici manželů – tj. pro případ smrti jednoho
z manželů úprava vypořádání SJM významně ovlivňuje právo na povinný
díl a případně velikost podílu na zděděném majetku.

§ Platí to stejné jako u partnerů / manželů – třeba tuto záležitost
komunikovat dopředu a otevřeně (předejití případnému nešťastnému
sporu a rozvratu rodinného soužití).

§ Dostatečná informovanost mitiguje neočekávané spory v případném
dědickém řízení.

§ Naopak informační asymetrie může způsobovat dojem
nespravedlnosti majetkového vyrovnání mezi pozůstalými.

§ Navíc to má pozitivní výchovný efekt – dobrý příklad pro děti,
aby dbaly také o rodinný majetek a v případě svého vlastního manželství
si majetkový režim také vhodně modifikovali.



ZÁVĚR
PŘEDMANŽELSKÉ SMLOUVY
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Děkujeme za pozornost!

David Neveselý
partner
david.nevesely@havelpartners.cz

Kateřina Bárová
advokátka
katerina.barova@havelpartners.cz


