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PENIAZE A INVESTÍCIE — ROZVODY

Aké sú základné zásady pri delení majet-
ku po rozvode?
Predmetom vyrovnania je všetko, čo patrilo 
do bezpodielového spoluvlastníctva manže-
lov (BSM) a existovalo v čase jeho zániku. 
Prvou zásadou je rovnosť podielov oboch 
manželov. Počas trvania manželstva nie je 
určené, koľko majetku ktorý z manželov 
vlastní. Je to rozdiel oproti podielovému 
spoluvlastníctvu.

Druhou je zásada náhrady nákladov vy-
naložených na obstaranie spoločného alebo 
oddeleného majetku. Napríklad v prípade, 
ak manžel zdedí určitú sumu, ktorú inves-
tuje do spoločnej nehnuteľnosti, a teda vynaloží svoj majetok 
na kúpu spoločného majetku, je potrebné brať pri usporiadaní 
BSM na to ohľad a jeho vklad mu nahradiť. Treťou zásadou 
je prihliadanie na záujmy maloletých detí, ktoré sa uplatňuje 
pri rozdeľovaní majetku tomu manželovi, ktorému je dieťa 
zverené do starostlivosti na čas po rozvode.

Musí po rozvode exmanžel vyplatiť bývalú manželku zo 
svojej fi rmy? Za akých okolností a podľa akých pravidiel 
tak musí urobiť? 
Ak začne jeden z manželov podnikať, môžu nastať dve 
situácie. Prvá – nepodnikajúci manžel požiada súd o zru-
šenie bezpodielového spoluvlastníctva (ak podnikajú obaja 
manželia, má právo požiadať súd o zrušenie bezpodielového 
spoluvlastníctva ktorýkoľvek z nich). Zákon neurčuje žiadnu 
lehotu, dokedy tak musí urobiť, a preto majú manželia mož-
nosť kedykoľvek požiadať súd o zrušenie BSM, to znamená 
kedykoľvek po tom, čo niektorý z nich začal podnikať. Po 
zrušení BSM súdom patria príjmy z podnikateľskej činnosti 
len podnikajúcemu manželovi. Ak po zrušení BSM podniká 
manžel spoločne s druhým manželom, alebo s jeho pomocou, 
príjmy z podnikania si rozdelia tak, ako sa predtým písomne 
dohodli. Ak dohodu neuzatvorili, platí, že obaja majú rovnaký 
diel. Druhá situácia – ak nedôjde k zániku BSM z dôvodu 
podnikania jedného či oboch manželov, potom sú príjmy 

z podnikateľskej činnosti súčasťou bezpo-
dielového spoluvlastníctva a pri vyrovnaní 
sa musia zohľadniť.

Môže byť fi rma, v ktorej je napríklad 
manžel spolumajiteľom, subjektom skú-
mania pre vyplatenie exmanželky? Čo sa 
posudzuje?
Ak je predmetom vyrovnania podnik, súd 
bude prihliadať na to, komu podnik počas 
trvania manželstva patril a z akých zdrojov 
bol vytvorený – či zo spoločného majetku, 
alebo výlučného majetku jedného z man-
želov. Cenu podniku potom tvorí kladný 

rozdiel medzi aktívami a pasívami.

Ako sa vyrovnávajú podiely v iných fi rmách, ak v nejakých 
jeden, prípadne obaja z manželov fi gurujú?
Ak jeden z manželov za trvania manželstva nadobudne z pros-
triedkov patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva 
obchodný podiel, stáva sa takto získaný majetok zo zákona 
súčasťou spoločného majetku manželov. Súd rozhodujúci 
o vyrovnaní bezpodielového spoluvlastníctva rozhodne o pri-
delení obchodného podielu obvykle tomu z manželov, ktorý 
je spoločníkom obchodnej spoločnosti. Druhý manžel by tak 
mal byť z obchodného podielu vyplatený. Súd však nerozho-
duje o hodnote podielu. Cena obchodného podielu by mala 
byť ustanovená takzvanou obvyklou cenou (všeobecnou alebo 
trhovou). Ak peňažné prostriedky alebo iné veci vložené do 
obchodnej spoločnosti neboli v čase vkladu súčasťou BSM, 
potom tá časť obchodného podielu zodpovedajúca ich hodno-
te nebude predmetom vyrovnania.

Ako sa delia iné majetky – nehnuteľnosti, akcie, prípadne 
šperky či iné cennosti? 
Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nepatrí maje-
tok, ktorý jeden z manželov nadobudol buď ako dedičstvo, ale-
bo ako dar, ďalej veci slúžiace osobným potrebám (napr. oble-
čenie) alebo potrebné na výkon povolania len jedného manžela 
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(napr. odborná literatúra, pracovné nástroje) a veci vydané 
v rámci reštitúcií len jednému z manželov. Šperk napríklad 
môžeme charakterizovať ako vec výlučne pôsobiacu v osobnej 
sfére jedného z manželov, a tak bude z BSM vylúčená. Z iného 
pohľadu je potrebné skúmať aj spôsob nadobudnutia veci, ak 
ju dostane darom či ako dedičstvo, je taktiež z BSM vylúčená. 
Pri usporiadaní nehnuteľnosti patriacej do BSM môže súd po-
stupovať viacerými spôsobmi. Riadi sa pritom zásadami vyrov-
nania podielového spoluvlastníctva. Môže napríklad prikázať 
nehnuteľnosť len jednému manželovi, ktorý druhého manžela 
musí z tejto nehnuteľnosti vyplatiť. Pričom bez ohľadu na to, či 
ide o nehnuteľnosť alebo inú cennosť, bude sa vždy postupovať 
podľa zásad usporiadania BSM.

Na Slovensku neexistujú v právnom poriadku predman-
želské zmluvy. Ako sa obvykle riešia úpravy, v prípade, 
že sa chcú budúci manželia dohodnúť na majetkových 
záležitostiach pred uzatvorením manželstva?
Manželia môžu upraviť dátum vzniku BSM alebo jeho rozsah 
či správu. Môžu sa dohodnúť, že určia dátum vzniku bezpo-
dielového spoluvlastníctva až ku dňu zániku manželstva. To 
znamená, že za trvania manželstva manželia nadobúdajú ma-
jetok do svojho súkromného vlastníctva bez ohľadu na spôsob 
nadobudnutia a hospodária s ním podľa vlastného uváženia. 
Dňom zániku manželstva však vzniká BSM. Z podstát samo-
statných majetkov manželov sa vytvorí podstata tak samostat-
ných majetkov, ako aj bezpodielového spoluvlastníctva. Do 
podstaty BSM bude patriť všetko, čo by do nej patrilo, ak by 
manželia dohodu neuzavreli. Pri vyrovnaní sa však neuplatní 
zásada refundácie, pretože manžel až do zániku manželstva 
mohol s predmetným majetkom slobodne nakladať, ako by 
bol jeho vlastným.

Aké sú ďalšie možnosti?
Manželia môžu uzatvoriť aj dohodu o rozšírení, resp. zúžení 
rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva. Touto dohodou je 
možné vymedziť určitý okruh vecí, ktoré do bezpodielového 
spoluvlastníctva patriť nebudú, napríklad je možné vopred 
dohodnúť, že sa tam nezahrnú výnosy manžela z podnikania. 
Obmedziť však bezpodielové spoluvlastníctvo takým spôso-
bom, že by do neho už nepatrilo nič, nie je možné. 
 Ďalším druhom dohody upravujúcej bezpodielové spolu-
vlastníctvo manželov je dohoda o správe spoločného majetku. 
Manželia si v nej môžu stanoviť, že spoločný majetok budú 
spravovať spoločne, alebo že ho bude spravovať len jeden 
z nich. V druhom spomínanom prípade vzniká manželovi 
generálne plnomocenstvo na správu určitých záležitostí 
nahrádzajúce súhlas druhého manžela, ktorý by sa inak bez 
uzatvorenia tejto dohody vyžadoval pod hrozbou relatívnej 
neplatnosti. Všetky tri uvedené druhy dohôd si vyžadujú 
formu notárskej zápisnice, inak sú neplatné. 


