
Abstrakt 

Cílem rigorózní práce s názvem Vznik a zánik manželství s ohledem na majetkoprávní aspekty je 

analýza institutů manželství a společného jmění manželů. Tyto instituty jsou charakterizovány 

z hlediska svého vzniku, trvání a zániku.  

Práce je rozložena do tří rozsáhlých kapitol. První pojednává o vzniku a zániku manželství, 

druhá je věnována institutu společného jmění manželů a poslední se zabývá komparací právních 

úprav v České republice, Německu, Rakousku a Francii. Kromě těchto částí práce obsahuje úvod 

a závěr.  

V kapitole č. 1 rozebírám úpravu vzniku manželství z hlediska civilního práva. V kapitole je 

rozebrán pojem a účel manželství, zásnuby, postup při uzavírání manželství, předpoklady 

manželství a sňatku (způsobilost k manželství, sňatečné prohlášení a sňatečný obřad), zvláštní 

způsoby uzavírání manželství (uzavření manželství zástupcem, uzavření manželství v cizině, 

uzavření manželství v přímém ohrožení života snoubence) a nakonec právní následky sňatku. 

Další oblastí je rozebrání úpravy z hlediska církevního práva. V této části je vylíčeno pojetí 

manželského sňatku církevním právem, zásnuby a příprava na manželství, překážky manželství 

a vznik církevního sňatku. Tato kapitola je zakončena popisem zániku manželství z hlediska 

civilního a církevního práva. Je zde vylíčen zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého a 

změnou pohlaví. Dále je zde pojednáno o rozvodu manželství, jeho historii, kvalifikovaném 

rozvratu, o rozvodu se zjišťováním bez zjišťování příčin rozvratu, tvrdostní klauzuli, ochraně 

nezletilců při rozvodu manželství rodičů, následcích zániku manželství, změně osobního statutu, 

příjmení rozvedeného manžela, výživném rozvedeného manžela, majetkových povinnostech a 

bydlení po zániku manželství. V případě zániku manželství církevní právo pojednává o smrti 

jednoho či obou manželů, prohlášení neplatnosti manželství a církevním rozvázání manželství. 

V kapitole č. 2 se věnuji vzniku a zániku společného jmění manželů. V této kapitole je 

podrobněji upraven historický vývoj SJM, obecná charakteristika SJM, rozdíl mezi 

spoluvlastnictvím a SJM, předmět SJM, jednotlivé způsoby nabývání do SJM, zdroje SJM, 

správa SJM, smluvní modifikace SJM, předmanželská smlouva, modifikace SJM rozhodnutím 

soudu a zánik a vypořádání SJM. 

Kapitola č. 3 byla vyčleněna pro porovnání právních úprav České republiky, Rakouska, 

Německa a Francie. V této kapitole bylo stručně pojednáno o právních úpravách SJM a rozvodu 

manželství. Tato kapitola by mohla být sama o sobě předmětem diplomové či rigorózní práce, 

a proto nebylo tomuto tématu věnováno příliš mnoho prostoru. 



Závěr práce obsahuje shrnutí zpracovávané problematiky. Vetší pozornost je věnována 

zásadnějším rozdílům mezi právními úpravami České republiky, Francie, Německa a Rakouska.  
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