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Úvod 
Základem rodičovství bývá manželství, jak očekává zákon. Že tomu ani zdaleka ne 

vždy skutečně je, není neznámé. V této souvislosti považuji za nutné na úvod zmínit, že tato 

diplomová práce se věnuje pouze rozchodu manželů, resp. rozvodu, nikoliv rozchodu 

nesezdaných párů. 

Institut manželství jako odraz posvátné tradice, trvalosti a dlouhodobosti? S ohledem  

na vývoj jednotlivých kultur, lidských hodnot, ekonomie, a v neposlední řadě práva, se jeví,  

že tyto základní předpoklady manželství ztrácejí na svém významu. Proto zákon počítá 

s právní úpravou zániku manželství za života manželů, kterým je mj. rozvod. 

Zákon nám výslovně zakotvuje předpoklad trvalosti manželství. Nejen vzhledem 

k trvalosti, ale též ke stanovenému účelu je manželský svazek velice důležitý, protože,  

jak již zákon předpokládá, jeho účelem je založení rodiny, řádná výchova dětí, vzájemná 

pomoc a podpora. Vzhledem k tomu, že manželství nemusí vždy trvat věčně, považuji 

problematiku rozvodu za zásadní z hlediska důsledků, zejm. pokud jde o zásah do 

vzájemných rodinných vztahů, vliv na osobnost jedinců zainteresovaných rozvodem, ale 

především pokud jde o vývoj dítěte, které je rozvodem často zasaženo nejvíce, ačkoliv to na 

první pohled nemusí být dostatečně zřejmé. 

Jelikož se rozvod stává běžnou součástí našeho života, považuji tematiku rozvodu  

za zajímavou. Zajímavost a přínosnost tohoto tématu však nespatřuji jen v tom, že počet 

rozvodů stále narůstá, nicméně i s ohledem na zkoumání podmínek rozvodu. Totiž  

zda podmínky pro rozvod manželství nejsou z hlediska platné právní úpravy příliš 

benevolentní, což by mohla být jedna z příčin nárůstu neuvážených rozvodů. 

Co se týká struktury této diplomové práce, tato se člení na dvě části, a to na právní 

úpravu týkající se rozvodu rodičů a péče o dítě v České republice a na právní úpravu týkající  

se rozvodu rodičů a péče o dítě v Anglii. Anglickou právní úpravu jsem zvolila z toho důvodu,  

že Anglie je obecně považována za konzervativní zemi, která ctí tradiční hodnoty,  

zejm. ty rodinné. Z tohoto důvodu a zároveň z důvodů odlišného právního systému v České 

republice a Anglii, resp. kontinentálního a anglosaského právního systému, považuji srovnání 

právní úpravy právě s touto zemí za velice zajímavé téma. 
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V rámci první části týkající se rozvodu rodičů a péče o dítě v České republice bude  

pro lepší pochopení a přiblížení daného tématu první kapitola věnována vymezení základních 

pojmů, které souvisejí s tématem diplomové práce. 

Vzhledem ke skutečnosti, že v celé práci budou zmíněna a vykládána jednotlivá 

ustanovení právních předpisů, zaměřila jsem se v druhé kapitole této práce na výčet 

pramenů právní úpravy rozvodu rodičů a péče o dítě a zároveň na jejich stručnou 

charakteristiku pro lepší přehlednost a systematické zařazení tématu.  

Za těžiště této práce považuji třetí a čtvrtou kapitolu. Třetí kapitola se tak bude 

věnovat rozboru rozvodu v platném právu. S ohledem na skutečnost, že v dnešní společnosti 

stále přibývá počet rozvodů a rozvodovost se tak stává společenským fenoménem, považuji  

za užitečné zmínit základní statistická data. Následně budou uvedeny zákonné překážky 

rozvodu, tedy klauzule chránící zájem nezletilého dítěte a klauzule na ochranu bránícího se 

manžela. Česká právní úprava zná základní rozlišení na rozvod se zjišťováním příčin rozvratu 

a rozvod bez zjišťování příčin rozvratu, proto následně dojde k popisu rozdílných prvků mezi 

nimi. V neposlední řadě bude zmíněna základní procesněprávní úprava rozvodu. 

Vzhledem k tomu, že s rozvodem manželství často souvisí rozhodování o poměrech 

dítěte, bude následně popsána právní úprava péče o dítě po rozvodu a budou specifikovány 

jednotlivé varianty rozhodnutí týkající se péče o dítě, totiž péče jednoho z rodičů, střídavá 

péče, společná péče a zároveň další možnosti péče o dítě. V závěru kapitoly nebudou chybět 

procesněprávní aspekty péče o dítě. 

Jak již bylo výše zmíněno, druhá část této práce se zabývá právní úpravou rozvodu 

rodičů a péče o dítě v Anglii. Jednotlivé kapitoly v rámci této části obdobně kopírují strukturu 

první části této diplomové práce avšak s drobnými rozdíly. První a druhá kapitola se tak bude 

věnovat charakteristice základních pojmů a pramenům právní úpravy. 

Třetí kapitola bude věnována rozboru platné právní úpravy rozvodu, kterému budou 

opět předcházet statistické údaje týkající se rozvodovosti. Vzhledem ke skutečnosti, že 

právní úprava Anglie je v určitých aspektech odlišná od té české, zejm. je kladen větší důraz 

na odlišení jednotlivých příčin rozvratu manželství, zaměřím se proto na jejich popis. 

Závěrem této kapitoly budou shrnuty základní procesněprávní aspekty rozvodu. 

Na předchozí kapitolu naváže čtvrtá kapitola věnující se péči o dítě po rozvodu. 

Jelikož je při rozhodování o „osudu“ dítěte důležité klást důraz na jeho blaho, bude zde 

popsána právní úprava týkající se blaha dítěte a budou specifikovány okolnosti, na které 
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soud bere zřetel v případě rozhodování o úpravě poměrů dítěte. Následně bude popsáno 

rozhodnutí soudu týkající se úpravy poměrů dítěte, resp. jak soud rozhoduje o úpravě 

poměrů dítěte po rozvodu jeho rodičů. A obdobně jako v předchozích kapitolách bude 

závěrem zmíněna procesní úprava. 

Cílem této diplomové práce je analyzovat podmínky rozvodu podle platné české 

právní úpravy a zhodnotit, zda zákonodárce není z hlediska podmínek pro rozvod příliš 

shovívavý, či naopak zda neexistují příliš formální překážky k tomu, aby páry setrvaly 

v nefungujícím manželském svazku. Vzhledem ke skutečnosti, že je dítě rozvodem často 

zasaženo nejvíce, bude zároveň dalším cílem popsat jednotlivé varianty péče o dítě po 

rozvodu rodičů, podmínky pro vydání rozhodnutí o péči o dítě, jeho ochranu a souvislosti 

s tím spojené. Dalším cílem této diplomové práce je objasnit zásadní rozdíly a naopak nalézt 

shodné prvky mezi českou a anglickou právní úpravou rozvodu rodičů a péče o dítě.  
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I. ČÁST – ROZVOD RODIČŮ A PÉČE O DÍTĚ V ČR 

 

1. Základní pojmy 

Dříve, než budu podrobně rozebírat problematiku rozvodu a péče o děti, bych se ráda 

stručně věnovala základním pojmům, popř. institutům, na kterých je postavena tato 

diplomová práce, aby bylo zřejmé, v jakém rámci se budu pohybovat, ale i pro lepší 

srozumitelnost dalšího pojednání. Těmito pojmy jsou zejména rodinné právo, rozvod, rodiče, 

dítě a péče o ně. 

 

1.1 Rodinné právo 

Rodinné právo lze definovat jako soubor právních norem upravujících zejména právní 

stav příbuzných osob, jakož i manželů a osob sešvagřených, dále práva a povinnosti 

uvedených osob, i vzájemná práva a vzájemné povinnosti osob nahrazující péči rodičů a dětí 

svěřených do jejich péče.1 V neposlední řadě lze do rodinného práva zařadit právní normy 

týkající se právního stavu registrovaných partnerů a jejich vzájemná práva a povinnosti.2 

Rodinné právo je charakteristické svou zvláštní povahou vyplývající z toho,  

že předmětem právní úpravy jsou povinnosti a práva různé právní povahy (srov. dále),  

jakož i z toho, že přestože většina rodinněprávních norem patří do soukromého práva, 

zahrnuje i normy veřejnoprávní, např. v otázkách matričních, procesních a dalších.3 

Co se týče právní povahy rodinného práva, je tu právo statusové (upravuje se tu 

právní postavení osob, zejm. vznik a zánik manželství, vznik příbuzenství atd.). Dále se tady 

stanoví osobní práva a povinnosti osob – zejm. rodičů a dětí, manželů navzájem a podobně. 

Nadto se rodinné právo věnuje majetkovým právům a povinnostem jak manželů, tak dětí.4  

                                                 
1
 ZUKLÍNOVÁ, Michaela, DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA Jiří, a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý: Rodinné 

právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-325-8. s. 21 
2 

ZUKLÍNOVÁ, Michaela, DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA Jiří, a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý: Rodinné 
právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-325-8. s. 21 
3
 ZUKLÍNOVÁ, Michaela, DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA Jiří, a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý: Rodinné 

právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-325-8. s. 21 
4 

ZUKLÍNOVÁ, Michaela, DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA Jiří, a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý: Rodinné 
právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-325-8. s. 21 
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Zvláštnost rodinného práva lze spatřovat také v tom, že jeho normy mají především 

kogentní charakter, což znamená, že se v této oblasti zásada autonomie vůle uplatní 

v omezeném rozsahu, a to jen tam, kde to zákon výslovně připouští. Kogentní charakter 

norem rodinného práva je odrazem ochrany veřejného zájmu, resp. veřejného pořádku 

především u statusových věcí, a ochrany veřejného zájmu, pokud jde o zvláštní právní 

subjekt, nezletilé dítě.5 

Lze ale také říct, že rodinné právo zahrnuje to, co je uvedeno v rubrikách tří hlav 

druhé části občanského zákoníku6: manželství, příbuzenství a švagrovství, poručenství a jiné 

formy péče o dítě. 

 

1.2 Rozvod 

Jak vyplývá z rozhodných zákonných ustanovení, manželství zaniká pouze z důvodů, 

které stanoví zákon (§ 754 o.z.). Prvním důvodem zániku manželství je smrt manžela,  

a to i přesto, že občanský zákoník tento důvod výslovně nezmiňuje, avšak je za něj 

považován. Jako druhý důvod zániku manželství zákon uvádí změnu pohlaví člověka  

(§ 29 odst. 2 o.z.). Posledním důvodem zániku manželství je rozvod, resp. den právní moci 

rozhodnutí soudu o rozvodu (§ 755 o.z.). Rozvod lze definovat jako právní prostředek 

umožňující zrušení manželství za života manželů.7 Rozvod je tedy považován za jeden ze 

způsobů zániku manželství, přičemž česká právní úprava zná základní rozlišení na rozvod se 

zjišťováním příčin rozvratu a rozvod bez zjišťování příčin rozvratu. Základní rozdíly budou 

podrobně vymezeny v první části kapitoly třetí této diplomové práce. 

 

1.3 Rodiče, rodičovství 

Rodičovství má několik podob. Lze rozlišovat biologické, sociální a právní rodičovství.8 

Biologické rodičovství vychází z pokrevního příbuzenství, na rozdíl od rodičovství sociálního.  

Za sociálního rodiče jsou považovány osoby, které se o dítě fakticky starají, vychovávají ho.  

                                                 
5
 ZUKLÍNOVÁ, Michaela, DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA Jiří, a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý: Rodinné 

právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-325-8. s. 22 
6
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; dále jen „o.z.“ nebo „občanský zákoník“ 

7 
RADVANOVÁ, Senta a ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Kurs občanského práva: instituty rodinného práva.  

Praha: C.H. Beck, 1999. ISBN 80-7179-182-2. s. 61 
8
 HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Rodinné právo. 2. vydání.  

Praha: C.H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-644-9. s. 207 
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Co se týká právního pojetí rodiče, to zákon jako takový nedefinuje. Úprava vychází 

z přirozenoprávní myšlenky, která odpovídá přírodním zákonům, a to z existence jedné 

matky a jednoho otce.  Dále bude pojem rodiče v diplomové práci brán z pohledu právního. 

Pro úplnost je nutné uvést, že matkou dítěte je žena, která je porodila (§ 775 o.z.).  

Právní norma upravující mateřství je poměrně výstižná, a především velmi potřebná.  

Lze z ní totiž bez pochybností odvodit, že na právním postavení matky nic nemění asistovaná 

reprodukce, jelikož matkou dítěte je žena, která dítě porodila bez ohledu na dárcovství 

vajíček. Právní postavení matky neovlivňují ani anonymní či utajené porody nebo odložení 

dítěte do babyboxu.9 V neposlední řadě ani tzv. náhradní mateřství nemění právní význam 

matky dítěte, jelikož s ohledem na výše zmiňované kogentní ustanovení je matkou bez 

ohledu na genetický materiál vždy žena, která dítě porodí.10  

U určování otcovství dítěte je situace poněkud komplikovanější. Otcem dítěte je muž,  

na kterého dopadá některá ze zákonných domněnek otcovství s tím, že se teorie neshoduje  

na počtu domněnek, totiž zda jsou jen tři nebo je jich pět. Co se týká části teorie, která uvádí 

pět zákonných domněnek11, první z nich svědčí manželu matky (§ 776 o.z.). Druhá domněnka  

se týká určení otcovství dítěte narozeného v době mezi zahájením řízení o rozvod manželství  

a 300. dnem po rozvodu manželství, kdy za splnění určitých podmínek je otcem dítěte muž 

odlišný od manžela, popř. bývalého manžela matky dítěte (§ 777 o.z.). Třetí domněnka se 

týká dítěte narozeného z umělého oplodnění a vychází ze skutečnosti, že se má za to, že 

otcem dítěte je muž, který dal souhlas k umělému oplodnění (§ 778 o.z.). Čtvrtá domněnka 

otcovství vychází ze souhlasného prohlášení matky a muže, který tvrdí, že je otcem dítěte  

(§ 779 o.z.). Poslední, tedy pátá domněnka otcovství, svědčí muži, který s matkou dítěte 

souložil v rozhodné době (§ 783 o.z.). Druhá část teorie vychází ze třech zákonných 

domněnek otcovství12, přičemž první z nich vychází ze skutečnosti, že otcem je manžel matky 

dítěte, pokud se dítě narodilo za trvání manželství, resp. do uplynutí 300. dne po jeho zániku 

(§ 776 o.z.). K naplnění druhé domněnky je třeba souhlasné prohlášení matky a muže, který 

se chce stát otcem dítěte (§ 779 o.z.). V případě třetí domněnky se má za to, že otcem dítěte 

                                                 
9
 HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo  

(§ 655 – 975). Komentář. Praha: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-503-9. s. 515 (KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka) 
10 

HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo  
(§ 655 – 975). Komentář. Praha: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-503-9.. s. 515 (KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka) 
11

 ZUKLÍNOVÁ, Michaela, DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA Jiří, a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý: 
Rodinné právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-325-8. s. 78 - 83 
12

 SVOBODA, Karel. Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva. Praha: Wolters 
Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-512-2. s. 25 
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je muž, který s matkou v rozhodné době souložil. Rozhodná doba je taková, od které 

neprošlo od narození dítěte méně než 160 a více než 300 dní (§ 783 o.z.). 

Manželství, jak očekává zákon, bývá základem rodičovství. Že tomu ani zdaleka ne 

vždy skutečně je, není neznámé. Pro účely této práce je ale vhodné manželství vymezit. 

Manželství je zákonem definováno jako trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který 

stanoví zákon. Jeho hlavním účelem je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná 

podpora a pomoc (§ 655 o.z.). O manželství se dá konstatovat, že je to právní stav, což 

vyjadřuje zvláštnost tohoto právního poměru, který se od ostatních podstatně liší zejm. tím, 

že jde vždy o poměr mezi mužem a ženou, kdežto v ostatních právních poměrech (s výjimkou 

registrovaného partnerství) nezáleží na pohlaví subjektů. Manželství může vzniknout a 

zaniknout pouze způsobem, který je stanoven zákonem, kdežto v jiných právních poměrech 

(výjimkou je opět registrované partnerství) se uplatňuje zásada autonomie vůle v mezích 

zákona (§ 1 odst. 2 o.z.). V manželství navíc nemůže dojít ke změně v subjektech ani 

v obsahu (avšak není vyloučeno, aby se průběžně proměňovala konkrétní podoba právního 

poměru mezi manžely), protože nejde o obligační právní poměr.13 

 

1.4 Dítě 

Dítětem se rozumí potomek v přímé linii v prvním stupni (§ 772 a 773 o.z.), z čehož 

lze odvodit, že dítětem může být jak osoba nezletilá, tak osoba zletilá. Nezletilým dítětem  

pak rozumíme dítě, které nedovršilo osmnácti let (§ 30 odst. 1 o.z.). V této souvislosti i 

Úmluva o právech dítěte14 vychází z pojetí dítěte jako osoby, která nedosáhla zletilosti, 

přičemž se má za to, že zletilost se dosahuje v osmnácti letech, pokud právní řád toho 

kterého státu neumožní dosažení zletilosti dříve. Proto pokud se bude v diplomové práci 

v následujících kapitolách hovořit o dítěti, bude se tak jednat o dítě nezletilé. A vzhledem k 

tomu, že naše právní úprava rozdělila zletilost a nabytí plné svéprávnosti (§ 30 o.z.), bude 

tato práce pokládat za dítě takového nezletilého, který nenabyl plné svéprávnosti. To souvisí 

se skutečností, že  rodičovská odpovědnost zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti  

(§ 858 o.z.). 

 
                                                 
13

 RADVANOVÁ, Senta a ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Kurs občanského práva: instituty rodinného práva.  
Praha: C.H. Beck, 1999. ISBN 80-7179-182-2. s. 14 
14

 Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb., Úmluva o právech dítěte; dále jen „ÚPD“ 
nebo „Úmluva o právech dítěte“ 
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1.5 Péče o dítě 

Pojem péče o dítě, jedna z nejdůležitějších částí rodičovské odpovědnosti, není 

zákonem explicitně definován. Avšak je možno jej vymezit jako každodenní péči o osobu 

dítěte, zahrnující péči o zdraví dítěte, jeho tělesný, rozumový, citový a mravní vývoj  

(§ 858 o.z.). 

Součástí péče o osobu dítěte je i výchova dítěte, resp. výchovné působení na dítě. 

V tomto pojetí můžeme spatřit zásadní odlišnost od dřívější právní úpravy, kde zákon o 

rodině15 užíval pojem péče a pojem výchovy promiscue a nespatřoval mezi nimi rozdíl, ba 

spíš pojem výchova nadřazoval pojmu péče. Např. v případě svěření dítěte do péče po 

rozvodu manželství zákon o rodině hovořil o „svěření do výchovy“, dnes občanský zákoník 

mluví o „svěření do péče“. Tyto dva pojmy jsou často zaměňovány, nicméně podle 

občanského zákoníku je výchova jen složkou péče o osobu dítěte.16  

Před rozvodem rodičů je třeba rozhodnout o budoucích poměrech společného dítěte 

rodičů, jejichž manželství má být rozvedeno, a bude tedy rozhodnuto také o tom, do čí péče 

bude dítě svěřeno. Této problematice se budu podrobněji věnovat v kapitole čtvrté první 

části této diplomové práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině; dále jen „ZoR“ nebo „zákon o rodině“  
16

 ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA Josef a ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II  
(§ 655 - 975). Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-457-6. s. 490 (ZUKLÍNOVÁ, Michaela) 
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2. Prameny právní úpravy 

Práva a povinnosti manželů v souvislosti s rozvodem rodičů a péče o dítě jsou stejně 

jako jiné oblasti rodinného práva regulována zejm. na národní úrovni, ať již předpisy 

soukromoprávní či veřejnoprávní povahy. Nicméně pro Českou republiku je též významné 

celé množství mezinárodněprávních pramenů majících závaznou či doporučující povahu. Je 

však na místě zmínit také unijní právo, jehož předpisy se pro Českou republiku staly 

závaznými po vstupu do Evropské unie. 

 

2.1 Mezinárodní právo 

Vedle právních obyčejů jsou klíčovým pramenem v oblasti rodinného práva 

mezinárodní smlouvy. Podstatou mezinárodních smluv jakožto pramenů práva je, že 

vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament České republiky souhlas a 

jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí našeho právního řádu. Stanoví-li mezinárodní 

smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva (čl. 10 Ústavy17). V oblasti 

ochrany práv týkající se rodiny došlo k nárůstu přijatých mezinárodních smluv v druhé 

polovině minulého století. Lze konstatovat, že tuto „vlnu“ nastartovala Všeobecná deklarace 

lidských práv z roku 1948 schválená v OSN, která původně měla a stále má pouze 

doporučující charakter. Avšak následně byla její ustanovení převzata nejen do ústav 

jednotlivých států, ale také do mezinárodních úmluv přijímaných na ochranu lidských práv.  

Mezi nejvýznamnější z těchto mezinárodních úmluv patří bezpochyby Úmluva o 

ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950, jež byla přijata v  Radě Evropy a 

v České republice byla publikována pod č. 209/1992 Sb.18 Evropská úmluva o lidských 

právech je „základním kamenem“ v oblasti ochrany základních lidských práv, která se věnuje 

ochraně rodinného života zejm. ve svém čl. 8, kde zakotvuje právo na respektování 

rodinného a soukromého života a v čl. 12 týkajícího se práva uzavřít manželství. Právo na 

respektování rodinného a soukromého života není považováno za právo absolutní, nýbrž jen 

za právo relativní, což umožňuje státu zasáhnout do takového práva, přičemž nesmí jít o 

                                                 
17

 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky; dále jen „Ústava“ 
18

 Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., Úmluva o ochraně lidských práv a 
základních svobod; dále jen „EÚLP“ nebo „Evropská úmluva o lidských právech“ 
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zásah do jádra tohoto práva.19 Zásah je možný, pouze pokud jsou splněny podmínky uvedené  

v čl. 8 odst. 2 Evropské úmluvy o lidských právech. 

Další klíčovou úmluvou pro téma diplomové práce je Úmluva o právech dítěte z roku 

1989, která byla přijata v Organizaci spojených národů. Úmluva o právech dítěte je 

mezinárodní smlouva vymezující obecný katalog práv dítěte, které lze rozdělit do čtyř skupin 

– a) ochranná práva, b) práva směřující k zabezpečení blaha dítěte, c) práva směřující 

k osvobození dítěte, dávající dětem stejná práva jako dospělým, d) práva dítěte ve vztahu 

k jeho rodičům, pokud jde o sebeurčení dítěte, jeho samostatnost v rozhodování.20 Základní 

principy vycházející z Úmluvy o právech dítěte byly východiskem při přípravě dnes účinného 

občanského zákoníku, zejm. princip nejlepšího zájmu dítěte (čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech 

dítěte; § 866 o.z.). 

Úmluva o styku s dětmi z roku 2003 přijata Radou Evropy a v České republice 

publikována pod č. 91/2005 Sb. m. s.21 představuje další klíčovou mezinárodní smlouvu, 

která zakotvuje principy pro vydávání rozhodnutí o styku dítěte s rodičem zejm. 

v přeshraničních případech. 

Pro problematiku rozvodu je významná Úmluva o uznání rozvodů a zrušení 

manželského soužití z roku 1970 přijatá na Haagské konferenci o mezinárodním právu 

soukromém a v České republice publikována pod č. 131/1976 Sb.22 Tato úmluva se věnuje 

problematice uznání a výkonu rozhodnutí o rozvodu, které vynesl soud v jiném státě. Její 

ustanovení jsou postavena na klíčovém principu, že pokud rozhodnutí splňuje Úmluvou o 

uznání rozvodu a zrušení manželského soužití stanovené podmínky, není potřeba obecného 

postupu uznávání, kterým je zvláštní řízení před Nejvyšším soudem České republiky  

(§ 51 zákona o mezinárodním právu soukromém23). To znamená, že rozhodnutí vydané 

                                                 
19

 HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Rodinné právo. 2. vydání.  
Praha: C.H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-644-9. s. 10 
20

 HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Rodinné právo. 2. vydání.  
Praha: C.H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-644-9. s. 10 
21

 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 91/2005 Sb. m. s., Úmluva o styku s dětmi; dále jen „ÚSsD“ nebo 
„Úmluva o styku s dětmi“  
22

 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití č. 131/1976 
Sb., Úmluva o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití; dále jen „ÚURaZMS“ nebo „Úmluva o uznávání 
rozvodů a zrušení manželského soužití“ 
23

 Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém; dále jen „z.m.p.s.“ nebo „zákon o mezinárodním 
právu soukromém“  
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v jiném státě opatřené doložkou právní moci se předloží matričnímu úřadu24 s úředně 

ověřeným překladem do českého jazyka a s náležitým vyšším ověřením, nestanoví-li Úmluva 

o uznání rozvodů a zrušení manželského soužití něco jiného.25 

 

2.2 Právo Evropské unie 

Tím, že Česká republika vstoupila do Evropské unie, se pro ni staly závaznými 

prameny práva Evropské unie, které můžeme dělit na primární a sekundární.  

V rámci primárního práva je z hlediska rodinného práva významná Listina základních 

práv Evropské unie z roku 200026, která zakotvuje základní principy převzaté zejm. 

z Evropské úmluvy o lidských právech a z nemalé části také z judikatury Soudního dvora 

Evropské unie.27 Důležitý je zejm. čl. 8 LZP EU přiznávající každému právo na respektování 

jeho soukromého a rodinného života, obydlí a komunikace. Dále čl. 9 LZP EU, který zaručuje 

právo uzavřít manželství a založit rodinu v souladu s vnitrostátními zákony, které upravují 

výkon těchto práv. Významný čl. 24 LZP EU upravuje práva dítěte, zejm. princip nejlepšího 

zájmu dítěte. 

Za hlavní nástroj sekundárního práva jsou považovány směrnice a nařízení. Pro práva  

a povinnosti týkající se rodiny je významné nařízení o příslušnosti a uznávání a výkonu 

rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti z roku 2005.28 

Nařízení Brusel II bis představuje procesní předpis upravující mezinárodní příslušnost 

jednotlivých soudů v oblasti rodinného práva a vztahuje se mimo jiné na případy související  

s rozvodem, nikoliv však na důvody rozvodu, záležitosti spojené s rozvodem, jako je  

např. vyživovací povinnost a podobně. Podle nařízení Brusel II bis se cizí rozhodnutí ve 

věcech rozvodu automaticky uznávají, aniž by bylo potřeba zvláštní řízení  

                                                 
24

 Předmětné rozhodnutí se předkládá matričnímu úřadu, jelikož výkon působnosti na úseku matrik, resp. 
matriční knihy, vedou matriční úřady v souladu s § 2 a § 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a 
příjmení a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o matrikách“). Do matriční knihy se zapisuje 
mimo jiné rozvod manželství podle § 5 zákona o matrikách. 
25

 Rozvod – Česká republika [online]. Portál evropské e-Justice. [cit. 2018-2-10].  
Dostupné z: https://e-justice.europa.eu/content_divorce-45-cz-maximizeMS_EJN-cs.do?member=1 
26

 Listina základních práv Evropské unie (2012/C326/02); dále jen „LZP EU“ nebo „Listina základních práv EU“ 
nebo „Listina základních práv Evropské unie“  
27

 EUR-Lex — Access to European Union law [online]. [cit. 2018-2-10].  
Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=LEGISSUM:l33501 
28

 Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. 11. 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech 
manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000; dále jen „nařízení 
Brusel II bis“ 
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(čl. 21 odst. 1 Brusel II bis). Nařízení Brusel II bis obsahuje relativně širokou definici 

rodičovské odpovědnosti, která zahrnuje především právo péče o dítě a právo na styk 

s dítětem. Vztahuje se na záležitosti týkající se péče o dítě a práva na styk s dítětem 

s ohledem na určení mezinárodní příslušnosti a tzv. automatického uznávání rozhodnutí ve 

věcech rodičovské odpovědnosti.29   

Toto a jiná nařízení jsou přímo aplikovatelná, resp. obecně závazná a bezprostředně 

použitelná. Obecně mají nařízení přednost před zákony. Základní zásada práva EU týkající se 

aplikační přednosti práva EU před národním právem pochází z judikatury Soudního dvora EU, 

zejm. z případu známého pod názvem Van Gend en Loos30 či Costa v. ENEL.31 Co se týká 

vztahu mezinárodních smluv k nařízením, tak jednotlivá nařízení upravují samostatně svůj 

vztah k mezinárodním smlouvám. 

 

2.3 Vnitrostátní právo 

Obecný rámec ochrany rodiny jakožto základního práva vymezuje čl. 4 Ústavy, který 

stanoví, že základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci. Základním právům 

samým je věnována pozornost v Listině základních práv a svobod32, která ve své preambuli 

uznává přirozená práva člověka. Významným je čl. 10 LZPS zakotvující ochranu osobnosti 

před neoprávněným zásahem do soukromého a rodinného života. Pro téma diplomové práce 

lze považovat za nejpodstatnější čl. 32 LZPS stanovující v odst. 1, že rodičovství a rodina jsou 

pod ochranou zákona. Na rozdíl od celkem výjimečného ust. § 3 odst. 2 písm. b) o. z., které 

chrání také manželství, Listina základních práv a svobod manželství nechrání. Listina 

základních práv a svobod zaručuje zvláštní ochranu dětí a mladistvých a výslovně zdůrazňuje 

rovnoprávnost dětí narozených v manželství či mimo ně (čl. 32 odst. 3 LZPS). Dále stanovuje, 

že péče o děti a jejich výchova je právem rodičů, a naopak že děti mají právo na rodičovskou 

výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů 

odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona (čl. 32 odst. 4 LZPS). 

                                                 
29

 PAUKNEROVÁ, Monika, RŮŽIČKA, Květoslav a kol. Rekodifikované mezinárodní právo soukromé.  
Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014. ISBN 978-80-87146-94-1. s. 95 - 105 
30

 Rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 5.2.1963, N. V. Algemene Transport-en Expeditie 
Onderneming Van Gend en Loos v. Netherlands Fiscal Administration (26/62) 
31

 Rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 15.7.1964, Flaminio Costa v. E.N.E.L. (Ente nazionale energia 
elettrica, impresa già della Edisonvolta) (6/64) 
32

 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako 
součásti ústavního pořádku České republiky; dále jen „LZPS“ nebo „Listina základních práv a svobod“ 
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V neposlední řadě je stanoveno, že rodiče pečující o děti, mají právo na pomoc státu, 

přičemž podrobnosti o tomto právu a právech v předchozích odstavcích čl. 32 LZPS stanoví 

zákon (čl. 32 odst. 5 a 6 LZPS). 

Dostáváme se ke klíčovému pramenu upravujícímu rozvod rodičů a péči o dítě, 

kterým je občanský zákoník, jenž zrušil mimo jiné předchozí občanský zákoník33 a zákon o 

rodině, v nemž byly rodinněprávní poměry upraveny. Jak již bylo výše uvedeno, rodinnému 

právu se věnuje část druhá občanského zákoníku, která se člení na tři hlavy: manželství, 

příbuzenství a švagrovství, poručenství a jiné formy péče o dítě. Není však jedinou částí 

občanského zákoníku dotýkající se úpravy rodinněprávních vztahů. Důležitou je též část první 

s názvem „Obecná část“ upravující klíčové pojmy významné pro člověka jako takového a jeho 

rodinu – např. § 30 o.z. o zletilosti a § 31 a násl. o.z. o svéprávnosti nezletilých. Dále jsou 

tady zakotveny základní zásady – především § 3 odst. 2 písm. b) o.z., výše zmíněný, 

stanovující, že rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní zákonné ochrany; významnou 

součástí této části občanského zákoníku jsou také aplikační a výkladová pravidla právního 

předpisu. 

Z procesního hlediska je pro rodinněprávní vztahy relevantní především zákon  

o zvláštních řízeních soudních34 upravující rozhodování o nesporných právních věcech, 

především v rámci řízení ve věcech rodinněprávních – § 367 a násl. z.ř.s. a § 466 a násl. z.ř.s. 

Podle tohoto zákona se postupuje v nesporných řízeních, resp. ve věcech péče o nezletilé 

dítě a též v řízení o rozvodu manželství, které však vzhledem ke znění rozhodných ustanovení 

občanského zákoníku má zčásti povahu sporného řízení. Podpůrně je též aplikován občanský 

soudní řád35 – obecný procesní předpis, který upravuje postup soudu a účastníků 

v občanském soudním řízení (§ 1 odst. 3 z.ř.s.). Použije se zejména v případě sporných 

majetkových věcí manželů. V rámci procesního hlediska stojí za zmínku také zákon o 

mediaci36 upravující postup při alternativním způsobu řešení sporu. Řešení konfliktů 

vyplývajících z rodinných vztahů prostřednictvím rodinné mediace se v současné době 

dostává do popředí zájmu. 

                                                 
33

 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 
34

 Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních; dále jen „z.ř.s.“ nebo „zákon o zvláštních řízeních 
soudních“  
35

 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád; dále jen „o.s.ř.“ nebo „občanský soudní řád“  
36

 Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a změně některých zákonů; dále jen „zákon o mediaci“ 
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Pro statusové věci má zásadní význam zákon o matrikách, jménu a příjmení, zejm. 

jeho § 11a upravující působnost orgánu veřejné moci, před kterými lze uzavřít manželství, 

dále § 14 a násl. zákona o matrikách stanovující, co se zapisuje do matričních knih a také  

§ 61 a násl. zákona o matrikách vymezující pravidla pro určení či změnu jména a příjmení. 

Zásadním pramenem veřejnoprávní povahy je zákon o sociálně-právní ochraně dětí37.  

V neposlední řadě stojí za zmínku zákon o mezinárodním právu soukromém 

upravujícím rodinněprávní vztahy s mezinárodním prvkem. Tento zákon se použije, 

nestanoví-li mezinárodní smlouva nebo přímo použitelný předpis Evropské unie něco jiného. 

Relevantními ustanoveními jsou § 47 a násl. z.m.p.s. obsahující normy o mezinárodní 

pravomoci, rozhodném právu a uznání a výkonu pro poměry mezi manžely a § 53 a násl. 

z.m.p.s. upravující poměry mezi rodiči a dětmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37

 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí; dále jen „z.o.s.p.o.d.“ nebo „zákon o sociálně-právní 
ochraně dětí“  
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3. Rozvod v platném právu 

Jak již bylo nastíněno výše, rozvod manželství představuje jeden ze způsobů zániku 

manželství a lze říci, že se bohužel už dávno stal běžnou součástí společenského života. Proto 

se v úvodu kapitoly pozornost obrátí na dostupné statistické údaje týkající se rozvodovosti  

za rok 2017.  

Ze statistiky Českého statistického úřadu zpracované na základě údajů Ministerstva 

spravedlnosti ČR38 zjistíme, že za posledních 25 let se v průměru rozvádí přes  

30 000 manželství ročně (což odpovídá polovině počtu sňatků), přičemž v roce 2017 bylo 

rozvedeno 25 800 manželství a od roku 2000 dochází ke snížení počtu rozvodů. Důvod 

klesajícího počtu rozvodů je spatřován ve snižujícím se počtu sňatků v předchozích letech. 

Od 1. ledna 2014 lze podat společný návrh obou manželů na rozvod manželství a statistiky 

jsou důkazem toho, že se tato možnost osvědčila. Téměř 43,8 % rozvodů bylo v roce 2017 

iniciováno společným návrhem, v 36,4 % se jednalo o zahájení řízení o rozvod manželství 

z podnětu ženy a 19,9 % z podnětu muže, což se nijak neodchyluje od poměru rozvodů od 

roku 2006, kdy z větší části je iniciátorem rozvodu žena. 

Pokud jde o další pozoruhodná „rozvodová“ data, v roce 2017 bylo 24 % rozvedených 

mužů ve věku 40 – 44 let, nejméně jich bylo ve věku do 29 let věku. V případě žen  

bylo 23,5 % z nich ve věku 40 – 44 let, nejnižší počet rozvedených žen byl též do 29 let jejich 

věku, což může být odrazem poklesu počtu  mladších párů, resp. úbytek uzavřených sňatků 

vůbec. 

Z pohledu doby trvání manželství jsou obecně nejpočetnější rozvody v období  

po 5 až 9 letech manželství, jež činily 22,3 % z celkových rozvodů za rok 2017. Nejméně 

početné jsou pak rozvody po 30 a více letech trvání manželství, konkrétně 8,2 % z rozvodů 

v roce 2017. Průměrná délka trvání manželství při rozvodu v roce 2017 činila 13,2 let.   

Co se týká vývoje počtu rozvodů s nezletilým dítětem, v roce 2017 bylo rozvodem 

zasaženo celkem 23 752 nezletilých dětí. Rozvody s nezletilými dětmi však představovaly 

celkem 59 % ze všech rozvodů, jejichž podíl mírně vzrostl ve srovnání s předchozími lety. 

Rozvodů bez nezletilých dětí pak bylo 41, %. Zajímavostí je převažující počet rozvodů bez 

                                                 
38

 Veškerá data uvedená v této kapitole jsou čerpána z:  
Vývoj obyvatelstva České republiky 2017 [online]. Český statistický úřad. [cit. 2019-3-14].  
Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/61565976/1300691803.pdf/104cb875-5ab9-49b8-a048-
d9e3a0d83684?version=1.4 
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nezletilých dětí v případě manželství v době do 3 let od uzavření manželství. V případě trvání 

manželství od 4 do 22 let tvořily většinu rozvody s přítomností nezletilých dětí, avšak největší 

podíl rozvodů s přítomností nezletilých dětí byl v době 13 až 17 let trvání manželství. 

Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu rozvodů bych ještě ráda zmínila příčiny 

rozvratu manželství.39 Statistika40 dokazuje, že většina manželství zanikla z důvodu 

„rozdílnosti povah, názorů a zájmů“.41 V roce 2017 tomu bylo přibližně 58 %, u téměř 27 % 

soud nezjistil příčinu rozvratu a téměř u 10 % rozvodů soud identifikoval kategorii „ostatní 

příčiny“. Co se týká konkrétněji formulovaných příčin rozvratu, pak necelá 3 % manželství 

zanikla z důvodu nevěry na straně jednoho z manželů. Dalšími příčinami rozpadu manželství 

byly např. alkoholismus, zlé nakládání či odsouzení pro trestný čin, neuvážený sňatek, 

zdravotní důvody nebo sexuální neshody. 

Jak tedy vyplývá ze statistických údajů, počet manželství končící rozvodem je značně 

vysoký. Jaká je příčina celospolečenského fenoménu rozvodovosti, však není stěžejní pro 

toto téma, nicméně bych se ráda zaměřila na právní regulaci rozvodu z hmotněprávního 

pohledu, zejména na jeho podmínky, které mohou mít vliv na nárůst či úbytek počtu 

rozvodů.  

3.1 Obecná charakteristika rozvodu 

Rozvod manželství je zákonný způsob ukončení manželského svazku za života 

manželů již od počátku tzv. První republiky. Vývoj právní úpravy je poznamenán několika 

změnami, a to např. tím, že dnes se nerozlišuje mezi rozlukou a rozvodem manželství, jak 

tomu bylo dříve, resp. od r. 1919 do r. 1950, přičemž mezi dnešní rozvod a dřívější rozluku je 

možné dát rovnítko. Z hlediska historického vývoje právní úpravy rozvodu je stěžejní reforma 

                                                 
39

 Pro úplnost je nutné uvést, že příčiny rozvratu manželství, které statistika využívá, jsou však velmi obecné  
a nepostihují ani zdaleka skutkový stav. 
40

 Rozvody podle příčiny rozvratu manželství 2017 [online]. Český statistický úřad [cit. 2019-3-14].  
Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/61566220/13006718rc10.pdf/be4b4001-6056-49d2-
b05b-5ddef12a85c7?version=1.0 
41

 „Rozdílnost povah, názorů a zájmů“ jakožto příčina rozvratu manželství je však natolik obecná, že tvoří  
tzv. sběrnou kategorii. Proto lze uzavřít, že má takřka nulovou vypovídající hodnotu. 
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rozvodu provedená tzv. velkou novelou zákona o rodině z roku 199842, která byla ve 

značném rozsahu převzata do dnes účinné právní úpravy.  

České právo upravuje pouze jediný rozvodový důvod na rozdíl od právních řádů jiných 

států, které znají např. princip zavinění43 či princip dohody44. Ust. § 755 o.z. zná tedy důvod 

jediný. Někdy se hovoří o objektivním rozvodovém důvodu, kterým je tzv. kvalifikovaný 

rozvrat manželství. Jím se rozumí to, že soužití manželů je hluboce, trvale a nenapravitelně 

rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. Z toho vyplývá, že kvalifikovaný rozvrat je 

poměřován nejen délkou a intenzitou, ale také tím, že nelze očekávat obnovení soužití 

manželů. Hluboký rozvrat je spatřován v tom, že se dotýká samé podstaty manželství, kdy 

spolu manželé odmítají žít tak, jak tomu bývá v běžném manželství.45 Trvalým rozvratem se 

rozumí takový, který trvá již delší dobu, přičemž je uváděna hranice alespoň šesti měsíců.46 A 

nakonec za nenapravitelnost je považována skutečnost, že nelze očekávat obnovení 

manželského soužití.47 

Pro úplnost je vhodné uvést, že v souvislosti s hodnocením rozvratu nezáleží na 

skutečnosti, zda spolu manželé fakticky bydlí nebo nebydlí, protože může nastat stav, kdy 

spolu manželé bydlí v jednom bytě (domě), ale nežijí spolu, a naopak mohou bydlet 

odděleně např. z důvodu studia jednoho z nich či z pracovních důvodů, ale přesto spolu žijí.48  

Pokud tedy soud rozhoduje o rozvodu, musí být prokázáno definitivní ukončení 

osobního společenství manželů i existence rodinné domácnosti bez pravděpodobnosti 

usmíření se. Výkladu „absence manželského soužití“ se věnuje ust. § 758 o.z., podle kterého 

je obsah výše zmíněného výrazu naplněn tehdy, jestliže manželé netvoří manželské či 

rodinné společenství. Přitom není rozhodující, zda mají, popř. vedou rodinnou domácnost. 

                                                 
42

 Zákon č. 91/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších 
předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů; dále jen „velká novela zákona o rodině z roku 1998“ nebo 
„velká novela zákona o rodině“ 
43

 Princip zavinění zná např. rakouské právo. 
44

 Rakouské právo zná též princip dohody jakožto rozvodový důvod. 
45

 ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA Josef a ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II  
(§ 655 - 975). Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-457-6. s. 225 (ZUKLÍNOVÁ, Michaela) 
46

 ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA Josef a ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II  
(§ 655 - 975). Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-457-6. s. 225 (ZUKLÍNOVÁ, Michaela) 
47

 ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA Josef a ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II  
(§ 655 - 975). Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-457-6. s. 226 (ZUKLÍNOVÁ, Michaela) 
48

 HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo  
(§ 655 – 975). Komentář. Praha: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-503-9. s. 449 (HRUŠÁKOVÁ, Milana  
a WESTPHALOVÁ, Lenka) 
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V zákonné úpravě nenalezneme definici rodinné domácnosti, nicméně jí můžeme rozumět 

místo, kde manželé nebo rodina žijí. Místo, kde žije dotyčné životní společenství, které je 

charakterizované tím, že jeho členové k sobě patří způsobem, který se navenek jeví jako 

rodina v obvykle chápaném slova smyslu.49 Lze tedy shrnout, že absence manželského soužití 

je dána tehdy, netvoří-li manželé manželské či rodinné společenství, přičemž není rozhodné, 

zda mají či vedou rodinnou domácnost, a to s tím, že alespoň jeden z manželů zjevně nechce 

obnovit manželské společenství (§ 758 o.z.). 

 

3.2 Protitvrdostní klauzule 

Existuje-li některá ze zákonných překážek rozvodu obvykle nazývaná jako  

tzv. protitvrdostní klauzule, nemůže soud manželství rozvést, a to i přes to, že je splněna 

podmínka kvalifikovaného rozvratu manželství. Jedná se buď o klauzuli ve prospěch dítěte, 

nebo klauzuli ve prospěch manžela. 

 

3.2.1 Protitvrdostní klauzule ve prospěch dítěte 

Klauzule chránící zájem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo plné svéprávnosti  

a které je společným dítětem manželů, je upravena v § 755 odst. 1 písm. a) o.z. Tato klauzule  

se nevztahuje na dítě jednoho z manželů pocházející z jeho předchozího manželství nebo 

soužití.50  

Jak již bylo výše naznačeno, i přesto, že existuje kvalifikovaný rozvrat manželství, 

nelze jej rozvést, pokud by byl rozvod v rozporu se zájmem nezletilého dítěte. Tento zájem 

dítěte na trvání manželství musí být dán zvláštními důvody, přičemž nejčastěji se jako důvod 

uvádí nemoc dítěte, která je takového rázu, že je vyžadována přítomnost i ekonomické 

zajištění obou rodičů (typicky invalidita či závažné zdravotní postižení dítěte).51 Existenci 

zvláštního důvodu zjišťuje soud především dotazem u opatrovníka jmenovaného soudem pro 

řízení o úpravu poměrů k dítěti po rozvodu (§ 755 odst. 1 písm. a) o.z.).  

                                                 
49

 ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA Josef a ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II  
(§ 655 - 975). Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-457-6. s. 74 (ZUKLÍNOVÁ, Michaela) 
50

 HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo  
(§ 655 – 975). Komentář. Praha: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-503-9. s. 451 (HRUŠÁKOVÁ, Milana  
a WESTPHALOVÁ, Lenka) 
51

 ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA Josef a ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II  
(§ 655 - 975). Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-457-6. s. 226 (ZUKLÍNOVÁ, Michaela) 
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Pokud soud rozhodující o rozvodu dojde k závěru, že se jedná o některý ze zvláštních 

důvodů, je povinen návrh na rozvod manželství zamítnout. Z logiky věci soud péče o nezletilé 

dítě rozhodující o poměrech dítěte pro dobu po rozvodu nemůže návrh na úpravu poměrů 

zamítnout z důvodu existence zvláštního důvodu, jelikož by šlo o denegatio iusticiae.52  

 

3.2.2 Protitvrdostní klauzule ve prospěch manžela 

Zákonodárce zakotvil ust. § 755 odst. 2 písm. b) o.z. na ochranu manžela, který  

se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla 

rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch 

zachování manželství. Výjimku z tohoto pravidla představuje okolnost, že spolu manželé 

nežijí alespoň po dobu tří let. 

Podmínky výše uvedené musí být splněny kumulativně. Podmínku, že manželem 

bránícím se rozvodu musí být ten z manželů, který se na rozvratu porušením manželských 

povinností převážně nepodílel, nelze vykládat tak, že by se zjišťovala vina druhého manžela  

na rozvratu. Vychází se však z míry přičinění o rozvrat, jehož příčiny jsou jak objektivní – 

např. invalidita či neplodnost jednoho z manželů, tak subjektivní.53 

Další podmínkou pro uplatnění klauzule ve prospěch manžela je způsobení zvlášť 

závažné újmy rozvodem tomu manželovi, který se brání rozvodu. Tady jde o újmu jak osobní, 

tak majetkovou.  

Zároveň je stanovena podmínka existence mimořádné okolnosti svědčící ve prospěch 

zachování manželství. Mezi takovými okolnostmi bývá uváděn zejm. vyšší věk manžela, dále 

nemoc, která vyžaduje pomoc jiné osoby, neschopnost vydělat si na dostatečné zabezpečení  

za stavu pracovní neschopnosti atd.54 

V neposlední řadě je třeba uvést, že uplatnění klauzule ve prospěch bránícího se 

manžela je časově omezeno. Jedná se o to, že i přesto, kdy jsou naplněny všechny výše 

uvedené podmínky, soud může manželství rozvést, pokud spolu manželé již alespoň tři roky 

                                                 
52

 HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo  
(§ 655 – 975). Komentář. Praha: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-503-9. s. 451 (HRUŠÁKOVÁ, Milana  
a WESTPHALOVÁ, Lenka) 
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 HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo  
(§ 655 – 975). Komentář. Praha: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-503-9. s. 451 (HRUŠÁKOVÁ, Milana  
a WESTPHALOVÁ, Lenka) 
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 ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA Josef a ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II  
(§ 655 - 975). Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-457-6. s. 227 (ZUKLÍNOVÁ, Michaela) 
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nežijí. Tato podmínka jde totiž ruku v ruce s existencí kvalifikovaného rozvratu manželství, 

jelikož pokud spolu manželé nežijí déle než tři roky, nelze očekávat, že obnoví manželské 

soužití. 

 

3.3 Rozvod se zjišťováním příčin rozvratu a rozvod bez zjišťování příčin 
rozvratu 

S ohledem na výše uvedené soud rozhodující o rozvodu manželství, je povinen zjistit 

existenci obecného rozvodového důvodu, kterým se myslí kvalifikovaný rozvrat manželství. 

Pokud soud dojde k závěru, že tento důvod není dán, manželství nerozvede. Od rozvodového 

důvodu je nutné odlišit příčiny rozvratu, resp. skutečnosti, které vedly k rozvratu manželství. 

Podle toho, zda soud zjišťuje či nezjišťuje příčiny rozvratu, rozlišujeme rozvod se zjišťováním 

příčin a rozvod bez zjišťování příčin. V hovorové řeči (i v právní praxi) se někdy tyto „druhy“ 

rozvodu označují jako tzv. „sporný“ a „nesporný“ rozvod. 

 

3.3.1 Rozvod se zjišťováním příčin rozvratu 

Obecná a zároveň základní právní úprava rozvodu je založena na principu zjišťování 

příčin rozvratu manželství. Pro rozvod se zjišťováním příčin rozvratu je klíčovým  

ust. § 756 o.z., podle kterého soud rozhodující o rozvodu manželství zjišťuje existenci 

rozvratu manželství, a přitom zjišťuje jeho příčiny, nikoliv často chybně uváděnou vinu na 

rozvratu. Tato povinnost soudu zjišťovat příčiny rozvratu manželství odpadá v případě, že 

jsou splněny stanovené podmínky vyplývající z § 757 o.z. 

Pro soud bývá často velice obtížné zjistit příčiny, kvůli kterým došlo k rozvratu 

manželství. Jak již bylo výše zmíněno, nejčastěji uváděnou příčinou se uvádí „rozdílnost 

povah, názorů a zájmů“. Pro odůvodnění rozsudku o rozvodu je stěžejní zjistit jedinou příčinu 

rozvratu, což může mít vliv např. pro případné další rozhodování o vypořádání společného 

jmění nebo o výživném rozvedeného manžela. Podle mého názoru většinu nesouladů mezi 

partnery vedoucí k rozvratu manželství nelze spatřovat v jediné příčině, nýbrž zpravidla 

v několika okolnostech, kterými mohou být např. nevěra jednoho manžela, alkoholismus 

druhého manžela apod. 
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3.3.2 Rozvod bez zjišťování příčin rozvratu 

Rozvod bez zjišťování příčin rozvratu bývá v praxi označován nejen jako „nesporný“,  

ale také, z hlediska právní teorie stejně nesprávně, jako „konsenzuální“, „smluvený“,  

či „zjednodušený“. Aby k tomuto rozvodu mohlo dojít, musí být splněny, a to kumulativně, 

podmínky stanovené v  § 757 o.z. Pokud tyto podmínky, nebo některá z těchto podmínek 

splněna nebude, musí  soud  postupovat podle § 755 a § 756 o.z., musí tedy zkoumat příčiny 

rozvratu manželství.  

Pro rozvod bez zjišťování příčin rozvratu jsou stanoveny následující podmínky:  

a) Souhlas obou manželů (§ 757 odst. 1 o.z.) 

V případě, že manželé mají zájem na tom, aby se při rozvodu manželství vyhnuli 

složitému soudnímu procesu a případně i rozsáhlému dokazování, a jsou schopni se o všech 

rozhodných otázkách dohodnout, mohou využít benevolence zákona a využít možnosti 

stanovené právě v § 757 o.z. 

První z podmínek, které zákon stanoví, je souhlas obou manželů. Pak manželé 

podávají společný návrh na rozvod manželství (§ 384 odst. 1 z.ř.s.). Druhou možností je, že 

návrh na rozvod manželství podá jen jeden z manželů a druhý manžel se k návrhu připojí  

(§ 384 odst. 1, 2 z.ř.s.). Podmínka souhlasu druhého manžela musí být splněna buď ke dni 

podání návrhu na rozvod manželství, nebo později, tj. kdykoliv v průběhu řízení  

(§ 384 odst. 2 z.ř.s.). Soud je v tomto případě povinen zjistit, zda shodné tvrzení manželů, 

pokud se jedná o rozvrat manželství a o záměr dosáhnout rozvodu, je pravdivé.55 V této 

souvislosti stojí za stručnou zmínku povinnost soudu vyslechnout manžele, ledaže by 

provedení takového výslechu bylo spojeno s velkými obtížemi (§ 389 z.ř.s.) a dále možnost 

soudu vzít za svá skutková zjištění shodná tvrzení účastníků (§ 120 odst. 3 o.s.ř.). O 

procesních otázkách však bude podrobněji pojednáno níže. 

 

b) Od uzavření manželství uplynul nejméně jeden rok (§ 757 odst. 1 písm. a) o.z.) 

Podmínka roční existence manželství musí být splněna již ke dni podání návrhu  

na rozvod. To je rozdíl oproti předchozí právní úpravě, která připouštěla splnění této 

podmínky ke dni vydání rozhodnutí o rozvodu manželství (§ 24a ZoR ve spojení s § 154 
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 HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo  
(§ 655 – 975). Komentář. Praha: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-503-9. s. 457 (HRUŠÁKOVÁ, Milana  
a WESTPHALOVÁ, Lenka) 
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o.s.ř.). V případě, že by tato podmínka splněna nebyla, resp. manželství by trvalo kratší dobu, 

soud by postupoval podle ust. § 755 a § 756 o.z. a zjišťoval by příčiny rozvratu manželství.56 

Hlavním účelem zakotvení této podmínky je pochopitelně zabránit neuváženým rozvodům a 

též naplnění významu manželství, jak bylo uvedeno výše, a to trvalosti manželství vyplývající  

z ust. § 655 o.z.  

 

c) Manželé spolu déle než šest měsíců nežijí (§ 757 odst. 1 písm. a) o.z.) 

Na rozdíl od předchozí právní úpravy, kde byla zakotvena povinnost manželů žít spolu 

bez jakéhokoliv vymezení (§ 18 ZoR), zákonodárce zakotvil v § 758 o.z. výslovné vyjádření 

toho, co se rozumí pod pojmem spolužití manželů. Manželé spolu žijí, pokud tvoří manželské  

či rodinné společenství. Není však rozhodné, zda spolu mají či vedou rodinnou domácnost.  

V podrobnostech odkazuji na podkapitolu 3.1 této části diplomové práce. 

 

d) Manželé se dohodli na úpravě poměrů k nezletilému dítěti a soud tuto 

dohodu schválil (§ 757 odst. 1 písm. b) o.z.) 

Mají-li manželé nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, je jednou z dalších 

podmínek rozvodu bez zjišťování příčin rozvratu, že manželé – rodiče se dohodli na úpravě 

poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu, a že tuto dohodu soud péče o nezletilé schválil. 

Dohoda o úpravě poměrů k nezletilému dítěti může též zahrnovat ujednání o ostatních 

věcech týkajících se dítěte.  

 

e) Manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, bydlení a 

popřípadě výživného (§ 757 odst. 1 písm. c) o.z.) 

Konečně, často nejobtížněji splnitelnou podmínkou je shoda manželů na vypořádání 

všech vzájemných práv a povinností majetkové povahy. Dohoda a úprava majetkových 

poměrů, bydlení a popř. výživného pro dobu po rozvodu by měla být zahrnuta v jedné 

listině.57  
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 HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo  
(§ 655 – 975). Komentář. Praha: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-503-9. s. 458 (HRUŠÁKOVÁ, Milana  
a WESTPHALOVÁ, Lenka) 
57

 Je-li zákonem stanovena písemná forma právního jednání, vždy platí, že jedná-li více osob, je zapotřebí, aby 
všechna jejich právní jednání byla obsažena v jedné listině (jednou listinou se ovšem rozumí i svazek listů 
papíru).  
K tomu viz ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Forma právních jednání – I. In: Právní prostor. [online]. 28.7.2015 [cit. 2019-3-12].   
Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/vyklad-pravnich-jednani-i 
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Není překážkou, pokud si manželé vypořádají společné jmění pouze zčásti, umožňuje  

to 738 odst. 2 o.z.58 Nelze však než doporučit, aby si manželé vypořádali veškeré majetkové 

povinnosti a práva, protože tím předejdou budoucím sporům. 

Pokud jde o dohodu o úpravě majetkových poměrů manželů, jedná se v první řadě  

o vypořádání společného jmění manželů s výjimkou případu, kdy manželé zákonný režim 

společného jmění nemají a mezi manželi existuje režim odděleného jmění, ať již proto,  

že zákonný režim nebo společné jmění manželů sami zrušili, nebo proto, že je zrušil soud. 

Manželům však nic nebrání, aby do této dohody zahrnuli i jiné majetkové povinnosti a práva, 

především aby zrušili a vypořádali existující podílové spoluvlastnictví.59 

Mluví-li zákonodárce o  dohodě o úpravě bydlení, má na mysli především vypořádání 

právního titulu bydlení.60 Zejména připadá v úvahu vypořádání společného nájmu domu  

nebo bytu (§ 2235 a násl. o.z.) nebo tzv. práva bydlení (§ 744 o.z.). 

Dohodu o vyživovací povinnosti jednoho rozvedeného manžela vůči druhému 

rozvedenému manželovi nemusejí rozvádějící se manželé uzavřít. V případě, že nedojde 

k dohodě, není tím samým vyloučena možnost rozvedeného manžela obrátit se později  

na soud, který stanoví povinnost a rozsah vyživovací povinnosti druhému manželovi.61 

Základními podmínkami pro stanovení výživného rozvedeného manžela je, že není schopen 

se sám živit a tato jeho neschopnost má svůj původ v manželství nebo v souvislosti s ním. 

Bývalý manžel pak má vůči němu v přiměřeném rozsahu vyživovací povinnost, lze-li to na 

něm spravedlivě požadovat, zejm. s ohledem na věk nebo zdravotní stav rozvedeného 

manžela v době rozvodu nebo skončení péče o společné dítě rozvedených manželů  

(760 odst. 1 o.z.). Soud má povinnost při rozhodování o výživném vzít zřetel, jak dlouho 

rozvedené manželství trvalo a jak dlouho je rozvedeno, jakož i zda si rozvedený manžel 

neopatřil přiměřené zaměstnání, přestože mu v tom nebránila závažná překážka  
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(§ 655 – 975). Komentář. Praha: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-503-9. s. 459 (HRUŠÁKOVÁ, Milana  
a WESTPHALOVÁ, Lenka) 
60

 HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo  
(§ 655 – 975). Komentář. Praha: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-503-9. s. 459 (HRUŠÁKOVÁ, Milana  
a WESTPHALOVÁ, Lenka) 
61

 HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo  
(§ 655 – 975). Komentář. Praha: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-503-9. s. 459 (HRUŠÁKOVÁ, Milana  
a WESTPHALOVÁ, Lenka) 



24 
 

(§ 760 odst. 2 písm. a) o.z.). Dále soud musí vzít v potaz, zda si rozvedený manžel mohl výživu 

zajistit řádným hospodařením s vlastním majetkem a zda se rozvedený manžel podílel za 

trvání manželství na péči o rodinnou domácnost (§ 760 odst. 2 písm. b), c) o.z.). V neposlední 

řadě soud přihlíží k tomu, zda se rozvedený manžel nedopustil vůči bývalému manželu nebo 

osobě mu blízké činu povahy trestného činu nebo je dán jiný obdobně závažný důvod  

(§ 760 odst. 2 písm. d), e) o.z.).  

Výše zmíněné dohody musí mít písemnou formu a podpisy obou stran musí být 

úředně ověřeny (§ 757 odst. 2 o.z.). Není však vyloučena ani forma notářského zápisu  

(§ 568 o.z.). Výhoda notářského zápisu je spatřována v povaze veřejné listiny, která může být 

exekučním titulem, pokud obsahuje svolení k vykonatelnosti (§ 71a n.ř.62), což je běžné pro 

případy, kdy je v dohodě zahrnuta povinnost jednoho z manželů zaplatit určitou peněžitou 

částku, např. z důvodu vypořádání společného jmění. 

Rozhodnutí o rozvodu bez zjišťování příčin rozvratu má za následek zrušení 

manželství, čímž dochází nejen ke změně statusu, nýbrž i k vypořádání zásadně veškerých 

majetkových vztahů.63  

 

3.4 Procesněprávní aspekty rozvodu 

Jak vyplývá z ustanovení občanského zákoníku, o rozvodu manželství může rozhodnout 

pouze soud (§ 756 o.z.). Tím se české právo liší od některých právních řádů jiných států, které 

umožňují tzv. administrativní rozvod, a kde je tedy pravomoc rozhodnout o zrušení 

manželství za života obou manželů nejen v rukou soudu, ale též v rukou správního orgánu za 

splnění určitých podmínek.64                 

Ze systematického hlediska je řízení o rozvod manželství zařazeno mezi nesporná 

řízení, jejichž normativním pramenem je zákon o zvláštních řízeních soudních. Konkrétně se 

jedná o úpravu řízení ve statusových věcech manželských (§ 371 a násl. z.ř.s.). I přes tuto 

skutečnost je však jeho zařazení problematické, jelikož toto řízení bezpochyby vykazuje prvky 

sporného řízení, a to i v případě rozvodu bez zjišťování příčin rozvratu podle § 757 o.z. 

K řízení o rozvod manželství jsou věcně příslušné okresní soudy (§ 3 odst. 1 z.ř.s.). 

Místní příslušnost je dána v prvé řadě místem posledního společného bydliště manželů 
                                                 
62

 Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti; dále jen „n.ř.“ nebo „notářský řád“ 
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 HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Rodinné právo. 2. vydání.  
Praha: C.H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-644-9. s. 114 
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 Např. dánský či norský právní řád umožňují, aby rozvod provedl jiný než soudní orgán. 
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v České republice65, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů. Nebydlí-li však 

v obvodu soudu, kde měli manželé poslední známé bydliště, ani jeden z manželů, je místně 

příslušný obecný soud manžela, který nepodal návrh na zahájení řízení o rozvod manželství. 

Pokud nelze určit místní příslušnost na základě předchozích kritérií, poslední možností je 

obecný soud manžela, který podal návrh na zahájení řízení (§ 383 z.ř.s.). 

Účastníky řízení o rozvod jsou manželé, resp. manžel a manželka (§ 385 z.ř.s.). 

Účastníkem řízení o rozvod manželství není nezletilé dítě manželů, a to ani v případě, je-li 

předmětem posuzování protitvrdostní klauzule ve věci tohoto nezletilého dítěte. Z toho 

např. plyne, že nezletilé dítě ani jeho opatrovník není oprávněn podat odvolání proti 

rozhodnutí o rozvodu.66 V případě, že jeden z manželů ztratí způsobilost být účastníkem, 

resp. zemře-li v průběhu řízení jeden z manželů, musí soud řízení zastavit (§ 386 z.ř.s.). Je 

vyloučeno, aby probíhalo řízení s procesními nástupci zemřelého manžela. 

Řízení může být zahájeno buď na návrh jednoho z manželů, či společným návrhem obou 

manželů, pokud navrhují rozvod bez zjišťování příčin rozvratu manželství  

(§ 384 odst. 1 z.ř.s.). Jako společný návrh má soud posoudit i případ, kdy návrh na zahájení 

podal jeden z manželů a následně se k návrhu druhý z manželů připojí (§ 384 odst. 2 z.ř.s.).  

K projednání věci soud nařídí jednání a provede výslech obou účastníků, který je 

obligatorní (§ 389 odst. 1 z.ř.s.). Zákon o zvláštních řízeních soudních umožňuje, aby soud od 

výslechu upustil, jestliže by jeho provedení bylo spojeno s velkými obtížemi, především 

v případě, kdy druhý z manželů je neznámého pobytu (§ 389 odst. 1 z.ř.s.). Obligatornost 

výslechu účastníků odpadá též v řízení o rozvod bez zjišťování příčin rozvratu. V tomto 

případě soud vyslechne účastníky pouze tehdy, pokud na základě důkazů je důvodná 

domněnka, že rozvod by mohl být v rozporu se zvláštním zájmem nezletilého dítěte 

účastníků a výslech účastníků, resp. rodičů, by mohl přispět ke zjištění této skutečnosti.67 

Zákonodárce zakotvil povinnost soudu vést manžele k odstranění příčin rozvratu  

a povinnost usilovat o jejich usmíření (§ 389 odst. 2 z.ř.s.). Soud tuto povinnost může 
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realizovat s využitím vlastních schopností či nařízením tzv. rodinné mediace  

(§ 2 písm. b) zákona o mediaci).  

Z pohledu dokazování je stanoveno, že soud provede jiné než účastníky navržené 

důkazy, jen je-li to potřeba ke zjištění skutkového stavu a vyplývají-li z obsahu spisu  

(§ 390 z.ř.s.). Zároveň i tehdy, je-li to třeba ke zjištění zájmů nezletilých dětí, pro něž nemůže 

být manželství rozvedeno, i když je rozvráceno. V případě aplikace protitvrdostní klauzule  

ve prospěch nezletilého dítěte má soud povinnost zjistit existenci zájmu nezletilého  

na zachování manželství, a to dotazem u kolizního opatrovníka dítěte, který mu byl 

ustanoven již v řízení o úpravě jeho poměrů (§ 755 odst. 2 písm. a) o.z.). Jak již bylo výše 

uvedeno, nezletilé dítě ani jeho opatrovník nejsou účastníky řízení o rozvod manželství, tudíž 

se u nich neuplatní břemeno tvrzení a břemeno důkazní. Nicméně soud prokazuje zvláštní 

zájem nezletilého z úřední povinnosti na základě důkazů.68 Jinak tomu je v případě aplikace 

protitvrdostní klauzule ve prospěch manžela, který je účastníkem řízení a tíží ho břemeno 

tvrzení a břemeno důkazní, přičemž protitvrdostní klauzuli ve prospěch manžela nemůže 

využít manžel, který podal návrh na rozvod nebo se k návrhu na rozvod připojil.69 

Soud rozhoduje ve věci samé ve formě rozsudku (§ 372 zř.s.) a výrok pravomocného 

rozhodnutí je závazný pro každého, jelikož se jedná o statusovou věc (§ 27 z.ř.s.). Soud je 

povinen v rozsudku o rozvodu manželství poučit manžela, který přijal příjmení druhého 

manžela, o možnosti přijmout zpět své dřívější příjmení (§ 393 z.ř.s.). 

Skutečnost, že soud zamítne návrh na rozvod manželství a toto rozhodnutí nabude 

právní moci, zakládá překážku rei iudicatae neboli překážku věci rozsouzené  

(§ 159 a § 159a o.s.ř.). Jedná se o překážku, která brání, aby bylo v téže věci zahájeno nové 

řízení. Neexistence věci pravomocně rozsouzené je totiž jednou z podmínek řízení. Zahájení 

řízení „v téže věci“ je příznačné totožností účastníků řízení a totožností předmětu řízení. 

Výjimku z tohoto pravidla představuje možnost podat opětovně návrh na rozvod pouze 

v případě, že v něm budou uvedeny nové skutečnosti, jak vyplývá ze stanoviska Nejvyššího 

soudu České republiky Cpj 228/1981.70 O nové skutečnosti půjde zejm. tehdy, když původní 

zamítnutý návrh obsahoval jako příčinu rozvratu ojedinělou nevěru jednoho z manželů, 
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zatímco nový návrh bude založen na dlouhodobém odcizení manželů či navázání známosti 

trvalejší povahy obou manželů jakožto příčině rozvratu manželství.71 

Z pohledu řádných opravných prostředků je odvolání zásadně přípustné. Výjimkou 

z této zásady a nepřípustnost odvolání je tedy v případě, bylo-li manželství rozvedeno na 

základě společného návrhu nebo připojení se k návrhu (§ 395 z.ř.s. ve spojení  

s § 384 odst. 2 z.ř.s.). Avšak jestliže byl společný návrh soudem zamítnut, je - a conntrario - 

odvolání přípustné. V odvolacím řízení se uplatní princip neúplné apelace s určitými 

výjimkami, neuplatní se tedy princip úplné apelace, kterým jsou ovládána obecně zvláštní 

soudní řízení. Z toho vyplývá, že manželé mohou uvádět nové skutečnosti a důkazy i po 

podání odvolání jen tehdy, týkají-li se zájmu nezletilého, pro které nemůže být manželství 

rozvedeno, ačkoliv je rozvráceno nebo za podmínek, za kterých mohou být uváděny podle 

občanského soudního řádu (§ 397 z.ř.s.). 

Mimořádné opravné prostředky, kterými jsou dovolání, žaloba pro zmatečnost a 

žaloba na obnovu řízení, nejsou přípustné (§ 398 z.ř.s. ve spojení s § 30 z.ř.s.). 
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4. Péče o dítě po rozvodu  

Jak již bylo uvedeno výše, před rozhodnutím o rozvodu manželství musí soud 

rozhodnout o úpravě poměrů nezletilého dítěte v případě rozvodu se zjišťováním příčin 

rozvratu nebo rozhodnout o tom, že schvaluje dohodu rodičů o péči o dítě po rozvodu 

v případě rozvodu bez zjišťování rozvratu manželství. Soud zásadně rozhoduje s přihlédnutím 

k zájmu dítěte (§ 755 odst. 3 o.z.). Při rozhodování o úpravě poměrů nezletilého dítěte má 

soud povinnost vzít v úvahu nejen vztah dítěte ke každému z rodičů, ale také jeho vztah 

k sourozencům, popř. i k prarodičům (§ 906 odst. 1 o.z.).   

V případě rozvodu bez zjišťování příčin rozvratu musí být soudem v řízení ve věcech 

péče o nezletilé schválena dohoda rodičů o péči o dítě po rozvodu. Bez toho nemůže být 

vydáno kladné rozhodnutí o rozvodu manželství. Z praktického hlediska řízení o rozvod 

manželství začíná řízením o podobě péče o dítě a stanovením vyživovací povinnosti s tím, že 

v daném případě má jít o řízení, v němž soud pouze schvaluje dohodu rozvádějících manželů 

- rodičů. Přičemž soud se při rozhodování řídí především zájmem dítěte.72 Je na zvážení 

soudu, zda dohodu o úpravě poměrů dítěte pro dobu po rozvodu, kterou mu rodiče dítěte 

předložili, schválí či neschválí. To souvisí s tím, že jediným hlediskem pro posouzení návrhu 

dohody je zájem nezletilého dítěte. Není tudíž vyloučeno, aby soud předmětnou dohodu 

neschválil s odůvodněním, že není v souladu se zájmem dítěte. Následně je na rodičích, aby 

předložili soudu péče o nezletilé dítě novou dohodu o úpravě poměrů nezletilého dítěte pro 

dobu po rozvodu jejich manželství.73 Nic ale nevylučuje, a v praxi se tomu tak často děje,  

že soud je rodičům nápomocen, pokud jde o podobu dohody o péči o dítě a o výživném. 

Pokud však jde o rozvod se zjišťováním příčin rozvratu, může být řízení ve věci péče  

o nezletilé zahájeno i bez návrhu bezodkladně poté, co se soud dozví o skutečnostech 

rozhodných pro vedení řízení (§ 13, § 466, § 468 z.ř.s.). O těchto skutečnostech se může 

dozvědět z vlastní činnosti v souvislosti s vedením jiných řízení, kterým je např. řízení o 

rozvod manželství, z podnětu jiných soudů či např. z podnětu orgánu sociálně-právní ochrany 

dětí. V praxi je však řízení obvykle zahájeno na návrh rodičů. Soud péče o nezletilé pak 

rozhoduje, jak bude každý z rodičů o dítě nadále pečovat. V takovém případě se nemusí 

jednat jen o podíl každého rodiče na péči o nezletilé dítě, ale i o stanovení výkonu dalších 
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povinností a práv, které patří do okruhu povinností a práv tvořících ve svém souhrnu 

rodičovskou odpovědnost (např. správa jmění dítěte).74 Naopak některé povinnosti a práva 

jsou vázány na oba rodiče, jejichž výkon nelze svěřit jen jednomu z rodičů a je třeba je 

výslovně upravit (zejm. právo styku s dítětem).75 Kromě výše uvedeného je třeba též 

stanovit, jakým způsobem který z rodičů bude plnit svou vyživovací povinnost a v jakém 

rozsahu. 

Co se týká východisek rozhodování soudu při svěření nezletilého dítěte do péče  

a hledisek, k nimž přihlíží, nejdůležitějším je soulad se zájmem dítěte (§ 907 odst. 2 věta 

první o.z.). V souvislosti s principem nejlepšího zájmu dítěte vyslovil Evropský soud pro lidská 

práva svůj názor v tom smyslu, že zájem dítěte je rozhodující a může převážit nad zájmem 

rodičů.76 Soud je při svém rozhodování povinen vzít zřetel především na osobnost dítěte, 

zejm. na jeho vlohy a schopnosti ve vztahu k vývojovým možnostem a životním poměrům 

rodičů (§ 907 odst. 2 věta druhá o.z.). Dále je soud povinen vzít ohled na citovou orientaci 

dítěte, na zázemí, které se mu může poskytovat, a to se zřetelem na výchovné schopnosti 

každého z rodičů (§ 907 odst. 2 věta druhá o.z.). Lze konstatovat, že citová orientace bude 

subjektivním hlediskem dítěte a právě takto by měla být zkoumána, nicméně výchovné 

schopnosti každého z rodičů bude nutné podrobit objektivnímu zkoumání a posouzení.77 

Kromě toho je soud povinen vzít zřetel na stávající a očekávanou stálost výchovného 

prostředí, v němž má dítě napříště žít (§ 907 odst. 2 věta druhá o.z.). Toto hledisko nelze 

upřednostnit před jinými, především ne před zájmem dítěte. Dá se totiž uvažovat o situaci, 

že je v zájmu dítěte, aby došlo ke změně jeho dosavadního výchovného prostředí, které bylo 

nekvalitní, a to za jiné, u kterého lze očekávat, že bude stabilní.78 Soud je povinen rovněž 

zohlednit citové vazby dítěte k jeho blízkým, zejm. k jeho sourozencům, prarodičům, popř. 

dalším příbuzným i nepříbuzným osobám (§ 907 odst. 2 věta druhá o.z.). V neposlední řadě 

je nutné vždy vzít v úvahu, který z rodičů o dítě doposud řádně pečoval a dbal o jeho citovou, 
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rozumovou a mravní výchovu, jakož i to, u kterého z rodičů má dítě lepší předpoklady 

zdravého a úspěšného vývoje (§ 907 odst. 2 věta třetí o.z.). 

Na základě výše zmíněných obecných kritérií soud svěří dítě do péče jednoho 

z rodičů, do střídavé péče, nebo do péče společné (§ 907 odst. 1 o.z.). Je-li to však potřebné 

v zájmu dítěte, může soud svěřit dítě i do péče jiné osoby než rodiče. V souvislosti 

s rozhodnutím o péči o dítě musí soud rozhodnout tak, aby bylo naplněno právo dítěte na 

péči obou rodičů, a aby bylo zajištěno právo dítěte na udržování pravidelného osobního 

styku s oběma rodiči (§ 907 odst. 3 o.z.). Zajištění takového práva nabude na významu, 

pokud je dítě svěřeno do péče jednoho z rodičů nebo do péče třetí osoby.79 Soudu je uložena 

povinnost rovněž rozhodnout tak, aby bylo zajištěno řádné plnění informační povinnosti 

každého z rodičů vůči druhému rodiči, a to pokud jde o jejich nezletilé dítě a jeho vývoj po 

všech stránkách (§ 907 odst. 3 o.z.). V neposlední řadě má soud povinnost vzít ohled na 

schopnost rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem (§ 907 odst. 3 o.z.). 

  

4.1 Péče jednoho z rodičů 

V případě, že soud rozhodne o péči matky či otce dítěte, stává se tak jeden z nich 

primárním pečovatelem, se kterým má dítě žít v rodinné domácnosti. Ten z rodičů, kterému 

dítě nebylo svěřeno do péče, je nadále nositelem rodičovské odpovědnosti, nicméně se mění 

její výkon a dochází k omezení výkonu rodičovské odpovědnosti, nikoliv však ve smyslu  

ust. § 870 o.z., nýbrž vzhledem k faktickým okolnostem.80  

Rodič, kterému dítě nebylo svěřeno do péče, má právo a povinnost styku s dítětem  

(§ 888 o.z.). Není vyloučeno, aby soud určil podmínky styku, zejm. místo, popř. osoby, které 

se smějí a zároveň i ty, které se nesmějí styku účastnit. „Pečující“ rodič je povinen dítě na 

styk s „nepečujícím“ rodičem řádně připravit, umožnit styk a při výkonu práva osobního 

styku s dítětem v potřebném rozsahu s druhým rodičem spolupracovat.81 V souvislosti 

s výkonem práva osobního styku s dítětem se předpokládá, že rodič, kterému bylo svěřeno 

dítě do péče, a druhý rodič se spolu dohodnou, jak se „nepečující“ rodič bude s dítětem 

                                                 
79

 ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA Josef a ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II  
(§ 655 - 975). Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-457-6. s. 551 (ZUKLÍNOVÁ, Michaela) 
80

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10.12.2008, sp. zn. 30 Cdo 5057/2008 
81

 HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo  
(§ 655 – 975). Komentář. Praha: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-503-9. s. 946 (WESTPHALOVÁ, Lenka  
a HRUŠÁKOVÁ, Milana) 



31 
 

stýkat (§ 891 odst. 1 o.z.). Až v případě, že se rodiče nedohodnou, nebo pokud to vyžaduje 

zájem na výchově dítěte a poměry v rodině, upraví soud styk „nepečujícího“ rodiče sám.  

Soud omezí styk rodiče s dítětem, popř. i tento styk zcela zakáže, pokud je to nutné 

v zájmu dítěte (§ 891 odst. 2 o.z.). Jde např. o situace, kdy rodič ohrožuje mravnost dítěte, 

jeví se dítěti jako nevhodný životní příklad, nebo kdy je dítě rodičem ohrožováno na zdraví.82 

Přičemž v tomto ohledu není třeba, aby byla stanovena doba, na kterou se styk omezuje,  

popř. zakazuje, jelikož rozhodnutí ve věcech péče o nezletilé jsou rozhodnutími pro 

tentokrát, rozhodnutí vydávaná cum clausula rebus sic stantibus, tudíž mají být změněna 

vždy, změní-li se poměry (§ 909 o.z.).83 

Právo na styk rodiče s dítětem je součástí práva na rodinný život a zároveň jde  

o naplnění zásady, na které je postaveno soukromé právo, že rodičovství požívá zvláštní 

zákonné ochrany (§ 3 odst. 2 písm. b) o.z.). Za formy styku s dítětem jsou považovány nejen 

osobní styk, ale stejně tak i e-mailová či telefonická komunikace a podobně.84 

 

4.2 Střídavá péče 

Další variantou rozhodnutí je svěření dítěte do péče střídavé, což je taková péče,  

kdy dítě je po nějakou dobu v péči jednoho, pak druhého rodiče.85 V případě, že soud 

rozhodne o střídavé péči, pečují o dítě jak matka, tak otec ve stanovených časových úsecích. 

Zákon nestanoví, v jakých intervalech by měla střídavá péče probíhat, jelikož to ani z logiky 

věci nelze obecně stanovit, nicméně je vždy třeba zohlednit individualitu každé situace. 

Časový interval by měl být určen na základě potřeby dítěte, jeho věku, osobnosti a vztahu ke 

každému z rodičů, přičemž doba, po níž je dítě v péči matky, a doba, po níž je dítě v péči 

otce, nemusí být stejně dlouhá.86 
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Nejčastější z mnoha podob střídavé péče je případ, kdy dítě v určených časových 

intervalech střídá rodinnou domácnost matky a otce. Nicméně je možné, aby dítě bydlelo 

v místě jedné rodinné domácnosti a jeho rodiče se tam střídali v rámci osobní péče o dítě, 

v praxi se hovoří o tzv. hnízdě.87 Nový trend ve svěřování dítěte do péče, kterým je tzv. 

hnízdová péče, spočívá v tom, že dítě žije stále na stejném místě a rodiče se u něj střídají ve 

stanovených časových intervalech.88 Dítě má jediný „domov“, což je kladně hodnoceno 

z pohledu zachování stability výchovného prostředí pro dítě. Nicméně je nepochybné, že 

taková péče je pro rodiče finančně náročná, když vyžaduje vedení domácnosti v „hnízdě“ 

dítěte, avšak také v jejich individuální domácnosti.  

Zákon výslovně nevyžaduje dohodu rodičů o střídavé péči, nicméně pokud se 

dohodnou, může taková dohoda obsahovat zároveň plnění vyživovací povinnosti a ujednání 

o styku dítěte s druhým rodičem po dobu péče prvního z nich. Občanský zákoník nestanoví, 

že v případě střídavé péče není třeba rozhodnout o vyživovací povinnosti pro dítě. I přes tuto 

skutečnost však povinnost rozhodnout o výživném v případě střídavé péče byla doposud 

českými soudy víceméně vylučována s odůvodněním, že by si rodiče plnili navzájem.89 

Situace se však postupně začíná měnit, kdy přibývají rozhodnutí o určení výživného rodičů.90 

Při určení výživného, resp. výše výživného soud zohledňuje okolnosti konkrétního případu, 

zejm. odůvodněné potřeby dítěte, možnosti, schopnosti a majetkové poměry rodičů  

(§ 915, § 916 o.z.). Může tedy nastat situace, že majetkové poměry rodičů jsou odlišné a 

bude tak rozhodnuto o rozdílné výši povinnosti přispívat na výživu dítěte. Taková rozhodnutí 

lze uvítat v případech, kdy jeden z rodičů požaduje střídavou péči zejm. z důvodu, aby se 

vyhnul placení vysokého výživného. 

Zajímavou otázkou je, zda může soud rozhodnout o střídavé péči proti vůli jednoho 

z rodičů, popř. obou z nich. K tomuto tématu bylo vydáno nejedno rozhodnutí, přičemž 

většina z nich je odůvodněna tím, že má být brán zřetel na nejlepší zájem dítěte a jeho blaho. 
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Ústavní soud České republiky tak ve svém nálezu sp. zn. I. ÚS 1554/1491 uvedl, že střídavá 

péče o dítě připadá v úvahu, pokud jsou splněna subjektivní a objektivní kritéria. Subjektivní 

kritérium spočívá v tom, že oba rodiče projevují o svěření dítěte do péče upřímný a skutečný 

zájem. Na druhé straně objektivní kritérium je založeno na čtyřech pravidlech: 

a) existence pokrevního pouta mezi dítětem a o jeho svěření do péče usilující 

osoby, 

b) míra zachování identity dítěte a jeho rodinných vazeb v případě jeho svěření  

do péče daného rodiče, 

c) schopnost daného rodiče zajistit jeho vývoj a fyzické, vzdělávací, emocionální, 

materiální a jiné potřeby, 

d) přání dítěte. 

 

K tomuto závěru však ještě Ústavní soud dodal, že soudy jsou povinny brát ohled  

i na další relevantní kritéria, pokud to specifické okolnosti projednávané situace vyžadují. 

Zároveň tak navázal na svou argumentaci v nálezu sp. zn. II ÚS 2224/1492 ohledně 

automatismu svěřování dítěte do střídavé péče, čímž se vyslovil k nepochopení jeho závěrů 

vyplývající z „fenomenálního“ nálezu sp. zn. I. ÚS 2482/1393. 

Otázka střídavé péče je velice diskutovaným tématem, a to i s ohledem na judikaturu 

Evropského soudu pro lidská práva94, pro kterou je klíčová zásada presumpce střídavé péče. 

Z této judikatury vychází Ústavní soud České republiky, nicméně ve zmiňovaném nálezu  

sp. zn. I. ÚS 1554/14 uvádí, že lze presumpci střídavé péče vyvrátit, jsou-li k tomu podstatné 

důvody mající oporu v ochraně nejlepšího zájmu dítěte. Jako příklad důvodů uvádí specifický 

zdravotní či psychický stav dítěte, v jehož důsledku by střídavá péče představovala pro dítě 

nepřiměřenou zátěž, nebo dále velmi velká vzdálenost bydlišť rodičů, a to především 

v případě, že by mohla narušit školní docházku dítěte.  

Nejen v odborné veřejnosti právníků, ale též v odborné veřejnosti psychologů 

nepanuje shodný názor na střídavou péči, nicméně většina se ztotožňuje s názorem, že 
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střídavá péče přichází v úvahu tehdy, kdy jsou rodiče schopni společně kooperovat. Problém 

střídavé péče je však spatřován v menší stabilitě prostředí, kdy dítě střídá dvě prostředí, 

která se většinou liší stylem výchovy, socioekonomickou úrovní a dalšími aspekty.95 Nicméně 

je nutné zmínit, že negativní dopad na život dítěte má především rodičovský konflikt jako 

takový, nikoliv konkrétně stanovená forma péče o dítě.96  

 

4.3 Společná péče 

Společná péče o dítě spočívá v tom, že o dítě pečují rodiče i nadále, totiž po 

rozchodu, resp. rozvodu, společně tak, jako tomu bylo v době trvání manželství. Podmínkou 

pro svěření dítěte do společné péče je, aby s takovýmto rozhodnutím souhlasili oba rodiče, 

z čehož lze dovodit, že o společné péči nelze rozhodnout proti vůli jednoho z rodičů  

(§ 907 odst. 1 o.z.). 

Pokud je v řízení o úpravě poměrů k nezletilému rozhodnuto o svěření dítěte do 

společné péče, výsledkem toho je, že poměry dítěte nebudou pro dobu po rozvodu 

upraveny.97  

Společná péče je považována za ideální uspořádání porozvodových rodinných vztahů,  

a to nejen odbornou veřejností. Také Ústavní soud České republiky považuje společnou péči  

za ideální uspořádání poměrů dětí a rodičů, kteří spolu nežijí (viz nález sp. zn.  

III. ÚS 2298/1598).  

Zajímavou otázkou je, zda může soud stanovit výživné v případě rozhodnutí o 

společné péči. V tomto ohledu nejsou jednotné názory, kdy se jeví nejednoznačné, kterému 

z rodičů by mělo být výživné stanovováno a současně otázka vykonatelnosti takového 

rozhodnutí. Jak již bylo výše uvedeno, společná péče je možná jen se souhlasem obou rodičů 
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a pokud jsou tedy rodiče dohodnuti na společné péči, měli by být dohodnuti i na výživě 

dítěte, protože jedině tak je rozhodnutí v zájmu dítěte.99  

 

4.4 Další možnosti péče o dítě 

Zákon umožňuje, aby soud v rámci úpravy výkonu rodičovské odpovědnosti pro dobu  

po rozvodu svěřil dítě nejen do péče některého z rodičů, ale i do péče jiné osoby, je-li to 

potřebné v zájmu dítěte (§ 907 odst. 1 o.z.).  

Soud může svěřit dítě do osobní péče jiného člověka (§ 953 odst. 1 o.z.). Předpokládá 

se, že dítě bude svěřeno do péče jiné osoby v případě, kdy rodiče dítěte z určitého 

objektivního důvodu dočasně nemohou o osobu dítěte pečovat, zpravidla nastane-li nějaká 

skutečnost, kterou sami nemohli ovlivnit vlastní vůlí.100 Očekává se, že půjde o osobu dítěti 

blízkou s tím, že se většinou bude jednat o osobu příbuznou, nicméně není vyloučeno, že se 

bude jednat o sousedku v domě, kde rodiče bydlí, popř. měli dosud svou rodinnou 

domácnost, přičemž tato sousedka se již dříve o dítě starala, kdykoli to rodiče potřebovali.101 

Očekává se, že svěření dítěte do osobní péče bude časově omezeno, a to po dobu, kdy si 

rodiče jednotlivě každý sám nově uspořádají své poměry. 

Není vyloučeno, aby soud svěřil dítě do pěstounské péče, a to opět pod podmínkou,  

že žádný z rodičů ani poručník nemůže o dítě osobně pečovat (§ 958 o.z.). Zda bude dítě 

svěřeno do péče jiné osoby (§ 953 o.z.) či do péče pěstounovi (§ 958 o.z.), záleží na 

skutkových okolnostech, kdy rozhodujícím kritériem je zejména, zda má někdo zákonnou 

vyživovací povinnost k dítěti (§ 957 o.z.). Nicméně to není jediné kritérium, jelikož je nutné 

zohlednit též délku očekávané potřebnosti takové péče.102 
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4.5 Procesněprávní aspekty péče o dítě 

Rozhodování o svěření dítěte do péče je zařazeno mezi nesporná řízení – a jako 

takové je upraveno v zákoně o zvláštních řízeních soudních jako řízení ve věcech péče soudu 

o nezletilé v souladu s § 466 a násl. z.ř.s. Zároveň se však použijí obecná pravidla (§ 20 z.ř.s.) 

a subsidiárně občanský soudní řád. 

Jak již bylo výše uvedeno, řízení ve věci péče o nezletilé je vedeno pouze s nezletilými, 

kteří nenabyli plné svéprávnosti s ohledem na skutečnost, že rodičovská odpovědnost 

zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti (§ 858 o.z.). 

Věcně příslušnými soudy jsou okresní soudy (§ 8 z.ř.s.). Místní příslušnost je dána 

obecným soudem nezletilého dítěte (§ 467 odst. 1 z.ř.s.). Obecný soud nezletilého je 

konkretizován tak, že se jedná o soud, v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů 

nebo rozhodnutí soudu, popř. jiných skutečností, své bydliště (§ 4 odst. 2 z.ř.s.). Může tedy 

nastat situace, kdy o úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu bude 

rozhodovat jiný okresní soud než soud, který rozhoduje o rozvodu manželství, kde je místní 

příslušnost založena primárně posledním společným bydlištěm (§ 383 z.ř.s.). Vzhledem 

k úzké souvislosti obou řízení po stránce skutkové, nelze takovou situaci považovat za 

správnou. 

Dále je stanoveno, že pokud není znám příslušný soud nebo pokud nemůže včas 

zakročit, rozhodne soud, v jehož obvodu se nezletilý zdržuje, přičemž jakmile je to možné, 

postoupí tento soud věc soudu příslušnému (§ 467 odst. 2 z.ř.s.). Co se týká ochrany zájmu 

nezletilého, je možné přenesení místní příslušnosti na jiný soud (§ 5 z.ř.s.). To lze tehdy, 

změní-li se v řízení okolnosti, podle nichž se posuzuje příslušnost. Jestliže soud, na nějž byla 

příslušnost přenesena, s takovým rozhodnutím o přenesení příslušnosti nesouhlasí, může 

předložit věc k rozhodnutí, pokud otázka přenesení příslušnosti nebyla již odvolacím soudem 

rozhodnuta, svému nadřízenému soudu. Tímto rozhodnutím je pak vázán i soud, který 

příslušnost přenesl. 

Účastníky řízení jsou navrhovatel a ten, o jehož právech nebo povinnostech má být 

jednáno (§ 6 odst. 1 z.ř.s.). Okruh účastníků tak je omezen na nezletilé dítě a jeho rodiče, 

přičemž nezletilé dítě je v řízení zastoupeno opatrovníkem, kterého soud jmenuje pro toto 

řízení. Nezletilé dítě nemá způsobilost činit procesní úkony v řízení, nicméně má právo 

účastnit se jednání. 
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Soud zpravidla jmenuje opatrovníkem orgán sociálně-právní ochrany dětí, nicméně 

pokud by byl jmenován opatrovníkem nezletilého dítěte orgán sociálně-právní ochrany dětí, 

který podal podnět nebo návrh na zahájení řízení, soud jmenuje na návrh opatrovníka jiného  

(§ 469 z.ř.s.). Zákon o sociálně-právní ochraně dětí vymezuje, kdo je orgánem sociálně-právní 

ochrany dětí, přičemž funkci opatrovníka vykonává obecní úřad obcí s rozšířenou působností  

(§ 4 ve spojení s § 17 z.o.s.p.o.d.). Soud vybere ten obecní úřad obce s rozšířenou 

působností, v jehož obvodu má dítě trvalý pobyt (§ 61 z.o.s.p.o.d.). 

Jak již bylo nastíněno výše, řízení ve věci péče soudu o nezletilé může být zahájeno 

jak na základě návrhu, tak i bez návrhu, čímž se v řízení projevuje princip oficiality  

(§ 13 z.ř.s.).  

Pro průběh řízení je významný princip, dle kterého v případě, že je účastníkem řízení 

nezletilý, který je schopen pochopit situaci, soud postupuje tak, aby nezletilé dítě dostalo 

potřebné informace a bylo informováno o důsledcích vyhovění jeho názoru a důsledcích 

soudního rozhodnutí (§ 20 odst. 4 z.ř.s.).  

Jak již bylo uvedeno výše, při činnosti soudu musí být předním hlediskem zájem 

dítěte, přičemž v řízení musí soud brát v úvahu vlastní názor dítěte, který zjišťuje výslechem 

nezletilého103. Zákon stanoví vyvratitelnou domněnku (§ 867 odst. 2 o.z.), že dítě starší 

dvanácti let je schopno vytvořit si vlastní názor a sdělit ho, přičemž stejná věková hranice 

byla dovozena i judikaturou z doby před účinností občanského zákoníku.104 Soud je však 

povinen přihlížet nejen k věku dítěte, ale zároveň k jeho rozumové vyspělosti (čl. 12 Úmluvy 

o právech dítěte; § 100 odst. 3 o.s.ř.). Při snaze umožnit dítěti aktivně se podílet na řízení je 

totiž třeba pamatovat na jedinečnost každého dítěte a nemělo by být a priori vylučováno 

z možnosti vyjádřit svůj názor. Takový postup by mohl vést k nedůvěře dítěte v justiční 

rozhodovací systém jakožto celek.105 

Soud je povinen vést rodiče k nalezení smírného řešení tak, aby práva dítěte byla co 

nejlépe ochráněna, přičemž může rodičům uložit na dobu maximálně tří měsíců účast na 

mimosoudním smírčím nebo mediačním jednání či rodinné terapii, nebo nařídit setkání 
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 Nejedná se o výslech ve vlastním slova smyslu, nicméně se jedná o méně formální rozhovor soudce s dítěte, 
při němž je třeba přihlédnout k individualitě každého dítěte a přizpůsobit tak tomu vedení rozhovoru a 
prostředí, ve kterém je rozhovor realizován. Tak např. pokud jde o menší děti, rozhovor s nimi v praxi probíhá 
v kanceláři soudce.  
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 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 2.4.2009, sp. zn. II. ÚS 1945/08 
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 ROGALEWICZOVÁ, Romana. Možnosti aktivního zapojení dítěte do řízení. Právní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 
8/2018. ISSN 1210-6410. s. 274, 275 
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s poskytovatelem odborné pomoci, zejm. odborníkem z oboru pedopsychologie  

(§ 474 odst. 1 z.ř.s.). Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení je terapeutická práce s rodiči 

často opomíjena a pozornost je soustředěna především na vyřešení právní stránky věci, lze 

rodinnou mediaci ve většině případů uvítat.106 

Soud rozhoduje ve věci úpravy poměrů k nezletilému dítěti pro dobu po rozvodu 

formou rozsudku (§ 471 odst. 1 z.ř.s.), přičemž je povinen účastníky poučit nejen o opravném 

prostředku, ale zároveň o možnosti výkonu rozhodnutí a o způsobech jeho provedení  

(§ 472 z.ř.s.).  

Výkon rozhodnutí je nařízen uložením pokuty tomu, kdo neplní dobrovolně soudní 

rozhodnutí nebo soudem schválenou dohodu o péče o nezletilé, popř. o úpravě styku 

s dítětem s tím, že výkon lze nařídit opětovně pouze v případě, pokud je to účelné, přičemž 

výše pokuty nesmí přesahovat 50.000 Kč (§ 502 z.ř.s.). Navíc může soud nařídit první setkání 

s mediátorem v rozsahu 3 hodin, pokud není plněno soudní rozhodnutí či soudem schválená 

dohoda dobrovolně, a je-li to účelné (§ 503 odst. 1 písm. a) z.ř.s.). Dále může soud stanovit 

plán navykacího režimu, je-li to účelné a je-li to v zájmu dítěte, a nejsou-li dány podmínky 

pro změnu rozhodnutí (§ 503 odst. 1 písm. b) z.ř.s.). Plán navykacího režimu je stanoven tak, 

aby byl umožněn postupný kontakt dítěte s osobou oprávněnou ke styku s ním. Není 

vyloučeno, aby soud rozhodl o uložení povinnosti osobám, mezi kterými má být styk 

realizován, aby byl styk vykonáván pod dohledem orgánu sociálně-právní ochrany dětí  

(§ 503 odst. 1 písm. c) z.ř.s.), nebo aby nařídil setkání s poskytovatelem odborné pomoci, 

zejm. s odborníkem v oboru pedopsychologie (§ 503 odst. 1 písm. d) z.ř.s.). Jako poslední a 

výjimečná možnost soudu je, aby přistoupil k rozhodnutí o odnětí dítěte od osoby, u které 

podle rozhodnutí nebo dohody nemá být a jeho předání tomu, komu bylo podle rozhodnutí 

nebo dohody svěřeno nebo má být navráceno (§ 504 z.ř.s.). 

Soud je zároveň povinen rozhodovat s největším urychlením a vydat rozhodnutí ve 

věci samé zpravidla do 6 měsíců ode dne zahájení řízení, nejsou-li důvody zvláštního zřetele 

hodné (§ 471 odst. 2 z.ř.s.). Pokud vydá rozhodnutí po lhůtě 6 měsíců, musí uvést 

v odůvodnění rozsudku skutečnosti, pro které nebylo možné lhůtu dodržet. Pokud je 

v rozsudku zároveň obsažen výrok o plnění výživného, je tento předběžně vykonatelný ( 

§ 473 písm. a) z.ř.s.). 
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Z hlediska řádných opravných prostředků je zásadně přípustné odvolání s výjimkou 

situace, kdy soud schválil dohodu rodičů ve věcech péče soudu o nezletilé (§ 476 z.ř.s.). 

Pokud se však změní poměry, za nichž byla dohoda rodičů schválena, je možné navrhnout 

změnu tohoto rozhodnutí (§ 475 z.ř.s.; clausula rebus sic stantibus). Řízení o odvolání je 

postaveno na principu úplné apelace, to znamená, že mohou být uváděny nové skutečnosti a 

důkazy, které doposud nebyly uplatněny.107 

Co se týká mimořádných opravných prostředků, tyto jsou s výjimkou dovolání 

přípustné (§ 30 z.ř.s.).108  
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II. ČÁST – ROZVOD RODIČŮ A PÉČE O DÍTĚ V ANGLII 

 

1. Základní pojmy 

Vzhledem ke skutečnosti, že právní úprava Anglie je v určitých aspektech odlišná od 

té české, věnuje se tato část diplomové práce vymezení základních pojmů souvisejících 

s rozvodem a péčí o dítě. 

 

1.1 Rozvod 

V anglické literatuře se lze setkat s vymezením rozvodu jakožto definitivním zánikem 

manželství schváleným soudem.109 Od rozvodu je nutné odlišit tzv. soudní rozluku  

(„judicial separation“), jejímž následkem, resp. následkem rozhodnutí o soudní rozluce, je 

zánik povinnosti manželů společně žít (čl. 18 odst. 1 Matrimonial Causes Act 1973110). Soudní 

rozluka přichází v úvahu pro manžele, kteří se nechtějí nebo nemohou rozvést, např. 

z náboženských důvodů, a přesto spolu nechtějí nadále žít. Dále je tato možnost manžely 

využívána, pokud není splněna jedna z podmínek rozvodu, kterou je trvání manželství 

alespoň po dobu jednoho roku (o podmínkách rozvodu srov. níže). Rozdíl oproti rozhodnutí o 

rozvodu je spatřován v tom, že manželé poté, co byli (jen) rozloučeni, nemohou uzavřít nové 

manželství.111 Rozhodnutí o soudní rozluce však nebrání možnosti podat následně návrh na 

rozvod manželství.112 S ohledem na skutečnost, že přijetím Marriage (Same Sex Couples) Act 

2013113 bylo umožněno uzavírat sňatky osobám stejného pohlaví, vztahuje se právní úprava 

rozvodu též na takto uzavřená manželství.114  

 

 

 

                                                 
109
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1.2 Rodiče, rodičovství 

Co se týká rodičovské odpovědnosti, je situace následující. Matkou dítěte se rozumí 

žena, která dítě donosila nehledě na dárcovství vajíček či genetický materiál.115 Kdo je podle 

právní úpravy otcem dítěte, je poměrně komplikovanější. Children Act 1989116 stanoví,  

že pokud jsou rodiče dítěte manžely v době narození dítěte, svědčí oběma rodičům 

rodičovská odpovědnost (Čl. 2 odst. 1 ChA). Pokud však rodiče dítěte nejsou sezdaní, má 

rodičovskou odpovědnost pouze matka dítěte (Čl. 2 odst. 2 ChA), nicméně otec ji může nabýt 

buď zapsáním do rodného listu dítěte splněním určitých podmínek, resp. na základě 

souhlasného prohlášení matky a osoby, která uvádí, že je otcem dítěte (čl. 4 odst. 1 písm. a) 

ChA, čl. 10, 10A BaDRA117), uzavřením dohody týkající se rodičovské odpovědnosti s matkou 

dítěte (čl. 4 odst. 1 písm. b) ChA) nebo udělením rodičovské odpovědnosti soudem na 

základě návrhu (čl. 4 odst. 1 písm. c) ChA). 

S ohledem na výše uvedenou skutečnost, že manželský svazek mohou tvořit osoby 

stejného pohlaví, pouze stručně uvádím, že The Human Fertilisation and Embryology  

Act 2008118 uzákonil třetí kategorii rodiče v právním slova smyslu, tzv. jiného nebo druhého 

rodiče („the other parent“), kterou není ani matka, ani otec.119 Pokud je tedy matka dítěte 

v manželském svazku s jinou ženou a současně tato žena dala souhlas k umělému oplodnění, 

je považována za tzv. jiného rodiče a svědčí jí rodičovská odpovědnost (čl. 42 The Human 

Fertilisation and Embryology Act 2008).120 
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1.3 Dítě 

Pro účely rozhodování o úpravě poměrů dítěte po rozvodu manželů - rodičů je dítě 

specifikováno v Children Act 1989. Podle Children Act 1989 je dítěti poskytnuta ochrana do 

doby, než dosáhne šestnáctého roku věku (čl. 9 odst. 6 ChA). Ve výjimečných případech je 

stanovena hranice věku osmnácti let, např. u dítěte se speciálními potřebami.121  

 

1.4 Péče o dítě 

Pojem péče o dítě není stejně jako u nás definován ani anglickou legislativou, lze jej 

ale dobře dovodit z rozhodnutí týkajících se úpravy poměrů dítěte („child arrangements 

order“). Children Act 1989 rozděluje rozhodnutí týkající se úpravy poměrů dítěte na dvě 

části, a to část ve věci péče o dítě, resp. určení, s kým dítě žije (čl. 8 odst. 1 písm a) ChA) a 

část ve věci styku s dítětem, resp. určení doby styku s dítětem a osob, kterým svědčí právo 

na styk s dítětem (čl. 8 odst. 1 písm. b) ChA).  

Právní vymezení rozhodnutí týkající se úpravy poměrů dítěte bylo zavedeno 

v souvislosti s přijetím čl. 12 Children and Families Act 2014122, který pod pojem rozhodnutí 

týkající se úpravy poměrů dítěte podřadil dřívější rozhodnutí o svěření dítěte do péče 

(„residence order“) a rozhodnutí o styku s dítětem („contact order“). Přechodná ustanovení 

k citovanému zákonu předpokládají, že veškerá dosavadní rozhodnutí o svěření dítěte do 

péče jsou považována za rozhodnutí, upravující s kým dítě bude nadále žít a dosavadní 

rozhodnutí o styku s dítětem je považováno za rozhodnutí o tom, komu svědčí právo na styk 

s dítětem.123 S ohledem na tuto skutečnost lze říci, že obsah rozhodnutí týkajícího se úpravy 

poměrů dítěte se zabývá rovněž otázkou péče o dítě a styku s ním, proto jsou též použitelné 

závěry dovozené z dřívější judikatury týkající se rozhodnutí o svěření dítěte do péče a 

rozhodnutí o styku s dítětem. 

Před rozvodem manželů - rodičů musí soud rozhodnout o budoucích poměrech 

společného dítěte rodičů, jejichž manželství má být rozvedeno, a bude tedy rozhodnuto také 
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o tom, s kým bude dítě nadále žít.124 V tomto ohledu je tedy právní stav stejný jako v České 

republice. Této problematice se budu podrobněji věnovat v kapitole čtvrté druhé části této 

diplomové práce. 
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2. Prameny právní úpravy 

2.1 Mezinárodní právo 

S ohledem na skutečnost, že pro Anglii jsou závazné stejné mezinárodní úmluvy jako 

pro Českou republiku (srov. výše) s výjimkou Úmluvy o styku s dětmi, odkazuji na  

podkapitolu 2.1. části první této diplomové práce. 

 

2.2 Právo Evropské unie 

Vzhledem k tomu, že Anglie, resp. Spojené království Velké Británie a Severního Irska, 

je dosud plnoprávným členem Evropské unie, vztahuje se na ni právní úprava specifikovaná 

v podkapitole 2.2. části první této diplomové práce, na kterou odkazuji. S ohledem na to,  

že následky spojené s rozhodnutím o tzv. brexitu nejsou doposud mezi Spojeným královstvím 

Velké Británie a Severního Irska a Evropskou unií vyřešeny, nelze s jistotou předvídat příští 

vývoj právní úpravy z pohledu pramenů práva. 

 

2.3 Vnitrostátní právo 

Jak je obecně známo, Spojené království Velké Británie a Severního Irska nemá 

psanou ústavu, proto výčet pramenů v této podkapitole začíná výčtem jednotlivých zákonů. 

Specifickým pramenem práva, který je vlastní systému common law, jsou též soudní 

precedenty, které budou dále zmíněny vždy ke konkrétní problematice v rámci jednotlivých 

podkapitol této diplomové práce. 

Klíčovým pramenem upravující rozvod rodičů je Matrimonial Causes Act 1973, jehož 

obsah týkající se rozvodu lze rozdělit na dvě části, a to na úpravu rozvodu (tedy jen rozvodu)  

a na úpravu majetkových vztahů mezi rozvádějícími se manžely.125  

Z procesního hlediska je pro rozvod relevantní především The Family Procedure Rules 

2010126 upravující postup v rodinněprávních řízeních, resp. v řízení o rozvod manželství a též 
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ve věcech rozhodnutí týkajících se úpravy poměrů dítěte. Dále je nutné zmínit Crime and 

Courts Act 2013127, který nově zavedl soud pro rodinněprávní věci („The Family Court“).  

S ohledem na výše uvedenou skutečnost, že manželství může být uzavřeno mezi 

osobami stejného pohlaví, je zapotřebí uvést důležitý předpis, kterým je Marriage (Same Sex 

Couples) Act 2013. 

Z hlediska právní úpravy péče o dítě je nezbytné jmenovat jeden z nejvýznamnějších 

předpisů, a to Children Act 1989 upravující kodifikované znění právních norem týkající se 

ochrany dítěte jak z hlediska soukromého práva, tak z hlediska veřejného práva.128 Jeho 

důležitým ustanovením je článek týkající se blaha dítěte („welfare of the child“), který má být 

zohledněn jakožto nejdůležitější zájem v případě rozhodování soudu mimo jiné o péči dítěte  

(čl. 1 ChA).  

Children and Families Act 2014 zakotvil povinnost účastnit se rodinné mediace 

v případě soudního řízení ve věcech rodinněprávních a nahradil dřívější rozhodnutí o svěření 

dítěte do péče a rozhodnutí o styku s dítětem právě výše zmíněným rozhodnutím týkající se 

úpravy poměrů dítěte („child arrangements order“).129 

V neposlední řadě Criminal Justice and Court Services Act 2000130, který ve svém  

čl. 11 upravuje Poradenskou a podpůrnou službu Soudu pro děti a rodinu („Children and 

Family Court Advisory and Support Service“) k ochraně zájmů dětí během soudního řízení. 
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3. Rozvod v platném anglickém právu 

Než se pozornost v této kapitole obrátí na anglickou právní regulaci rozvodu, stručně 

uvádím statistická data týkající se rozvodovosti za rok 2017. 

Z údajů Statistického úřadu („Office for National Statistics“)131 lze zjistit,  

že přibližně 42 % manželství končí rozvodem, přičemž polovina z nich je ukončena v první 

dekádě svého trvání. Ve srovnání s rokem 2016 se počet rozvodů mezi páry opačného 

pohlaví snížil o 4,9 % na 101 669. S ohledem na věk rozvádějících se manželů statistika 

zaznamenala, že převažují rozvody manželů ve věku 40 – 49 let. 

Z větší části byly v roce 2017 iniciátorem rozvodu ženy, konkrétně 62 %. Jako příčina 

rozvratu manželství byla především uváděna závadnost chování manžela (k jednotlivým 

příčinám rozvratu srov. níže). 

V roce 2017 byla průměrná doba trvání manželství párů opačného pohlaví 12,2 roku, 

přičemž tento průměr doby trvání manželství je za posledních 50 let poměrně stabilní, jelikož 

se pohybuje mezi 8,9 a 12,2 lety. 

Pokud jde o páry stejného pohlaví, bylo v roce 2017 rozvedeno 338 párů,  

přičemž 74 % z nich se týkalo manželství mezi ženami. Průměrný věk párů stejného pohlaví, 

který se v roce 2017 rozvedl, byl 42 let u mužů a 38,3 let u žen. 

Stejně jako u manželství osob opačného pohlaví, i u párů stejného pohlaví byla hlavní 

příčinou rozvratu manželství skutečnost závadného chování druhého manžela. 

Ze statistických údajů vyplývá, že počet manželství končících rozvodem je rovněž 

v Anglii značně vysoký. Nicméně jak již bylo uvedeno výše, jaká je příčina celospolečenského 

fenoménu rozvodovosti, však není stěžejní pro toto téma, proto bude následně popsána 

právní regulace rozvodu, zejm. jeho podmínky, které mohou mít vliv na nárůst či úbytek 

počtu rozvodů.  
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3.1 Obecná charakteristika rozvodu 

Anglická právní úprava, resp. právní úprava Anglie a Walesu, týkající se rozvodu 

jakožto definitivního zániku manželství zná jediný rozvodový důvod, kterým je 

nenapravitelný rozvrat manželství (čl. 1 odst. 1 MCA), přičemž manželé mohou být rozvedeni 

až po jednom roce ode dne uzavření manželství (čl. 3 odst. 1 MCA). 

K tomu, aby mohlo být manželství rozvedeno, a tudíž aby byl naplněn důvod rozvodu, 

je zapotřebí, aby manžel, který iniciuje rozvod, prokázal splnění alespoň jedné z pěti 

taxativně stanovených podmínek. Ve věci Buffery v. Buffery132 týkající se manželů, jejichž 

manželství bylo nenapravitelně rozvráceno, a kteří již neměli společné zájmy a společně 

nekomunikovali, avšak nebyla naplněna žádná z pěti zákonných skutečností, soud dospěl k 

závěru, že i přes nenapravitelný rozpad manželství nemohou být manželé rozvedeni, pokud 

není naplněna alespoň jedna z pěti skutkových podstat.133 

 

3.2 Příčiny rozvratu manželství 

Zákon stanoví následujících pět skutkových podstat: 

a) cizoložství druhého manžela, přičemž navrhovatel shledává nemožnost 

dalšího manželského soužití (čl. 1 odst. 2 písm. a) MCA), 

b) takové závadné chování druhého manžela, že od navrhovatele nelze důvodně 

očekávat, že s ním bude dále žít (čl. 1 odst. 2 písm. b) MCA), 

c) opuštění navrhovatele druhým manželem po nepřetržitou dobu alespoň dvou 

let před podáním žádosti o rozvod (čl. 1 odst. 2 písm. c) MCA), 

d) oddělený život manželů po nepřetržitou dobu alespoň dvou let před podáním 

žádosti o rozvod a druhý manžel s rozvodem souhlasí  

(čl. 1 odst. 2 písm. d) MCA), 

e) oddělený život manželů po nepřetržitou dobu alespoň pěti let před podáním 

žádosti o rozvod bez souhlasu druhého manžela s rozvodem  

(čl. 1 odst. 2 písm. e) MCA).  
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a) Cizoložství a nemožnost manželského soužití 

Předně je nutné zmínit, že pro účely rozvodu je skutková podstata cizoložství 

naplněna pouze jednáním mezi osobami opačného pohlaví (čl. 1 odst. 6 MCA). 

Cizoložství je v anglickém právu definováno jako dobrovolný pohlavní styk mezi 

dvěma osobami opačného pohlaví, z nichž jedna nebo oba jsou v manželském svazku nikoliv 

však ve společném, nýbrž s jinou osobou.134 Cizoložství může být prokázáno např. doznáním 

druhého manžela k cizoložství nebo také narozením dítěte, jehož otcem není manžel 

matky.135 Zajímavostí je, že navzdory výše zmíněné definici cizoložství, jejímž znakem je 

dobrovolnost pohlavního styku, může být cizoložství prokázáno také tím, že je manžel uznán 

vinným ze spáchání trestného činu spojeného s pohlavním stykem, např. trestného činu 

znásilnění. Ačkoliv v žádném případě nelze shledat dobrovolnost pohlavního styku u oběti 

trestného činu, odsouzení manžela za znásilnění naplňuje skutkovou podstatu cizoložství.136 

Kromě cizoložství vyžaduje čl. 1 odst. 2 písm. a) MCA také nemožnost manželského 

soužití. Nemožnost manželského soužití však nemusí být důsledkem cizoložství druhého 

manžela, nicméně může spočívat v jiném jednání, např. v neshodách o péči o děti.137  

Tzv. test nemožnosti manželského soužití je posuzován ze subjektivního hlediska, tudíž 

navrhovatel musí soud přesvědčit o této skutečnosti.138 

Soud však manželství nerozvede, pokud spolu manželé žili po dobu delší než šest 

měsíců po tom, co se navrhovatel dozvěděl o nevěře druhého manžela (čl. 2 odst. 1 MCA),  

čili uplynutím šesti měsíců je negativní hodnocení nevěry odstraněno.  

 

b) Závadné chování  

Tak závadné chování druhého manžela, že od navrhovatele nelze přiměřeně 

očekávat, že s ním bude dále žít. Co vše pod tuto skutkovou podstatu lze podřadit, je úkolem 

zejména soudů a jejich interpretace, jelikož anglické zákony samy tento pojem legálně 

nevymezují.  
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Tato skutečnost je posuzována z objektivního hlediska, jelikož ve věci  

Livingstone-Stallard v. Livingstone-Stallard139 soud dospěl k závěru, že při posuzování, zda 

pro chování druhého manžela nelze od navrhovatele důvodně očekávat, že s ním bude 

nadále žít, je třeba položit si otázku, zda by k takovému závěru došla ve stejné situaci i jiná 

rozumná osoba.140 

Ve věci Birch v. Birch141 bylo shledáno, že pro chování manžela jakožto dogmatického  

a diktátorského s nacionalistickým charakterem nelze od manželky citlivé povahy důvodně 

očekávat, že s ním bude nadále žít.142 Pozoruhodné je, že pod takové chování je možné 

podřadit též omisivní jednání, když ve věci Carter Fea v. Carter Fea143 byli manželé rozvedeni 

kvůli manželově pasivitě, jelikož nehradil účty a ohrozil tak svou rodinu exekucí.144 

Druh chování, který může být pod tuto skutkovou situaci podřazeno, závisí vždy  

na konkrétních okolnostech případu, nicméně situace jako psychické násilí, slovní napadání 

obsahující např. výhrůžky, neposkytování peněz či jídla, jakož i neprojevování náležité 

náklonnosti či pozornosti, bude zpravidla posouzeno jako závadné chování. Na druhou 

stranu pouhá skutečnost, že manžel je v manželství znuděný, či že si manželé zkrátka 

nerozumí, resp. nemají podobné zájmy, neobstojí.145 

Skutečnost, že manželé spolu žijí po dobu nepřesahující šest měsíců od posledního 

tvrzeného incidentu, je při rozhodování o tom, zda od navrhovatele nelze důvodně očekávat, 

že bude s manželem nadále žít, lhostejná (čl. 2 odst. 3 MCA). Pokud však manželé společně 

žijí déle než šest měsíců, nezakládá to absolutní překážku rozvodu na základě této 

skutečnosti, nicméně soud bere ohled na délku soužití při rozhodování, zda lze od 

navrhovatele důvodně očekávat, že bude s druhým manželem nadále žít.146 
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c) Opuštění 

Opuštění navrhovatele druhým manželem po nepřetržitou dobu nejméně dvou let 

před podáním žádosti o rozvod představuje další skutkovou podstatu prokazující rozvrat 

manželství, která však v praxi není příliš častá.  

Jedním ze znaků opuštění je samo odloučení. Není nutné, aby manželé žili fakticky 

odděleně, i když tomu tak ve většině případů bude. Není totiž překážkou spolužití manželů  

tzv. pod jednou střechou, avšak pouze za předpokladu, že nevedou společnou domácnost a 

nesdílejí společný život. Nicméně jak vyplývá z případu Hopes v. Hopes147, navrhovatel pak 

musí prokázat existenci oddělených domácností.148  

Dalšími znaky opuštění jsou úmysl manžela opustit navrhovatele, nesouhlas 

navrhovatele s odchodem manžela, bezdůvodnost opuštění, nepřetržitost doby opuštění  

a v neposlední řadě skutečnost, že opuštění bezprostředně předcházelo podání žádosti  

o rozvod.149 

Zákon stanoví prolomení zásady nepřetržitosti. Do dvouleté doby se totiž nezapočítá 

doba nepřesahující šest měsíců, během které žili manželé ve společné domácnosti (čl. 2 odst. 

5 MCA). Zákon tak manželům dává prostor k usmíření a navrácení do společného života, tedy 

šest měsíců, které přitom nemají vliv na jeden ze znaků opuštění, kterým je výše zmíněná 

nepřetržitost dvouleté doby opuštění.  

 

d) Dvouleté odloučení 

K tomu, aby se navrhovatel s úspěchem dovolával skutkové podstaty odloučení, musí 

být splněny dva znaky, resp. skutečnosti, a to odloučení a souhlas druhého manžela  

s rozvodem. 

Prvním znakem je tedy dvouleté odloučení, přičemž manželé jsou považováni  

za samostatně žijící osoby, pokud každý z nich vede samostatnou domácnost  

(čl. 2 odst. 6 MCA). Opět není nutné, aby manželé žili fakticky odděleně, i když tomu tak ve 

většině případů bude stejně jako u předchozí příčiny rozvratu manželství. Jak bylo uvedeno 
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ve věci Santos v. Santos150, fyzická separace však sama o sobě odloučení netvoří, musí 

k tomu ještě existovat duševní odloučení, resp. skutečnost, že alespoň jeden z manželů 

považuje manželství za ukončené, přičemž nechce s druhým manželem nadále žít.151 

Souhlas druhého manžela s rozvodem je druhým znakem, resp. předpokladem 

odloučení. Souhlas může být udělen kdykoliv po doručení žaloby o rozvod manželství,  

a to v písemné formě (čl. 7.12 odst. 12 FPR).  

Stejně jako u skutkové podstaty opuštění, zákon stanoví prolomení zásady 

nepřetržitosti, že do dvouleté doby se nezapočítá doba nepřesahující šest měsíců, během 

které žili manželé ve společné domácnosti (čl. 2 odst. 5 MCA). Zákon tak manželům dává 

prostor k usmíření a navrácení do společného života, tedy šest měsíců, které přitom nemají 

vliv na nepřetržitost dvouleté doby odloučení. 

Zákonodárce zakotvil ustanovení na ochranu druhého manžela, který může požádat 

soud o posouzení své finanční situace po rozvodu (čl. 10 odst. 2 MCA). Je-li taková žádost 

podána, soud zváží veškeré okolnosti, zejm. věk, zdraví, výdělečné možnosti, finanční zdroje  

a dluhy obou manželů. Soud může vydat konečné rozhodnutí o rozvodu pouze v případě,  

že neshledá splnění podmínek pro rozhodnutí o povinnosti poskytnout druhému manželovi 

finanční vyrovnání nebo pokud je přesvědčen, že finanční vyrovnání poskytnuté 

navrhovatelem druhému manželovi je přiměřené a spravedlivé (čl. 10 odst. 3 MCA). 

 

e) Pětileté odloučení 

V případě pětiletého odloučení odkazuji na výklad k výše uvedenému bodu d) s tím 

rozdílem, že se zde nepožaduje souhlas druhého manžela s rozvodem. 

Nad rámec výše zmíněného čl. 10 MCA zákon stanoví ochranu druhého manžela 

v případě, že jediným důvodem rozpadu manželství je oddělený život manželů  

po nepřetržitou dobu alespoň pěti let před podáním žádosti o rozvod a druhý manžel  

s rozvodem nesouhlasí. Manželství tak nelze rozvést, pokud by tím byla způsobena závažná 

finanční či jiná újma druhému manželovi nebo pokud by bylo nespravedlivé manželství 

rozvést (čl. 5 odst. 1, 3 MCA). Při posuzování, zda se jedná o závažnou finanční či jinou újmu, 

soud bere zřetel na veškeré okolnosti, kterými jsou především zájem dětí a obou manželů  
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(čl. 5 odst. 2 MCA). Nicméně jak vyplývá z případu Brickell v. Brickell152, při posouzení 

veškerých okolností včetně chování manželů soud může rozvést manželství z důvodu 

hrubého chování manžela během manželství, i přes to, že shledá, že tím tento manžel utrpí 

závažnou újmu.153 

Rozdíl mezi ochranou stanovenou v čl. 10 MCA a v čl. 5 MCA je spatřován 

v poskytnuté míře ochrany. Čl. 5 MCA poskytuje kompletní ochranu, což znamená, že pokud 

se jí druhý manžel s úspěchem dovolá, manželství nemůže být rozvedeno. Čl. 10 MCA pouze 

odkládá vydání konečného rozhodnutí o rozvodu. Čl. 5 MCA vyžaduje, aby druhý manžel 

prokázal závažnou finanční či jinou újmu, zatímco podle čl. 10 MCA druhý manžel prokazuje 

pouze nespravedlnost a nepřiměřenost finančního vypořádání.154 

 

3.3 Procesněprávní aspekty rozvodu 

Veškerá řízení týkající se rodinněprávní problematiky projednává Soud pro 

rodinněprávní věci s výjimkou případů, které jsou ve výlučné pravomoci Vysokého soudu,  

resp. rodinněprávního kolegia Vysokého soudu („The Family Division of the High Court“)  

a s výjimkou některých případů s mezinárodním prvkem, které jsou též svěřeny 

rodinněprávnímu kolegiu Vysokého soudu.155 K řízení o rozvodu je tak nově příslušný Soud 

pro rodinněprávní věci („The Family Court“), který nahradil předchozí soustavu sestávající 

z  hrabských soudů („county court“) a magistrátních soudů („magistrates court“).156  

Účastníky řízení o rozvod jsou manželé (čl. 7.10 odst. 1 písm. a FPR), resp. 

navrhovatel („petitioner“) a odpůrce („respondent“). Pozoruhodné je, že účastníkem řízení o 

rozvod manželství může být v některých případech též třetí osoba. Tak tomu je v případě 

zahájení řízení na základě toho, že příčinou rozvratu manželství je cizoložství jednoho 

z manželů (čl. 7.10 odst. 2 FPR). Potom může být účastníkem řízení o rozvod manželství 

osoba, se kterou byl odpůrce navrhovateli nevěrný, tzv. společný odpůrce („co-respondent“). 
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Účastníkem řízení o rozvod manželství však nejsou děti manželů, ačkoliv jsou rozpadem 

manželství často hluboce ovlivněny.157  

Řízení o rozvod manželství se zahajuje podáním žádosti o rozvod manželství  

na předepsaném formuláři D8 („petition“). Následuje doručení kopie návrhu odpůrci,  

popř. společnému odpůrci, společně s tzv. formulářem potvrzení přijetí soudní obsílky 

(„acknowledgement of service“). K němu se odpůrce musí vyjádřit do sedmi dnů od doručení 

(čl. 7.12 odst. 1 FPR). Pokud vyplní formulář s vyjádřením, že s rozvodem souhlasí, řízení 

bude vedeno jako „nesporné“, což znamená, že řízení bude rychlejší.158 Pokud však odpůrce 

formulář s vyjádřením, že s rozvodem, popř. obsahem návrhu na rozvod manželství 

nesouhlasí, bude řízení vedeno jako „sporné“, které trvá zpravidla delší dobu.159 Manželé se 

mohou zcela vyhnout účasti před soudem v případě, že je řízení vedeno jako nesporné, a 

pokud se dohodli na úpravě poměrů dětí a majetku. V opačném případě (v praxi méně 

běžném) soud nařídí jednání ve věci.160 

Následně lze průběh řízení rozdělit na fázi předběžnou a konečnou. V předběžné fázi 

rozvodového řízení je vydáván tzv. prozatímní rozsudek („Decree Nisi“), pokud soud 

neshledá žádné překážky pro vydání rozhodnutí o rozvodu manželství. Podání návrhu na 

vydání prozatímního rozsudku („application for Decree Nisi“) následuje, pokud odpůrce 

neoznámil, že s rozvodem nesouhlasí a uplynula lhůta sedmi dnů od podání návrhu. 

Skutečnost, že odpůrce vyjádřil svůj nesouhlas s rozvodem manželství, nebrání podání 

návrhu na vydání prozatímního rozsudku, následně je rozdíl jen v tom, že soud nařídí 

jednání.161 

V konečné fázi rozvodového řízení je vydán tzv. konečný rozsudek („Decree 

Absolute“). Navrhovatel se může domáhat přeměny prozatímního rozsudku na konečný 

(„notice of application for decree Nisi to be made Absolute“) po uplynutí šesti týdnů od 
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vydání prozatímního rozsudku (čl. 7.32 FPR). Po tom, co je konečný rozsudek doručen 

účastníkům rozvodového řízení, manželství zaniká.162 

Odvolání proti rozhodnutí o rozvodu je přípustné pouze z důvodu, že je rozhodnutí 

nesprávné nebo v případě, že vydání rozhodnutí předcházela závažná procesní vada řízení  

či vada obdobného charakteru (čl. 30.12 odst. 3 FPR). 
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4. Péče o dítě po rozvodu  

Jak již bylo uvedeno výše, před rozhodnutím o rozvodu manželství musí soud 

rozhodnout o tom, s kým bude dítě nadále žít. Pokud soud rozhoduje o poměrech dítěte,  

je princip blaha neboli nejlepšího zájmu dítěte („welfare of the child“) jeho prvořadým 

hlediskem (čl. 1 odst. 1 ChA). 

 

4.1 Blaho dítěte 

Zákon sice nedefinuje pojem blaha dítěte, nicméně stanovuje demonstrativním 

výčtem okolnosti, které má soud vzít v úvahu. Mezi ně patří: 

a) přání a pocity dítěte s přihlédnutím k jeho věku a vývoji (čl. 3 písm. a) ChA), 

b) jeho fyzické, emocionální a vzdělávací potřeby (čl. 3 písm. b) ChA), 

c) jaký dopad na dítě bude mít změna okolností, resp. změna výchovného 

prostředí dítěte (čl. 3 písm. c) ChA), 

d) jeho věk, pohlaví, původ a další znaky, které mohou být pro rozhodnutí soudu 

důležité (čl. 3 písm. d) ChA), 

e) újma, kterou dítě utrpělo nebo může utrpět (čl. 3 písm. e) ChA), 

f) jak jsou rodiče dítěte, případně další osoby, kterých se rozhodnutí soudu týká, 

schopni naplnit potřeby dítěte (čl. 3 písm. f) ChA), 

g) rozsah pravomocí, které má soud na základě zákona k dispozici  

(čl. 3 písm. g) ChA). 

 

a) Přání a pocity dítěte s přihlédnutím k jeho věku a vývoji  

Tato skutečnost je zákonem uvedena na prvním místě, zřejmě s důrazem na okolnost,  

že dítě není objektem, nýbrž subjektem zájmu. V anglické judikatuře existuje řada 

rozhodnutí, v jejichž odůvodnění bylo přání dítěte v popředí zájmu posuzování. Tak např. ve 

věci M v. M163 bylo uvedeno, že není možné rozhodnout o svěření dvanáctileté dívky do péče 

otce namísto péče matky, aniž by soud vzal řádně na vědomí neústupný a výrazný odpor 

dívky.164  
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Na druhou stranu přání dítěte nemusí mít vždy přednost a soud může dojít k závěru, že přání 

dítěte je v rozporu s jeho nejlepším zájmem.165 

 

b) Fyzické, emocionální a vzdělávací potřeby dítěte 

Tento faktor se sice týká zejména bydlení, zdravotních potřeb a vzdělání dítěte, avšak 

zahrnuje rovněž otázku, jaké vztahy má dítě k sourozencům a dalším osobám.166 V této 

souvislosti bylo ve věci C v. C167 rozhodnuto, že soud musí pečlivě zvážit veškeré okolnosti 

před rozhodnutím o rozdělení sourozenců, zvláště když jsou si sourozenci věkově blízcí.168 

 

c) Dopad změny okolností na dítě  

K této okolnosti lze uvést přesvědčivý závěr, který byl uveden ve věci  

Allington v. Allington169, že kontinuita péče je nejdůležitější součástí pocitu bezpečí dítěte,  

a proto je třeba se vyvarovat narušení ustálených vazeb, pokud je to možné.170 

 

d) Věk, pohlaví, původ dítěte a další znaky, které mohou být pro rozhodnutí 

soudu důležité 

Věk dítěte hraje další významnou roli, jelikož je nepochybné, že pro velmi malé děti 

bývá z hlediska jeho nejdůležitějšího zájmu často upřednostněna péče matky, zatímco u tzv. 

náctiletého dítěte bývá situace v tomto ohledu jednodušší.171 Soud bere dále zřetel na 

pohlaví dítěte, jakož i jeho původ a další okolnosti, mezi které lze zahrnout především rasový 

původ, kulturu a náboženství.172   
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e) Újma, kterou dítě utrpělo nebo může utrpět  

Újma zahrnuje jak fyzickou, tak psychickou složku. Jak nám napovídá samo znění 

ustanovení, tato skutečnost může spočívat v již utrpěné újmě, např. újma dítěte způsobená 

násilím nebo zneužitím jednoho z rodičů. Nicméně může spočívat též v tzv. budoucí újmě, 

která může souviset se změnou výchovného prostředí dítěte.  

Újma způsobená dítěti může spočívat rovněž v nemožnosti vídat jednoho z rodičů, 

přičemž ve věci Re S173 soud dospěl k závěru, že právo styku je především právem dítěte, 

nikoliv rodičů.174 

 

f) Schopnost rodičů dítěte, případně dalších osob, naplnit potřeby dítěte  

Relevantní pro tuto okolnost je jednání rodičů, zejm. se bere v potaz jejich trestní 

rejstřík s ohledem na násilí, dále případné duševní či fyzické onemocnění, které by mohlo 

znamenat náhlou či dlouhodobou hospitalizaci.175 

 

g) Rozsah pravomocí, které má soud na základě zákona k dispozici  

Cílem této okolnosti je vést soud k tomu, aby zvážil veškeré možnosti, které má 

k dispozici. V teorii je uváděn příklad, že soud může svěřit dítě do péče prarodičů, pokud je 

to v jeho nejlepším zájmu, i přes skutečnost, že návrh podal jeden z rodičů.176 

 

4.2 Rozhodnutí týkající se úpravy poměrů dítěte („Child arrangements 
order“) 

Na základě výše zmíněných kritérii soud vydá rozhodnutí týkající se úpravy poměrů 

dítěte („Child arrangements order“), které nahradilo dřívější rozhodnutí o svěření dítěte  

do péče („residence order“) a rozhodnutí o styku s dítětem („contact order“). Zákon tak od 

roku 2014 používá jinou terminologii než do té doby a stanoví, že soud ve svém rozhodnutí 

určí, s kým dítě bude nadále žít (čl. 8 odst. 1 písm a) ChA), jakož i osoby, kterým svědčí právo 

na styk s dítětem a zároveň vymezí dobu styku s dítětem (čl. 8 odst. 1 písm. b) ChA). Soud tak 
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v důsledku této změny vydává pouze jediné rozhodnutí, ve kterém určí, s kým bude dítě 

nadále žít a určí osoby, kterým svědčí právo na styk s dítětem společně s vymezením doby 

styku s dítětem. Cílem této novelizace bylo především předejít nálepkování účastníků řízení, 

jako vítěze a poraženého.177 Jak bylo uvedeno výše, přechodná ustanovení k citovanému 

zákonu však předpokládají, že veškerá dosavadní rozhodnutí o svěření dítěte do péče jsou 

považována za rozhodnutí, upravující s kým dítě bude nadále žít a dosavadní rozhodnutí o 

styku s dítětem je považováno za rozhodnutí o tom, komu svědčí právo na styk s dítětem.178  

Soud rozhodne, zda dítě bude žít nadále s jedním z rodičů, nebo bude žít s oběma 

rodiči. Je-li to však potřebné v zájmu dítěte, může soud svěřit dítě i do péče jiné osoby než 

rodiče. 

Pokud soud vydá rozhodnutí, v němž určí, že dítě bude nadále žít s jedním z rodičů, 

vymezí zároveň rozsah styku druhého rodiče s dítětem. S ohledem na skutečnost, že právo  

na styk rodiče s dítětem je důležitou součástí práva na rodinný život, byly zásady související 

s právem styku rodiče s dítětem nedávno shrnuty ve věci Re Q179 následujícím způsobem:  

- styk mezi rodičem a dítětem je základním prvkem rodinného života a je téměř 

vždy v zájmu dítěte, 

- styk mezi rodičem a dítětem může být omezen pouze ve výjimečných případech  

a to pouze za předpokladu, že by byl styk dítěte s rodičem měl nepříznivý vliv na 

blaho dítěte,  

- soud by měl zvážit veškeré okolnosti pro případné omezení práva na styk, 

- soud by měl posuzovat skutečnosti jak ze střednědobého, tak dlouhodobého 

hlediska, 

- soud by měl zvážit, zda učinil veškerá nezbytná opatření k umožnění styku, která 

lze důvodně požadovat za daných okolností.180 

Může však být rozhodnuto, že dítě bude žít nadále s oběma rodiči. V rozhodnutí pak 

je specifikováno období, během kterého dítě bude žít v jednotlivých domácnostech (roz. 

toho kterého rodiče), což znamená, že soud určí, že dítě bude žít v intervalu jednoho týdne 
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střídavě u rodičů, nebo např. že během školního roku bude žít s jedním rodičem a během 

prázdnin s druhým rodičem.181 Stejně jako u nás však není vyloučeno, aby dítě žilo v tzv. 

hnízdě („bird´s nest custody“) a rodiče se tak střídali o osobní péči dítěte v jedné 

domácnosti. Inspirací pro rozhodování o tzv. hnízdové péči se stalo rozhodnutí virginského 

soudu v případu Lamont v. Lamont z roku 2000.182 

Není vyloučeno, aby soud rozhodl, že dítě bude žít s jinou osobou než rodičem. Ve 

věci Re B183 bylo čtyřleté dítě svěřeno do péče prarodiče, s nímž žilo celý život a nikoliv jeho 

otci s odůvodněním, že svěření dítěte do péče prarodiče bylo shledáno v souladu s nejlepším 

zájmem dítěte.184 

 

4.3 Procesněprávní aspekty péče o dítě 

Jak již bylo výše uvedeno, k rodinněprávním řízením je nově příslušný Soud pro 

rodinněprávní věci („The Family Court“), který nahradil předchozí soustavu sestávající 

z  hrabských soudů („county court“) a magistrátních soudů („magistrates court“). 

Účastníky řízení jsou rodiče, resp. navrhovatel („applicant“) a odpůrce 

(„respondent“). Soud může jako účastníka řízení přizvat též nezletilé dítě, pokud je to v jeho 

nejlepším zájmu.185 Tak soud činí pouze v menšině případů. Před tím, než soud rozhodne o 

přistoupení nezletilého dítěte jakožto účastníka, by měl zvážit, zda by nebylo vhodnější např. 

získání znaleckého posudku (čl. 7.1. Practice Direction 16A).  

Podání návrhu na vydání rozhodnutí týkající se úpravy poměrů dítěte musí s určitými 

výjimkami186 předcházet rodinná mediace („Family mediation information and assessment 

meetings“), v rámci které se rodinní mediátoři snaží vést rodiče k dosažení dohody  

(čl. 10 FPR). Následuje řízení, které se zahajuje podáním návrhu na předepsaném formuláři 

C100 („application“). Kopie návrhu se zasílá odpůrci, který vyplní formulář týkající se přijetí 

soudní obsílky („acknowledgement“).  
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Následuje nařízení prvního jednání ve věci („first hearing dispute resolution 

Appointment“), při kterém je stanoven harmonogram celého řízení, a kterého se účastní 

mimo jiné zástupce vládního poradního orgánu pro řešení záležitostí rodiny a dětí  

(„Children and Family Court Advisory and Support Service“ neboli „CAFCASS“). CAFCASS, 

resp. úředník CAFCASS, dohlíží na dodržování práv dítěte v řízení a chrání jeho nejlepší 

zájem.187 Úředník CAFCASS vyslechne účastníky řízení před jednáním individuálně, vyhodnotí 

výslechy a doporučí soudu rozhodnutí s ohledem na nejlepší zájem dítěte.188 Následuje další 

jednání ve věci („dispute resolutions appointment“), ve kterém soud shrne otázky, které mají 

být vyřešeny, provede důkazy a zváží, zda jednání může být považováno za konečné.189 

Řízení končí, pokud bylo dosaženo dohody, avšak pokud dohody dosaženo nebylo, soud 

přistoupí k závěrečnému jednání („final hearing“), ve kterém zhodnotí nevyřešené otázky a 

doplní důkazy, které je třeba provést.190 

Při závěrečném jednání soud vynese konečné rozhodnutí („judgment“), které je 

následně doručeno všem účastníkům.191 

Odvolání proti rozhodnutí je stejně jako v případě rozhodnutí o rozvodu manželství 

přípustné pouze z důvodu, že je rozhodnutí nesprávné nebo pokud vydání rozhodnutí 

předcházela závažná procesní vada řízení či vada obdobného charakteru  

(čl. 30.12 odst. 3 FPR). 
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Závěr 

Předmětem této diplomové práce bylo přiblížit a objasnit českou právní úpravu 

týkající se rozvodu rodičů a s ním související úpravu péče o dítě. Zároveň součástí této práce 

bylo poukázat na zásadní rozdíly či naopak na shodné prvky mezi českou a anglickou právní 

úpravou rozvodu rodičů a péče o dítě. 

Z výše zmíněných statistických údajů vyplývá, že počet rozvodů stále narůstá. Cílem 

této diplomové práce však nebylo zjistit, jaká je příčina celospolečenského fenoménu 

rozvodovosti, nicméně pozornost byla zaměřena na právní regulaci rozvodu, zejména na 

jeho podmínky, které mohou mít vliv na nárůst či úbytek počtu rozvodů. Jak bylo výše 

uvedeno, k tomu, aby vůbec mohlo být manželství rozvedeno, musí existovat tzv. 

kvalifikovaný rozvrat manželství. Od rozvodového důvodu je však nutné odlišit příčiny 

rozvratu, resp. skutečnosti, které vedly k rozvratu manželství. Podle toho, zda soud zjišťuje či 

nezjišťuje příčiny rozvratu, rozlišujeme rozvod se zjišťováním příčin a rozvod bez zjišťování 

příčin. V této souvislosti se dá se říci, že značnou benevolenci zákonodárce lze spatřovat 

právě v zakotvení možnosti rozvodu bez zjišťování příčin rozvratu, který bývá v praxi 

označován jako „nesporný“. Tím se totiž manželé mohou vyhnout složitému soudnímu 

procesu s případně rozsáhlým dokazováním avšak za podmínky, že jsou schopni se o všech 

rozhodných otázkách dohodnout. Na druhou stranu v některých případech soud nemůže 

manželství rozvést i přesto, že je splněna podmínka kvalifikovaného rozvratu manželství. 

Jedná se o zákonné překážky rozvodu, resp. protitvrdostní klauzuli ve prospěch dítěte a 

protitvrdostní klauzuli ve prospěch manžela. K rozvodu lze tedy obecně shrnout, že pokud 

páry nechtějí nadále zůstat v nefungujícím manželském svazku a nečiní jim problém 

shodnout se na rozhodných otázkách, zákonodárce dává prostor vůli manželů ukončit 

manželství relativně bez větších obtíží, nicméně tato shovívavost je vyvážena zakotvením 

zmíněných ochranných klauzulí. 

Většina rozvádějících se manželů má nezletilé dítě, proto je třeba v souvislosti s jejich 

rozvodem vyřešit i otázku úpravy poměrů jejich nezletilého potomka. Před rozhodnutím o 

rozvodu manželství musí soud rozhodnout o úpravě poměrů nezletilého dítěte v případě 

rozvodu se zjišťováním příčin rozvratu, nebo rozhodnout, že schvaluje dohodu rodičů o péči 

o dítě po rozvodu v případě rozvodu bez zjišťování rozvratu manželství. Zákonodárce 

stanovil, že soud zásadně rozhoduje s přihlédnutím k zájmu dítěte, proto byly v diplomové 
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práci zmíněny okolnosti, na které soud bere zřetel při svém rozhodování a na základě kterých 

svěřuje dítě do péče jednoho z rodičů, do střídavé péče, do péče společné či do péče jiné 

osoby než rodiče, je-li to potřebné v zájmu dítěte. Jednotlivé druhy péče tak byly popsány a 

s ohledem na vývoj judikatury byly doplněny o zajímavé závěry soudů, zejm. co se týká 

střídavé péče, která je aktuálně diskutovaným tématem nejen mezi veřejností, ale též napříč 

odbornou veřejností právníků a psychologů. 

Jak již bylo výše zmíněno, součástí této diplomové práce bylo poukázat na zásadní 

rozdíly či naopak nalézt shodné prvky mezi českou právní úpravou vycházející 

z kontinentálního právního systému a anglickou právní úpravou, jejímž základem je 

anglosaský právní systém. Rozhodla jsem se zaměřit na stručné objasnění jednotlivých prvků 

chronologicky podle struktury této diplomové práce, a ne se omezit pouze na výčet nejprve 

shodných a následně rozdílných prvků. Tedy úvodem je nutné zmínit, že přijetím anglické 

novely zákona z roku 2013 bylo umožněno uzavírat sňatky osobám stejného pohlaví, proto 

se právní úprava rozvodu vztahuje též na takto uzavřená manželství, což je českému 

právnímu prostředí stále neznámé. Shodný prvek můžeme nalézt v tom, že anglická právní 

úprava rozvodu jakožto definitivního zániku manželství za života manželů zná též jediný 

důvod, kterým je nenapravitelný rozvrat manželství. Na rozdíl od české legislativy je však 

v anglickém rozvodovém řízení zapotřebí prokázat alespoň jednu z pěti taxativně uvedených 

příčin, resp. důvodů rozvratu. Právní úpravu ochranné protitvrdostní klauzule ve prospěch 

manžela, kterou zná české právo, zakotvuje obdobně i anglická legislativa s tím rozdílem, že 

zákon chrání pouze manžela, pokud jde o odloučení jakožto jednu z příčin rozvratu 

manželství, u jiných příčin se s touto ochranou nesetkáme. V čem lze ale spatřovat zásadní 

rozdíly, to jsou procesněprávní aspekty rozvodu. V Anglii lze totiž zahájit řízení o rozvod 

manželství pouze vyplněním zákonem daného formuláře192, což je české právní úpravě také 

dosud neznámé. Jak bylo výše uvedeno, jednou z příčin rozvratu manželství v Anglii patří i 

cizoložství, a pokud je v rozvodovém řízení prokazován tento důvod, stává se účastníkem 

řízení též (dotyčná) třetí osoba. Tato neobvyklá úprava je u nás neznámá, jelikož rozvodové 

řízení může probíhat pouze za účasti manželů. Další odchylkou je absence možnosti podat 

společný návrh na rozvod manželství tak, jak ho známe z naší poslední právní úpravy (která 

je ovšem výjimečná i z obecného pohledu). Co se týká rozhodování soudu o tom, s kým bude 

                                                 
192

 Využití formulářů pro různá řízení před jednotlivými orgány státu, především ale před soudy, je známo v 
celém angloamerickém právním systému. 
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dítě nadále žít, je princip blaha neboli nejlepšího zájmu dítěte prvořadým hlediskem stejně 

jak u nás, tak v Anglii. Shodné prvky v případě úpravy poměrů dítěte lze shledat též u 

procesněprávních aspektů, totiž že rozhodnutí o rozvodu musí předcházet rozhodnutí o 

poměrech dítěte, resp. před tím, než je rozhodnuto o rozvodu, musí být vyřešena otázka 

úpravy poměrů dítěte, a dále že řízení o rozvod manželství a řízení o úpravě poměrů dítěte 

představují dvě samostatná řízení. Naopak rozdílný prvek anglické právní úpravy lze 

spatřovat v povinnosti účastnit se rodinné mediace, která musí s určitými výjimkami 

předcházet podání návrhu na úpravu poměrů dítěte pro dobu po rozvodu, a v rámci které se 

rodinní mediátoři snaží vést rodiče k dosažení dohody.  

S ohledem na výše uvedené obecně rekapituluji, že cílem této diplomové práce 

nebylo nalézt odpověď na otázku, který právní řád je „výhodnější“ nebo naopak 

„nevýhodnější“, jelikož by bylo třeba dodat, že hledisko rodičů a hledisko dítěte, pokud jde o 

výhodnost, ani zdaleka nemusí být shodné.  Cílem bylo poukázat na zásadní rozdíly či naopak 

na shodné prvky mezi českou a anglickou právní úpravou rozvodu rodičů a péče o dítě. Takto 

lze dojít k závěru, že v některých aspektech můžeme spatřovat přísnější podmínky v anglické 

právní úpravě, v některých naopak v té české, což může být způsobeno právě odlišností 

právních systémů a kulturními rozdíly.  
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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou a následnou analýzou české právní 

úpravy týkající se rozvodu rodičů a péče o dítě. Další předmět výzkumu této práce spočívá 

v rozboru zásadních rozdílů a naopak shodných prvků české a anglické právní úpravy rozvodu 

rodičů a péče o dítě.  

V úvodu práce jsou objasněny důvody pro volbu tématu, vymezena struktura práce a 

její cíle. 

První část diplomové práce se zabývá relevantní právní úpravou týkající se rozvodu 

rodičů a péče o dítě v České republice. První kapitola je věnována vymezení základních 

pojmů souvisejících s ústředním tématem této diplomové práce. Druhá kapitola je zaměřena 

na výčet a stručnou charakteristiku pramenů právní úpravy rozvodu rodičů a péče o dítě. 

Těžištěm této části diplomové práce je její třetí a čtvrtá kapitola. Třetí kapitola se věnuje 

rozboru rozvodu v platném právu ČR, včetně problematiky zákonných překážek rozvodu, 

tedy klauzule chránící zájem nezletilého dítěte a klauzule na ochranu bránícího se manžela. 

V rámci třetí kapitoly jsou zároveň připomenuty rozdíly mezi rozvodem se zjišťováním příčin 

rozvratu a rozvodu bez zjišťování příčin rozvratu. Na tomto místě jsou také rozebrány 

základní prvky procesněprávní úpravy rozvodu. Čtvrtá kapitola se věnuje právní úpravě péče 

o dítě po rozvodu a specifikaci jednotlivých variant rozhodnutí týkající se péče o dítě, totiž 

péči jednoho z rodičů, střídavé péči, společné péči a zároveň dalším možnostem péče o dítě. 

V závěru čtvrté kapitoly jsou zmíněny procesněprávní aspekty péče o dítě. 

Druhá část této diplomové práce se zabývá právní úpravou rozvodu rodičů a péče o 

dítě v Anglii. Struktura kapitol této části práce odpovídá struktuře první části, byť s drobnými 

rozdíly. První a druhá kapitola se věnuje charakteristice základních pojmů a pramenům 

právní úpravy. Ve třetí kapitole je rozebrána platná právní úprava rozvodu, specifikace 

jednotlivých příčin rozvratu manželství a v neposlední řadě jsou zde shrnuty základní 

procesněprávní aspekty rozvodu. Navazující čtvrtá kapitola se věnuje péči o dítě po rozvodu, 

zejména právní úpravě týkající se blaha dítěte a okolnostem, na které soud bere zřetel 

v případě rozhodování o úpravě poměrů dítěte. V rámci této kapitoly je popsáno rozhodnutí 

soudu týkající se úpravy poměrů dítěte po rozvodu rodičů a je zmíněna jeho procesní úprava. 

Závěr této práce obsahuje shrnutí poznatků získaných během přípravy diplomové 

práce a odpovědi na otázky položené v úvodu této diplomové práce. 
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Abstract 

This thesis deals with the issue of the divorce of parents and child custody where its 

objective is to analyze the legislation concerning the divorce of parents and related legal 

regulation of child custody in the Czech Republic. At the same time, another objective of the 

thesis is to point out the elementary differences and, on the contrary, find the same 

elements between legal regulation of the divorce and child custody in the Czech Republic 

and England. 

The introduction to this thesis explains the reasons for the choice of the subject of 

the thesis, defines the structure of the thesis and its objectives. 

The first section of the thesis deals with the legal regulation concerning the divorce of 

parents and child custody in the Czech Republic. The first chapter is devoted to the definition 

of relevant institutes related to the subject of the thesis. The second chapter is focused on 

the enumeration and brief description of the source of law related to the divorce and child 

custody. The centrepiece of this thesis is represented within the third and fourth chapter. 

The third chapter deals with the analysis of divorce in the Czech legislation in effect including 

the issue of the restriction on divorce, there are clauses which protect the interest of the 

minor child and those which protect the interest of the defending husband. Within the third 

chapter there are described the differences between two types of divorce, divorce 

identifying the causes of marriage breakdown and divorce without identifying the causes of 

marriage breakdown. The basic elements of divorce process are discussed there as well. The 

fourth chapter contains the legal regulation of child custody after divorce and the 

specification of child arrangements order, namely sole custody, shared custody, joint 

custody and other possibilities of child custody. At the end of the fourth chapter, there are 

mentioned procedural aspects of child custody. 

The second section of the thesis deals with the legal regulation concerning the 

divorce of parents and child custody in England. The structure of the chapters of this section 

corresponds to the structure of the first section, albeit with minor differences. The first and 

second chapters are concerned with the characteristics of relevant institutes and sources of 

law. The third chapter deals with the legislation in effect concerning the divorce, the 

specification of individual causes of marriage breakdown and last but not least, the basic 

procedural aspects of the divorce are summarized. The following fourth chapter involves 
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child custody after divorce, especially the legislation concerning the welfare of child and 

circumstances that the court takes into account when deciding on child arrangements order. 

This chapter describes the child arrangements order after divorce and refers to its 

procedural aspects. 

The conclusion of this thesis includes brief summary of accepted conclusions and 

answers the questions raised in the introduction to the thesis. 
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