
Jistě nám dáte za pravdu, že bez hudby není žádná svatba 
pořádnou svatbou. 
Stejně tak jako políbení a prstýnky při obřadu, je hudba zcela 
neodmyslitelně součástí svatebních oslav. Pro mnoho párů je 
zcela nepředstavitelné, prožít svůj svatební den bez dobré 
hudební skupiny. 
Najít a vybrat si včas tu správnou, je velmi důležité, protože ve 
svatební den už žádnou jinou nebudete mít možnost shánět. 
Věnujte tedy výběru pozornost. 
Možná budete mít štěstí, protože jste tu úžasnou a skvělou 
kapelu slyšeli na jiné svatbě, kde jste byli jako hosté. To je ta 
nejlepší reference, protože jste ji měli možnost vidět a slyšet 
přímo v akci. Pokud máte jen předané doporučení, zkuste si 
na internetu vyhledat nějaké její vystoupení, video či audio. 
Nejlepší je samozřejmě video. Pokud vás produkce zaujala, 
ujistěte se, že mají v den vaší svatby volno. Také si vyjednejte 
platbu a výši platby. Většina kapel má hodinovou sazbu a vy 
tak budete vědět, co vás bude stát třeba navyšování počtu 
hodin, když se hosté nebudou chtít přestat bavit. 
Počítejte však s tím, že kapela si dává při hraní pauzy. Hudeb-
níci si potřebují odpočinout a posilnit se. V tuto dobu by však 
měla hrát alespoň reprodukovaná hudba, protože ticho na 
 párty nevy padá dobře. Většina kapel s tímto počítá a repro-
dukovanou hudbu automaticky během pauzy pouští. Ujistěte 
se, že i toto Vaše vybraná skupina umí. 
Velkou výhodou také bývá, když kapelník či zpěvák je i trochu 
moderátor a pomůže s tradičními věcmi, jako je první svatební 
tanec. Vyzve hosty na taneční parket a vysvětlí, co se bude 
dít, při házení svatební kyticí, pozve svobodné dívky a ženy 

a všem oznámí, co bude a uvede další svatební hry a tradi-
ce. I o tomto se s kapelníkem domluvte předem, aby nedo-
šlo k překvapení obou stran. Vy budete zklamaní, že to neumí 
a on bude překvapen, že po něm chcete něco, o čem jste mu 
předem neřekli. 
Dalším bodem, který byste s kapelou měli probrat je reper-
toár, který budou hrát. Hlavně proberte skladbu na svateb-
ní tanec. Tuto skladbu si většinou novomanželé vybírají bez 
ohledu, zda je ta skladba v repertoáru skupiny. Ujistěte se, zda 
Vám v tomto mohou vyjít vstříc.  
Důležitá informace, kterou byste měli od kapely zjistit, je jakou 
dobu potřebují na postavení aparatury a jak velké místo po-
třebují, včetně informace o elektrickém proudu (zda potřebují 
větší příkon). Nejlepší by bylo, aby bylo vše připraveno dříve, 
než přijdou hosté. I za cenu toho, že pokud se ve stejném 
místě koná i svatební hostina, bude vše již připraveno před 
hostinou. Hrát se ale začne až na svatební párty, která většinou 
na svatební hostinu navazuje. Jako odstrašující příklad mohu 
uvést jednu zkušenost s kapelou, která nejen že nechtěla při-
jet včas a postavit nástroje před začátkem párty, ale dokonce 
se kapelník rozhodl, nevyužít vstup, který mu byl doporučen, 
aby nenosil věci kolem hostů, ale donutil je, aby mu odsunuli 
stoly od dveří, které měl blíže parkoviště. Nemusím ani říkat, 
jak se změnila celá atmosféra svatby. 
Hudebníci by si měli uvědomit, že jsou objednaní na svatební 
oslavu a jsou tam pro všechny hosty a ne obráceně. Nechce-
me vám doporučovat jak jednat s kapelou, ale je to činnost, za 
kterou je placena a podle toho by se měli její členové chovat. 
Přejeme vám šťastnou ruku při výběru.
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Výběr kapely na svatební
párty | oslavu

Předmanželská smlouva

Pojem předmanželská smlouva je laickou veřejností všeobec-
ně spojován především s rozvodem manželství a s ním souvi-
sejícím rozdělením majetku. Uzavření předmanželské smlouvy 
je tak často považováno za známku pochybností o manžel-
ství a nedůvěru k partnerovi. Jak je to ale s předmanželskou 
smlouvou ve skutečnosti?

Pokud podrobněji prozkoumáme platnou právní úpravu, zjis-
tíme, že obecně vžitý pojem „předmanželská smlouva“ v čes-
kém právním řádu nikde nenajdeme. Český občanský záko-
ník (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) totiž pro úpravu 
majetkových poměrů snoubenců a manželů smlouvou pou-
žívá pojem „smluvený režim,“ který vystihuje podstatu tohoto 
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 institutu mnohem lépe než pojem „předmanželská smlouva.“ 
Jde v zásadě o dohodu snoubenců (či manželů) o tom, že 
jejich manželský majetkový režim bude odlišný od režimu 
zákonného, který stanoví občanský zákoník. Smlouva přitom 
může být uzavřena jak před vznikem manželství, tak mezi man-
želi po uzavření manželství. Vždy se ale může týkat jen bu-
doucích majetkových poměrů, tzn. nelze uzavřít smlouvu se 
zpětnou účinností. Je pravda, že smlouvou lze uspořádat 
i majetkové poměry pro případ zániku manželství, nicméně 
taková úprava se nemusí týkat pouze rozvodu a jde pouze 
o jednu z mnoha situací, kterou lze ve smlouvě o manželském 
majetkovém režimu řešit.
Abychom lépe pochopili, proč se může vyplatit „předman-
želskou smlouvu“ uzavřít, musíme se nejprve podívat na výše 
zmíněný zákonný režim společného jmění manželů (zkráceně 
SJM), který je v občanském zákoníku upraven v § 709–715. 
Součástí SJM je ze zákona vše, co nabyl jeden z manželů 
nebo co nabyli oba manželé společně za trvání manželství (s 
výjimkou darů, dědictví atp.). Zásadně tak předmětem SJM 
nebude majetek nabytý každým z manželů před vznikem man-
želství, ale zisk z takového majetku (pokud vznikl v době po 
uzavření manželství) již do SJM spadat bude. Poměrně zásad-
ní nevýhodou zákonného režimu, kterou si mnoho snoubenců 
neuvědomuje, je i fakt, že do SJM spadají rovněž dluhy jed-
noho z manželů vzniklé za trvání manželství. SJM dle zákon-
ného režimu pak manželé spravují zásadně společně nebo 
jeden z nich podle vzájemné dohody, přičemž pro jednání, 
která neleze považovat za běžná, je nezbytný souhlas druhé-
ho manžela. 
Zákonný režim SJM je velmi obecný a nemůže refl ektovat 
rozmanitost životních situací, ve kterých se snoubenci mo-
hou octnout. Pro takové případy je v § 716–723 občanského 
zákoníku upravena možnost ujednat si ve smlouvě režim SJM 
odlišný od zákonného režimu, přičemž lze smlouvou ujednat 
cokoli, co není zákonem zakázáno. Zákonodárce v nich (bu-
doucím) manželům poskytuje poměrně široký prostor pro 
úpravu svých majetkových poměrů tak, aby odrážela konkrét-
ní situaci (budoucích) manželů co nejpřesněji. Pro uzavření 
smlouvy o manželském majetkovém režimu se vyžaduje forma 
veřejné listiny, je tedy nutné zajít za notářem, který smlouvu 
v této formě sepíše. Cena za sepsání smlouvy se obvykle od-
víjí od hodnoty majetku ve smlouvě upraveného. Notář rovněž 
může provést zápis smlouvy do veřejného seznamu, přičemž 

takový zápis výrazně usnadňuje její případné uplatnění proti 
třetím osobám (např. proti věřiteli manžela lze omezení reži-
mu SJM namítat jen tehdy, prokáže-li se, že musel o omezení 
SJM vědět – to se při zápisu smlouvy ve veřejném seznamu 
považuje za prokázané).  Smluvený režim SJM lze pak rozdělit 
do čtyř kategorií – režim oddělených jmění, režim vyhrazující 
vznik společného jmění ke dni zániku manželství, režim rozší-
ření zákonného režimu SJM a režim zúžení zákonného režimu 
SJM.
Dva posledně zmíněné, tj. rozšíření a zúžení SJM, jsou v zá-
sadě pouhou modifi kací zákonného režimu ve vztahu ke kon-
krétnímu majetku. SJM lze rozšířit např. o dědictví (či jiný zá-
konem vyloučený majetek) nebo naopak zúžit o podíl manžela 
v obchodní společnosti a s ním související zisk a dluhy.
Zcela odlišným je režim oddělených jmění, kdy ke vzniku SJM 
vůbec nedojde. Každý z manželů disponuje vlastním ma-
jetkem nezávisle a bez souhlasu druhého manžela a každý 
z manželů rovněž odpovídá pouze za své vlastní dluhy. V pří-
padě pořízení věci z prostředků obou manželů bude pak tato 
věc předmětem podílového spoluvlastnictví manželů.
Posledním, poněkud méně jasným, režimem SJM je výhrada 
vzniku SJM ke dni zániku manželství. Tento režim kombinuje 
režim oddělených jmění a institutu vypořádání SJM v případě 
rozvodu manželství. Po celou dobu manželství totiž manže-
lé disponují svým výlučným jměním, tak jak je tomu v případě 
režimu oddělených jmění. Pokud by však mělo dojít k zániku 
manželství, je veškerý majetek (včetně dluhů) nabytý oběma 
manželi za dobu trvání manželství, respektive jeho zůstatek ke 
dni zániku manželství, přesunut do nově vzniklého SJM a to je 
následně vypořádáno tak, jako by tomu bylo v případě zá-
konného režimu SJM.
Závěrem lze shrnout, že představa „předmanželské smlouvy,“ 
jak je popsána v úvodu tohoto článku, úplně neodpovídá 
realitě platné právní úpravy. Smlouva o úpravě majetkového 
režimu manželů je v mnoha případech na jedné straně nástro-
jem ochrany druhého manžela a celé rodiny a na druhé straně 
nástrojem usnadňujícím správu majetku. Nejčastějším praktic-
kým případem takové situace je podnikání jednoho z manže-
lů. To je obvykle spojeno s vyšším rizikem dluhů i potřebami 
dispozice s majetkem souvisejícího s podnikáním, ke které by 
v případě zákonného režimu SJM byl nutný souhlas druhého 
z manželů.


