
Abstrakt 

Řízení o rozvod manželství 

Tato diplomová práce popisuje řízení o rozvod manželství. Toto téma jsem si zvolil, 

jelikož jej považuji za aktuální a praktické, a to vzhledem k faktu, že se v dnešní době rozvádí 

v podstatě každé druhé manželství. Cílem této práce je rozebrat a analyzovat kompletní právní 

úpravu tohoto institutu. 

Současná právní úprava řízení o rozvod manželství se nachází v zákoně č. 292/2013 Sb., 

o zvláštních řízeních soudních, kam byla vyčleněna ze zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 

řád. Došlo k tomu v rámci rekodifikace soukromého práva z roku 2014, součástí které bylo i 

přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v němž jsou upraveny hmotněprávní 

podmínky rozvodu manželství. 

Práce je rozdělena do čtyř kapitol. Toto členění je dle mého názoru důležité ke 

komplexnímu pochopení tohoto institutu. V úvodní kapitole jsou definovány základní pojmy, 

které jsou pro tuto práci stěžejní, tedy pojem manželství a jeho rozvod. Dále se v této kapitole 

nachází současná právní úprava rozvodového řízení, po které v závěru kapitoly následuje 

podrobný rozbor historického kontextu. 

Druhá kapitola pak popisuje rozvod manželství v hmotném právu. Jsou zde rozebrány 

hmotněprávní podmínky rozvodu manželství a dále modely rozvodu, kterými jsou rozvod se 

zjišťováním příčin rozvratu, rozvod bez zjišťování příčin rozvratu a rozvod manželství s „proti-

tvrdostní“ klauzulí. 

Třetí a zároveň nejdůležitější kapitola práce se nejdříve věnuje rozdílům mezi sporným 

a nesporným řízením a dále je zde rozebrána povaha řízení o rozvod manželství. Poté se 

zabývám rozvodem manželství s mezinárodním prvkem, zejména v rámci Evropské unie a dále 

procesem uznání cizích rozhodnutí v řízení o rozvod manželství v České republice. Následuje 

popis průběhu řízení a jednotlivých institutů řízení o rozvod manželství, které jsou obsažené v 

zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. 

 V poslední kapitole práce jsou popsány instituty, které jsou obdobné manželství, tj. 

registrované partnerství, nesezdané soužití párů, neboli „faktické manželství“, a církevní 

rozluka. V návaznosti na téma této práce se zabývám především jejich zánikem. 

 


