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Vývoj úrovn� rozvodovosti v �eské republice a Francii v kontextu 
legislativních zm�n   
Abstrakt 

Tato práce má za cíl analyzovat vliv rozvodové legislativy na úrove� rozvodovosti v �eské 
republice a ve Francii od roku 1950 do sou�asnosti. Na úvod je popsán historický vývoj 
manželské jurisdikce. Druhá �ást se již podrobn� v�nuje vývoji právních úprav rozvodu v obou 
zemích. Dále následuje kapitola v�nována samotné srovnávací analýze úrovn� rozvodovosti 
v kontextu legislativních zm�n rozvodu manželství. Zde je analyzován vývoj intenzity úhrnné 
rozvodovosti, dále úrove� rozvodovosti podle délky trvání manželství a podle po�tu nezletilých 
d�tí. Zárove� byla analyzována intenzita kone�né rozvodovosti vybraných s�atkových kohort. 
Poslední kapitola této práce se zabývá vývojem postoj� obyvatelstva k instituci manželství, 
rodin� a rozvodu, a to na základ� vybraných výb�rových šet�ení.  

Klí�ová slova: rozvod manželství, rozvodová legislativa, úrove� rozvodovosti, postoj  
k rozvodu 

 
 
Divorce trends in the Czech Republic and France within the context of 
legislation 

Summary  

The main objective of this thesis consists in analyzing the impact of divorce legislation on the 
divorce rate in the Czech Republic and in France, from the 1950’s up to the present time. The 
introduction provides information on the historical development of matrimonial legislation. The 
second part characterizes in detail the development of the legislative changes in the field of 
divorce in both countries. The next chapter is devoted to the comparative analysis of the 
divorce rate in the context of the legislative changes. In detail, it consists in studying the 
evolution of the divorce rate, the duration-specific divorce rate and the divorce rate in families 
with children. Furthermore, the cohort analysis of selected marriage-cohort was performed. The 
last chapter focuses on the development of attitudes towards marriage, family and divorce, all 
of that based on some selected surveys. 
 
Keywords: divorce, divorce legislation, divorce rate, attitude toward divorce 
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Kapitola 1 

1 Úvod 

Instituce manželství a manželská jurisdikce byla po dlouhou dobu v církevní sfé�e a jako takové 
byly považovány za nerozlu�itelné. Se slábnoucím vlivem církve a stále se zdokonalujícím 
sv�tským právním �ádem se situace zm�nila. Nejprve bylo možné právn� ukon�it nekatolický 
manželský svazek, pozd�ji se pod silným spole�enským tlakem rozší�ila možnost ukon�it 
manželství na všechny osoby bez rozdílu náboženského vyznání manžel�. Rozvod se tak stal 
jediným legáln� p�ípustným zp�sobem ukon�ení manželství. 

Rozvod manželství jako legální forma ukon�ení manželství se v právním �ádu dnešní �eské 
republiky i Francie objevil na konci 18. století a po�átku 19. století. P�vodn� byl chápán jako 
ojedin�lá možnost ukon�ení nezvratn� rozvráceného manželství, postupn� z výjime�n� se 
vyskytujícího a spole�ensky negativn� hodnoceného jevu se v pr�b�hu 20. století stal rozvod 
manželství jevem zcela b�žným a relativn� jednoduše dostupným.  
 Již od po�átku bylo nutné rozvod manželství legislativn� upravit a ukotvit do právního 
�ádu. V jednotlivých zemích je rozvodová legislativa odlišná a v pr�b�hu �asu se vyvíjí a m�ní. 
Stejn� jako je odlišná rozvodová legislativa v jednotlivých zemích, je rozdílné i demografické 
chování obyvatelstva a jeho p�ístup k rozvodu. Odtud plyne obtížnost srovnání intenzity 
rozvodovosti na mezinárodní úrovni, kdy možnost rozvodu je na jedné stran� limitovaná 
odlišnou rozvodovou legislativou a soudní praxí, a na druhé stran� odlišným p�ístupem 
obyvatelstva k institutu rozvodu manželství.  

Na po�átku 20. století na území dnešní �eské republiky a Francie úrove� rozvodovosti 
dosahovala velmi nízkých hodnot, její intenzita se za�ala výrazn�ji zvyšovat až po druhé 
sv�tové válce a v sou�asné dob� se v obou zemích rozvádí celá jedna polovina manželských 
svazk�.   

V souvislosti se zm�nou popula�ního klimatu na po�átku 90. let 20. století, kdy se m�nil 
model demografického chování a stále �ast�ji se hovo�ilo o krizi rodiny, se objevila �ada 
sociologických šet�ení. Ta m�la za cíl zjistit, jak se zm�nil postoj obyvatelstva k manželství, 
rodin� a d�tem.  
 Jaký byl tedy vývoj rozvodové legislativy v �eských zemích, tj. v dnešní �eské republice, 
a ve Francii od roku 1950? Jak rozvodová legislativa a její právní zm�ny ovlivnily úrove� 
rozvodovosti a zda v�bec lze o vlivu rozvodové legislativy na úrove� rozvodovosti hovo�it? 
Jsou právní úpravy rozvodu vynucovány zm�nou rozvodového chování obyvatelstva �i naopak 
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jsou zm�ny rozvodové legislativy vynucovány úrovní rozvodovosti? Je vysoká úrove� 
rozvodovosti d�sledkem krize rodiny nebo špatné legislativy �i dalších faktor�? 
 Jak se zm�nil v nových spole�enských podmínkách postoj obyvatelstva k manželství, 
rodin� a rozvodu? Snižuje se ve vnímání lidí hodnota manželství na úkor alternativních forem 
spole�enského soužití?  
 Cílem této diplomové práce je pokusit se na tyto otázky najít odpov��. 

1.1 Cíle s struktura práce 

Tématem této diplomové práce je analýza vývoje úrovn� a struktury rozvodovosti v kontextu 
legislativních zm�n v �eské republice a ve Francii. P�edm�tem studia a analýzy je území �eské 
republiky, tzn., že všechna data použitá v této práci jsou za územní celky �ech, Moravy  
a Slezska, není-li uvedeno jinak. V p�ípad� Francie je p�edm�tem analýzy tzv. metropolitní 
Francie, tj. francouzské území na evropské �ásti kontinentu, kam se zahrnuje Korsika, ne však 
již zámo�ská teritoria Guadeloupe, Guyane, Martinique a Réunion. Sledované období je 
vymezeno od roku 1950 do sou�asnosti, p�i�emž za �eskou republiku bylo sledované období 
rozd�leno do detailn�jší periodizace, a to na základ� vývoje právních zm�n rozvodu. Ve 
Francii, vzhledem k mén� �astým zm�nám rozvodové legislativy, nebyla periodizace nutná.  

Diplomová práce je rozd�lena do �ty� hlavních �ástí. První dv� �ásti jsou teoretické, další 
již analytické. První �ást této diplomové práce nasti�uje všeobecný vývoj manželské jurisdikce, 
p�i�emž je více specifikován vývoj manželské jurisdikce na území �eské republiky do roku 
1949.  

V další �ásti následuje p�ehled jednotlivých právních úprav rozvodu, jak na našem území, 
tak ve Francii od roku 1950 až do sou�asnosti. Pro Francii je popsána i možnost rozluky 
manželství, která zde stále existuje. 

T�etí �ást se zabývá již samotným vývojem úrovn� rozvodovosti ve sledovaném období 
v kontextu zm�n rozvodové legislativy a jejím srovnáním. Sou�ástí této kapitoly je i analýza 
úrovn� rozvodovosti vybraných s�atkových kohort.  

V poslední, respektive ve �tvrté �ásti této diplomové práce je na základ� vybraných 
výb�rových šet�ení hodnocen vývoj v postojích obyvatelstva obou zemích v kontextu zm�n 
popula�ního klimatu. 
 Statistická data za �eskou republiku pocházejí z Pohybu obyvatelstva, respektive 
Demografické ro�enky, �i byla k dispozici online na webu �eského statistického ú�adu1. Data 
za Francii pochází výhradn� z online zdroj�, a to z Institut national d´études démographiques 
(INED), Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a data 
z Ministerstva spravedlnosti – Ministère de la justice2.  
 Srovnatelnost statistických dat nebyla vždy jednoduchá. Francie disponuje n�kterými 
pozd�jšími daty než od roku 1950 a n�která data jsou t�íd�na odlišn� od �eské demografické 
statistiky. 

                                                
1 Dostupné z WWW: http://www.czso.cz/  
2 Dostupné z WWW: http://www.ined.fr/; http://www.insee.fr; http://www.justice.gouv.fr  
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Kapitola 2 

2 Historický vývoj manželské jurisdikce 

Již ve starov�kých civilizacích − Egypt�, �ecku a �ím� − se rodina upevnila jako právní 
instituce a tím došlo k jejímu zakotvení i v právních normách státu. Organizaci rodinného a 
manželského života na sebe p�evzal stát, a to formou závazných pravidel chování. Pozd�ji byl 
zásah státní moci do manželských záležitostí oslaben rostoucím významem a vlivem církve. Ta 
nabyla v této oblasti dominantního postavení, p�i�emž svého nejvýznamn�jšího vlivu dosáhla 
v období st�edov�ku, kdy do její kompetence pat�ila veškerá manželská jurisdikce. Lze �íci, že 
p�i budování manželských a rodinných institucí, katolická církev p�sobila jako jednotící prvek. 
Zm�na nastala až v období kapitalismu, kdy se sv�tské moci poda�ilo omezit církevní 
dominanci. Hlavní oblasti zájmu sv�tské moci v manželskoprávních vztazích byla nejprve 
problematika odlišné právní úpravy pro osoby s odlišným náboženským vyznáním, dále otázka 
pravomoci církve a státu v manželskoprávní oblasti. Pozd�ji musela �ešit i všeobecnou možnost 
rozlu�itelnosti manželství za jejich života. 

2.1 Historický vývoj manželského a rodinného práva 

�ímské soukromé právo bylo prvním právním systémem, které se hloub�ji zabývalo 
problematikou manželskoprávních záležitostí. Právní forma s�atku nebyla specifikována, pro 
uzav�ení manželství posta�il vzájemný souhlas obou snoubenc�, žádná t�etí strana do tohoto 
aktu nezasahovala. Avšak podle právního oby�eje byla jednou z podmínek pro uzav�ení s�atku 
pohlavní zralost u obou snoubenc�. To bývalo velmi brzy, u dívek se v�k odhadoval mezi 12. a 
13. rokem, u chlapc� kolem 14 let. Manželské dvojice pocházely obvykle ze stejné sociální 
vrstvy, p�i�emž p�íbuzenské s�atky nebyly výjimkou. Již v této dob� byla využívána možnost 
rozvodu manželství. Rozvod byl, stejn� jako s�atek, zcela soukromým aktem. Hlavní p�í�iny 
nej�ast�ji byly nemožnost manželského páru mít potomky, názorová neshoda obou partner�, 
cizoložství (p�edevším ze strany ženy) apod. Podle zásad tehdejší patriarchální spole�nosti byla 
vina na rozvodu p�isuzována zpravidla ženám, které byly zbaveny v�tšiny ob�anských práv. 
Manželka byla v manželov� moci, své právo k rozvodu tedy uplatnit nemohla, manžel ji 
dokonce mohl v rozvázání manželství násilím zabránit. Ukon�ení manželství rozvodem nebylo 
potvrzeno žádnou smlouvou, zaniklo pouhým p�erušením manželského soužití.  
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Až do po�átku st�edov�ku si jednotlivé státy upravovaly manželské vztahy podle svých 
tradic a oby�ej�. K zásadní zm�n� došlo až se vznikem a ší�ení k�es	anství.  

2.1.1 Vliv církve na manželskou jurisdikci 

Již od po�átku církev nahlížela na manželství jako na svátost ud�lenou p�ed Bohem, na základ� 
�eho si �inila nárok na rozhodování o jeho vzniku, trvání a p�ípadném ukon�ení. Manželství 
považovala za nerozlu�itelné za života manžel�, i když lze v Bibli najít protich�dné tendence. 
Podstatn� se liší názory, které m�žeme najít ve Starém a Novém Zákon�. Starý Zákon vznikl 
v dob� mnohoženství, kdy vypuzení manželky bylo �astým jevem, naopak Nový Zákon již 
prosazuje monogamní soužití po celý život.  

Roku 313 bylo Milánským ediktem k�es	anství oficiáln� uznáno za právoplatné. Katolická 
církev dál pokra�ovala v procesu christianizace a dál se snažila o pok�es	anšt�ní Evropy. 
Setkávala se p�i tom „u v�tšiny národ� s patriarchálními rodinnými pom�ry, kdy monogamie 
teprve krystalizovala a byla u panujících vrstev zatla�ována mnohoženstvím a sexuálním 
životem velmi bujarým“ (Klabouch, 1962). Prosazování a ší�ení k�es	anských zásad jako jsou 
monogamie, zákaz p�edmanželského sexuálního styku, hlásání celkové sexuální zdrženlivosti, 
zákaz cizoložství atd., bylo v této spole�nosti velmi obtížné, protože tyto zásady k�es	anského 
rodinného chování byly v p�ímém rozporu s dosavadním zp�sobem života. Pomalé prosazování 
výše uvedených zásad spolu s pozvolným nabýváním vlivu bylo d�vodem, pro� církev p�evzala 
kompetenci spravovat manželskou jurisdikci až o n�kolik století pozd�ji po svém vzniku.  

D�íve „církev sama u�ila, že manželskou svátost neud�luje snoubenc�m kn�z, ale že si ji 
ud�lují navzájem sami, a teprve od 12. století nabyla ú�ast kn�ze p�i oddavkách konstitutivního 
významu pro vznik manželství“ (Klabouch, 1962). P�ítomnost duchovního se stala b�žnou i p�i 
jiných rodinných událostech, jako nap�. p�i k�tu novorozence.  

Po�átkem 13. století, na IV. lateránském koncilu, církev zformulovala zásady kanonického 
práva, tzn. soubor všeobecných pravidel a právních p�edpis� pro uspo�ádání manželského 
svazku. S�atek musel být uzav�en v p�ítomnosti duchovního a dalších sv�dk�. V p�ípad� 
nedodržení n�které z podmínek, nemohlo být manželství považováno za právoplatn� uzav�ené. 
Cílem bylo ochránit svátost manželství.  

Kanonické právo je v katolické církvi s menšími obm�nami platné až do sou�asnosti.  

2.2 Vývoj manželské jurisdikce v �eských zemích 

Na území �eských zemí byly snahy církve o dohled nad manželskými a rodinnými záležitostmi 
pravd�podobné již v období Velkomoravské �íše, ale nejsou dochovány žádné prameny. 
Oficiáln� byla církvi p�iznána práva dohledu nad manželstvím Boleslavem II. v roce 992. 
Vzhledem k nerespektování vydaného na�ízení byl kníže B�etislav nucen v roce 1039 vydat 
nový dekret, který op�tovn� p�ikazoval v manželském a rodinném chování dodržování 
k�es	anských zásad. Jeho hlavním obsahem bylo ustanovení církevního s�atku jako jediné 
formy uzav�ení manželství a všeobecný zákaz rozvod�. 
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Dominantní postavení ve sfé�e rodinného chování a manželské jurisdikce získala církev 
v období st�edov�ku. V této dob� p�evládala monogamní manželství a patriarchální uspo�ádání 
rodiny. Feudální spole�nost se postupn� diferencovala do r�zných spole�enských t�íd, pro které 
byly charakteristické r�zné typy rodin. U vládnoucí vrstvy p�evládal typ patriarchální 
velkorodiny s rozší�enými p�íbuzenskými svazky, oproti tomu nemajetné obyvatelstvo bylo 
pod�ízeno panovníkovi a žilo v rodin� nukleárního typu. Vstup do manželství byl již v této 
dob� pod�ízen k�es	anské jurisdikci, avšak její pln�ní bylo stále pod záštitou sv�tské moci, 
která p�ípadné nedodržení práva trestala. Na oplátku pak církev pomáhala p�i prosazování 
státních na�ízení a zákon� a práv� odtud plyne jejich vzájemná provázanost.  

Ve feudální spole�nosti podléhalo uzav�ení s�atku systému p�ekážek, jak ze strany církve, 
tak i sv�tské moci. N�které p�ekážky vyplývaly p�ímo z božského práva, jako nap�. 
nedostate�ný v�k snoubenc�, neschopnost mít potomky apod., jiné p�ekážky plynuly 
z rozhodnutí státní �i církevní moci a byly vymýšleny s ur�itým úmyslem. Církev nap�íklad za 
tzv. dispenzace, tj. promíjení v jednotlivých p�ípadech p�ekážek uzav�ení s�atku, vybírala 
poplatky, jejichž jediným ú�elem bylo obohacení. Ale i feudálové využívali tento systém 
p�ekážek ke svému prosp�chu, který vyplýval z jejich vlastnictví poddaných osob a nevolník�. 
Tímto zp�sobem mohla vrchnost zabránit migraci poddaných na cizí panství, kdy nap�íklad 
nev�sta odcházela za ženichem do jiného panství apod. Svoboda vstupu poddaných osob do 
manželství byla v této dob� jen utopií, poddaní byli majetkem feudál�, kte�í nad nimi m�li moc 
a kontrolu. Kn�ží m�li zákaz oddávat poddané bez svolení vrchnosti. Vrchnost vid�la v 
manželství pouze utilitární charakter, nebo-li pracovní sílu, zejména v narozených potomcích. 

Na po�átku 15. století se objevila silná kritika církve. Snahou nejradikáln�jších reformních 
hnutí bylo nové uspo�ádání spole�nosti, respektive nové uspo�ádání feudálních manželských a 
rodinných vztah�. Stoupenci se snažili o úplné pop�ení manželství samého, jejich hlavní 
myšlenkou byla svoboda a spole�ný majetek všech. Umírn�n�jší reformní hnutí, v �eských 
zemích reprezentováno husitstvím, usilovalo pouze o díl�í zm�ny. Ve své postat� jeho 
stoupenci uznávali ustanovení kanonického práva a vyžadovali jeho pln�ní v nej�istší podob� 
s minimálními úpravami.  

Katolická církev, jako reakci na ší�ící se reformní myšlenky, uspo�ádala Tridentský koncil, 
který se konal v letech 1545−1563 a ve vývoji manželského soužití m�l zásadní význam. �ešila 
se zde problematika protestantství a katolické reformace. Na základ� p�ijatých dekret� došlo 
k jasn�jší formulaci a zp�ísn�ní p�edpis� týkajících se manželského svazku, které sjednotily 
mnohdy r�znorodou praxi. Manželství bylo církevn�-právn� platné pouze v p�ípad�, došlo-li 
k vým�n� souhlasu snoubenc� p�ed kn�zem a dalšími dv�ma sv�dky a nebránila-li s�atku 
závažná p�ekážka (nezletilost, p�íbuzenství apod.).  

V 17. a 18. století byly �eské zem� sou�ástí habsburské monarchie, pokra�oval zde již 
zapo�atý proces rekatolizace, který vyústil v utvo�ení homogenního katolického prost�edí.  

Modernizace habsburské �íše byla zapo�ata za vlády Marie Terezie, která se na tr�n dostala 
v roce 1740 a uskute�nila �ad� d�ležitých reforem. V oblasti rodinného práva se významné 
reformy odehrály až za vlády jejího syna, císa�e Josefa II. Lze �íci, že „principy, na nichž bylo 
josefínské manželské právo vybudováno, z�staly už s krátkou p�estávkou základem 
manželského práva na našem území až do roku 1919.“ (Klabouch, 1962, s. 120) 
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Prvním krokem byl Toleran�ní patent z 13. �íjna 1781, jenž povoloval vyjma katolického i 
evangelické vyznání a zárove� povoloval smíšené s�atky evangelík� s katolíky. Dalším v �ad� 
byl Patent o zrušení nevolnictví z 1. listopadu 1781, který odstranil osobní nesvobodu všech 
poddaných osob a zrušil veškerá omezení s�atk� poddaných osob. Ti mohli nov� uzavírat 
s�atky bez povolení vrchnosti a voln� se st�hovat do m�st. Oba patenty se manželského práva 
p�íliš netýkaly, p�esto však ve svém d�sledku byly velmi významné. 

Zásadn�jší vliv m�l až manželský patent z roku 1783 (�. 117/1783 Sb. z. s.). Patent 
ponechal církevní formu s�atku, ale p�inesl odlišnou úpravu manželského práva pro p�íslušníky 
odlišného náboženského vyznání. Zavedl dvoustup�ovou formu ukon�ení manželství. První 
stupe� byl rozvod od stolu a lože, který neznamenal právní ukon�ení manželství, manželé byli 
od sebe fakticky odlou�eni, majetkov� vyrovnáni, ale nemohli uzav�ít další s�atek. Druhý 
stupe� byla rozluka manželského páru, tedy rozvod v dnešním smyslu slova. Ta již znamenala 
právnické ukon�ení manželství. Rozluka manželství byla povolena pouze pro obyvatelstvo 
nekatolického vyznání, katolík�m byl povolen pouze rozvod od stolu a lože. Zm�na nastala i 
v rozhodování o manželských záležitostech, kompetence manželských spor� byla p�evedena 
z církevních na státní soudy.  

První zákonnou normu manželského práva p�edstavoval Všeobecný ob�anský zákoník 
p�ijatý Františkem II. v roce 1811 s platností od 1. ledna 1812 pro všechny neuherské zem� 
císa�ství. Poprvé kodifikoval manželské právo ve všech jeho podobách, tzn. v�etn� 
majetkového práva, právních úprav pom�r� mezi rodi�i a d�tmi, adopce apod., vše bez rozdílu 
spole�enského postavení. Nadále však z�stával v platnosti obligatorní církevní s�atek a 
nerozlu�itelnost manželství pro katolíky. 

Vývoj rodinného práva byl ovlivn�n i spole�enskou transformací na konci 18.  
a po�átkem 19. století, kdy se v západní civilizaci, pod vlivem pr�myslové revoluce, formovala 
kapitalistická spole�nost. Kapitalistická spole�nost se již od po�átku snažila omezit dominantní 
vliv církve na rodinné a manželské záležitosti. Jedním z prvních opat�ení bylo zrušení 
feudálního systému p�ekážek uzav�ení s�atku. Zásadní zlom nastal se zavedením ob�anského 
s�atku, který se stal rovnoprávný k církevnímu. Manželství tak za�alo být považováno za 
sv�tskou záležitost. Vliv m�la i zm�na pohledu na manželství, kapitalistická spole�nost ho 
chápala jako ob�anskou smlouvu, která lze jako každou jinou smlouvu vypov�d�t, a proto 
usilovala o to, aby i manželství mohlo být z v�le manžel� ukon�eno, prozatím jen z ur�itých 
d�vod�. S tím souviselo i celkového zlepšení postavení žen v rodin� a všeobecn� i ve 
spole�nosti, ženy se postupn� vymanily z nadvlády muž� a stále více se ú�astnily pracovního 
procesu. Zm�ny spole�enského �ádu s sebou p�inesly rostoucí po�et rozvrácených manželství. 
Bylo jen otázkou �asu, kdy se legislativa pod tíhou sociálního tlaku zm�ní. 

Revolu�ní rok 1848 zm�nil ve sv�t� dosavadní rozložení sil, feudální uspo�ádání 
spole�nosti pomalu ustoupilo stále sílícímu kapitalismu. Buržoazie za�ala prosazovat své zájmy 
i na úkor církve, která byla postupn� nucena svá práva p�edat sv�tské moci. 

V habsburské monarchii, pozd�ji v Rakousku-Uhersku, byly d�sledky revoluce odlišné. 
Buržoazie dosáhla v reform� manželské jurisdikce pouze díl�ích úsp�ch�, úplné reformy (tzn. 
zrušení náboženských p�ežitk�, zavedení ob�anského s�atku atd.) docílila až po skon�ení první 
sv�tové války.  
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Po uklidn�ní událostí bou�livého roku 1848 se církev p�ihlásila se svým požadavkem o 
op�tovné p�evzetí kompetence o manželské záležitosti, která ji byla odebrána manželským 
patentem. Církev byla nakonec se svým požadavkem úsp�šná, manželská jurisdikce ji byla 
op�tovn� p�iznána konkordátem z roku 1855 (uveden v platnost císa�ským patentem �. 
185/1856 �. z.). Tím se sv�tská moc vzdala veškerého rozhodování o v�cech manželských a 
dalších výdobytk� z dob Josefa II. To znamenalo, že platnost katolických manželství byla 
znovu posuzována výhradn� na základ� kanonického práva jako v dob� feudalismu, znovu se 
nap�íklad p�istoupilo k zákaz�m s�atk� chudiny apod. To v úprav� manželských práv bylo 
významným krokem zp�t, kterým se monarchie za�adila mezi nepokrokové zaostalé zem�.  

Zm�na politického režimu z absolutismu na konstitu�ní monarchii, vyhlášená �íjnovým 
diplomem z roku 1860, sehrála ve vývoji manželského práva svou roli, ale zásadní reformu 
rakouského manželského práva také nep�inesla. P�em�na habsburské monarchie, jejíž sou�ástí 
byly i �eské zem�, vyvrcholila v  roce 1867 vznikem unií dvou státních celk� Rakouska-
Uherska. Oba státy te� spojovala pouze osoba panovníka Františka Josefa I.  

O rok pozd�ji byly vydány tzv. Kv�tnové zákony �. 47/1868 a 49/1868 �.z., jenž ve své 
podstat� znamenaly návrat k p�edešlému stavu. Na jejich základ� byla umožn�na civilní forma 
s�atku t�m katolík�m, kterým z kanonicko-právních d�vod� nebyl povolen církevní s�atek, a 
zárove� Všeobecný ob�anský zákoník jim manželství nezakazoval. Kv�tnové zákony se staly 
p�edm�tem kritiky ze strany církve, podle jejich stanov šlo o porušení kanonického práva, a 
proto kn�žstvo m�lo zákaz takové s�atky celebrovat. Reakcí státní moci na tuto situaci bylo 
zavedení tzv. nouzového civilního s�atku realizovaného místním hejtmanem. Tento stav trval 
až do konce existence Rakouska-Uherska. 

Již omezená ú�innost konkordátu z roku 1855 byla definitivn� zrušena a nahrazena 
zákonem z roku 1874 �. 50/1874 �.z.. Ten upravil pom�ry katolické církve, která se pod�ídila 
pravomocím státu, tzn. že státní zákony se staly nad�azené církevním. 

Neschopnost rakouské vlády se shodnout na provedení reformy manželskoprávních 
záležitostí byla d�vodem, pro� Rakousko bylo v porovnání s ostatními státy Evropy zaostalé. 
V jiných evropských státech byla totiž buržoazní revoluce dokon�ena a p�inesla s sebou i 
zm�nu manželského práva v závislosti na zm�n� celospole�enských pom�r�. Naopak rakouské 
manželské právo stále obsahovalo náboženské p�ežitky z doby feudalismu.  

Jako první byla reforma manželské jurisdikce odsouhlasena v Uhrách, kde roku 1894 byl p�ijat 
zákonný �lánek XXXI o manželském právu. Ten zavedl obligatorní civilní s�atek s možností 
rozlou�ení manželství bez ohledu na náboženské vyznání manžel�. 

V Rakousku byl však vývoj odlišný. Na konci 19. a na po�átku 20. století byla reformní hnutí 
stále po�etn�jší a to i v �eských zemích. Byly zakládány r�zné spolky jako nap�íklad Hnutí za 
reformu manželského práva apod., s tím sou�asn� sílil i odpor církve. Všechny tyto snahy však 
skon�ily se za�átkem první sv�tové války.  
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Období 1918–1949  

Od poloviny 18. století prošla �eská spole�nost, v rámci habsburské monarchie a pozd�ji 
Rakouska-Uherska, vnit�ní transformací, která spolu s politickým vývojem, ukon�ením první 
sv�tové války, vyústila ve vznik samostatné �eskoslovenské republiky. I p�esto, že šlo o 
dlouhodobý proces, nebylo reálné p�ipravit samostatnou právní soustavu. Proto bylo na základ� 
tzv. recep�ní normy, zákon z roku 1918 (zákon �. 11/1918 Sb.), rozhodnuto p�evzít z velké 
�ásti právní �ád Rakouska-Uherska.  

Recep�ní norma s sebou p�inesla problém sjednocení odlišného �eského a slovenského 
práva. �echy, Morava a Slezsko p�evzaly právo rakouské, Slovensko a Podkarpatská Rus právo 
uherské, tzn., že v �eskoslovenské republice byly sou�asn� v platnosti dva odlišné právní �ády. 
Manželské právo na území �eských zemí p�evzalo ustanovení Všeobecného rakouského 
ob�anského zákoníku, p�ijatého v roce 1811 pro neuherské zem�, na Slovensku platilo uherské 
manželské právo, které na rozdíl od rakouského, znalo obligatorní civilní s�atek s možností 
rozluky již od roku 1894. Oba právní �ády byly od 28. �íjna 1918 uznány jako �eskoslovenské 
ob�anské právo. 

Nov� vzniklý stát tak na jedné stran� zd�dil rakouskou zaostalou manželskou jurisdikci, na 
druhé stran� uherskou, pokrokov�jší. �eskoslovensko tak muselo již od po�átku své existence 
�ešit otázku sjednocení právního �ádu a jeho reformy. K úplné unifikaci ob�anského práva však 
po dobu první republiky nedošlo.  

22. kv�tna 1919 byl p�ijat zákon �. 320/1919 Sb., kterým se zm�nilo ustanovení 
ob�anského práva o ob�adnostech smlouvy manželské, o rozluce a o p�ekážkách manželství. 
Tento zákon je znám i pod ozna�ením „rozlukový zákon“. Na Slovensko a Podkarpatskou Rus 
se vztahoval pouze �áste�n�, mnohá z jeho ustanovení zde již byla platná podle zákonného 
�lánku XXXI/1894. 

Zákon zavád�l tzv. fakultativní s�atek církevní nebo ob�anský, snoubenci si mohli vybrat 
formu s�atku podle svého uvážení. V �ástech �eskoslovenska, kde platilo uherské právo, byl 
uznán za platný s�atek církevní, protože civilní s�atek již zde byl zaveden. Zavedení institutu 
fakultativního s�atku bylo mimo jiné významným krokem k postupnému odlou�ení státu od 
církevního vlivu.  

Manželská novela zrušila také n�které z p�ekážek s�atku, jako nap�íklad cizoložství, 
katolicismus atd. 

Dále byla zákonem �ešena problematika rozluky manželství jako definitivního právního 
zániku manželství. Manželská novela se v tomto bod� netýkala Slovenska, protože podle 
uherského práva zde rozluka manželství byla již možná a to pro všechna náboženská vyznání.  

Naopak právo rakouské umož�ovalo rozluku pouze pro nekatolíky, katolíci mohli 
dosáhnout jen prvního stupn� rozvodu od stolu a lože. Paragraf �. 13 rozlukového zákona 
v �eských zemí nov� p�ipoušt�l možnost rozvodu manželství bez ohledu na náboženské 
vyznání, tedy i pro katolické páry. Tím byla odstran�na rozdílná úprava rozluky manželství 
podle náboženského vyznání v �eských zemích a na Slovensku. I nadále bylo soudn� možné 
ukon�it manželství dv�ma stupni – rozvodem od stolu a lože a rozlukou. Bylo zformulováno 
celkem dev�t d�vod�, pro které mohl být manželský svazek rozlou�en – cizoložství, odsouzení 
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do žalá�e na t�i léta, opušt�ní, úklad o život, zlé nakládání a ublížení na zdraví, zhýralý život, 
duševní porucha, hluboký rozvrat manželství a nep�ekonatelný odpor. Manželství nelze 
rozlou�it, pokud o to žádá manžel  na rozvratu p�evážn� vinen. 

Zákon �. 320/1919 byl prvním právním p�edpisem nov� vzniklé samostatné 
�eskoslovenské republiky, který upravoval stanovy rodinného práva. P�inesl s sebou významné 
zm�ny, kterých se �eská spole�nost pod rakouskou správou nedo�kala. Zárove� se však 
nepoda�ilo unifikovat dvoukolejnost �eského a slovenského právního �ádu, která p�etrvala 
z dob Rakouska-Uherska. 

�eská spole�nost v mezivále�ném období 1918−1938 pat�ila mezi moderní evropské 
spole�nosti, které již prošly ekonomickou, politickou, sociáln�kulturní a demografickou 
p�em�nou. S transformací �eské spole�nosti souvisel i proces sekularizace. V 19. století byla 
v�tšina �eského obyvatelstva katolického vyznání. Po roce 1918 z katolické církve �ást odešla, 
�ást p�ešla k jinému vyznání a �ást se stala bezkonfesijní. Proces modernizace, sekularizace a 
uzákon�ní možnosti rozvodu i pro katolíky m�lo vliv na úrove� rozvodovosti. 

�asové �ady demografické statistiky obsahují ukazatel rozvodovosti v�tšinou až od roku 
1919 �i 1920, tedy od p�ijetí manželské novely �.320/1919 Sb. Od vzniku samostatné 
�eskoslovenské republiky intenzita rozvodovosti lineárn� stoupá. Již v období první republiky 
byla úrove� rozvodovosti relativn� vyšší, p�i�emž nejrychlejší nár�st byl zaznamenán v Praze 
(Fialová, Horská, 1996).  

V letech 1929−1933 �eské zem� zasáhla celosv�tová hospodá�ská krize, která se odrazila 
ve snížení úrovni s�ate�nosti, ne však rozvodovosti. Její úrove� stoupala i nadále (viz Tab. 1). 
Ro�ní po�ty rozvod� se zvyšovaly, ale jen výjime�n� se dostaly nad hranici 7 000 rozvod� za 
rok, té bylo poprvé dosaženo v roce 1936. Ukazatel hrubé míry rozvodovosti se pohyboval na 
úrovni kolem 0,5 na tisíc obyvatel a rozvodem kon�ilo kolem 5 % manželství.  

V období druhé sv�tové války 1938−1945, se v Protektorátu �echy a Morava úrove� 
rozvodovosti mírn� zvýšila, ukazatel hrubé míry rozvodovosti stoupl z 0,6 rozvod� na 1000 
obyvatel v roce 1938 na 0,9 v roce 1945. D�vodem bylo nasazení žen do zbrojní výroby  
a muž� do N�mecka. Došlo tak k narušení rodinného života a ke snadn�jšímu navázání jiných 
vztah� mezi ženatými muži a vdanými ženami. 

Po osvobození území spojeneckými armádami v roce 1945 byla obnovena �eskoslovenská 
republika s právní kontinuitou s první republikou. 



Barbora Serbusová: Vývoj úrovn� rozvodovosti v �eské republice a ve Francii 
v kontextu legislativních zm�n    18  
 

  

Tab. 1 − Vybrané ukazatele rozvodovosti, �eská republika, 1919-1945 

Rok S�atky Rozvody 
Rozvody na 100 

s�atk� 
Úhrnná 

rozvodovost (%) 

1919 123263 2056 1,7 − 
1920 135714 3618 2,7 5,4 
1921 125417 4902 3,9 7,4 
1922 107341 5523 5,1 8,1 
1923 98922 4683 4,7 6,5 
1924 95786 4566 4,8 6,1 
1925 96787 4585 4,7 5,9 
1926 96175 4448 4,6 5,5 
1927 96294 4625 4,8 5,6 
1928 102264 4768 4,7 − 
1929 104498 4650 4,4 5,6 
1930 101158 4962 4,9 − 
1931 96349 5252 5,5 − 
1932 95075 5171 5,4 5,8 
1933 92433 5240 5,7 − 
1934 87247 6038 6,9 10,1 
1935 85247 6359 7,5 10,4 
1936 88486 7552 8,5 12,1 
1937 93309 7268 7,8 11,3 
1938 90391 6690 7,4 − 
1939 134582 7441 5,5 − 
1940 115261 7945 6,9 − 
1941 95720 7668 8,0 − 
1942 103008 7992 7,8 − 
1943 85138 8508 10,0 − 
1944 74124 9554 12,9 − 
1945 80133 9410 11,7 − 

Poznámky: data jsou p�epo�tena na území �eské republiky 

Zdroj: �SÚ 
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Kapitola 3 

3 P�ehled právních úprav rozvodu po druhé sv�tové válce 

Bezprost�edn� povále�ný vývoj byl složitým obdobím, kdy se v �eskoslovensku odehrával 
politický st�et o budoucí sm��ování státu. Již v pr�b�hu druhé sv�tové války rostla síla 
komunistické strany, která se pln� projevila v únoru roku 1948, kdy p�evzala jako jediná 
politická strana úplnou moc v zemi. Události tzv. vít�zného února rozhodly na následující �ty�i 
desetiletí o politické, ekonomické a právní orientaci státu. Krátce po politickém p�evratu se 
za�alo pracovat na nové ústav� a celkové zm�n� právního �ádu, tedy i zm�n� rodinného práva, 
aby vše bylo v souladu s nov� nastoleným spole�enským po�ádkem. 

Podle povahy právní úpravy rozvodu lze sledované období rozd�lit na 2 základní vývojové 
etapy, a to na období mezi roky 1950 až 1963 a od roku 1964 až po sou�asnost.  

3.1 Právní úpravy rozvodu v �eské republice 

3.1.1 Období 1950–1963 

Po p�ijetí nové ústavy z 9. kv�tna 1948, byla vyhlášena tzv. právnická dvouletka, v rámci které 
došlo mezi lety 1949−1950 k p�epracování celého právního systému. Cílem byla unifikace 
dosud dvoukolejného právního �ádu. Rekodifikací byla p�erušena kontinuita s tradicemi 
�eskoslovenské demokratické právní kultury, nový právní �ád byl inspirován sov�tským 
modelem. 

Jako první byl p�epracován zákon o právu rodinném pod �. 265/1949 s ú�inností od  
1. ledna 1950. Sjednotil odlišnou právní praxi na území �eských zemí a Slovenska a zárove� 
vyjmul rodinné právo z ob�anského zákoníku. Rodinné právo se stalo samostatným právním 
odv�tvím a všechny p�edpisy týkající se rodinného a manželského života byly zahrnuty do 
zvláštního kodexu. Manželství již nebylo chápáno jako majetkoprávní vztah, ale jako trvalé 
spojení muže a ženy, kde oba partne�i jsou si rovni, mají stejná práva a povinnosti.  

Zákon zrušil fakultativní s�atek církevní a civilní, zavedl obligatorní civilní formu s�atku, 
který bylo nutné uzav�ít p�ed místním národním výborem. Právní ukon�ení manželství za 
života manžel� bylo nov� jednostup�ové. P�vodní dvoustup�ový systém rozvodu od stolu  
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a lože a rozluky manželství byl zrušen a jako jediný zp�sob právního ukon�ení manželství se 
stal rozvod s ú�inky dosavadní rozluky. Rozvod byl možný pouze v p�ípad� závažných d�vod� 
bránících dalšímu spole�nému soužití a pokud nebyl v rozporu se zájmem d�tí. Podle paragrafu 
�. 30 byl zaveden princip „výlu�né viny“ na rozvratu. V praxi to znamenalo, že o rozvod 
nemohl žádat manžel výlu�n� vinný, pokud nem�l souhlas druhého manžela, respektive 
manželství nebylo rozvedeno proti v�li výlu�n� nevinného manžela. Pokud oba souhlasili, 
mohl soud od zjiš	ování viny upustit. Paragraf �. 34 se zabýval otázkou viny na rozvodu. 
V p�ípad�, že rozvedený manžel, na rozvodu nevinný, nebyl schopen sám uspokojit své osobní 
pot�eby, m�l právo vyžadovat na druhém manželovi, vinném nebo nevinném, aby mu poskytl 
na jejich uspokojení úhradu podle svých výd�le�ných a majetkových možností. V p�ípad�, že 
byly na rozvodu vinni oba manželé, mohl soud úhradu na osobní pot�eby p�iznat i manželu 
vinnému. 

V roce 1950 byl vydán zákon �. 141/1950 Sb. o �ízení ve v�cech ob�anskoprávních 
(ob�anský soudní �ád), který upravoval rozvodové �ízení. Zákon zp�ehlednil a zjednodušil 
zastaralé a nejednotné procesní p�edpisy. 

K 1.lednu 1950 vstoupil v platnost zákon �. 268/1949 Sb. o matrikách, na základ� kterého 
došlo ke vzniku jednotného systému státních matrik. Církevní matriky se staly majetkem státu  
a vešly do jeho správy. Jednotn� byly obstarávány místními národními výbory.  

V roce 1954 byla vydána sm�rnice Nejvyššího soudu o postupu rozvodového soudu  
(�. 13/1954 Sbírky rozhodnutí �s. soud�), který by m�l sm��ovat ke smí�ení manžel� 
v rozvodovém �ízení. Rozvodové �ízení se tak prodlužovalo a kone�né rozhodnutí se 
opakovan� odro�ovalo. To vedlo na jedné stran� k snížení po�tu žádostí o rozvod, ale na druhé 
stran� nar�stal po�et mrtvých manželství, �ili nekonzumovaných a po�et nesezdaných 
partnerských svazk�. Tento stav �ešilo zákonné opat�ení �. 61/1955 Sb. o zm�n� p�edpis�  
o rozvodu s ú�inností od 1. ledna 1956.  �lánek �. I upravil zákon �. 265/1949 Sb. v tom, že 
nov� bylo možné rozvést manželství i bez souhlasu nevinného manžela, ale pouze pokud to 
bylo v zájmu spole�nosti a jestliže manželé spolu po dlouhou dobu již nežili. To umožnilo 
rozvést �adu nefungujících manželství, kdy manželé spolu již nežili a manželský svazek neplnil 
svou spole�enskou funkci. 

3.1.2 Období 1964−1989 

V roce 1963 byla p�ijata nová Ústava �eskoslovenské socialistické republiky, na základ� které 
došlo k p�epracování rodinného práva. Spolu s novou ústavou vstoupil 1. dubna 1964 v platnost 
nový zákon o rodin� pod �. 94/1963 Sb. a nový soudní �ád �. 99/1963 Sb., p�es po�etné novely 
v �eské legislativ� platné dodnes. Zákon �. 94/1963 Sb. zachoval �adu p�vodních ustanovení, 
došlo pouze k jejich p�eformulování s cílem, aby byl zákon srozumitelný pracujícímu lidu. 
 Podle nové úpravy rodinného práva byly státní orgány, spole�enské organizace i sami 
ob�ané povinni napomáhat k upev�ování manželství a rodiny v�bec. Pouze trvalé manželské a 
rodinné vztahy byly v zájmu tehdejší spole�nosti. Tím byla rozší�ena možnost zásahu 
národních výbor� do rodinných vztah�, mohly ud�lovat r�zná napomenutí apod. Ukon�ení 
manželství rozvodem bylo možné jen ve spole�ensky od�vodn�ných p�ípadech, kdy manželství 
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již nemohlo dále plnit svou spole�enskou funkci. Upustilo se od zjiš	ování viny na rozvratu �i 
rozvodu manželství, soud tedy mohl manžele rozvést na návrh jednoho z nich, a to v p�ípad� 
vážného rozvrácení svazku. Rozvrat manželství byl tak jediným d�vodem k ukon�ení 
manželství rozvodem. Podle paragrafu �. 25 m�ly soudy povinnost zjistit p�í�iny, které 
k rozvratu mezi manželi vedly a uvést je v od�vodn�ní jejich rozhodnutí. I nadále z�stalo 
v platnosti ustanovení, kdy soudy p�i rozhodování o rozvodu mají povinnost p�ihlížet k zájm�m 
nezletilých d�tí. Zákon dále upravoval práva a povinnosti rozvád�ných rodi�� k dít�ti po 
rozvodu.  

Nový soudní �ád �. 99/1963 zavedl v rozvodovém �ízení obligatorní smír�í �ízení, podle 
kterého soud usiloval o smír mezi manželi, tzn. o odstran�ní p�í�in rozvratu. Každá žádost o 
rozvod, které nep�edcházelo smír�í �ízení, byla automaticky považována za návrh o jeho 
zahájení. Existovaly zde výjimky, kdy se smír�í �ízení konat nemuselo, a to v p�ípadech, 
jestliže v posledním roce p�ed podáním návrhu o rozvod již prob�hlo a skon�ilo bezvýsledn�, 
jestliže nešlo provést nebo jestliže šlo provést jen s nep�im��enými obtížemi. 

Procesní podmínka obligatorního smír�ího �ízení byla v platnosti relativn� krátkou dobu, 
k jejímu zrušení se p�istoupilo po novelizaci ob�anského soudního �ádu �. 49/1973 s platností 
od 1. �ervence 1973. Podle ní se soudy m�ly snažit o odstran�ní p�í�in rozvratu a usilovat o 
smí�ení p�ímo v rozvodovém �ízení. 

V rozvodovém �ízení bylo také možné využít tzv. institutu p�erušení �ízení. Tato možnost 
byla chápána jako doba (nejmén� t�i m�síce), b�hem které si manželé mohli rozmyslet svoje 
stanovisko k rozvodu. K p�erušení �ízení se p�istupovalo pouze tehdy, dalo-li se p�edpokládat 
smí�ení manžel�. Tento postup n�kterým pomohl upustit od rozvodu, v n�kterých p�ípadech byl 
však zcela bez efektu. 

Zákon o rodin� �. 94/1963 Sb. byl novelizován v roce 1982. Novela �. 132/1982, 
s ú�inností od 1. dubna 1983, doplnila  stávající zákon o rodin�, k výrazným zm�nám ale 

nedošlo a ustanovení o rozvodu se netýkala žádná z nich. 
V roce 1989 v �eské republice nastala zm�na politického režimu, která zahájila 

transformaci ostatních sfér spole�nosti. Celospole�enská transformace se odrazila i ve zm�n� 
demografického chování populace. V dob� totalitního režimu se zde vytvo�il model 
demografického chování, jenž byl zcela odlišný od modelu západních demokratických zemí 
Evropy. Na po�átku 90. let se zm�nilo nejen demografické chování obyvatelstva, ale celkové 
popula�ní klima v�bec. 

Na tuto situaci reagovala i legislativa, ale k výrazné úprav� rodinného práva nedošlo, bylo 
p�istoupeno k novelizaci p�vodního zákona o rodin� �. 234/1992 Sb. s ú�inkem od 1. �ervence 
1992 (kterým se m�ní a dopl�uje zákon �. 94/1963Sb.o rodin�, ve zn�ní zákona �. 132/1982 
Sb.). Výrazná zm�na oproti p�edchozí úprav� p�edstavovala op�tné zavedení alternativního 
s�atku církevního a ob�anského, jak tomu bylo v období od roku 1919 až do roku 1949. Tato 
možnost deklarovala svobodu vyznání ob�an�, jenž pat�í k základním lidským práv�m.  

K 1. lednu 1993 zanikla �eská a Slovenské Federativní Republika a vznikla samostatná 
�eská a Slovenská republika. Na základ� ústavního zákona �. 4/1993, o opat�eních 
souvisejících se zánikem �eské a Slovenské Federativní Republiky, z�stal v platnosti právní 
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�ád platný v den zániku �eské a Slovenské Federativní Republiky, tedy pro rozvodovou 
legislativu to zm�nu neznamenalo. 

V roce 1998 bylo p�istoupeno k další, zatím poslední, novelizaci zákona o rodin�  
�. 94/1963 Sb., novela �. 91/1998 Sb. vstoupila v platnost 1. srpna 1998. Tato novela p�inesla 
významné zm�ny v oblasti rozvodu. Podle paragrafu �. 24 je manželství možné rozvést na 
návrh jednoho z manžel�, pokud nastal v manželství hluboký a trvalý rozvrat a nelze o�ekávat 
obnovení manželského soužití. Soud p�i jejich rozvodu bere v úvahu p�í�iny, které vedly 
k rozvratu manželství. Novela zárove� ztížila rozvody manželství s nezletilými d�tmi. 
V p�ípad�, že manželé mají nezletilé d�ti, manželství nem�že být rozvedeno, je-li to v rozporu  
s jejich zájmy. Nejprve je nutné, aby soud ješt� p�ed rozvodem upravil práva a povinnosti 
rodi�� k dít�ti pro dobu po rozvodu. V praxi to znamená, že rozhodnutí o úprav� pom�r� 
nezletilých d�tí pro dobu po rozvodu musí nabýt právní moci (vydá soud v �ízení podle § 176 
ob�anského soudního �ádu), a teprve potom je možné manželství ukon�it rozvodem.  

Hlavní zm�na nastala v tom, že zákon nov� umožnil tzv. nesporný �i smluvený rozvod. 
Smluvený rozvod je možný v p�ípad�, kdy manželství trvalo alespo� jeden rok, ale zárove� 
manželé spolu nejmén� šest m�síc� nežijí a druhý manžel se k návrhu na rozvod p�ipojí. Tím 
jsou spln�ny podmínky § 24, soud dále nezjiš	uje p�í�iny rozvratu a pokud manžele mají mezi 
sebou vypo�ádány majetkové vztahy, spole�né bydlení, p�ípadn� vyživovací povinnost a pom�r 
k nezletilým d�tem, manželství m�že být rozvedeno.  

Soud nevyhoví takovým návrh�m na rozvod, s nímž nesouhlasí manžel, který se na 
rozvratu manželství nepodílel a kterému by rozvod zp�sobil závažnou újmu, pokud mimo�ádné 
okolnosti sv�d�í ve prosp�ch zachování manželství. Ochrana p�ed rozvodem však není 
absolutní, v p�ípad�, že manželé již spolu nežijí více než t�i roky, soud manželství rozvede. 

3.2 Právní úpravy rozvodu ve Francii 

Ve Francii jsou po�átky rozvodu manželství spojeny s Francouzskou revolucí, která na konci 
18. století zapo�ala restrukturalizaci spole�enského �ádu a tím ukon�ila tzv. starý režim. Do této 
doby byla sféra manželského života spravována církví, manželství bylo považováno za 
nerozlu�itelné a jeho ukon�ení bylo možné pouze zrušením s�atku nebo rozlukou manželství, 
která m�la stejné ú�inky jako rozvod od stolu a lože v �eskoslovensku p�ed druhou sv�tovou 
válkou.. 

První zákon ustanovující rozvod jako zákonnou formu zániku manželství za života 
manžel�, byl zákon z roku 1792. P�ípustný byl rozvod z p�edem definovaných d�vod�, nap�. 
rozdílné povahy, z d�vodu viny na stran� jednoho z manžel�, nap�. kriminální �innost, 
emigrace, opušt�ní domova atd., nebo na základ� vzájemné dohody. Rozvod manželství nebyl 
podmín�n soudním projednáním. Tento, na svou dobu velmi liberální zákon, byl omezen již po 
pár letech v roce 1804. Zachován byl pouze rozvod z d�vodu neomluvitelné chyby na stran� 
jednoho z manžel�. K další zm�n� došlo v roce 1816, kdy byl rozvod zakázán úpln� a k jeho 
obnovení bylo p�istoupeno až na konci 19. století v roce 1884. B�hem druhé sv�tové války byla 
možnost rozvodu manželství op�t omezena. Rozvod se mohl uskute�nit po více než 3 letech od 
uzav�ení s�atku.  
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V novodobé historii Francie se rozvodová legislativa m�nila pouze n�kolikrát. K zásadní 
zm�n� došlo v roce 1975, kdy byl 11. �ervence p�ijat zákon �. 75-617 s platností od 1. ledna 
1976. Tento zákon liberalizoval rozvodovou legislativu a jeho cílem bylo sjednocení a 
zjednodušení rozvodové legislativy, ale i soudní praxe. Byly zavedeny t�i typy rozvod� – 
poprvé v historii Francie byl uzákon�n smluvený rozvod (le divorce par consentement mutuel), 
p�i�emž se mohlo jednat o spole�nou žádost obou manžel�, nebo žádost jednoho z manžel�, ke 
které se p�idal druhý manžel, dále byl zaveden rozvod z d�vodu zániku spole�ného života (par 

rupture de la vie commune) a rozvod sporný (pour faute).  
K další legislativní úprav� bylo p�istoupeno v roce 2004. Zákon �. 2004-439 s platností od 

1. ledna 2005 upravil a doplnil ustanovení p�edešlého zákona z roku 1975. Zm�ny se týkaly 
zp�sobu ukon�ení manželství rozvodem. Nov� lze ukon�it manželství ve �ty�ech p�ípadech. Za 

prvé je možné k rozvodu p�istoupit na základ� vzájemné dohody (le consentement mutuel), za 

druhé akceptací zániku spole�ného života (l´acceptation du principe de la rupture du mariage), 
za další jde o definitivní rozvrat manželského svazku (l´altération définitive du principe du lien 

conjugal) a kone�n� z d�vodu zavin�ní (pour faute). 
Rozvod na základ� spole�né žádosti manžel� není omezen minimální dobou trvání 

manželství, manželé nejsou povinni uvést p�í�inu rozvodu. Jedinou povinností je p�edložit 
soudci návrh úmluvy up�es�ující podmínky jejich vzájemné dohody, která upravuje právní 
d�sledky pro dobu po rozvodu, jako nap�. rozd�lení majetku, rodi�ovská zodpov�dnost, 
vyživovací povinnost apod. 

K akceptaci zániku spole�ného života manžel� se p�istupuje v p�ípad�, kdy manželé 
souhlasí s rozvodem, ale nejsou schopni se shodnout na p�í�in�, která k rozvratu manželství 
vedla. Takové manželství je rozvedeno až na základ� dohody mezi manželi. 

V p�ípad�, že manželé žijí déle než 2 roky odd�len�, mohou zažádat o rozvod z d�vodu 
definitivního rozvratu. Takové manželství je automaticky rozvedeno, p�í�iny rozvodu se 
nezjiš	ují. 

Jestliže jeden z manžel� vážn� nebo opakovan� narušuje spole�né soužití, nerespektuje 
povinnosti vyplývající z manželství a spole�né manželské soužití se tak stává nep�ípustné, 
m�že druhý manžel požádat o rozvod z d�vodu zavin�ní.  

Mimo ukon�ení manželství rozvodem je ve Francii možná i rozluka manželství (la 

séparation de corps). Rozluka manželství vychází z kanonického práva a p�istupuje se k ní ve 
stejných p�ípadech jako v p�ípad� rozvodu manželství. Pro manžele nemá rozluka žádné právní 
d�sledky, znamená ukon�ení spole�ného života, manželé žijí dále odd�len� a nový s�atek 
uzav�ít nemohou. Spole�ný majetek je rozd�len, ale další závazky plynoucí z manželského 
slibu jako nap�. v�rnost, jsou zachovány. Rozlou�ení manželé mohou p�istoupit k obnovení 
spole�ného soužití nebo p�em�nit rozluku v rozvod (la conversion de séparation de corps).  

Po�et rozluk manželství byl po celé sledované období relativn� stabilní (viz Tab. 2), jejich 
po�et se pohyboval kolem t�ech až �ty�ech tisících za rok. K výraznému snížení došlo až po 
roce 2000, kdy se po�et rozluk manželství zredukoval na polovinu oproti výchozímu stavu 
v roce 1960. Vzhledem k stále rostoucímu po�tu rozvod� manželství, který se od roku 1960 do 
roku 2006 více než ze�ty�násobil, je po�et rozluk stále více zanedbatelný. 
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Tab. 2 – Vývoj po�tu rozluk a rozvod� manželství, Francie, 1960−2006 

Rok Po�et rozluk Po�et rozvod� Rok Po�et rozluk Po�et rozvod� 

1960  4 060  30 182  1985 4 429  107 505  
1961  4 081  30 809  1986 4 570  108 380  
1962  3 971  30 570  1987 4 473  106 527  
1963  4 281  30 298  1988 4 840  106 096  
1964  4 675  33 250  1989 4 810  105 295  
1965  4 771  34 877  1990 3 926  105 813  
1966  4 705  36 732  1991 3 926  108 086  
1967  4 766  37 194  1992 3 867  107 994  
1968  4 112  36 063  1993 3 880  110 759  
1969  4 263  37 926  1994 3 482  115 658  
1970  3 512  38 949  1995 4 014  119 189  
1971  3 349  41 628  1996 4 866  117 382  
1972  3 433  44 738  1997 5 018  116 158  
1973  3 304  47 319  1998 4 964  116 515  
1974  3 300  53 106  1999 4 110  116 813  
1975  3 430  55 612  2000 3 743  114 005  
1976  3 399  60 490  2001 3 203  112 631  
1977  2 955  71 319  2002 3 053  115 861  
1978  2 964  74 416  2003 2 773  125 175  
1979  3 141  78 571  2004 3 080  131 335  
1980  3 328  81 156  2005 2 917  152 020  
1981  2 991  87 615  2006 2 225  135 910  
1982  3 920  93 892      
1983  3 694  98 730      
1984  4 005  104 012        

Zdroj: INED 

Legislativní zm�ny se týkaly i úprav práv a povinností rodi�� v��i nezletilým d�tem. 
K významné úprav� došlo v roce 1970, kdy byla rodi�ovská moc nahrazena rodi�ovskou 
autoritou s d�razem na fakt, že autorita je rozd�lena mezi oba rodi�e. V p�ípad� rozvodu byly 
d�ti sv��eny do pé�e jednoho z nich, tím ale rodi�ovská autorita druhého manžela nezanikla. 
Další úprava byla vynucena spole�enskou, respektive demografickou situací. V 80. letech 20. 
století došlo k výraznému r�stu intenzity rozvodovosti a zárove� r�stu podílu neseznadých 
pár�. Bylo nutné právn� ošet�it nov� vzniklé typy rodinného soužití. Zákon z roku 1987 zavedl 
spole�nou rodi�ovskou pé�i, která je platná i pro dobu po rozvodu. Pouze v p�ípad�, pokud je to 
v zájmu dít�te, je pé�e o n�j sv��ená pouze jednomu z nich. Soud ur�í jednoho rodi�e, u kterého 
bude dít� trvale bydlet. Zákon se v�nuje i problematice nesezdaných pár� s d�tmi, pro které je 
také platná spole�ná rodi�ovská pé�e, a to na základ� soudem uznané žádosti. Zákon z roku 
1993 ustanovuje právo dít�te být vychováván ob�ma jeho rodi�i bez ohledu, zda jde o manžele 
�i pouze partnery. Zárove� se p�istoupilo k sjednocení soud� a vznikl jednotný soud pro 
rodinné záležitosti (le juge aux affaires familiales, nebo-li JAF). V roce 2002 byla 
odsouhlasena další zm�na v pé�i o d�ti, která v zájmu dít�te zavádí princip spolurodi�ovství. 
Jeho smyslem a obsahem je napln�ní práva dít�te být vychováván ob�ma rodi�i, a to i v p�ípad� 
rozvodu �i rozluky.  
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Zákonem �. 99-9444 z 15. listopadu 1999 se stal sou�ástí Ob�anského zákoníku Code civil 

tzv. Pacs – Pacte civil de solidarité, ve volném p�ekladu „Ob�anská smlouva o solidarit�“. Jde 
o formu registrovaného partnerství, kdy mezi sebou mohou dva ob�ané r�zného �i stejného 
pohlaví uzav�ít smlouvu, na základ� které uspo�ádají své spole�né soužití. Cílem bylo právn� 
ošet�it po�etné nesezdané partnerské svazky, ale zárove� i homosexuální svazky. PACS 
umož�uje voln�jší partnerský svazek, ale tak jako z manželského svazku pro manžele plynou 
ur�itá práva a povinnosti, stejn� tomu je i v p�ípad� PACSu. Je to nap�. povinnost vzájemné 
pomoci, finan�ní podpory atd., naopak slib v�rnosti podmínkou není. Rozpad partnerství 
nastává v p�ípad� smrti jednoho z partner�, spole�ným s�atkem partner� nebo s�atkem jednoho 
z partner� a na základ� spole�né �i jednostranné žádosti o ukon�ení partnerství PACS. 
V prvních dvou p�ípadech není nutné rozpad svazku oznamovat p�íslušným státním orgán�m, 
naopak v posledním uvedeném p�ípad�, kdy se jedná o rozpad partnerství na základ� žádosti, je 
nutné podat oficiální žádost. V roce 2006 byl zákon o PACS upraven, zejména ustanovení 
týkající se daní, partnerství PASC se v tomto ohledu p�iblížilo da�ovému zvýhodn�ní 
manželských svazk�.  

Od po�átku se statisticky sleduje po�et uzav�ených a rozpadlých partnerství PASC, 
pr�m�rná délka trvání partnerské smlouvy, pr�m�rný v�k partner� a po�et uzav�ených 
partnerství podle pohlaví.  

Od roku 1999 po�et uzav�ených partnerství výrazn� stoupl, b�hem necelých deseti let došlo 
k nár�stu o více než dvacetinásobek p�vodního po�tu. V posledních t�ech letech byl 
zaznamenám i vzestup rozpadu partnerství PACS (viz Tab. 3). Z hlediska pohlaví je podíl 
homosexuálních svazk� nízký, v�tšinu tvo�í svazky mezi partnery opa�ného pohlaví. 

Tab. 3 – Vývoj partnerských svazk� PACS, Francie, 1999−2008 

Rok Po�et uzav�ených PACS 
(celkem) 

Po�et uzav�ených PACS 
(opa�né pohlaví) Po�et rozpadlých PACS 

1999 6 139 − 7 
2000 22 108 15 935 620 
2001 19 410 15 435 1 859 
2002 24 979 20 588 3 143 
2003 31 161 25 819 5 229 
2004 39 576 33 147 6 935 
2005 59 837 52 800 8 595 
2006 76 680 64 271 9 470 
2007 100 999 95 708 22 553 
2008 144 716 141 099 23 239 

Zdroj: INED  

V �eské republice bylo v roce 2006 zákonem 115/2006 Sb. s platností od 1. �ervence 
uzákon�no registrované partnerství. V porovnání se svazkem PACS, je registrované partnerství 
p�ípustné pouze pro ob�any stejného pohlaví, nesezdané svazky heterosexuálních pár� tak dále 
z�stávají neošet�eny. 
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Kapitola 4 

4 Vývoj úrovn� rozvodovosti v kontextu právních úprav 

�eské zem� již od doby první republiky a i v celém povále�ném období byly �azeny k zemím 
s vyšší intenzitou rozvodovosti. V období první republiky byl rozvod ojedin�lým zp�sobem 
ukon�ení manželství, ke kterému se p�istupovalo v krajn� rozvrácených manželstvích. 
Spole�ností byl považovaný za výjime�ný, až abnormální jev, jenž není v souladu se 
spole�enskými konvencemi. Zm�na nastala po druhé sv�tové válce, kdy spole�enské zm�ny  
a tehdejší právní vývoj vedly k sekularizaci s�atku i manželství. Rozvodová legislativa se 
stávala více liberáln�jší a rozvod, jako jediný legální zp�sob ukon�ení manželství, byl jevem 
stále �ast�jším. Rozvod se tak z marginálního jevu spole�ností zatracovaným stal jevem 
spole�ensky tolerovaným.  

�eskoslovenská povále�ná legislativa rodinného práva byla ovlivn�na tehdejší ideologií a 
inspirována sov�tským modelem. Ve sfé�e rodinného práva byl ponechán jistý prostor, který 
umož�oval zásah státu do soukromé sféry rodinných vztah�.  
 Od 50. let právní úprava rozvod� doznala n�kolik významných zm�n. Zákon �. 265/1949 a 
jeho pozd�jší novely byly v platnosti relativn� krátkou dobu, již v roce 1963 se p�istoupilo 
k nové kodifikaci rodinného práva – zákon �. 94/1963 Sb., jehož základ je v platnosti do 
sou�asnosti. Bezprost�edn� po roce 1989 se k legislativním úpravám rozvodu nep�istoupilo. 
Spole�enskou transformací se objevily nové možnosti, ale zárove� i nové problémy, kterým 
jsou manželské svazky vystaveny. Nová socioekonomická situace p�inesla možnost studia, 
snahu po dosažení osobního úsp�chu, seberealizaci, ale i nezam�stnanost, složit�jší 
majetkoprávní vztahy atd., a toto všechno se promítlo do partnerských, respektive rodinných 
vztah�. 
 Francouzská rozvodová legislativa od po�átku povále�ného období sm��ovala k liberalizaci 
rozvodu manželství, p�i�emž rozvod manželství byl snadn�jší v p�ípad� shody mezi manželi. O 
tom sv�d�í brzké uzákon�ní smluvního rozvodu manželství, který byl ve Francii možný již od 
poloviny 70. let 20. století, v �eské republice až na konci 20. století. Rozvodové �ízení se stále 
zjednodušuje a zkracuje. V p�ípad� rozvodu manželství s nezletilými d�tmi jsou v potaz brána 
jejich práva na pé�i a výchovu ob�ma rodi�i. 

P�edm�tem následující �ásti této práce je analýza vlivu právních úprav rozvodu manželství 
podle jednotlivých charakteristik.  
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4.1 Charakteristika vývoje úrovn� rozvodovosti  

Na mezinárodní úrovni je intenzita rozvodovosti obtížn� srovnatelná. Hlavním d�vodem, 
krom� odlišné statistiky, je odlišná legislativní úprava rozvodu a odlišná soudní praxe. Možnost 
pro porovnání úrovn� rozvodovosti p�edstavuje ukazatel úhrnné rozvodovosti, který vyjad�uje 
intenzitu rozvodovosti v daném roce a udává, jaký podíl p�vodn� uzav�ených manželství se 
rozvede, p�i�emž rozvody jsou vztahovány ke s�atk�m, ze kterých pocházejí, dále se pracuje 
s p�edpokladem zachování intenzity rozvodovosti pozorované v daném kalendá�ním roce. 
Neuvažují se rušivé vlivy jako migrace manžel�, p�ípadný rozvod manžel� �i úmrtí mezi 
kalendá�ním rokem s�atku a kalendá�ním rokem rozvodu. Výsledná úhrnná rozvodovost je tak 
o�išt�na od vlivu rušivých element� a od vlivu r�zného po�tu s�atk� uzav�ených v jednotlivých 
kalendá�ních letech, naopak se do n�ho promítají opakované rozvody. Je nutné poznamenat, že 
ukazatel úhrnné rozvodovosti je ukazatel transverzální, a tedy jeho hodnoty vyjad�ují chování 
hypotetické s�atkové kohorty pro daný kalendá�ní rok.  

4.1.1 Vývoj úhrnné rozvodovosti 

Na území dnešní �eské republiky úrove� rozvodovosti rostla tém�� lineárn� po celé povále�né 
období, jak je vid�t i na níže uvedeném grafu (viz Obr. 1). Ve vývoji intenzity rozvodovosti 
jsou patrné mén� i více významné poklesy, které ale v dalších letech byly vždy kompenzovány 
následným r�stem. Mezi hlavní p�í�iny vysoké úrovn� rozvodovosti pat�ily, zejména do 80. let 
20. století, vysoká úrove� s�ate�nosti, nízký v�k snoubenc� p�i vstupu do manželství, vysoký 
podíl s�atk� uzavíraných z d�vodu t�hotenství partnerky, vysoká ekonomická aktivita žen atd. 
Vliv na úrove� rozvodovosti m�la i rozvodová legislativa a její právní úpravy, ale nikdy nová 
úprava rozvodové legislativy nevyvolala zásadní zm�nu v trendu vývoje rozvodovosti. 

Po druhé sv�tové válce úrove� rozvodovosti stoupala jen mírn�, úhrnná rozvodovost v roce 
1950 byla 12,1 %. Vliv m�la i zásadní zm�na právní úpravy rozvodu, která vstoupila v platnost 
1. ledna 1950. Došlo ke zrušení dvoustup�ového systému rozvodu a jako jediná legální forma 
ukon�ení manželství za života manžel� se zavedl rozvod. K další právní úprav� rozvodu se 
p�istoupilo v roce 1954, kdy vstoupilo v platnost na�ízení Nejvyššího soudu o postupu 
rozvodového soudu (�. 13/1954 Sbírky rozhodnutí �s. soud�). Na jeho základ� m�ly soudy 
povinnost pokusit se v pr�b�hu rozvodového �ízení o smí�ení rozvráceného manželského 
svazku. Ve výsledku byl po�et rozvod� snížen, ale jen velmi málo (mírný pokles je vid�t i na 
Obr. 1), na druhé stran� ale vzrostl po�et tzv. mrtvých manželství a po�et nesezdaných pár�. 

Úprava z roku 1956 zavedla rozvod i bez souhlasu nevinného manžela. Díky této právní 
úprav� bylo možné ukon�it již d�íve rozvrácená manželství, která ale nemohla být 
z legislativních d�vod� rozvedena. V d�sledku toho došlo k op�tovnému r�stu úrovn� 
rozvodovosti z 11 % v roce 1954 na 18,5 % v roce 1963. 
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Obr. 1 − Vývoj úhrnné rozvodovosti (%), �eská republika a Francie,  1950−2005 
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Zdroj: �SÚ 

Právní úprava z roku 1963 zavedla obligatorní smír�í �ízení a zrušila princip viny na 
rozvratu manželství. Bezprost�edn� po jejím p�ijetí intenzita rozvodovosti poklesla, op�t ale jen 
velmi mírn� (úhrnná rozvodovost v roce 1963 byla 18,5 %, o rok pozd�ji se snížila na 18,1 %), 
ale již v dalších letech byl ú�inek nové právní úpravy zcela bez efektu. Naopak, díky 
zjednodušení právních p�edpis� a soudního �ízení se úrove� rozvodovosti od poloviny 60. let 
20. století výrazn� zvýšila. Již v roce 1969 byla poprvé p�ekro�ena hranice 20 tisíc rozvod�. 
V roce 1973 se p�istoupilo ke zrušení obligatorního smír�ího �ízení, což se projevilo dalším 
nár�stem hodnot úhrnné rozvodovosti. V pr�b�hu druhé poloviny 70. let 20. století se intenzita 
rozvodovosti udržovala na relativn� stejné úrovni kolem 30 %, po�et rozvod� za rok se 
pohyboval kolem 26 až 27 tisíc. Zm�na v trendu nastala po�átkem 80. let 20. století, kdy 
úrove� rozvodovosti za�ala dále stoupat. V roce 1984 po�et rozvod� poprvé p�ekro�il hodnotu 
30 tisíc rozvod�, úhrnná rozvodovost byla 35,6 %. Na této úrovni se intenzita rozvodovosti 
držela až do po�átku 90. let, v letech 1991 a 1992 byl zaznamenán mírný pokles, úrove� 
rozvodovosti stagnovala, ovšem na relativn� vysoké úrovni, úhrnná rozvodovost v roce 1990 
byla 38 %, o rok pozd�ji 34,8 % a v roce 1992 �inila 34 %. V souvislosti se zm�nami 
v politické a spole�enské oblasti se objevily teorie, že jde o nový trend poklesu úrovn� 
rozvodovosti, ale již v roce 1993 intenzita rozvodovosti dosáhla své p�vodní vysoké úrovn� 
(úhrnná rozvodovost stoupla na 36,2 %). Na vysoké úrovni se držela až do další zm�ny 
rozvodové legislativy. Maximálního po�tu rozvod� za rok bylo zaznamenáno v roce 1996, a to 
33 113 rozvod�, úhrnná rozvodovost �inila 41,8 %. 

V roce 1998 se p�istoupilo k další, dosud poslední úprav� rozvodové legislativy. D�ležitou 
zm�nou bylo zavedení rozvodu po vzájemné dohod�, nebo-li tzv. smluvený rozvod.  Zárove� 
byly zp�ísn�ny podmínky pro rozvod manželství s nezletilými d�tmi, které nelze rozvést, 
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nenabude-li právní moci rozhodnutí o úprav� pom�r� nezletilých d�tí pro dobu po rozvodu. 
V roce 1999 klesl po�et rozvod� z 32 363 rozvod� zaznamenaných v roce 1998 na 23 657 
rozvod�, což je hodnota zaznamenaná na po�átku 70. let 20. století, úrove� rozvodovosti 
vyjád�ená úhrnnou rozvodovostí poklesla o 11 procentních bod�, tzn. pokles z 43 % v roce 
1998 na 32 % v roce 1999. Pokles úrovn� rozvodovosti netrval p�íliš dlouho, již v roce 2000 
došlo ke kompenzaci poklesu, intenzita rozvodovosti op�t dosáhla vysoké úrovn�, p�i�emž 
v roce 2001 byla dosažena hranice 30 tisíc rozvod� za rok pod tuto hranici neklesla až do 
sou�asnosti. Snížení intenzity rozvodovosti v roce 1999 vlivem p�ijetí nové právní úpravy 
rozvodu manželství bylo pouze krátkodobé, pravd�podobn� mnoho pár� rozvod pouze oddálilo 
a vy�kávalo, jak se nová právní úprava rozvodu projeví v praxi. To se pak zp�tn� promítlo ve 
zvýšené úrovni rozvodovosti v následujících letech. V roce 2007 úhrnná rozvodovost dosáhla 
hodnoty 49 %, �ili každý druhý manželský pár kon�í rozvodem. 

Problém p�i srovnání vývoje úrovn� rozvodovosti manželství ve Francii a v �eské 
republice na základ� ukazatele úhrnné rozvodovosti p�edstavuje odlišná statistika zemí. 
V �eské republice jsou rozvody t�íd�ny podle délky trvání manželství a podle kalendá�ních let, 
není p�ihlíženo k roku uzav�ení manželství, jedná se tedy o dokon�enou délku trvání manželství 
(rozvody v jednom kalendá�ním roce pocházejí ze dvou s�atkových kohort (nap�. po�et 
rozvod� v roce 2000 v prvním roce trvání manželství se z poloviny vztahují k s�atk�m z roku 
1999 a z druhé poloviny k s�atk�m z roku 2000). To se promítne do výpo�tu redukovaných 
rozvod�, jejichž sou�et udává hodnotu úhrnné rozvodovosti. Francouzská statistika má t�íd�ní 
rozvod� odlišné, rozvody publikuje podle roku s�atku, tzn., že rozvody vztahuje k výchozímu 
po�tu s�atk� p�íslušné s�atkové kohorty a tedy se jedná o dosaženou délku trvání manželství3 
(nap�. rozvody v roce 2000 v prvním roce trvání manželství jsou vztaženy ke s�atk�m z roku 
2000). V praxi to znamená, že ukazatel úhrnné rozvodovosti v obou zemích nevyjad�uje zcela 
to samé, ve Francii úhrnná rozvodovost (Indicateur conjoncturel de divortialité) udává p�esn�jší 
výsledek než úhrnná rozvodovost �eské republiky.  

Rozdíl ve statistice obou zemí p�edstavuje obtíže p�i srovnávání úrovn� rozvodovosti, 
následující analýza vychází vždy z p�vodních dostupných dat, což je nutné p�i porovnávání vzít 
v potaz. 

Vývoj úhrnné rozvodovosti ve Francii byl ve svém profilu odlišný než v �eské republice, 
a�koliv ve výchozím bod� sledovaného období, tedy v roce 1950, byla intenzita rozvodovosti 
na stejné úrovni jako v �eské republice (úhrnná rozvodovost v roce 1951 byla v obou zemích 
na stejné úrovni a �inila 10,9 % v �eské republice a ve Francii 10,8 %). Intenzita rozvodovosti 
ve Francii m�la pozvoln�jší nár�st než v �eské republice. V �eské republice úrove� 
rozvodovosti stoupala již od roku 1950, naopak ve Francii do poloviny 60. let 20. století spíše 
stagnovala na pr�m�rné hodnot� 9−10 %. K výraznému zvýšení úhrnné rozvodovosti došlo ve 
Francii až po roce 1975, kdy úhrnná rozvodovost byla 15,7 %. Ve stejném roce v �eské 
republice byla hodnota úhrnné rozvodovosti dvakrát v�tší, tedy 30,1 %.  

                                                
3 Definice je k dispozici na WWW: 
http:/www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=ir-sd2004&page=irweb/sd2004/dd/doc/meth1.htm#a07 . 
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Hodnota úhrnné rozvodovosti byla po celé sledované období až do roku 1999 vyšší v �eské 
republice, kde v souvislosti s p�ijetím nové rozvodové legislativy úrove� rozvodovosti na 
krátkou dobu výrazn� klesla. Od roku 2000 byla op�t vyšší než ve Francii, a to až do roku 
2005. V sou�asné dob�, respektive v roce 2007, se hodnoty úhrnné rozvodovosti op�t p�iblížily 
na stejnou úrove� kolem 48 %. 

Od po�átku 20. století se intenzita rozvodovosti ve Francii více než ze�ty�násobila, p�i�emž 
k výraznému zvýšení došlo až po druhé sv�tové válce, další vlna následovala na p�elomu  
60. a 70. let 20. století. R�st úrovn� rozvodovosti byl podpo�en i zm�nou legislativy, v roce 
1976 vstoupil v platnost tzv. smluvený rozvod, jenž urychlil ukon�ení mnohých nefungujících 
manželství. Nelze ale �íci, že by zm�na rozvodové legislativy zp�sobila zlom ve vývoji úrovn� 
rozvodovosti. Již p�ed p�ijetím nového zákona intenzita rozvodovosti byla na vzestupu, jak je 
vid�t i na Obr. 1. V pr�b�hu deseti let mezi lety 1970 a 1980 se intenzita rozvodovosti 
zdvojnásobila, z hodnoty úhrnné rozvodovosti z 12 % na hodnotu 22 %, tzn. že každý pátý 
manželský pár kon�il rozvodem. Od roku 1984 po�et rozvod� neklesl pod hranici 100 tisíc 
rozvod� za rok, ale r�st intenzity rozvodovosti již nebyl tak rychlý jako v pr�b�hu 70. let. Od 
roku 2000 se tempo vzestupu úrovn� rozvodovosti op�t zvýšilo, v roce 2005 byl zaznamenán 
maximální po�et rozvod�, a to 152 tisíc, úhrnná rozvodovost dokonce p�esáhla hranicí 50 % 
rozvedených pár� (�inila 52,2 %). V roce 2006 byla úhrnná rozvodovost 47 %, tedy na stejné 
úrovni jako v �eské republice, kdy se rozvádí každý druhý manželský pár. 

4.2 Analýza podle jednotlivých charakteristik 

Ukazatel úhrnné rozvodovosti není pro analýzu vlivu rozvodové legislativy na úrove� 
rozvodovosti dostate�ný, vyjad�uje pouze úrove� rozvodovosti hypotetické s�atkové kohorty 
pro daný kalendá�ní rok. Proces rozvodovosti lze dále analyzovat podle jednotlivých 
charakteristik jako jsou délka trvání manželství a po�et nezletilých d�tí z rozvedených rodin. 

Následující �ást této práce se zabývá analýzou vlivu zm�n rozvodové legislativy na délku 
trvání manželství a po�et nezletilých d�tí. 

4.2.1 Podle délky trvání manželství 

Rozvrat manželství vedoucí k rozvodu m�že nastat v jakékoliv dob� po uzav�ení s�atku. 
Úrove� rozvodovosti je tak diferencovaná podle délky trvání manželství. Analýza vývoje 
základních trend� rozvodovosti v závislosti na dob� od uzav�ení s�atku je možná na základ� 
níže uvedené tabulky �. 4, která udává strukturu rozvod� podle délky trvání manželství. 
Detailn�jší pohled na vývoj rozvodovosti podle délky trvání manželství umož�uje analýza 
vývoje redukovaných m�r úrovn� rozvodovosti (viz Obr. 2).   

Od po�átku 50. let 20. století na území �eské republiky se nejvýrazn�ji zvýšil podíl 
rozvod� v relativn� krátké dob� po uzav�ení s�atku, tj. rozvody do t�ech dokon�ených let. Od 
poloviny 60. let 20. století lze vzestupnou tendenci pozorovat i v dalších délkách manželství. 
Ke zm�n� vzestupného trendu došlo až na po�átku 90. let 20. století, kdy podíl rozvod� 
v prvním dokon�eném roce po uzav�ení s�atku klesl z p�vodních 13 % v roce 1950 na sou�asné 
4 % (rok 2007), podíl rozvod� ve druhém a t�etím dokon�eném roce klesl z 15,5 % v roce 1950 
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na 9,2 % v roce 2007. Lze uvažovat o tom, že jedním z d�vod� poklesu rozvod� po prvních 
letech manželství, tedy do t�etího dokon�eného roku, je snížení podílu p�edmanželských 
koncepcí a podílu mladých manželství, �asto neuvážených nebo vynucených t�hotenstvím 
partnerky, jak uvádí Kalibová ve své studii (Kalibová, 1998, s. 96)  

Podíl p�edmanželských koncepcí je podle �SÚ definován jako po�et narozených d�tí 
prvního po�adí v sou�asném manželství narozených b�hem 0−7 dokon�ených m�síc� trvání 
manželství vztažený k po�tu všech narozených d�tí prvního po�adí v sou�asném manželství 
(v %)4.  

Podíl p�edmanželských koncepcí se na po�átku 50. let 20. století pohyboval kolem  
30−40 % z celkového po�tu uzav�ených manželství, od konce 60. let se tento podíl nadále 
zvyšoval až na 55 % na konci 80. let 20. století. Ke snížení podílu p�edmanželských koncepcí 
došlo až v pr�b�hu 90. let 20. století, v roce 2008 byl jejich podíl nejnižší v celém povale�ném 
období, a to 28,1 % z celkového po�tu nev�st. Pr�m�rný v�k p�i prvním s�atku se zvýšil u žen 
z 21,5 let v roce 1950 na 28,7 v roce 2008 a u muž� z 25 let v roce 1950 na 31,5 let v roce 
2008. Snoubenci p�ípadný s�atek dob�e uváží, do manželství vstupují již zkušen�jší a ve 
v�tšin� p�ípad� p�ed s�atkem již n�jakou dobu spolu žijí ve spole�né domácnosti (Vývoj 
s�ate�nosti a rozvodovosti v �R po roce 1989, �SÚ, 2002). Pokles úrovn� rozvodovosti 
v prvních t�ech dokon�ených letech po uzav�ení s�atku z d�vodu poklesu mladých 
neuvážených manželství a poklesu podílu p�edmanželských koncepcí se v celkové úrovni 
rozvodovosti významn� neprojevilo. Pokles úrovn� rozvodovosti v prvních letech manželství 
byl kompenzován zvýšením úrovn� rozvodovosti po delším manželském soužití.  

V pr�b�hu 90. let 20. století se zvýšil podíl rozvod� manželství trvajících déle než 15 let. 
Na po�átku 50. let se jejich podíl pohyboval pro délku manželství  
15–19 dokon�ených let okolo 10 % a pro délku více než 20 dokon�ených let okolo 15 %. 
V sou�asné dob� se jejich podíl zvýšil na 17, respektive 25 %. Ve v�tšin� p�ípad� jde  
o manželské páry s dospívajícími nebo již dosp�lými d�tmi, za které již manželé nemají 
odpov�dnost za výchovu a pé�i. Rozvod je relativn� jednoduchým procesem, kdy není nutné se 
zabývat, zda je rozvod v rozporu se zájmy d�tí. Dalším možným d�vodem m�že být období 
ekonomické transformace, které s sebou p�ineslo nové p�íležitosti, ale také nová rizika. 
Nezkušenost a odlišná adaptabilita na nové podmínky mohly vést k destabilizaci mnohých 
manželských pár�. 

                                                
4 Definice je dostupná z WWW: http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_ukazatel.jsp?kodukaz=6545  
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Tab. 4 − Struktura rozvod� podle dokon�ené délky trvání manželství, �eská republika, 1950−2007 

Délka trvání manželství Rok 
0-1  2-3 4-5 6-7 8-9 10-14 15-19 20+ 

1950 13,30 15,48 12,20 8,99 8,45 15,03 9,55 17,00 
1951 12,68 17,15 14,53 8,79 8,23 14,94 9,44 14,24 
1952 12,48 18,38 15,57 10,47 7,66 15,14 8,70 11,61 
1953 11,65 19,62 15,76 11,78 6,74 15,36 8,39 10,70 
1954 9,09 19,83 17,63 13,10 8,29 14,77 7,72 9,57 
1955 7,83 18,95 18,27 12,97 9,95 13,90 8,75 9,38 
1956 5,80 14,80 16,24 12,96 10,28 14,38 10,53 15,01 
1957 6,74 14,37 15,45 13,33 11,09 15,82 10,50 12,70 
1958 7,36 14,37 13,58 13,72 11,12 16,59 11,10 12,16 
1959 6,56 15,13 13,08 11,98 11,20 18,82 10,72 12,50 
1960 7,54 14,54 12,64 10,61 10,66 19,95 10,69 13,38 
1961 8,24 14,09 13,29 9,73 9,47 20,81 10,90 13,47 
1962 8,67 15,35 12,39 10,01 8,26 19,90 11,59 13,82 
1963 9,51 16,06 12,39 10,05 7,94 18,85 12,30 12,89 
1964 9,98 15,94 12,58 8,92 7,94 17,16 13,80 13,67 
1965 9,92 17,62 12,11 9,50 7,82 16,10 13,24 13,68 
1966 10,35 18,86 13,16 9,18 7,04 14,47 13,09 13,86 
1967 9,80 19,65 14,37 9,60 6,94 13,56 12,81 13,26 
1968 10,47 19,67 14,99 10,19 6,74 12,61 11,45 13,88 
1969 10,07 19,78 15,82 9,70 7,56 12,84 10,76 13,46 
1970 9,59 19,24 15,28 10,97 8,14 12,72 10,19 13,86 
1971 9,76 18,83 15,23 11,02 8,57 12,99 9,32 14,27 
1972 9,79 18,25 14,54 11,08 8,54 14,63 9,42 13,74 
1973 10,34 17,69 15,14 10,96 8,69 13,67 9,01 14,50 
1974 11,37 17,73 14,82 11,39 8,64 14,61 7,83 13,62 
1975 11,59 17,95 14,10 10,98 8,62 14,35 8,60 13,81 
1976 12,23 18,46 13,40 10,57 8,38 14,11 9,29 13,57 
1977 11,65 18,36 14,20 10,43 8,85 14,42 8,82 13,28 
1978 11,06 18,14 14,69 10,68 8,67 14,82 9,72 12,22 
1979 10,64 17,88 14,78 11,21 8,86 14,90 9,76 11,98 
1980 9,45 18,59 15,04 11,51 8,85 15,54 9,93 11,08 
1981 9,33 17,32 14,86 12,11 9,19 16,38 9,89 10,92 
1982 8,46 16,50 14,90 12,32 10,50 17,07 9,94 10,31 
1983 8,04 15,38 13,97 12,23 10,33 18,18 10,75 11,12 
1984 8,32 14,75 13,54 11,72 10,47 18,35 11,65 11,22 
1985 8,80 14,57 12,53 11,26 10,22 18,96 11,98 11,69 
1986 8,23 15,46 12,47 10,38 9,91 19,02 12,45 12,09 
1987 7,88 16,13 12,89 10,05 9,23 19,19 12,67 11,95 
1988 8,52 16,12 13,12 9,80 8,44 18,40 13,08 12,52 
1989 9,00 15,87 13,38 9,83 8,10 17,72 13,20 12,90 
1990 8,84 16,85 13,49 10,31 7,73 17,00 13,17 12,62 
1991 9,09 16,66 13,47 10,48 8,33 16,17 13,09 12,71 
1992 7,96 16,48 13,82 11,08 8,50 15,86 12,98 13,31 
1993 6,14 17,12 14,05 11,12 9,18 15,87 13,02 13,50 
1994 5,57 15,81 14,46 11,22 9,09 15,95 13,02 14,87 
1995 4,46 14,79 15,21 11,65 9,36 16,64 12,61 15,28 



Barbora Serbusová: Vývoj úrovn� rozvodovosti v �eské republice a ve Francii 
v kontextu legislativních zm�n    33  
 

  

Tab. 4 − Struktura rozvod� podle dokon�ené délky trvání manželství, �eská republika, 1950−2007, 
pokra�ování 

Délka trvání manželství Rok 
0-1  2-3 4-5 6-7 8-9 10-14 15-19 20+ 

1996 4,14 12,80 14,65 12,45 10,02 17,16 12,47 16,30 
1997 4,21 11,29 13,79 13,22 10,36 18,08 12,33 16,72 
1998 4,89 10,57 12,42 12,33 10,61 19,04 12,34 17,79 
1999 5,47 11,64 11,19 11,27 10,98 18,68 11,66 19,11 
2000 4,25 11,49 10,59 10,51 10,70 20,81 12,78 18,86 
2001 4,11 10,54 10,11 9,85 10,06 22,04 13,96 19,34 
2002 4,00 10,02 10,70 8,92 9,22 22,04 15,03 20,07 
2003 4,05 9,84 10,11 9,16 7,87 21,78 15,81 21,38 
2004 3,88 9,38 9,96 9,30 8,06 21,16 16,45 21,81 
2005 3,70 9,05 10,08 9,07 7,70 19,46 17,65 23,31 
2006 4,07 9,04 10,27 9,50 8,26 18,08 17,44 23,34 
2007 4,42 9,19 9,34 9,12 8,01 17,42 17,60 24,90 

Zdroj: �SÚ 

Na níže uvedeném grafu lze vid�t výkyvy ve vývoji rozvodovosti v závislosti na délce 
trvání manželství. Nejvyšší intenzity od po�átku sledovaného období dosahují rozvody do 
�ty�ech dokon�ených let délky trvání manželství a zárove� tato k�ivka vykazuje nejvýrazn�jší 
oscilace ve svém vývoji. Lze �íci, že práv� mladá manželství se nejvíce rozvád�jí a jsou 
nejcitliv�jší na vn�jší faktory, jejich vývoj v �ase je tedy nejmén� stabilní. Naopak k�ivky p�i 
délce manželství delší než 10 dokon�ených let vykazují relativní stabilitu v �ase, k výrazn�jším 
zm�nám v trendu došlo v pr�b�hu 80. a 90. letech 20. století.  

Obr. 2 − Vývoj rozvodovosti podle dokon�ené délky trvání manželství (‰), �eská republika, 
1950−2007 
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Na rozvody do devíti dokon�ených let od uzav�ení s�atku p�ipadalo kolem 60 % 
z celkového po�tu rozvod�, v druhé polovin� 90. let 20. století se tento podíl snížil na 40 %. 
Z toho vyplývá, že se snížila intenzita rozvodovosti mladých manželství a naopak se více 
rozvád�jí manželské páry po delším spole�ném soužití, nap�. po odchodu dosp�lých d�tí 
z rodiny.  

Jedním z hlavních vn�jších faktor� p�sobících na intenzitu rozvodovosti je rozvodová 
legislativa. V pr�b�hu 50. let 20. století došlo hned k n�kolika zm�nám právní úpravy rozvodu. 
V roce 1955 bylo p�ijato zákonné opat�ení s ú�inností od 1. ledna 1956 (rozvod i bez souhlasu 
nevinného manžela). V roce 1956 se intenzita rozvodovosti výrazn�ji zvýšila, ovlivnila úrove� 
rozvodovosti manželství v délce 0−4 dokon�ených let, ale dotkla se i intenzity rozvodovosti  
u déle trvajících manželství, která p�ed právní úpravou nemohla být rozvedena.  

Nový zákon o rodin� s platností od roku 1964 zavedl obligatorní smír�í �ízení. Nejvýrazn�ji 
se dotkl mladých manželství, tj. 0−4 dokon�ených let délky trvání manželství, pokles úrovn� 
rozvodovosti v roce 1964 a následné op�tovné zvýšení úrovn� je patrné i u k�ivek 5−9 a 10−14 
dokon�ených let trvání manželství, naopak trvání manželství v délce 15−19 dokon�ených let se 
legislativní zm�na nedotkla. Obecn� lze �íci, že úrove� rozvodovosti manželství bezprost�edn� 
po p�ijetí této právní úpravy poklesla, ale v dalších letech se již zvyšovala. V 70. letech 20. 
století se r�st úrovn� rozvodovosti zpomalil ve všech délkách trvání manželství, respektive 
tempo r�stu nebylo tak výrazné jako ve druhé polovin� 60. let. Výjimkou byla intenzita 
rozvodovosti v délce trvání manželství 0−1 dokon�ených let, která v roce 1976 dosahovala  
32 ‰ a na této úrovni se pohybovala po celá 80. léta. Úrove� rozvodovosoti v ostatních 
délkách trvnání manželství se výrazn�ji zvýšily až od po�átku 80. let 20. století. 

Zm�na trendu nastala až se zm�nou politické situace. Na po�átku 90. let 20.století se 
úrove� rozvodovosti významn� snížila ve všech délkách trvání manželství, ale pouze na velmi 
krátkou dobu. Výjimkou jsou krátká manželství do dvou dokon�ených let od s�atku, u kterých 
byl zaznamenaný pokles trvalý, úrove� rozvodovosti v délce 0−1 dokon�ených let se 
stabilizovala na hodnotách mezi 23−24 ‰, v roce 2007 dosáhla 26 ‰. (viz Obr. 3). Od roku 
1992 se zvýšila úrove� rozvodovosti v délkách trvání manželství od t�ech dokon�ených let, 
p�i�emž nejvýrazn�jší zvýšení bylo zaznamenáno p�i délce manželství více než deset 
dokon�ených let od s�atku. Intenzita rozvodovosti v délce trvání manželství 10−14 
dokon�ených let byla v roce 1992 54,5 ‰, v roce 2007 již dosahovala 90,6 ‰, v délce trvání 
15−19 dokon�ených let se jednalo o zvýšení z 38,3 ‰ na 67,7 ‰  

V roce 1998 byla p�ijata poslední právní úprava rozvodu, zavedla smluvený rozvod  
a zp�ísnila rozvod mladých manželství se závislými d�tmi. To se odrazilo ve vývoji intenzity 
rozvodovosti, mnohé manželské páry sv�j rozvod pozdržely a vy�kávaly, jak se nová 
rozvodová legislativa projeví v praxi. V d�sledku toho v roce 1999 došlo k poklesu intenzity 
rozvodovosti, která se na svou p�vodní úrove� vrátila již následující rok. Poslední právní 
úpravou byla nejvíce ovlivn�na manželství po více než 10 letech od uzav�ení s�atku. 
V ostatních skupinách podle délky trvání manželství lze pozorovat relativní stabilizaci. 
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Obr. 3 − Vývoj rozvodovosti v 0−9 dokon�eném roce délky trvání manželství (‰), �eská republika, 
1950−2007 
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Zdroj: �SÚ, vlastní výpo�ty  

Díky tomu, že v poslední etap� sledovaného období došlo k výraznému snížení intenzity 
rozvodovosti v prvních letech po uzav�ení s�atku, tj. p�i délce trvaní manželství 0−3 a 4−5  
dokon�ených let (viz Obr. 3), i p�es zvýšení intenzity rozvodovosti p�i délce trvání manželství 
více jak deset dokon�ených let, se prodloužila pr�m�rná délka trvání manželství. V roce 1975 
byla pr�m�rná délka trvání manželství 10 let, v roce 2004 se zvýšila na 12,1 let a v roce 2007 
na 12,3 let. 
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Tab. 5 − Struktura rozvod� podle dosažené délky trvání manželství, Francie, 1968−2006 

Délka trvání manželství Rok 
0-1  2-3 4-5 6-7 8-9 10-14 15-19 20+ 

1968 2,05 11,14 13,59 13,15 11,31 18,69 12,40 17,68 
1969 2,06 11,14 13,58 13,14 11,31 18,69 12,40 17,68 
1970 2,05 11,14 13,58 13,15 11,31 18,69 12,40 17,68 
1971 2,05 11,13 13,59 13,14 11,31 18,68 12,40 17,69 
1972 2,05 11,14 13,59 13,15 11,31 18,68 12,40 17,68 
1973 2,04 11,78 14,50 13,05 11,54 18,70 12,13 16,27 
1974 1,98 11,86 14,50 13,13 11,30 19,34 11,97 15,91 
1975 2,21 11,84 14,81 13,35 10,99 19,54 11,73 15,54 
1976 1,91 11,56 15,34 13,86 10,78 19,48 11,44 15,62 
1977 1,62 10,68 14,44 13,94 11,85 19,35 11,21 16,91 
1978 1,55 10,51 14,02 13,95 12,47 20,11 11,76 15,61 
1979 1,49 10,37 14,06 13,52 12,27 21,16 12,27 14,85 
1980 1,43 10,09 13,43 13,22 12,47 21,79 12,66 14,91 
1981 1,51 9,95 12,83 12,53 11,67 22,18 13,20 16,13 
1982 1,19 9,00 12,25 12,16 11,38 23,35 14,12 16,54 
1983 1,09 8,52 11,63 11,83 11,23 23,76 14,64 17,30 
1984 1,09 8,20 11,39 11,66 10,95 23,63 15,47 17,61 
1985 1,13 8,07 10,85 11,24 10,55 23,62 15,95 18,58 
1986 1,08 7,86 10,44 10,64 10,46 23,14 17,06 19,30 
1987 1,10 7,67 10,33 10,01 9,80 22,46 17,97 20,67 
1988 1,16 7,60 9,90 9,89 9,56 22,34 18,17 21,37 
1989 1,32 7,68 9,58 10,03 9,38 21,43 18,11 22,47 
1990 1,44 7,67 9,56 9,41 9,24 20,97 17,98 23,76 
1991 1,27 8,09 9,60 8,97 8,95 20,23 17,56 25,32 
1992 0,89 7,95 9,43 9,02 8,88 20,13 17,35 26,35 
1993 0,96 9,04 10,04 8,89 8,19 19,35 16,87 26,66 
1994 0,84 8,37 10,43 9,24 8,11 18,69 16,50 27,81 
1995 0,72 7,68 11,04 9,55 8,08 18,22 16,39 28,32 
1996 0,70 6,69 10,92 9,98 8,40 18,02 16,13 29,15 
1997 0,78 6,63 9,80 10,09 8,60 17,79 15,85 30,46 
1998 0,84 6,93 9,19 10,17 9,09 17,43 15,39 30,96 
1999 0,86 7,55 9,31 9,45 9,34 17,37 15,07 31,06 
2000 1,01 8,05 9,82 8,71 8,95 17,65 14,34 31,48 
2001 0,95 8,33 10,42 8,96 8,46 18,00 13,75 31,14 
2002 0,91 9,03 10,66 9,44 8,07 17,95 13,26 30,69 
2003 0,80 9,30 10,84 9,81 8,11 17,85 13,01 30,29 
2004 0,73 8,98 11,30 9,89 8,46 17,54 13,18 29,91 
2005 1,24 9,76 12,65 10,27 8,85 16,75 12,81 27,67 
2006 1,41 8,97 12,25 10,32 8,68 16,38 13,31 28,68 

Zdroj: INED 

V porovnání struktury rozvod� podle délky trvání manželství v �eské republice je struktura 
rozvod� ve Francii odlišná. Výrazný rozdíl je v nízkém podílu rozvod� v prvních letech 
manželství. Ve Francii se podíl rozvod� po 0–1 dosaženém roku manželství dlouhodob� 
pohybuje kolem 2 %, v pr�b�hu 90. let 20. století se dokonce snížil pod hodnotou 1 % 
z celkového po�tu rozvod�. Podíl rozvod� po 2–3 dosažených let manželství se postupn� 
snižoval z 11 % v roce 1968 na 6,6 % v roce 1997, v posledních letech však dochází 
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k op�tovnému nár�stu. Naopak v �eské republice byl podíl rozvod� v prvních letech 
manželství relativn� vysoký, do konce 70. let 20. století se v prvním roce manželství rozvád�lo 
10 % manželských svazk�, pak jejich podíl klesal až na sou�asná 4 %. Další výrazný rozdíl je i 
v podíl� rozvod� po více než deseti dosažených letech manželství. Ve Francii, v porovnání 
s �eskou republikou, byl tento podíl až do 90. let 20. století vyšší, v sou�asné dob� se situace 
obrátila a podíl rozvod� po 10–14 a 15–19 dokon�ených let manželství je naopak vyšší v �eské 
republice. Výjimkou z�stávají rozvody po dvaceti a více let manželství, ve Francii se jich 
rozvádí 30 %, v �eské republice 25 %. Podíl rozvod� mezi 0–9 rokem a po 10 a více letech 
délky trvání manželství z celkového po�tu rozvod� se zm�nil. V obou zemích se snížil podíl 
rozvod� manželství v délce 0–9 let a naopak se zvýšil podíl rozvod� po více jak 10 let. V �eské 
republice klesl podíl rozvod� v délce 0–9 dokon�ených let z 58 % v roce 1950 na 40 % v roce 
2007 a podíl rozvod� po více jak 10 letech se zvýšil z 42 % na 60 %. Ve Francii to bylo snížení 
z 51 % v roce 1968 na 42 % v roce 2006, respektive zvýšení z 49 % na 58 %. Z toho vyplývá, 
že v�tší intenzita rozvodovosti se p�esunula z kratších manželství na manželství st�edn� dlouhá 
a dlouhá, což je trend spole�ný pro ob� zem�.  

Intenzita rozvodovosti podle délky trvání manželství ve Francii má oproti intenzit� 
rozvodovosti v �eské republice ve všech délkách trvání manželství hladší pr�b�h bez 
výrazn�jších oscilací a zá�ez�, ovšem je nutné vzít v úvahu velikost populace obou zemí (viz 
Obr. 4). Intenzita rozvodovosti je v pr�b�hu sledovaného období, tj. od roku 1968 do roku 2005 
relativn� srovnatelná v délkách trvání manželství 5−9, 10−15, 15−19 let, kdy na po�átku 
sledovaného období vyšší intenzitu rozvodovosti dosahovala �eská republika, naopak na konci 
sledovaného období vyšší úrove� rozvodovosti m�la Francie. 

Ve Francii úrove� rozvodovosti od roku 1968, tedy od roku, od kterého jsou k dispozici 
data online5 o po�tech rozvod� podle délky trvání manželství, lineárn� stoupá, pouze v pr�b�hu 
80. let 20. století se temto r�stu zpomalilo. K výrazn�jšímu zvýšení úrovn� rozvodovosti došlo 
od poloviny 70. let 20. století ve všech délkách trvání manželství. Ke zm�n� došlo až ve druhé 
polovin� 80. let, kdy se úrove� rozvodovosti viditeln� snížila a tempo r�stu se zpomalilo, 
zejména v délce 5−9 dosažených let trvání manželství, v ostatních délkách nebyl pokles 
intenzity rozvodovosti tak výrazný. V polovin� 90. let 20. století se intenzita rozvodovosti 
v délce 5−9 dosažených let op�tovn� zvýšila, naopak v délce 0−4 dosažených let došlo 
k poklesu. Od roku 2001 se úrove� rozvodovosti výrazn� zvýšila ve všech délkách, p�i�emž 
nejvyšší nár�st je pozorovatelný v délkách manželství 0−4 a 5−9 dosažených let. 

Intenzita rozvodovosti v prvním roce po uzav�ení s�atku je nízká, stoupá až od druhého 
dosaženého roku délky trvání manželství. Nejvyšší úrovn� rozvodovosti ve Francii dosahují 
rozvody mezi 4−6 dosažené délky trvání manželství. Dále s rostoucí délkou trvání manželství 
úrove� rozvodovosti klesá.  

                                                
5Data dostupná z WWW:  http://www.ined.fr  
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Obr. 4 − Vývoj rozvodovosti podle dosažené délky trvání manželství (‰), Francie, 1968−2005 
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Zdroj: INED 

Obr. 5 − Srovnání vývoje rozvodovosti podle trvání manželství (‰), �eská republikaFrancie, 
1968−2005 
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Poznámka: Délka manželství v �eské repiblice je v dokon�ených letech, ve Francii v dosažených letech; 
�eská republika plnou �arou, Francie p�erušovanou 
Zdroj: �SÚ, INED 
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Do 80. let 20. století byla nejvyšší intenzita rozvodovosti p�i délce trvání manželství 5–7 
dosažených let, ale od po�átku 90. let je nejvyšší intenzity rozvodovosti dosahováno u kratších 
manželství, tzn. že ve Francii stoupá úrove� rozvodovosti v délce trvání manželství 2–3 
dosažených let. Oproti tomu v �eské republice úrove� rozvodovosti do t�í dokon�ených let po 
uzav�ení s�atku klesá, naopak se významn� zvýšuje úrove� rozvodovosti v délce trvání 
manželství 10–14 a 15–19 let, ve Francii k výraznému zvýšení došlo až po roce 2000, p�i�emž 
zvýšení úrovn� se týkalo i ostatních délek trvání manželství.  

Obr. 6 − Vývoj rozvodovosti v 0−9 dosaženém roce délky trvání manželství  (‰), Francie, 1968−2005 
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Zdroj: INED 

Ve sledovaném období byla ve Francii v roce 1975 p�ijata legislativní úprava rozvodu, 
která zavedla celkem t�i typy rozvod� a umožnila rozvod manželství d�íve než po t�ech letech 
trvání manželského s�atku. Z vývoje k�ivek rozvodovosti podle délky trvání manželství je 
patrné, že k výrazné zm�n� trendu nedošlo, tzn. že intenzita rozvodovosti legislativní úpravou 
výrazn� ovlivn�na nebyla. Lze si ale povšimnou, že od poloviny 70. let 20. století se intenzita 
rozvodovosti zvýšila ve všech délkách trvání manželství a k�ivky se více diferencovaly, do 70. 
let byl jejich profil relativn� homogenní. V 80. letech 20. století se r�st intenzity rozvodovosti 
zpomalil, k op�tovnému nár�stu došlo v první polovin� 90. let. Zvýšení úrovn� rozvodovosti se 
týkalo zejména manželství s kratší délkou trvání (0−4 dokon�ených let). Stejné skupiny 
manželských svazk� se týkal i pokles úrovn� rozvodovosti ve druhé polovin� 90. let. Zde je 
možná souvislost s právní úpravou p�ijatou v roce 1993, kterou byla ustanovena povinnost pé�e 
a výchovy dít�te pro oba rodi�e. P�ed p�ijetím této právní úpravy došlo k nár�stu intenzity 
rozvodovosti a naopak po jejím p�ijetí intenzita rozvodovosti poklesla. Je pravd�podobné, že 
manželé s d�tmi sv�j rozvod urychlili než nový zákon vstoupil v platnost, ve druhé polovin� 
90. let již úrove� rozvodovosti manželství v délce 2–3 dosažených let trvání manželského 
svazku klesla na svou p�vodní úrove�. Po roce 2001 se intenzita rozvodovosti výrazn� zvýšila, 
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p�i�emž zvýšení intenzity lze pozorovat ve všech délkách trvání manželství. V roce 2004 byla 
schválena další úprava rozvodové legislativy, tedy i zde je možná souvislost, ale na hodnocení 
jejího vlivu je p�íliš brzy.  

Porovnáme-li vývoj úrovn� rozvodovosti podle délky trvání manželství ve Francii p�ed 
legislativní úpravou z roku 1975, která liberalizovala možnosti rozvodu, a po jejím p�ijetí, lze 
konstatovat, že nedošlo k zásadnímu zlomu. Intenzita rozvodovosti se zvyšovala již p�ed právní 
úpravou rozvodu a zvyšovala se i nadále. Stejné konstatování lze uvést i p�i hodnocení vlivu 
ostatních právních úprav rozvodu, které na vývoj úrovn� rozvodovosti nem�ly dlouhodobý vliv. 

Pr�m�rná délka trvání manželství v roce 1952 byla 12,6 let, do roku 1966 se dále 
prodlužovala až na hodnotu 13 let, kdy došlo ke zlomu a v pr�b�hu dalších deseti let se 
pr�m�rná délka trvání manželství snížila a v roce 1975 byla o jeden necelý rok kratší. V roce 
2000 byla pr�m�rná délka trvání manželství 15 let, ale vzhledem ke zvyšující se intenzit� 
rozvodovosti manželství do t�ech dosažených let po uzav�ení s�atku, se pr�m�rná délka trvání 
manželství zkracuje (v roce 2005 byla 14,2 let a v roce 2006 14,6 let). 

Úpravy rozvodové legislativy na délku trvání manželství vliv nem�ly ani v jedné ze 
studovaných zemí. V �eské republice i ve Francii se m�nila intenzita rozvodovosti podle délky 
trvání manželství. V �eské republice v pr�b�hu sledovaného období klesla rozvodovost 
manželství do t�ech dokon�ených let od s�atku, naopak se zvýšila úrove� rozvodovosti u 
manželských pár� po dlouhodobém soužití, oproti tomu ve Francii došlo ke zvýšení intenzity 
rozvodovosti u manželství do t�ech dosažených let od uzav�ení s�atku a zvýšila se i intenzita 
rozvodovosti starších manželských pár�. Ale spíše než vliv rozvodové legislativy, je zde 
souvislost s jinými faktory. Lze tedy shrnout, že p�ijetí právní úpravy spíše než zm�nu ve 
vývoji intenzity rozvodovosti znamenalo potvrzení stávajícího stavu.  

4.2.2 Podle po�tu d�tí 

Rozvod manželství znamená rozpad p�vodní rodiny, která se odchodem jednoho z rodi�� stává 
rodinou neúplnou. Neúplné rodiny vznikaly i v minulosti, d�íve však byly spojeny s vysokou 
úrovní úmrtností, kdy �astým jevem bylo úmrtí jednoho z rodi��. V souvislosti se zvýšením 
úrovn� rozvodovosti se zm�nila struktura neúplných rodin s nezletilými d�tmi, d�íve 
p�evažovali neúplné rodiny vzniklé z d�vod� úmrtí jednoho z rodi��, dnes jsou to �ast�ji rodiny 
rozvedených, p�i�emž z pravidla v 90 % p�ípad� rodinu opouští muž-otec a neúplná rodina je 
tvo�ena matkou s d�tmi.  
 Úplné a neúplné rodiny jsou v �eské statistice t�íd�ny podle po�tu závislých d�tí. Definice 
závislého dít�te se v pr�b�hu �asu m�nila. Podle platné definice �SÚ od roku 2001 je závislé 
dít� definováno jako „každá osoba, která má k osob� v �ele cenzové domácnosti vztah syn, 
dcera, je ekonomicky neaktivní a je ve v�ku 0–25 let6“. Ve s�ítání lidu, dom� a byt� z roku 
1961 bylo za závislé dít� považováno dít� do 14 let, ve s�ítání z roku 1970 do 15 let a ve s�ítání 
v letech 1980, 1991 a 2001 bylo závislé dít� bráno to, které bylo ekonomicky neaktivní  
a zárove� mladší 26 let. 

                                                
6 Definice dostupná z WWW: http://www.czso.cz/csu/2002edicniplan.nsf/o/41n2-02-
ziskane_ze_sldb_2001-metodicke_vysvetlivky  
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Tab. 6 − Vývoj po�tu rodin podle typu a po�tu závislých d�tí, �eská republika, 1961−2001 

Rok s�ítání 
Typ domácnosti 

1961 1970 1980 1991 2001 

Úplné rodiny s po�tem d�tí      
1 620 986 667 903 544 079 565 471 473 680 
2 527 738 556 569 725 227 671 121 516 536 
3 176 228 138 815 172 440 136 723 83 726 
4+ 80 493 41 138 33 635 22 553 16 828 
Celkem 1 405 445 1 404 425 1 475 381 1 395 868 1 090 770 
Neúplné rodiny s po�tem d�tí      
1 77 821 111 334 133 496 165 971 221 974 
2 26 286 35 841 57 740 73 424 102 369 
3 7 522 7 580 10 345 12 468 15 781 
4+ 3 088 2 277 2 301 2 220 3 281 
Celkem 114 717 157 032 203 882 254 083 343 405 

     Rodinné domácnosti se 
závislými d�tmi celkem 1 520 162 1 561 457 1 679 263 1 649 951 1 434 175 
Podíl neúplných rodin (%) 7,5 10,1 12,1 15,4 23,9 
        
Pr�m�rný po�et      
- d�tí v úplných rodinách celkem - 0,96 1,04 0,96 0,78 
- d�tí v neúplných rodinách celkem - 0,70 0,89 0,83 0,85 
- d�tí v úplných rodinách s d�tmi - 1,70 1,80 1,73 1,68 
- d�tí v neúplných rodinách s d�tmi - 1,37 1,42 1,42 1,42 
- d�tí v rod. domácnostech úhrnem - 0,93 1,02 0,94 0,80 
- d�tí v rod. domácnostech s d�tmi - 1,66 1,76 1,68 1,62 
        
Rodinné domácnosti s d�tmi      

1 698 807 779 237 677 575 731 442 695 654 
2 554 024 592 410 782 967 744 545 618 905 
3 183 750 146 395 182 785 149 191 99 507 
4+ 83 581 43 415 35 936 24 773 20 109 
      
Podíl neúplných rodin podle po�tu d�tí 
(%)      
1 11,1 14,3 19,7 22,7 31,9 
2 4,7 6,1 7,4 9,9 16,5 
3 4,1 5,2 5,7 8,4 15,9 
4+ 3,7 5,2 6,4 9,0 16,3 

Zdroj: �SÚ, vlastní výpo�ty 

 Jak vyplývá z výše uvedené tabulky �. 6, podíl neúplných rodin z celkového po�tu rodin 
v �ase stále nar�stá, což je negativní d�sledek stále rostoucí úrovn� rozvodovosti. Od roku 1961 
se do roku 2001 zvýšil podíl neúplných rodin na trojnásobek (ze 7,5 % v roce 1961 na necelých 
24 % v roce 2001). D�íve byla v�tšina d�tí v úplných rodinách, v roce 1961 podíl úplných rodin 
s d�tmi tvo�il 93 % z celku rodinných domácností s d�tmi. Postupn� se podíl neúplných rodin 
zvyšoval až na sou�asných 24 % (rok 2001). Dále se stále zvyšuje podíl závislých d�tí 
v neúplných rodinách, p�i�emž nejvyšší je podíl neúplných rodin s jedním dít�tem (32 %  
v roce 2001 oproti 11 % v roce 1961).  
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V d�sledku poklesu úrovn� porodnosti v 90. letech 20. století, bylo v roce 2001 se�teno 
v rodinných domácnostech nejmén� d�tí od roku 1961. Pokles se týkal p�edevším podílu d�tí 
z úplných rodin, zde byl zaznamenám pokles pr�m�rného po�tu d�tí z 0,96 v roce 1961 na 0,78 
dít�te v roce 2001. Naopak podíl d�tí v neúplných rodinách se v �ase zvyšuje z 0,70 v roce 
1961 na 0,85 dít�te v roce 2001.  
 Dále je možná analýza úrovn� rozvodovosti podle po�tu nezletilých d�tí, za �eskou 
republiku je uskute�nitelná od roku 1957, od kdy se za�aly sledovat po�ty rozvod� podle 
nezletilých d�tí. Do roku 1956 �eská, respektive �eskoslovenská statistika uvád�la pouze po�ty 
d�tí v manželství. 

V pr�b�hu sledovaného období se struktura rozvod� podle po�tu nezletilých d�tí m�nila. 
Vliv na její vývoj má doba mezi s�atkem a narozením dít�te, pr�m�rná délka trvání manželství, 
úrove� porodnosti a pr�m�rný po�et d�tí v rodin�. D�íve se velký podíl d�tí rodil mladým 
manželským pár�m velmi brzy po s�atku, což dokazuje nízký v�k žen p�i s�atku a p�i porodu 
prvního dít�te. V roce 1961 byl pr�m�rný v�k ženy p�i prvním s�atku 21,4 let, v roce 2007 se 
zvýšil na 28,7 let. Pr�m�rný v�k ženy p�i porodu prvního dít�te v roce 1960 �inil 22,9 let, v 
roce 2005 se zvýšil na 26,6 let. (Ve Francii ve stejném období byl pr�m�rný v�k ženy p�i 
porodu prvního dít�te 24,8 let, respektive 28,5 let). Jak uvádí Kalibová ve svém �lánku „Les 
changements contemporains de la divortialité en République tchèque“, t�etí a �tvrtý rok 
manželství jsou kritické, tzn., že ve t�etím a �tvrtém dokon�eném roce po uzav�ení s�atku je 
dosahováno nejvyšší úrovn� rozvodovosti (Kalibová, 1998). Období do �tvrtého dokon�eného 
roku trvání manželství je tedy zárove� obdobím, kdy se objevují první manželské krize, �asto 
�ešené rozvodem. Rozvod se tak postupn� stal dostupným a snadným �ešením i sebemenší 
manželské krize. V �eské republice proto nebyly výjimkou ani rozvody manželství 
s nezletilými d�tmi, které nebyly p�ekážkou k rozvodu.  

Ke zm�n�, která nejvýrazn�ji ovlivnila strukturu rozvod� podle po�tu nezletilých d�tí, 
došlo na po�átku 90. let 20. století, kdy se rapidn� snížila intenzita plodnosti a tím pádem se 
snížil i pr�m�rný po�et d�tí v manželství. To se nutn� projevilo ve zm�n� struktury. Došlo ke 
snížení podílu rozvod� manželství s nezletilými d�tmi, který se po celé sledované období 
pohyboval kolem 70 %, v posledních letech se však snížil na sou�asných 60 % (rok 2007). 
Naopak se zvýšil podíl rozvod� manželství bez nezletilých d�tí, v roce 2007 dosáhl hodnoty  
40 % z celkového po�tu rozvod�, což je nejvyšší hodnota v celém povále�ném období. Tzn., že 
se více rozvád�jí mladá bezd�tná manželství, zpravidla velmi brzy po s�atku, tj. mezi prvním až 
t�etím dokon�eným rokem trvání manželství. Navíc pro bezd�tná manželství je v sou�asné dob� 
rozvod jednodušší než pro manželství s nezletilými d�tmi. Manželství s nezletilými d�tmi se 
naopak rozvád�jí pozd�ji, mnohdy se manželé snaží udržet manželský svazek až do doby, než 
d�ti dosp�jou.  

Podíl rozvod� manželství s jedním dít�tem se dlouhodob� pohyboval na pr�m�rné hodnot� 
40 %. K výrazn�jšímu poklesu došlo až na konci 90. let 20. století, což byl d�sledek nízké 
úrovn� plodnosti. V sou�asné dob�, respektive v roce 2007, byl podíl rozvod� manželství 
s jedním nezletilým dít�tem na nejnižší úrovni od roku 1957, tedy od roku po�átku statistické 
evidence rozvod� podle po�tu nezletilých d�tí.  
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Podíl rozvedených manželství se dv�ma nezletilými d�tmi byl do poloviny 70. let 20. 
století stabilní na hodnot� 20 %, poté se jejich podíl v d�sledku zvýšené plodnosti zvyšoval  
a svého maxima dosáhl v roce 1983, kdy podíl rozvedených rodin se dv�ma nezletilými d�tmi 
tvo�il 30,3 %. Od roku 2000 je jejich podíl op�t stabilizovaný na hodnotách kolem 23 %.  

Podíl rozvád�jících se rodiny se t�emi a více d�tmi je v �ase relativn� stabilní, zejména 
v posledních deseti letech. 

Obr. 7 − Struktura rozvod� podle po�tu nezletilých d�tí (%), �eská republika,  1957−2007 
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Zdroj: �SÚ 

 Zm�ny a úpravy rozvodové legislativy rozvodu manželství s nezletilými d�tmi p�íliš 
neovlivnily. Od po�átku byl p�i právní úprav� rozvodu manželství kladen d�raz na zájmy d�tí, 
toto ustanovení se v �ase p�íliš nem�nilo. Výjimkou je však poslední právní úprava rozvodu 
z roku 1998, která ztížila podmínky rozvodu manželství s nezletilými d�tmi. Strukturální 
zm�ny, které tato právní úprava zp�sobila, jsou patrné i z výše uvedeného grafu (viz Obr. 7). 
V roce 1999, tedy v prvním roce platnosti nové rozvodové legislativy, se výrazn� snížil po�et 
rozvod� manželství s nezletilými d�tmi, a to z 21 636 v roce 1998 na 14 177 rozvod� v roce 
1999, naopak došlo k nár�stu rozvod� manželství bez nezletilých d�tí. Pokles po�tu rozvod� 
manželství s nezletilými d�tmi byl pouze p�echodný, v roce 2000 se po�ty rozvod� jak 
s nezletilými d�tmi tak i bez nezletilých d�tí op�t vrátily na svou p�vodní úrove�. To znamená, 
že ani poslední právní úprava z roku 1998 neznamenala zm�nu ve vývoji intenzity rozvodovosti 
podle po�tu nezletilých d�tí, p�inesla pouze krátkodobé vychýlení z dlouhodobého trendu r�stu 
úrovn� rozvodovosti.  
 Ve francouzské statistice neexistuje dlouhodobá statistika rozvod� t�íd�ných podle po�tu 
d�tí. K dispozici jsou dva možné zdroje statistických dat o rozvodech. INSEE poskytuje pouze 
data o po�tu závislých d�tí v neúplných rodinách, (ve francouzské terminologii jde o rodiny 
s jedním rodi�em – famille monoparentale), které se podle definice skládají z jednoho rodi�e a 
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jednoho �i více svobodných d�tí mladších 25 let, ekonomická neaktivita závislých d�tí oproti 
definici �eské statistiky není podmínkou, což p�edstavuje další obtíž p�i srovnávání dat. 
Francouzská statistika dále rozlišuje rodinný stav dosp�lých �len� neúplných rodin, tato data 
ale dále net�ídí podle po�tu závislých. Podle po�tu závislých d�tí jsou t�íd�ny pouze celkové 
po�ty neúplných rodin, tzn., že není rozlišeno, zda pochází z p�vodn� sezdaných �i 
nesezdaných pár�. Data o po�tu neúplných rodin jsou dostupná z let realizace s�ítání obyvatel, 
a to od roku 1968. Proto detailn�jší analýza struktury rozvod� podle po�tu nezletilých d�tí 
z rozvedených rodin není možná. 

Tab. 7 − Vývoj po�tu rodin podle typu, Francie, 1968−2006 

Po�et rodin 1968 1975 1982 1990 1999 2006 

Neúplné rodiny 719700 776260 887040 1175444 1493700 2209147 

Úplné rodiny 6996820 7523400 7812200 7731372 7110800 7542998 

Celkem 7716520 8299660 8699240 8906816 8604500 9752145 

Podíl neúplných rodin (%) 9,3 9,4 10,2 13,2 17,4 22,7 

Zdroj: INSEE, Le recensement de la population française 1968−2006 

 Od roku 1968 se po�et neúplných rodin stále zvyšuje, do roku 2006 se jejich po�et zvýšil 
na trojnásobek. Zvýšil se i podíl neúplných rodin z celku z p�vodních 9 % v roce 1968 na 23 % 
v roce 2006. Oproti tomu je po�et úplných rodin v �ase relativn� stabilní.  

Tab. 8 − Vývoj po�tu rodin podle typu, po�tu a v�ku d�tí, Francie, 2005* 

  Neúplné rodiny 

  
Matka s d�tmi Otec s d�tmi Celkem 

Páry s 
d�tmi 

D�ti 
celkem 

Po�et rodin (v tisících) 1 486 272 1 758 7 014 8 772 
Po�et d�tí (v tisících) 2 436 408 2 844 13 185 16 029 
Pr�m�rný po�et d�tí v rodin� 1,6 1,5 1,6 1,9 1,75 
Podle po�tu d�tí (v %)           
1 55 63 56 39  
2 31 28 30 41  
3 10 7 10 15  
4 4 2 4 5  
Celkem  100 100 100 100  
Podle v�ku d�tí (v %)           
0-2 let 8 4 8 15  
3-6 let 16 11 15 19  
7-16 let 49 49 49 45  
17-24 let 27 36 28 21  
Celkem  100 100 100 100   

* Poznámka: Pr�m�r z let 2004−2007 

Zdroj: INSEE, Les enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2007 

 Po�et d�tí mladších 25 let v neúplných rodinách bylo v roce 2005 2,8 miliónu, jejich podíl 
z celku tvo�il 17,7 % (viz Tab. 8). V roce 1968 byl tento podíl 7,7 %, tzn. nár�st o 10 % za 
posledních 40 let. Zde je nutné vzít v úvahu pokles úrovn� porodnosti, v roce 1968 byla úhrnná 
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plodnost 2,58 dít�te na jednu ženu, v roce 2006 byla 1,98 dít�te na jednu ženu. V úplných 
rodinách je po�et d�tí podstatn� v�tší, jejich podíl z celku tvo�í 80 %. 
 Z hlediska struktury neúplných rodin p�evažuje model s ženou v �ele, celkem 84 % 
neúplných rodin je tvo�eno matkou s d�tmi. Z hlediska v�ku d�tí v neúplných rodinách 
p�evažují spíše starší d�ti, ve v�kové skupin� 7−16 let je v neúplných rodinách 49 % d�tí oproti 
45 % v úplných rodinách, ve v�kové skupin� 17−24 let je rozdíl ješt� v�tší, 28 % oproti 21 %. 
 Dalším zdrojem, kde je možné získat data týkajících se procesu rozvodovosti, je 
Ministerstvo spravedlnosti, které pravideln� vydává statistickou ro�enku Annuaire statistiques 
de la Justice. Poslední vydání pochází z roku 2008, kde jsou poprvé rozvody t�íd�ny podle 
po�tu nezletilých d�tí z rozvedených manželství. Nejstarší dostupné údaje jsou pouze od roku 
2002, poslední dostupný údaj je z roku 2006 (viz Tab. 9). 

Tab. 9 − Rozvody podle po�tu nezletilých d�tí, Francie, 2002−2006  

Po�et nezletilých d�tí  
Rok 

0 1 2 3 4+ Celkem  

2002 49030 27262 28914 10338 3142 118686 
2003 53600 28578 31325 11103 3360 127966 
2004 53437 32080 33966 11678 3440 134601 
2005 64679 38265 37195 11989 3125 155253 
2006 59249 34035 32816 10285 2762 139147 

  Podíl nezletilých d�tí (%) 
  0 1 2 3 4+ Celkem  

2002 41 23 24 9 3 100 
2003 42 22 24 9 3 100 
2004 40 24 25 9 3 100 
2005 42 25 24 8 2 100 
2006 43 24 24 7 2 100 

Zdroj: Annuaire statistiques de la Justice 2008, Ministère de la Justice,  
dostupné z WWW: http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_stat_anur08_20081013.pdf  

Od roku 2002 se zvýšil po�et rozvod� manželství bez nezletilých d�tí o 10 tisíc, p�i�emž 
nejvyššího po�tu bylo dosaženo v roce 2005. V roce 2006 jejich podíl tvo�il 74 % z celkového 
po�tu nezletilých d�tí z rozvedených manželství. Z níže uvedeného grafu �. 8 je vid�t, že podíl 
d�tí z rozvedených manželství se od roku 2002 celkov� zvýšil, do roku 2006 p�ibylo 
v rozvedených rodinách 10 tisíc d�tí, což souvisí s r�stem úrovn� plodnosti v posledních letech 
(úhrnná plodnost v roce 2002 byla 1,86, v roce 2006 již 1,98 dít�te na jednu ženu). 

Graf �. 8 porovnává strukturu rozvod� podle po�tu d�tí ve Francii a �eské republice od 
roku 2002 do roku 2006. V �eské republice se oproti Francii rozvádí nižší podíl bezd�tných 
manželství, a�koliv se od roku 2002 jejich podíl mírn� zvýšil z 36 % na 40 % v roce 2006, ve 
Francii to bylo ze 41% na 43 %. Naopak podíl rozvod� manželství s jedním dít�tem je vyšší 
v �eské republice, v roce 2006 bylo rozvedeno 35 % manželských pár� s jedním dít�tem 
v porovnání s 25 % ve Francii. Podíl rozvod� manželství s dv�ma d�tmi je v obou zemích 
v sou�asné dob� stejný a pohybuje se na úrovni kolem 25 %, v posledních letech mírn� klesá. 
Rozvody s více než t�emi d�tmi jsou v �ase stabilní, jejich podíl je v �eské republice velmi 
nízký na úrovni 3 % z celkového po�tu rozvod�, ve Francii je úrove� vyšší, v roce 2006 byl 
jejich podíl 9 %.  
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Obr. 8 − Srovnání struktury rozvod� podle po�tu nezletilých d�tí, �eská republika a Francie, 
2002−2006 
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Poznámka: �R šrafované pole, Francie plné pole 
Zdroj: Annuaire statistiques de la Justice 2008, Ministere de la Justice, dostupné z 
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_stat_anur08_20081013.pdf, �SÚ 

4.3 Analýza rozvodovosti vybraných s�atkových kohort 

Kohortní analýza vývoje úrovn� rozvodovosti umož�uje detailn�jší pohled, kdy je jev studován 
z dlouhodobého hlediska. Z rozložení intenzit rozvodovosti podle doby uplynulé od s�atku je 
možné lépe studovat trend vývoje úrovn� rozvodovosti vybraných s�atkových kohort. 
Longitudinální p�ístup umož�uje studium demografického chování reálných s�atkových kohort, 
na rozdíl od transverzálního p�ístupu, který analyzuje reproduk�ní chování hypotetické kohorty, 
proto jsou její výsledky p�esn�jší.  
 Na základ� rozložení intenzit rozvodovosti podle délky trvání manželství bude v této 
kapitole analyzován vývoj úrovn� rozvodovosti vybraných s�atkových kohort. Pro �eskou 
republiku jsou vybrány dvojice s�atkových kohort 1949/1950, 1957/1958, 1967/1968, 
1975/1976, 1985/1986 a 1995/1996 (vyplývá z t�íd�ní dat), a pro Francii to jsou s�atkové 
kohorty 1968, 1976, 1986 a 1996.   
 Jak již vyplývá z p�edchozí analýzy, rozvody podle délky trvání manželství jsou v �eské 
republice t�íd�ny do 9 dokon�ených let po uzav�ení s�atku po jednotlivých letech, dále již po 
p�tiletých intervalech 10−14, 15−19 let a 20 a více dokon�ených let od s�atku. Proto je možné 
analyzovat pouze vývoj rozvodovosti vybraných s�atkových kohort do devíti dokon�ených let. 
 Na níže uvedeném grafu �. 9 je zachyceno rozložení intenzit rozvodovosti podle délky 
trvání manželství do devíti dokon�ených let od s�atku pro vybrané s�atkové kohorty v �eské 
republice. Nejnižší rozvodovosti po celé sledované období dosahuje nejstarší s�atková kohorta 
1949/1950, p�i�emž nejvyšší intenzity bylo dosaženo ve druhém dokon�eném roce po uzav�ení 
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s�atku (11,3 ‰), pak následuje mírný pokles intenzity redukované rozvodovosti pod 10 ‰ a 
v pátém dokon�eném roce po s�atku se zvýšila na 10,8 ‰. Tento pokles a následné zvýšení 
m�že být dáno do souvislosti s p�ípravou a následným p�ijetím zákona umož�ujícího rozvod 
bez souhlasu nevinného manžela v roce 1955. Rozvrácení manželé sv�j rozvod oddálili a 
vy�kávali, až liberáln�jší zákon vstoupí v platnost. Úrove� rozvodovosti každé další s�atkové 
kohorty je vyšší než u p�edešlé. Výjimkou je kohorta 1995/1996, která má nižší intenzitu 
rozvodovosti ve t�etím dokon�eném roce po s�atku než p�edchozí kohorta 1985/1986, dokonce 
v prvním roce od uzav�ení s�atku má druhou nejnižší úrove� redukované rozvodovosti (po 
kohort� 1957/1958). To souvisí s trendem poklesu úrovn� rozvodovosti p�i kratší délce trvání 
manželství (do t�ech dokon�ených let od s�atku), naopak úrove� rozvodovosti od �tvrtého 
dokon�eného roku trvání manželství se zvýšila. Nejvýrazn�ji se b�hem sledovaného období 
zvýšila úrove� redukované rozvodovosti ve �tvrtém dokon�eném roce, v porovnání kohort 
1949/1950 a 1995/1996 se úrove� redukované rozvodovosti ve �tvrtém dokon�eném roce po 
s�atku ztrojnásobila (zvýšení z 10 ‰ na 30 ‰), v devátém dokon�eném roce se zvýšila více 
než 2,5krát (ze 7,4 ‰ na 20,7 ‰). 
 Ve vývoji intenzity redukované rozvodovosti s�atkové kohorty 1967/1968 byl zaznamenán 
ve �tvrtém dokon�eném roce od s�atku pokles o 5 ‰. V této dob� se p�ipravovalo zrušení 
obligatorního smír�ího �ízení.  
 U nejmladší s�atkové kohorty lze zaznamenat pokles rozvodovosti mezi druhým a �tvrtým 
dokon�eným rokem od uzav�ení s�atku (pokles o 5 ‰ a následn� zvýšení o 5 ‰). Tento 
pokles, respektive zvýšení souvisí s p�ijetím nové rozvodové legislativy v roce 1998. 
V následujících letech se intenzita rozvodovosti vrátila na svou p�vodní úrove�, vliv legislativy 
byl tedy pouze krátkodobý. 

Obr. 9 − Rozvodovost vybraných s�atkových kohort, �eská republika 
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 Vzhledem k tomu, že francouzská statistika t�ídí po�ty rozvod� podle dosažené délky trvání 
po jednotlivých letech a to až do 29 roku po uzav�ení s�atku (dále jsou data agregovaná do 
skupin 30−34, 35-39 let a 40 a více let od uzav�ení s�atku), je možná kohortní analýza do 29 
dosaženého roku od uzav�ení s�atku podle jednotlivých let délky trvání manželství. 
 Graf �. 10 zachycuje vývoj rozvodovosti podle délky trvání manželství pro vybrané 
s�atkové kohorty ve Francii. Profil k�ivek jednotlivých s�atkových kohort dokazuje 
dlouhodobý trend rozvodovosti, jejíž úrove� se po celé sledované období stále zvyšuje. 
Nejstarší s�atková kohorta 1968 má nejnižší úrove� rozvodovosti, u mladších s�atkových 
kohort se úrove� rozvodovosti v �ase stále zvyšuje. U starších kohort je nejvyšší intenzita 
rozvodovosti do 8 až 9 dosaženého roku od uzav�ení s�atku, pak intenzita rozvodovosti klesá, 
naopak mladší kohorty vykazují nejvyšší intenzitu rozvodovosti o 3 až 5 let d�íve, tedy do 
pátého dosaženého roku délky trvání manželství. V porovnání intenzity rozvodovosti ve t�etím 
dokon�eném roce od uzav�ení s�atku u nejstarší a nejmladší kohorty, došlo ke zvýšení intenzity 
rozvodovosti ve t�etím dosaženém roce od uzav�ení s�atku o necelý dvojnásobek (z 7,4 ‰ 
v roce 1971 na 12,9 ‰ v roce 1999). Z toho vyplývá, že od roku 1968 se nejvýrazn�ji zvýšila 
rozvodovost práv� u kratších manželství do p�ti dosažených let od uzav�ení s�atku. Intenzita 
rozvodovosti st�edn�dobých a dlouhodobých manželství se od roku 1968 také zvýšila. Pro 
kohortu 1968 byla úrove� rozvodovosti v 9 dosaženém roce od uzav�ení s�atku 10,8 ‰ a pro 
kohortu 1996 již 23,1 ‰, tzn. nár�st o dvojnásobek. V délce trvání manželství v 19 dosaženém 
roce byla úrove� rozvodovosti pro kohortu 1968 8,3 ‰ (rok 1987), pro kohortu 1986 12 ‰ 
(rok 2005). To dokazuje, že i starší manželské páry se po dlouhém spole�ném soužití více 
rozvádí, než tomu bylo v minulosti. Tento trend je dob�e viditelný na vývoji úrovn� 
rozvodovosti u s�atkové kohorty 1986, kde je úrove� rozvodovosti stabilní pro délku trvání 
manželství 15 a více let, po 18 dosaženém roce od uzav�ení s�atku dokonce mírn� stoupá. 
 Profil k�ivek úrovn� rozvodovosti je bez výrazných zá�ez� a oscilací, což m�že sv�d�it o 
tom, že úrove� rozvodovosti jednotlivých vybraných s�atkových kohort nebyla výrazným 
zp�sobem ovlivn�na žádnými vn�jšími faktory, jako nap�íklad zm�nou rozvodové legislativy. 
Ovšem op�t je nutné vzít v potaz velikost francouzské populace, navíc oproti grafu 
rozvodovosti s�atkových kohort v �eské republice, je zde zachycen vývoj do 29 dosažených let 
trvání manželství, i proto je výše zobrazený profil k�ivek hladší než v p�ípad� �eské republiky. 
 Výjimku tvo�í k�ivka kohorty 1968, u které mezi 6 a 8 dosaženým rokem od uzav�ení 
s�atku došlo k poklesu intenzity rozvodovosti, jedná se o roky 1974−1976, kdy se p�ipravovala 
nová zm�na rozvodové legislativy, v roce 1975 byla p�ijata a o rok pozd�ji vstoupila v platnost. 
Dále již je úrove� rozvodovosti s�atkové kohorty 1968 bez výrazn�jších zm�n v trendu. 
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Obr. 10 − Rozvodovost vybraných s�atkových kohort, Francie 
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 Porovnání s�atkových kohort �eské republiky a Francie, je vzhledem k dostupnosti dat, 
možné až od roku 1968 a pouze do devíti dokon�ených let od s�atku. Obrázek �. 11 zobrazuje 
srovnání vybraných s�atkových kohort �eské republiky a Francie. Úrove� redukované 
rozvodovosti s�atkových kohort v �eské republice je v porovnání se s�atkovými kohortami 
Francie vyšší. Nejvýrazn�jší rozdíl je do �ty� dokon�ených, respektive dosažených let od 
uzav�ení s�atku, kde �eská republika dosahuje nejvyšší intenzity (nap�. ve t�etím dokon�eném 
roce je redukovaná rozvodovost mezi 25 až 30 ‰, ve Francii mezi 7 až 18 ‰). Naopak Francie 
nejvyšší intenzity redukované rozvodovosti dosahuje od �tvrtého do devátého dosaženého roku 
od s�atku.  
 V �eské republice je úrove� rozvodovosti dlouhodob� vysoká, což je patrné  
i z k�ivek vývoje jednotlivých s�atkových kohort, již kohorta 1967/1968 má vysokou úrove� 
rozvodovosti. Ve Francii mají vyšší úrove� rozvodovosti až s�atkové kohorty od roku 1976. 
 S�atková kohorta 1968, respektive 1967/1968, ve Francii dosahuje nižší úrove� 
redukované rozvodovosti ve všech délkách trvání manželství než v �eské republice, p�i�emž 
maximální intenzitu vykazuje v devátém dosaženém roce (10,8 ‰). Naopak stejná s�atková 
kohorta v �eské republice dosahuje vyšší úrovn� redukované rozvodovosti a své maximum má 
ve t�etím dokon�eném roce od s�atku. To potvrzuje fakt, že ve Francii byla d�íve vyšší úrove� 
rozvodovosti u delších manželských svazk�, naopak v �eské republice u kratších manželství. 
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Obr. 11 − Srovnání rozvodovosti vybraných s�atkových kohort, �eská republika a Francie 
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 Dále si lze povšimnout, že profil k�ivek redukované rozvodovosti jednotlivých s�atkových 
kohort v �eské republice je do t�í dokon�ených let od s�atku homogenní, tzn. že všechny 
s�atkové kohorty m�ly zvýšenou úrove� rozvodovosti do t�í dokon�ených let od s�atku po celé 
sledované období. Diferenciace k�ivek nastává až u rozvod� manželství po �ty�ech 
dokon�ených letech od s�atku. Oproti tomu, ve Francii jsou k�ivky s�atkových kohort více 
diferencovány již od po�átku. 

Rozvodovost je široce podmín�ný proces, který je ovlivn�n mnohými r�znými faktory od 
celospole�enského klimatu, p�es politickou situaci, hodnotovou orientaci obyvatel, náboženství, 
až po úrove� s�ate�nosti, podíl zam�stnanosti žen, vzd�lání žen a kone�n� rozvodovou 
legislativu.  

„Po druhé sv�tové válce se sv�t politicky rozd�lil na dv� �ásti – na Východ a Západ. 
Navzdory této skute�nosti byly demografické trendy v obou geopolitických blocích velmi 
podobné“ (Rychta�íková, 1996, s. 78). Srovnatelný model demografického chování v obou 
zemích vydržel až do poloviny 60. let 20. století, a to i p�es odlišnou sociální a politickou 
situaci. Zm�nu p�inesl až druhý demografický p�echod, který v západních zemích zapo�al 
v polovin� 60. let 20. století a trval p�ibližn� 20 let. Charakteristickým znakem byla zm�na 
hodnotové orientace obyvatelstva, r�st individualismu, d�raz na seberealizaci atd. Od této doby 
jsou pozorovatelné výrazné zm�ny v demografickém chování, kdy rodina postupn� ztrácí svou 
nezastupitelnou funkci, objevují se nové formy partnerského a rodinného soužití. Stále �ast�ji 
se objevují nesezdaná soužití, d�íve �ast�jší u rozvedených osob nebo jako spole�né soužití 
partner� p�ed uzav�ením s�atku. Dnes se forma nesezdaného svazku stává plnohodnotnou 
alternativou k manželství. Manželský svazek se stává stále více nestabiln�jším, roste úrove� 
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rozvodovosti manželství a tím pádem roste podíl neúplných rodin. Zvyšuje se pr�m�rný v�k p�i 
vstupu do manželství a v�k ženy p�i porodu prvního dít�te, v souvislosti s tím dochází 
k poklesu úrovn� porodnosti a s�ate�nosti. Roste podíl d�tí narozených mimo manželství. 
Mimo jiné se prodlužuje nad�je dožití a tím dochází k demografickému stárnutí obyvatelstva. 
Pod vlivem zm�n v chování obyvatel, které p�inesl druhý demografický p�echod, se odlišil 
model demografického chování Západu a Východu.  

Ve východním bloku Evropy, tedy i v �eské republice díky odlišné sociální, ekonomické a 
p�edevším politické situaci v 60. letech 20. století k demografickému p�echodu nedošlo. 
Demografické chování populace bylo ovliv�ováno popula�ní politikou státu. Výhodné 
novomanželské p�j�ky podporovaly míru s�ate�nosti, díky tomu klesal pr�m�rný v�k p�i 
vstupu do manželství, pronatalitní politika ovlivnila vyšší úrove� porodnosti, kdy t�žišt� 
nejvyšší plodnosti byla v�ková skupina žen 20−24 let. Navíc až polovina nev�st vstupovala do 
manželství t�hotná. Lze �íci, že do 80. let 20. století byla rodina de facto jedinou možností pro 
seberealizaci a osamostatn�ní se. �asné s�atky, velmi �asto neuvážené �i vynucené 
t�hotenstvím partnerky, mizivá možnost antikoncepce, špatná bytová situace, vysoká 
zam�stnanost žen a stále liberáln�jší rozvodová legislativa byly d�vodem vysoké úrovn� 
rozvodovosti v �eské republice.  

Východní model demografické reprodukce obyvatelstva se zm�nil až se zm�nou politické 
situace v roce 1989 a p�iblížil se tak modelu západních zemí. Velmi rychlé zm�ny v charakteru 
reprodukce obyvatel, ke kterým došlo v pr�b�hu 90. let 20. století, byly spojeny s transformací 
ekonomického a sociálního systému. Hlavními d�sledky p�em�ny �eské spole�nosti byl r�st 
nezam�stnanosti, cen služeb, spot�ebního zboží, apod. Celkov� se zm�nilo celospole�enské 
klima, což se projevilo i ve zm�n� demografického klimatu. Zm�ny v demografické reprodukci 
sv�d�í „…spíše o krizovém chování obyvatelstva, jehož vn�jší podmínky pro zakládání rodiny 
a rození d�tí se v pr�m�ru katastroficky zhoršily. (…) Obyvatelstvo siln�ji poci	uje nejistotu  
i ur�ité ohrožení, což je navíc zhoršováno dlouhodob� ne�ešenou bytovou situací“ 
(Rychta�íková, 1996, s. 80). Spolu s negativními d�sledky se ale objevila i druhá, pozitivní 
stránka. S otev�ením hranic se rozší�ily možnosti cestování, rozší�ily se možnosti ve využití 
volného �asu, studia atd., hodnotová orientace obyvatel se celkov� zm�nila. Výjimkou je pouze 
proces rozvodovosti, kterého se transformace a zm�ny s ní spojené nedotkly. I p�es zm�ny 
v demografické reprodukci, pro které je výstižné adjektivum snižování (snížení s�ate�nosti, 
porodnosti, potratovosti a úmrtnosti), úrove� rozvodovosti nadále stoupá.  

Otázkou z�stává, zda lze pozorované zm�ny v demografické reprodukci obyvatelstva 
�eské republiky ozna�it jako reakci na ekonomickou a sociální politiku státu, která nevytvá�í 
p�íznivé podmínky pro zakládání rodin a rození vyššího po�tu d�tí (dokonce ve spojitosti 
s t�mito fakty a vysokou úrovní rozvodovosti se hovo�í o krizi rodiny) nebo jsou nastalé zm�ny 
d�sledkem druhého demografického p�echodu? Podle Rabušice jsou „…sou�asné popula�ní 
trendy (…) posunem k standard�m typickým pro moderní demokratické spole�nosti, že �eská 
rodina není v krizi a že, obecn�ji �e�eno, sledovaný vývoj je nejen logickou, ale z jistého úhlu 
pohledu i zdravou sou�ástí celkového vývoje spole�nosti“ (Rabušic, 1996, s.173). 

Lze tedy shrnout, že rozdíl v úrovni rozvodovosti v �eské republice a ve Francii, mimo 
jiné, pramení z odlišného celospole�enského klimatu, respektive odlišného demografického 
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klimatu a z odlišné právní úpravy rozvodu v obou zemích. V �eské republice rozvodová 
legislativa sm��ovala k stále v�tší liberalizaci (úpravy 1955, 1973, 1998), ve Francii byl p�ijat 
st�žejní, na svou dobu liberální zákon, již v roce 1975, jenž rozvod manželství velmi usnadnil. 
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Kapitola 5 

5 Postoj obyvatel k manželství a rozvodu 

Názory a postoje obyvatel nejsou v �ase nem�nné, vyvíjejí se spolu s dobou, technickým a 
spole�enským pokrokem, vliv mají i osobní životní zkušenosti a v�k jednotlivce. Zm�na 
postoje je možná v závislosti na vnit�ních pot�ebách, ale i vn�jších faktorech, které ovliv�uje 
spole�nost, rodina atd. Stejn� jako nejsou nem�nné názory a postoje obyvatel, není nem�nné 
ani demografické chování. 

5.1 Francie  

Ve druhé polovin� 60. let 20. století se ve Francii výrazn� zvýšila úrove� rozvodovosti, což 
vzbudilo okamžitý zájem nejen u demograf�, ale i sociolog�. Jako reakce na zm�nu trendu 
rozvodovosti se uskute�nila �ada výb�rových šet�ení s cílem odhalit faktory, které vedly k této 
zm�n�, zda je zm�na zap�í�in�na vn�jšími okolnostmi �i za ní stojí zm�ny ve vnit�ních 
pot�ebách obyvatelstva. Byla uskute�n�na nap�. tato výb�rová šet�ení - L´attitude des diverses 
génerations à l´égard du mariage, de la famille et du divorce en France (1969), Les dissolutions 
d´unions en France (1970), Le divorce et les Français (1972). Vzhledem k dostupnosti dat se 
následující analýza bude v�novat prvnímu jmenovanému výb�rovému šet�ení na základ� 
stejnojmenného �lánku z roku 1971, který vyšel v �asopise Population a jehož autorem je Louis 
Roussel (Roussel, 1971). 

Výb�rové šet�ení „L´attitude des diverses génerations à l´égard du mariage, de la famille et 
du divorce en France“, ve volném p�ekladu „Postoj r�zných generací k manželství, rodin� a 
rozvodu ve Francii“, se uskute�nilo v roce 1969. Vzorek se skládal z 2 500 ženatých a vdaných 
osob pocházející z r�zných generací (viz Tab. 10). 

Hlavním cílem tohoto výb�rového šet�ení bylo srovnání postoje k manželství, rodin� a 
rozvodu v závislosti na p�íslušnosti k ur�ité kohort�, tedy cílem bylo zjistit, zda se postoje 
odlišují podle generací �i podle v�ku �i jiného faktoru. Tzn., zda nejstarší generace v prvních 
letech manželství m�la stejné postoje a názory jako novomanželé mladší generace. Jinými 
slovy, výb�rové šet�ení m�lo odhalit, zda existuje prokazatelná souvislost mezi zm�nou postoje 
a zm�nou demografického chování, která byla v druhé polovin� 60. let 20. století pozorovaná. 
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Tab. 10 − Složení vzorku výb�rového šet�ení, Francie, 1969 

Rok s�atku Muži Ženy Celkem   Rok s�atku Muži Ženy Celkem 

 P�ed 1951 409 402 811 
P�ed 1961 693 702 1395  1951−1960 284 300 584 

 1961−1964 207 238 445 

Po 1961 585 597 1182  1964−1969 378 359 737 

Celkem 1278 1299 2577    Celkem 1278 1299 2577 

Zdroj: Population, L´attitude des diverses génerations à l´égart du mariage, de la famille et du divorce en France, 
1971 
Dostupné z WWW: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pop_0032-4663_1971_hos_26_2_4986 

Šet�ení bylo rozd�leno do více �ástí. První �ást se v�novala p�edmanželskému životu, další 
�ást se zabývala vnímáním instituce manželství, t�etí �ást zkoumala po�átek manželského 
života a poslední byla o rozli�ných modelech spole�ného soužití.  
 V rámci druhé �ásti byla pozornost v�nována, jakým zp�sobem dotazovaný subjekt vnímá 
manželství, jeho p�irozenost a další aspekty s ním spojené, jako nap�íklad p�ípadný rozvod. 
Cílem bylo zjistit, zda dotazovaní vnímají manželství jako více než pouhé institucionální 
spojení a tedy v p�ípad� rozporu mezi manželi je rozhodnutí o rozvodu založeno pouze na jejich 
v�li, �i manželství vnímají pouze jako b�žnou smlouvu. Postoj k rozvodu se zjiš	oval p�es dv� 
níže uvedené otázky, odpov�di viz Tab. 11. 

 
1) Domníváte se, že p�ed narozením prvního dít�te manželství je: 

a. Nerozlu�itelný svazek 
b. Svazek, který m�že být ze závažných d�vod� rozlou�ený 
c. Svazek, který m�že být na základ� domluvy mezi partnery rozlou�en 
d. Bez odpov�di 

2) Pokud jde o domácnost s jedním �i více d�tmi, myslíte si, že: 

a. Rozvod není možný 
b. Rozvod je možný pouze ve výjime�ných p�ípadech 
c. Rozvod je možný normální  
d. Bez odpov�di 

 
 
 Tab. �. 11 ukazuje postoj k rozvodu v závislosti na p�íslušnosti ke generaci a pohlaví. Je 
patrné, že odpov�di jsou v rámci dané generace i pohlaví relativn� homogenní, nejvýrazn�jší 
rozdíl v odpov�dích je p�t procentních bod�. Toho bylo dosaženo u druhé otázky, kdy 55 % 
muž�, kte�í uzav�eli s�atek v letech 1951−1960, si myslí, že rozvod manželství s d�tmi je 
možný pouze ve výjime�ných p�ípadech oproti 50 % ženám. Stejný rozdíl byl dosažen mezi 
muži a ženami, kte�í uzav�eli s�atek po roce 1960 – 49 % muž� oproti 44 % ženám. 
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Tab. 11 − Postoj k rozvodu, Francie, 1969 

  S�atek p�ed 1951 1951−1960 S�atek po 1960 
  Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy 

Otázka �. 1       
a. 32 34 29 27 31 31 
b. 43 40 43 45 39 39 
c. 22 22 25 24 27 26 
d. 3 4 3 4 3 4 
Celkem 100 100 100 100 100 100 
Otázka �. 2       
a. 35 37 31 31 32 32 
b. 46 45 55 50 49 44 
c. 18 17 14 18 18 22 
d. 1 1 - 1 1 2 
Celkem 100 100 100 100 100 100 

Zdroj: Population, L´attitude des diverses génerations à l´égart du mariage, de la famille et du divorce en France, 
1971 

 Z tabulky vyplývá, že celá jedna t�etina respondent� bez ohledu na generaci a pohlaví 
považuje manželství za nerozlu�itelné, a	 jde o manželství bez d�tí �i s d�tmi. Zbytek 
respondent� rozvod manželství akceptuje, �i s ním p�ímo souhlasí. Za povšimnutí stojí, že 
paradoxn� nepatrn� vyšší podíl respondent� souhlasí s rozvodem manželství s d�tmi než 
s rozvodem manželství bez d�tí (rozdíl v odpov�dích na možnost „b“ v obou otázkách). 
 Rozdíly podle roku s�atku nejsou p�íliš výrazné, aby se dalo hovo�it o rozdílných názorech 
podle kohorty, ale za povšimnutí ur�it� stojí. Vezmeme-li v úvahu i malé rozdíly, odpov�di na 
první otázku jsou diferencovány podle roku uzav�ení s�atku. Ti, co uzav�eli s�atek p�ed rokem 
1951, více považují manželský s�atek za nerozlu�itelný – 32 % muž� a 34 % žen, p�ípadn� 
rozlu�itelný ve výjime�ných p�ípadech – 43 % muž� a 40 % žen. Ti, co uzav�eli s�atek pozd�ji, 
tedy mezi lety 1951−1960 a po roce 1960, již manželství považují více za rozlu�itelné. To je 
patrné ze snížení podílu odpov�dí na první dv� možnosti, p�i�emž výrazn�jší rozdíl vykazují ti, 
co uzav�eli s�atek po roce 1960 – shodn� 31 % muž� a žen se domnívá, že manželský svazek je 
nerozlu�itelný, oproti t�m, co uzav�eli s�atek p�ed rokem 1951, je to snížení o jeden, respektive 
3 procentní body. K poklesu došlo i u tvrzení, že manželství je rozlu�itelné ve výjime�ných 
p�ípadech – tento názor zastává 39 % muž� a žen, co uzav�eli s�atek po roce 1960 ve srovnání 
se 43 %, respektive 40 % p�ed rokem 1951. Výrazný rozdíl v odpov�dích podle roku uzav�ení 
s�atku je i u názoru, že manželství je rozlu�itelné na základ� shody mezi manželi – tento názor 
zastává 22 % dotázaných, kte�í uzav�eli s�atek p�ed rokem 1951 v porovnání s 27 % muž�  
a 26 % žen, co uzav�eli s�atek po roce 1960.  
 Rozdíly v odpov�dích podle roku uzav�ení s�atku jsou p�ítomny i u druhé otázky – 35 % 
muž� a 37 % žen, kte�í uzav�eli s�atek p�ed rokem 1951 si myslí, že rozvod manželství s d�tmi 
není možný. Dotázaní, kte�í uzav�eli s�atek po roce 1960, již s tímto tvrzením souhlasí pouze 
z 32 %.  
 Šet�ení se zabývalo i problematikou legislativy a jejího vlivu na rozvodovost. Otázka na 
respondenty byla následující: 
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3) Podle vašeho názoru, rozvodová legislativa by m�la: 

a. Z�stat v podob�, jaké je 
b. Být zm�n�na, aby byl rozvod uleh�en 
c. Být zm�n�na, aby byl rozvod ztížen 
d. Bez odpov�di 

Tab. 12 − Postoj k rozvodové legislativ�, Francie, 1969 

  S�atek p�ed 1951 S�atek 1951−1960 S�atek 1961−1964 S�atek po 1964 
  Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy 

Otázka �. 3         
a. 38 36 35 33 34 32 33 22 
b. 25 22 26 23 24 24 30 35 
c. 21 24 22 23 23 25 20 27 
d. 16 18 17 21 19 19 17 16 
Celkem 100 100 100 100 100 100 100 100 

Zdroj: Population, L´attitude des diverses génerations à l´égart du mariage, de la famille et du divorce en France, 
1971 

 Postoj francouzského obyvatelstva k rozvodové legislativ� není významn� diferencovaný 
ani podle pohlaví, ani podle roku s�atku, podíl respondent� je relativn� stabilní ve všech 
kategoriích. Respondenti, kte�í uzav�eli s�atek po roce 1951, se shodují na zm�n� rozvodové 
legislativy, respektive se snížil podíl dotázaných zastávajících názor, že legislativa má z�stat 
v nezm�n�ném stavu. Vyšší podíl respondent� je zaznamenán i u názor� na zm�nu legislativy 
ve sm�ru zleh�ení i ztížení. Obecn� lze zhodnotit, že k výrazn�jšímu posunuv názoru dochází  
u respondent�, kte�í uzav�eli s�atek po roce 1964. 
 Z hlediska pohlaví respondent� byl významn�jší rozdíl (sedm procentních bod�) 
zaznamenán u t�ch, kte�í uzav�eli s�atek po roce 1964 v názoru na zm�nu rozvodové legislativy 
ve sm�ru ztížení. Tento názor zastává 20 % muž� oproti 27 % žen. Menší rozdíl (p�t 
procentních bod�) se vyskytl u názoru na uleh�ení rozvodu – 30 % muž� oproti 35 % žen 
(stejná s�atková kohorta). 
 Podle roku s�atku je výrazný rozdíl v názoru na zm�nu rozvodové legislativy, 36 % žen, 
které uzav�ely s�atek p�ed rokem 1951, se domnívá, že by rozvodová legislativa m�la z�stat ve 
stejném stavu, na rozdíl od 22 % žen, které uzav�ely s�atek po roce 1964. Významný posun je  
i v názoru na uleh�ení rozvodu – s tím souhlasí 25 % muž� a 22 % žen, kte�í uzav�eli s�atek 
p�ed rokem 1951, v porovnání s 30 % muž� a 35 % žen, co uzav�eli s�atek po roce 1964, 
p�i�emž výrazn�jší posun v názoru je u žen než u muž�. Názor na ztížení rozvodové legislativy 
je u všech kohort a podle pohlaví relativn� stabilní.  
 Za zmínku stojí i podíl respondent� bez názoru �i odpov�di. V porovnání s ostatními 
otázkami, je jejich podíl vysoký, dosahuje až jedné p�tiny. 
 Z výsledk� výb�rového šet�ení je evidentní posun respondent� ve zm�n� postoj� k rozvodu 
manželství a k rozvodové legislativ�. Starší generace, respektive starší s�atkové kohorty více 
deklarují nerozlu�itelnost manželství a souhlasí se sou�asným stavem rozvodové legislativy, 
naopak mladší s�atkové kohorty, zejména ty, které uzav�ely s�atek po roce 1964, spíše inklinují 
k možnosti rozvodu a požadují zm�nu sou�asné legislativy ve smyslu uleh�ení možnosti 
rozvodu manželství. Obecn� lze �íci, že mladší s�atkové kohorty jsou více tolerantní k rozvodu 
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manželství a již ho považují za zcela b�žnou sou�ást života. Problém p�i rozvodu manželství 
nespat�ují ani když jsou v rodin� d�ti.  
 Ve Francii od poloviny 60. let. 20. století lze pozorované výrazné zvýšení úrovn� 
rozvodovosti dát do souvislosti, mimo jiné, se zm�nou spole�enské situace, tedy i se zm�nou 
postoj� obyvatel k manželství, rodin� a rozvodu.  

5.2 Šet�ení rodiny ISSP v �eské republice a Francii 

 Na rozdíl od Francie a dalších západních zemích, v �eské republice se významné zm�ny 
v demografickém chování odehrály až v pr�b�hu 90. let 20. století. Jak se �eská spole�nost 
transformovala, m�nil se i model reproduk�ního chování. Došlo k poklesu úrovn� s�ate�nosti, 
významn� se snížila intenzita plodnosti a úrove� rozvodovosti stále roste. Alternativní formy 
soužití jsou stále �ast�jší, zvyšuje se i podíl d�tí narozených mimo manželství a celá jedna 
p�tina žen z�stává bezd�tná. V souvislosti s tím se objevily diskuze na téma krize rodiny  
a za�ala vznikat celá �ada sociologických výzkum�, jejichž p�edm�tem zájmu je tato tématika. 
Stejn� jako ve Francii v 60. a 70. letech 20. století se obdobná šet�ení snažila o vysv�tlení 
probíhajících zm�n, podobn� tomu je i v �eské republice. „Základní otázka zní, nakolik jsou 
zm�ny demografického chování vyvolány zm�nami normativn� hodnotového systému  
a nakolik „objektivními“ podmínkami ekonomickými, ale i úžeji spole�enskými a politickými“ 
(Kucha�ová, VÚPSV). 
 V �eské republice se od 90.let 20. století konala nap�íklad tato výb�rová šet�ení – Formy 
rodinného života mladé generace 1996, Popula�ní klima 1996, Mladá generace 1997, Rodina 
2001 a pravidelná šet�ení ISSP (International Social Survey Programme) – Rodina v letech 
1994 a 2001.  
 International Social Survey Programme „kontinuální program výb�rových dotazovacích 
šet�ení, který probíhá od roku 1984 v �ad� zemí celého sv�ta, kombinuje mezinárodní a �asovou 
perspektivu srovnání, zam��uje se na rozsáhlý okruh témat, a jeho data jsou dostupná nejširší 
odborné ve�ejnosti pro ú�ely sekundární analýzy. Vzhledem k délce trvání programu a po�tu 
zú�astn�ných zemí ISSP poskytuje v�bec nejrozsáhlejší mezinárodn� srovnatelnou databázi  
z postojových výzkum�“ (Sociologický datový archiv SDA, Mezinárodní program sociálního 
výzkumu ISSP7). Je zam��en na významná témata týkající se postoj�. ISSP kombinuje dv� 
roviny srovnání - srovnání v mezinárodní a v �asové perspektiv�. Výzkumné aktivity probíhají 
nep�etržit� v ro�ních cyklech.“. Zakládajícími �leny byly univerzitní týmy z N�mecka, Anglie, 
Austrálie a Spojených stát� amerických. V sou�asné dob� je �lenem ISSP již 40 zemí z p�ti 
kontinent�.   
 Šet�ení rodiny v rámci programu ISSP prob�hlo v letech 1988, 1994 a 2002. �eská 
republika se ú�astnila ISSP programu až od roku 1994, Francie spolupracovala až v posledním 
šet�ení rodiny z roku 2002. 
 Následující �ást této práce bude založena na srovnání šet�ení ISSP Rodiny z let 1994  
a 2002 za �eskou republiku a z roku 2002 za Francii. Obecn� jsou ob� šet�ení ISSP zam��eny 

                                                
7 Dostupné z WWW: http://archiv.soc.cas.cz/articles/cz/3/PROJEKTY.html  
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na téma rodiny a genderových rolí. Základní data z obou šet�ení jsou k dispozici online, data za 
�eskou republiku jsou k dispozici na webových stránkách organizace NESSTAR8, kam je 
postupuje Sociologický datový archiv a kde je nutná registrace uživatele, data za Francii a další 
zú�astn�né zem� jsou k dispozici na webu organizace ZACAT-GESIS9 , kde je také nutná 
registrace. 
 Šet�ení Rodiny se v �eské republice konalo v zá�í roku 1994 pod vedením Sociologického 
výzkumu AV �R, terénní sb�r zajistila agentura UNIVERSITAS. Dotazník obsahoval základní 
modul ISSP spole�ný pro všechny zú�astn�né zem� (otázky �. 1−23), který zaru�uje 
srovnatelnost s výsledky ostatních zapojených zemí. Dotazník byl dále rozší�en o specifické 
otázky ur�ené pro �eské respondenty (otázky �. 24−33), zbytek otázek byl 
sociodemografického charakteru (�ermáková, 1997, s. 8). Reprezentativní výb�r se skládal 
z 1 157 respondent� starších 18 let (525 muž�, 630 žen, tj. 45,4 % muž� a 54,5 % žen), použitá 
metoda výb�ru byla vícestup�ový náhodný výb�r a sb�r dat byl proveden metodou 
standardizovaných dotazník�. Celková návratnost �inila 78,8 %. Výzkum Rodina se v�novál 
postoj�m k instituci manželství a nesezdanému soužití, rozvodu, d�tem a pé�i o n�, dále 
sexuálnímu obt�žování, popula�ní politice atd. �eská verze výzkmu obsahovala navíc otázky, 
které se týkaly postoj� k práci a vztah�m muž� a žen na pracovišti. 
 Šet�ení Rodiny ISSP z roku 2002 bylo provedeno na p�elomu zá�í a �íjna op�t pod vedením 
Sociologického výzkumu AV �R, terénní sb�r byl proveden agenturou SC&C s s.r.o. Tentokrát 
byl soubor respondent� vybrán na základ� t�ístup�ového stratifikovaného pravd�podobnostního 
náhodného výb�ru, celkový po�et dotázaných �inil 1 662 respondent� (610 muž�, 1052 žen, tj. 
36,7 % muž� a 63,8 % žen) a byla použita metoda standardizovaného rozhovoru. Návratnost 
v tomto p�ípad� byla nižší než v roce 1994, a to 56,1 %. 
 Ve Francii šet�ení rodiny probíhalo od zá�í do prosince roku 2002 pod názvem „Famille et 
rôles sexués III“ a data byla sebrána za celé území Francie. Cílovou populací byli ob�ané 
Francie, kte�í jsou starší 18 let a jejichž domácnost je vybavena pevnou telefonní linkou. 
Celkem bylo náhodným výb�rem osloveno 10 000 domácností, z nichž na zaslaný dotazník 
odpov�d�lo 1903 domácností.  
 Instituce manželství, jak uvádí ve své analýze i Marie �ermáková, m�la v �eské republice 
dlouhodob� vysoký status. Od poloviny 20. století spolu, s rostoucí rozvodovostí a „zlatým 

v�kem s�ate�nosti“, samotný akt s�atku pomalu ztrácí sv�j tradi�ní význam. V sou�asné dob� 
dochází k odkladu s�atk� do pozd�jšího v�ku, n�kte�í do manželství nevstoupí v�bec. Ve 
Francii k obdobným zm�nám v demografickém chování došlo již v polovin� 60. let 20. století. 
Jaký je tedy postoj sou�asné �eské a francouzské populace k rodin�, manželství a rozvodu? 
Jsou znatelné n�jaké posuny v postojích k rodin� a hodnotách ob�an�? 

V rámci prom�nné Rodina (ISSP 1994), respektive Rodina, partnerský život, d�ti (ISSP 
2002) byly zjiš	ovány názory na rodinu a manželství na základ� míry souhlasu s níže 
uvedenými výroky. Odpov�di jsou rozd�leny podle kategorií, kdy každá kategorie má svou 

                                                
8 NESSTAR, Networked Social Science Tools and Resources, data dostupná z 
http://147.231.52.119/webview/ 
9 ZACAT-GESIS, Leibniz Institute for the Social Sciences��Central Archive for Empirical Social 
Research��data dostupná z http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp 
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hodnotu (pokud není uvedeno jinak, platí – ur�it� souhlasí – 1, spíše souhlasí – 2, ani 
nesouhlasí, ani souhlasí – 3, spíše nesouhlasí – 4, ur�it� nesouhlasí – 5, neví – 8, neodpov�d�lo 
− -1). 
 S výrokem, že jsou ženatí muži a vdané ženy obecn� spokojen�jší než svobodní (viz Tab. 
13), v �eské republice více souhlasili respondenti v roce 1994 (p�i se�tení kategorií �. 1 a 2 
souhlasilo 44,1 % respondent� v roce 1994 oproti 40,5 % v roce 2002, jde tedy pouze o mírný 
pokles). Ve Francii s tímto výrokem ur�it� nebo spíše souhlasí 21,5 % respondent�. Ve 
srovnání s �eskou republikou je podíl dotázaných výrazn� nižší, což sv�d�í o nižším statusu 
manželství, ale vzhledem k vývoji od roku 1994 lze konstatovat, že se názory respondent� obou 
zemích pomalu sbližují, tedy že i v �eské republice se snižuje hodnota manželství. Za zmínku 
stojí i kategorie �. 3, která vyjad�uje ani souhlas a ani nesouhlas s výrokem, kterou v obou 
letech šet�ení a v obou zemích zvolila celá t�etina souboru dotazovaných. Z hlediska pohlaví 
jsou názory muž� a žen srovnatelné. V �eské republice v roce 2002 s výrokem souhlasilo  
12,6 % muž� a 13,7 % žen, ve Francii jsou podíly nižší, 10 % muž� a 6,1 % žen, což je ve 
srovnání s �eskou republikou o polovinu mén� žen.  

Tab. 13 – Obecn� vzato jsou ženatí muži a vdané ženy spokojen�jší než svobodní, �eská repulika, 
Francie, 1994, 2002  

  �eská republika  (%) Francie (%) 
 1994 2002 2002 

Kategorie Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

1  16,3 15,6 16,8 14,0 12,6 13,7 7,4 10,0 6,1 
2  27,8 26,9 28,6 26,5 25,6 24,1 14,1 21,6 10,4 
3  31,2 31,0 31,4 34,9 31,7 37,1 34,7 33,6 35,3 
4  13,6 14,7 12,7 15,6 18,9 15,9 10,4 9,4 10,9 
5  7,8 8,0 7,6 8,9 11,2 9,1 33,4 25,4 37,4 
Celkem 100 100 100 100,0 100 100 100 100 100 

Poznámka: Kategorie 1 − ur�it� souhlasím; 2 − spíše souhlasím; 3 − ani nesouhlasím, ani souhlasím;  
4 − spíše nesouhlasím; 5 − ur�it� nesouhlasím; 8 − bez odpov�di 
Zdroj: NESSTAR, GESIS, dostupné z WWW:  
http://147.231.52.119/webview/, http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp  

 Další výrok v po�adí se zabýval otázkou, zda je špatné manželství lepší než žádné (viz Tab. 
14). V �eské republice v roce 1994 s tímto výrokem souhlasilo 6,3 % respondent�, paradoxn�  
i p�es stále vyšší úrove� rozvodovosti se v roce 2002 jejich podíl zvýšil na dvojnásobek na 13,1 
%, tzn., že podíl respondent�, kte�í s výrokem nesouhlasí se snížil z 85,3 % na 75,5 %. Ve 
Francii v roce 2002 s výrokem, na rozdíl od �eské republiky, souhlasilo pouhých 3,1 % 
respondent�, podíl nesouhlasících respondent� �inil 91,9 %. Z hlediska pohlaví jsou odpov�di 
v �eské republice bez výrazných rozdíl�, ve Francii s výrokem souhlasí více muži než ženy 
(ur�it� nebo spíše s výrokem souhlasí 5,1 % muž� oproti 2 % žen, a naopak více nesouhlasí 
ženy 93,9 % oproti 88,1 % muž�). 
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Tab. 14 – Špatné manželství je lepší než žádné, �eská republika, Francie, 1994, 2002  

  �eská republika  (%) Francie (%) 
 1994 2002 2002 

Kategorie Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

1  2,2 2,5 1,9 5,7 5,7 5,8 1,3 2,5 0,7 
2  4,1 3,8 4,3 7,4 8,9 6,5 1,8 2,6 1,3 
3  7,3 8,8 6,0 9,4 9,9 9,0 5,0 6,9 4,1 
4  22,4 22,9 22,1 23,0 24,7 22,1 11,9 15,4 10,2 
5  62,9 60,8 64,8 54,5 50,9 56,6 80,0 72,7 83,7 
8  1,1 1,3 1,0  -  -  -  -  -  - 
Celkem         100    100 100 100 100 100 100 100 100 

Poznámka: Kategorie 1 − ur�it� souhlasím; 2 − spíše souhlasím; 3 − ani nesouhlasím, ani souhlasím;  
4 − spíše nesouhlasím; 5 − ur�it� nesouhlasím; 8 − bez odpov�di 
Zdroj: NESSTAR, GESIS  

Následující výrok se zabývá otázkou, zda partne�i, kte�í cht�jí mít d�ti, by m�li uzav�ít 
s�atek (viz Tab. 15). Míra souhlasu se v tomto p�ípad� v �eské republice snížila ze 70,4 % na 
54 %, tzn., že se zvýšila tolerance k d�tem narozeným mimo manželství a tedy, že rození d�tí 
není podle respondent� podmín�no legitimizovaným svazkem. Od roku 1994 se také zvýšil 
podíl respondent�, kte�í s výrokem nevyjád�ili ani souhlas, ani nesouhlas (ze 14,1 % na  
22,7 %). Ve Francii je podíl dotázaných, kte�í vyjád�ili souhlas s výrokem výrazn� nižší, a to 
37,4 %. V �eské republice s výrokem spíše souhlasí ženy, v roce 1994 souhlasilo 39 % žen  
a 35,8 % muž�, v roce se jejich podíl snížil na 25,9, respektive 24,7 %. Naopak ve Francii 
s výrokem spíše souhlasí muži 22 % oproti 14,6 % žen. 

Tab. 15 – Lidé, kte�í cht�jí mít d�ti, by m�li uzav�ít s�atek, �eská republika, Francie, 1994, 2002  

  �eská republika  (%) Francie (%) 
 1994 2002 2002 
Kategorie Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

1 37,6 35,8 39,0 25,4 24,7 25,9 17,1 22,0 14,6 
2 32,8 33,5 32,1 29,1 28,4 29,4 20,3 24,3 18,3 
3 14,1 15,2 13,2 22,9 23,5 22,6 17,7 16,4 18,4 
4 9,2 9,0 9,4 13,6 14,8 12,9 11,7 12,8 11,2 
5 5,4 5,3 5,6 9,0 8,7 9,2 33,1 24,5 37,5 
8 0,9 1,0 0,8  -  -  -  -  -  - 
-1 0,2 0,2 0  -  -  -  -  -  - 
Celkem 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Poznámka: Kategorie 1 − ur�it� souhlasím; 2 − spíše souhlasím; 3 − ani nesouhlasím, ani souhlasím;  
4 − spíše nesouhlasím; 5 − ur�it� nesouhlasím; 8 − bez odpov�di, -1 neví 
Zdroj: NESSTAR, GESIS  

S výrokem, že je v po�ádku, když spolu lidé žijí, aniž by plánovali s�atek (viz Tab. 16), 
souhlasila v �eské republice v obou letech více než polovina dotázaných, v roce 1994 to bylo 
52,7 %, v roce 2002 již 59,1 %. To odpovídá sou�asnému trendu, kdy stále roste po�et 
nesezdaných pár� a s tím i tolerance k nim. Na základ� výsledk� šet�ení lze �íci, že ve Francii je 
vyšší míra tolerance k nesezdanému soužití, protože zde s výrokem souhlasilo 79,4 % 
dotázaných, což je o jednu p�tinu více než v �eské republice. Míra souhlasu podle pohlaví je 
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v �eské republice vyrovnaná (v roce 2002 s výrokem souhlasilo 59,9 % muž� a 58,7 % žen), ve 
Francii se míra souhlasu podle pohlaví více liší (74 % muž� a 82,1 % žen). 

Tab. 16 – Je v po�ádku, když lidé žijí spolu, aniž by plánovali s�atek, �eská republika, Francie, 1994, 
2002  

  �eská republika  (%) Francie (%) 
 1994 2002 2002 
Kategorie Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

1 24,5 23,6 25,4 21,6 21,3 21,8 53 44,9 57 
2 28,2 29,7 27 37,5 38,6 36,9 26,4 29,1 25,1 
3 22,3 23,2 21,6 24,5 24,7 24,4 9,8 11,9 8,8 
4 15,8 14,9 16,5 12,0 10,2 13 7,2 9,4 6,1 
5 6,7 5,7 7,5 4,3 5,1 3,8 3,6 4,7 3 
8 1,9 2,1 1,7  -  -  -  -  -  - 
-1 0,5 0,8 0,3  -  -  -  -  -  - 
Celkem 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Poznámka: Kategorie 1 − ur�it� souhlasím; 2 − spíše souhlasím; 3 − ani nesouhlasím, ani souhlasím;  
4 − spíše nesouhlasím; 5 − ur�it� nesouhlasím; 8 − bez odpov�di, -1 neví 
Zdroj: NESSTAR, GESIS  

 Obdobná situace je v p�ípad� výroku, že je dobré, aby partne�i p�ed s�atkem spolu n�jakou 
dobu žili (viz Tab. 17). Od roku 1994 došlo k mírnému zvýšení míry souhlasu ze  
70,2 % na 77,5 % v roce 2002. Ve Francii byla v roce 2002 míra souhlasu vyšší než v �eské 
republice, a to 82,5 %. Podle pohlaví není míra souhlasu výrazn� diferencovaná, se�teme-li 
první dv� kategorie, rozdíly se minimalizují (v roce 2002 v �eské republice souhlasilo 78,7 % 
muž� a 76,6 % žen, ve Franci 80,2 % muž� a 83,8 % žen). 

Tab. 17 – Je dobré, když lidé, kte�í hodlají uzav�ít s�atek, spolu nejd�íve žijí, �eská republika, Francie, 
1994, 2002  

  �eská republika  (%) Francie (%) 
 1994 2002 2002 
Kategorie Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

1 37,9 34,9 40,3 37 36,6 37,1 52,4 44,7 56,4 
2 32,2 35 29,8 40,5 42,1 39,5 30,1 35,5 27,4 
3 15,6 15,6 15,6 15 14,1 15,5 11,2 12,7 10,5 
4 9,6 11 8,4 5,1 5,3 5,1 3,4 4 3,1 
5 3,7 2,7 4,6 2,4 1,9 2,8 2,8 3,1 2,7 
8 1,0 0,6 1,3  -  -  -  -  -  - 
-1 0,1 0,2 0  -  -  -  -  -  - 
Celkem 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Poznámka: Kategorie 1 − ur�it� souhlasím; 2 − spíše souhlasím; 3 − ani nesouhlasím, ani souhlasím;  
4 − spíše nesouhlasím; 5 − ur�it� nesouhlasím; 8 − bez odpov�di, -1 neví 
Zdroj: NESSTAR, GESIS  

 Následující výrok se již týká samotné instituce rozvodu. Otázka na respondenty zn�la, zda 
je rozvod nejlepším �ešením situace v p�ípad�, kdy pár není schopen �ešit své manželské 
problémy. V �eské republice v roce 1994 s tímto výrokem souhlasila více než polovina 
respondent�, celkem 54,5 %, v roce 2002 se jejich podíl zvýšil na 61 %, tedy skoro dv� t�etiny 
z celého souboru dotázaných. Z toho vyplývá, že rozvod je podle respondent� dostupným 
�ešením krizových situací v manželství. Relativn� vysoká byla v roce 1994 i míra nesouhlasu, 
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která �inila jednu �tvrtinu (24,5 %), v roce 2002 se snížila na necelou jednu p�tinu (17 %). Ve 
Francii jsou podíly za rok 2002 srovnatelné, míru souhlasu vyjád�ilo 60,4 % respondent�  
a nesouhlasilo 18,7 % dotázaných. Z hlediska pohlaví v roce 1994 s výrokem souhlasilo 56,5 % 
žen a 52 % muž�, v roce se míra souhlasu zvýšila na 61,5 % muž� a 63 % žen, tzn., že rozdíl 
mezi pohlavím se snížil. Nelze tedy zhodnotit, které pohlaví je více naklon�no k rozvodu. Ve 
Francii v roce 2002 chápalo rozvod jako �ešení manželské krize 63,9 % muž� a 58,6 % žen. 
Podíly jsou v obou zemích srovnatelné, podíl v pohlaví je však opa�ný.  

Tab. 18 – Rozvod je zpravidla nejlepším �ešením situace, když pár není schopen �ešit své manželské 
problémy, �eská republika, Francie, 1994, 2002  

  �eská republika  (%) Francie (%) 
 1994 2002 2002 
Kategorie Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

1 28,2 26,3 29,7 29,8 28,0 30,8 30,1 30 30,1 
2 26,3 25,7 26,8 32,7 33,5 32,2 30,3 33,9 28,5 
3 18,7 21,5 16,3 20,1 22,5 18,6 20,9 17,5 22,7 
4 17,9 17,9 17,8 12,6 11,3 13,4 11,6 10,1 12,4 
5 6,6 6,7 6,5 4,9 4,6 5 7,1 8,4 6,4 
8 2,3 1,9 2,7  -  -  -  -  -  - 
-1 0,1 0 0,2  -  -  -  -  -  - 
Celkem 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Poznámka: Kategorie 1 − ur�it� souhlasím; 2 − spíše souhlasím; 3 − ani nesouhlasím, ani souhlasím;  
4 − spíše nesouhlasím; 5 − ur�it� nesouhlasím; 8 − bez odpov�di, -1 neví 
Zdroj: NESSTAR, GESIS  

V šet�ení z roku 1994 se objevil i výrok, zda by manželé m�li z�stat pohromad�, i když 
spolu nemohou vyjít a to dokonce i v p�ípad�, že spolu nemají d�ti. V �eské republice s tímto 
výrokem souhlasilo pouze necelých 5 % dotázaných, naopak byl vysoký podíl t�ch 
respondent�, kte�í nesouhlasí, a to 58,5 %, a podíl všech respondent�, kte�í nesouhlasí, �inil 
86,4 %. Tzn., že podle mín�ní respondent�, nemá smysl manželství za každou cenu udržovat.  

„Výzkum poskytl ješt� další zajímavé informace o manželských vztazích. P�ed svatbou 
spolu žilo se svou manželkou 25,3 % muž� a 25 % žen žilo se svým manželem. Bez uzav�ení 
s�atku žily s partnerkou (partnerem) jedna t�etina muž� a tém�� jedna t�etina žen. Rozvedený 
byl v souboru tém�� každý osmý muž a každá šestá žena“ (�ermáková, 1997, s. 62). 

V šet�ení z roku 2002 se objevila otázka na spokojenost s rodinným životem, kde škála 
možných odpov�dí byla sedmi-bodová (zcela spokojen; velmi spokojen; docela spokojen; ani 
spokojen, ani nespokojen; docela nespokojen; velmi nespokojen; zcela nespokojen). V �eské 
republice bylo zcela spokojeno celkem 12,4 % respondent�, zcela nespokojeno pouhých 0,7 %. 
Sou�et kategorií �. 1, 2 a 3 byl 79,7 %, tzn., že celá t�i �tvrtina dotázaných byla relativn� 
spokojená se svým rodinným životem. Ve Francii bylo zcela spokojeno 18 % a zcela 
nespokojeno 0,7 % respondent�, celkovou spokojenost s rodinným životem vyjád�ili shodn� 
jako v �eské republice t�i �tvrtiny dotázaných.  
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Tab. 19  – Spokojenost s rodinným životem, �eská republika, Francie, 2002  

  �eská republika  (%) Francie  (%) 
Kategorie Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

1 12,4 12,1 12,5 18,0 18,9 17,5 
2 21,4 24,3 19,8 26,4 30,1 24,5 
3 45,9 44,1 47,0 37,5 34,3 39,1 
4 14,9 14,0 15,4 9,6 8,6 10,1 
5 3,4 3,4 3,4 6,6 5,9 7,0 
6 1,2 1,5 1,0 1,3 1,8 1,0 
7 0,7 0,5 0,9 0,7 0,5 0,8 
Celkem 100 100 100 100 100 100 

Poznámka: Kategorie 1 − zcela spokojen; 2 − velmi spokojen; 3 − docela spokojen; 4 − ani spokojen, ani 
nespokojen; 5 − docela nespokojen; 6 − velmi nespokojen; 7 − zcela nespokojen 
Zdroj: NESSTAR, GESIS  

Na záv�r byla na data (viz Tab. 20 a 21) aplikována metoda vícerozm�rné statistiky  
− seskupovací analýza, která slouží k t�íd�ní p�ípad� do shluk� na základ� podobnosti 
jednotlivých prom�nných. V tomto p�ípad� umožní seskupit respondenty do skupin  
a podskupin podle podobnosti jejich postoj�, tzn., že seskupovací analýza umož�uje najít 
podobnosti, respektive rozdíly v postojích a názorech respondent� k rozvodu podle vybraných 
charakteristik.  

Tab. 20  – Rozvod je zpravidla nejlepším �ešením situace, když pár není schopen �ešit své manželské 
problémy, celkové �etnosti, �eská republika, 2002  

  �eská republika 
  Muži Ženy 
 Kategorie ženatí ovdov�lí rozvedení svobodní vdané ovdov�lé rozvedené svobodné 

1 59 6 20 40 136 28 46 33 
2 95 2 12 39 151 25 32 46 
3 57 3 10 30 71 9 14 37 
4 35 3 4 11 75 13 8 11 
5 9 1 3 9 29 3 2 3 
Celkem 255 15 49 129 462 78 102 130 

Poznámka: Kategorie 1 − ur�it� souhlasím; 2 − spíše souhlasím; 3 − ani nesouhlasím, ani souhlasím;  
4 − spíše nesouhlasím; 5 − ur�it� nesouhlasím 
Zdroj: NESSTAR, GESIS  

Tab. 21  – Rozvod je zpravidla nejlepším �ešením situace, když pár není schopen �ešit své manželské 
problémy, celkové �etnosti, Francie, 2002  

  Francie 
  Muži Ženy 
Kategorie ženatí ovdov�lí rozvedení svobodní vdané ovdov�lé rozvedené svobodné 

1 110 8 21 32 161 25 44 94 
2 139 12 17 32 195 25 26 78 
3 70 2 4 23 143 18 13 73 
4 44 2 2 13 82 11 9 38 
5 39 1 2 7 46 0 4 21 
Celkem 402 25 46 107 627 79 96 304 

Poznámka: Kategorie 1 − ur�it� souhlasím; 2 − spíše souhlasím; 3 − ani nesouhlasím, ani souhlasím;  
4 − spíše nesouhlasím; 5 − ur�it� nesouhlasím 
Zdroj: NESSTAR, GESIS  
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Cílem této analýzy je klasifikace postoj� respondent� k rozvodu podle pohlaví, rodinného 
stavu a p�íslušnosti k zemi, p�esn�ji, zda je podle jejich názoru rozvod nejlepším �ešením 
v situaci, kdy manželský pár již není schopen �ešit své problémy.  
 Do analýzy vstupovaly tyto prom�nné – ženatí muži nebo žijící jako ženatí, ovdov�lí, 
svobodní a rozvedení a vdané ženy nebo žijící jako vdané, ovdov�lé, svobodné a rozvedené 
vždy za �eskou republiku a Francii. 
 Pro spo�tení vzdáleností mezi klastry byla použita metoda „between groups linkage“ a míra 
podobnosti (vzdálenosti) byla použita metoda �tvercové euklidovské vzdálenosti (squared 
Euclidean distance).  
 V Tab. 22 je uvedena p�íslušnost osob podle jejich rodinného stavu a zem� do skupin podle 
jejich souhlasu respektive nesouhlasu s rozvodem. ke shluk�m, sloupec „Stage“ udává, jak se 
v jednotlivých krocích slou�ily jednotlivé prom�nné a na jaké vzdálenosti). Grafické vyjád�ení 
je zachyceno v dendrogramu (viz Obr. 12). Odtud je patrné, že nejblíže jsou si ve svých 
názorech a postojích respondenti stejného pohlaví a rodinného stavu − �eské a francouzské 
rozvedené ženy, dále �eští a francouzští rozvedení muži, ovdov�lé ženy, ovdov�lí muži atd. 
Naopak nemén� blízké si jsou názory �eských ženatých a ovdov�lých muž�. Zde je ale nutné 
vzít v úvahu �etnost odpov�dí respondent�, na danou otázku celkem odpov�d�lo 255 ženatých 
muž�, oproti pouhým 15 ovdov�lým muž�m (viz Tab. 20 a 21), rozdílnost názor� tedy spíše 
souvisí s nedostatkem dat než s jiným faktorem. 
 V dalším kroku již byl ur�ující rodinný stav, kdy výsledkem byly celkem dva základní 
skupiny. První shlukoval tyto prom�nné – �eské a francouzské ženy rozvedené a ovdov�lé; 
�eské a francouzské muže svobodné, rozvedené a ovdov�lé a �eské ženy svobodné. Druhý 
skupina zahrnoval vdané �eské a francouzské ženy, ženaté muže a francouzské svobodné ženy. 
Z toho vyplývá podobnost, respektive diferenciace postoj� k rozvodu podle rodinného stavu, 
kdy ženatí muži a vdané ženy nebo žijící jako ženatí a vdané mají obdobné názory na rozvod  
a odlišují se od respondent� s jiným rodinným stavem (tj. svobodný/á, ovdov�lý/á, 
rozvedený/á). 
 Výjimkou jsou pouze francouzské svobodné ženy, které se ve svých názorech a postojích 
více podobají ženatým muž�m a vdaným ženám.  
 Na základ� dat výb�rového šet�ení ISSP a výsledk� clusterové analýzy lze �íci, že postoj 
k rozvodu je v první �ad� diferencován podle pohlaví respondent�, dále je ur�ující rodinný stav. 
Naopak p�íslušnost k dané zemi a socioekonomické podmínky s ní spojené ur�ující nebyly.  
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Tab. 22 − Agglomeration Schedule 

Cluster Combined Stage Cluster First Appears 

Stage Cluster 1 Cluster 2 Coefficients Cluster 1 Cluster 2 Next Stage 
1 7 15 46,000 0 0 8 
2 3 11 67,000 0 0 7 
3 6 14 103,000 0 0 8 
4 2 10 106,000 0 0 7 
5 4 12 170,000 0 0 6 
6 4 8 298,000 5 0 9 
7 2 3 304,500 4 2 10 
8 6 7 410,000 3 1 9 
9 4 6 632,417 6 8 10 
10 2 4 1542,679 7 9 15 
11 5 9 1882,000 0 0 13 
12 1 16 1923,000 0 0 13 
13 1 5 7456,000 12 11 14 
14 1 13 19414,750 13 0 15 
15 1 2 31012,618 14 10 0 

Zdroj: GESIS, výstup z programu SPSS 

Obr. 12 − Odlišnost postoj� k rozvodu podle pohlaví a rodinného stavu, �eská republika, Francie, 
2002  

Zdroj: GESIS, výstup z programu SPSS 
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 P�i hodnocení výsledk� šet�ení ISSP v �eské republice je nutné zd�raznit, že od po�átku 
90. let 20. století se výrazn� zm�nilo popula�ní klima. „Zm�na politického režimu a s tím 
související zm�ny v ekonomické a sociální oblasti vytvo�ily od po�átku 90. let v �eské 
republice nové podmínky demografické reprodukce“ (Kocourková, 2007, s. 95). 
 Popula�ní klima reflektuje podmín�nost demografického chování a „reaguje velmi citliv� 
na zm�ny v hmotné úrovni lidí a na zm�ny v celkové spole�enské atmosfé�e“ (Kocourková, 
2007, s. 95). Proto i m�nící se postoje a názory obyvatel souvisí s transformující se spole�ností, 
kdy se m�ní ekonomická a sociální situace, stále roste individualismus, tzn., že lidé se stále více 
orientují na kariéru, studium, cestování, spíše než na rodinu, podstatn� se zm�nily i bytové 
podmínky a všeobecn� se zhoršily životní podmínky pro mladá manželství a rodiny, a toto 
všechno se odráží do rodinného chování obyvatel, které se tímto p�ibližuje modelu západního 
rodinného chování. 
 Porovnáme-li výsledky obou šet�ení ISSP, které v �eské republice prob�hly v letech 1994 a 
2002, lze �íci, že instituce manželství, nesezdaného soužití a rozvodu se pomalu ve vnímaní lidí 
m�ní, ale ke zm�nám dochází velmi pozvoln�. Postupn� roste míra tolerance a souhlasu 
s alternativními formami soužití a manželství pomalu ztrácí svou nezastupitelnou roli. Pozvoln� 
se z vnímání lidí vytrácí dogma, že manželství je samoz�ejmou sou�ástí života a ten kdo není 
ženatý �i vdaný, je hodnocen jako odchylka od standardu. Naopak lidé, p�edevším pak mladé 
generace, jsou stále více otev�eni novým možnostem.  
 V�ra Kucha�ová ve své práci uvádí, že i p�es rapidn� se m�nící demografické chování, 
hodnota rodiny jako taková si uchovává své prioritní postavení a hodnota rodi�ovství se nijak 
zásadn� dramaticky nem�ní. Paradoxní je, že v�tšina obyvatel stále staví rodinu na p�ední místo 
svého hodnotového žeb�í�ku a v�tšina z nich v rodi�ovství nachází smysl života, i p�es to však 
stále p�ibývá lidí celoživotn� bez stálého partnera a celoživotn� bezd�tných (Kucha�ová, 
VÚPSV). 
 Porovnáme-li výsledky šet�ení rodiny ISSP v roce 2002 v �eské republice a ve Francii, lze 
obecn� �íci, že respondenti ve Francii jsou více tolerantn�jší k alternativním formám 
spole�ného soužití než respondenti v �eské republice. Hodnota manželství je ve Francii nižší 
než v �eské republice, o �emž vypovídají postoje k výrok�m, že ženatí muži a vdané ženy jsou 
spokojen�jší než svobodní (v �eské republice souhlasila v roce 2002 více než jedna t�etina, ve 
Francii pouze jedna p�tina respondent�), dále souhlas, respektive nesouhlas k výroku, že špatné 
manželství je lepší než žádné (v roce 2002 v �eské republice souhlasilo necelých 13 % oproti 7 
% respondent� ve Francii). Naopak shodn� lze hodnotit náhled na postoj k rozvodu, který je 
p�ijatelným �ešením manželské krizové situace (shodn� souhlasilo v obou zemích v roce 2002 
60 % dotázaných). Odlišnost v postojích a hodnotách respondent� v �eské republice a ve 
Francii pramení z odlišného popula�ního klimatu a odlišných podmín�ností demografického 
chování. Je nutné si uv�domit, že zm�ny popula�ního klimatu v obou zemích m�ly odlišné 
na�asování, zatímco v �eské republice došlo k výrazným zm�nám rodinného chování až 
v pr�b�hu 90. let 20. století, ve Francii to bylo již v polovin� 60. let 20. století. Dalším 
diferencujícím faktorem je odlišný ekonomický a sociální kontext. 
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Kapitola 6 

6 Záv�r 

Rodina je považována za základ spole�nosti a po dlouho dobu byla zakládána s�atkem. 
Manželský svazek m�l p�edevším funkci reproduk�ní. V pr�b�hu 20. století se pomalu tato 
koncepce vytratila a dnes, na po�átku 21. století, již existuje celá �ada alternativních forem 
soužití a rození d�tí není podmín�no s�atkem partner�. 

Na po�átku 20. století byla úrove� rozvodovosti v �eské republice i ve Francii minimální. 
K výrazn�jšímu zvýšení došlo až po druhé sv�tové válce. V �eské republice se úrove� 
rozvodovosti lineárn� zvyšuje po celou druhou polovinu 20. století, Francie výrazn�jšího tempa 
dosáhla na p�elomu 60 a 70. let 20. století. V sou�asné dob� je intenzita rozvodovosti v obou 
sledovaných zemích stále na vysoké úrovni, kdy se rozvádí polovina manželských pár� a nic 
nenazna�uje, že by se v nejbližší dob� m�l tento trend zm�nit. 

Od po�átku je instituce rozvodu zakotvená v právním �ádu a má své náležitosti. Do roku 
1949 �eská rozvodová legislativa se potýkala s dvoukolejností systému, kdy zd�dila na jedné 
stran� zaostalé právo rakouské platné pro �echy a pokrokov�jší právo uherské platné pro 
Slovensko a Podkarpatskou Rus. �ešením bylo až p�ijetí nového rodinného zákona �. 
265/1949, který systém sjednotil. Zárove� �eskoslovenská rozvodová legislativa p�ešla 
z pluralitního systému, kdy byla možná rozluka manželství a rozvod od stolu a lože, na systém 
jednostup�ový, kdy byl zaveden pouze rozvod manželství. �eská povále�ná i sou�asná právní 
úprava rozvodu manželství je založena na principu rozvratu manželství, p�i�emž je stanoven 
jeden všeobecný d�vod rozvratu. Rozvod manželství je možný v p�ípad�, je-li trvale a hluboce 
rozvráceno a nem�že-li již plnit sv�j spole�enský ú�el. V zákon� je upraven i rozvod 
manželství s nezletilými d�tmi, kdy se hledí p�edevším na jejich zájmy.  
 Vývoj rozvodové legislativy vedl k postupné liberalizaci. Zákon �. 265/1949 umož�oval 
rozvod na základ� viny, tzn., že bez souhlasu nevinného manžela na rozvratu vinný manžel o 
rozvod požádat nemohl. Princip viny byl opušt�n již na základ� zákona �. 61/1955, který 
povolil rozvod i bez souhlasu nevinného manžela. V d�sledku nového zákona se krátkodob� 
zvýšila úrove� rozvodovosti, protože došlo k ukon�ení již nefungujících manželství, která ale 
z legislativních d�vod� nemohla být rozvedena. Pokus o snížení stále se zvyšující se úrovn� 
rozvodovosti p�edstavoval nový zákon o rodin� �. 94/1964 a nový soudní �ád �. 99/1963, který 
zavedl obligatorní smír�í �ízení. Vzhledem k neefektivnosti bylo obligatorní smír�í �ízení 
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zrušeno pom�rn� brzy, již v roce 1973 (novelizace �. 234/1973). Další legislativní zm�na p�išla 
až po roce 1989, kdy se v roce 1992 p�istoupilo k novelizaci p�vodního zákona o rodin�, který 
obnovil možnost církevního s�atku (novelizace �. 234/1992). Zatím poslední právní úprava 
rozvodu prob�hla v roce 1998, na základ� zákona �. 91/1998 se upravily podmínky pro rozvod 
manželství s d�tmi a zavedl se smluvený rozvod.  
 Z analýzy vyplývá, že postupné úpravy rozvodové legislativy ve sm�ru liberalizace nem�ly 
na úrove� rozvodovosti nijak významný dlouhodobý vliv, a to jak z hlediska délky trvání 
manželství, tak ani z hlediska po�tu nezletilých d�tí v rodin�. Ani analýza kone�né 
rozvodovosti neodhaluje výrazné a dlouhodob�jší výkyvy ve vývoji. V pr�b�hu docházelo 
k mírným pokles�m, které ale vždy byly kompenzovány následným nár�stem a naopak, jako 
nap�íklad p�i poslední právní úprav� rozvodu z roku 1998.  
 Ve Francii v pr�b�hu druhé poloviny 20. století byla rozvodová legislativa upravena jen 
málokrát. Zásadní zákon byl p�ijat v roce 1975 (�. 75-617), zavedl t�i typy rozvod�, p�i�emž 
jedním z nich byl rozvod smluvený. V porovnání s �eskou republikou šlo na svou dobu o 
liberální zákon. K novelizaci se p�istoupilo až v roce 2004 (�. 2004-439), ale k zásadní zm�n� 
nedošlo, nov� byly zavedeny celkem �ty�i typy rozvodu.  
 Ve Francii v pr�b�hu druhé poloviny 20. století byla rozvodová legislativa upravena jen 
málokrát. Zásadní zákon byl p�ijat v roce 1975 (�. 75-617), zavedl t�i typy rozvod�, p�i�emž 
jedním z nich byl rozvod smluvený. V porovnání s �eskou republikou šlo na svou dobu o 
liberální zákon. K novelizaci se p�istoupilo až v roce 2004 (�. 2004-439), ale k zásadní zm�n� 
nedošlo, nov� byly zavedeny celkem �ty�i typy rozvodu.  
 I francouzské právo se v�novalo problematice rozvod� manželství s nezletilými d�tmi. 
V roce 1987 byla zavedena v zájmu dít�te spole�ná rodi�ovská pé�e platná pro dobu po 
rozvodu. Právo dít�te být vychováván ob�ma rodi�i bylo potvrzeno ješt� v roce 1993.  

Na rozdíl od �eské republiky, Francie zachovala pluralitní, respektive duální systém 
rozvodu manželství, kdy je p�ípustný rozvod a rozluka manželství. Novinkou od roku 1999 je 
tzv. smlouva PACS, která páru poskytuje ur�ité výhody srovnatelné s manželským svazkem. I 
jejich rozpady se statisticky sledují.  

Od poloviny 70. let 20. století se úrove� rozvodovosti za�ala výrazn�ji zvyšovat, ale tento 
trend nelze dávat výhradn� do souvislosti s p�ijatým rozvodovým zákonem. Úpravy rozvodové 
legislativy nezp�sobily ve vývojovém trendu výrazné zm�ny, a pokud ano, tak pouze 
krátkodobého charakteru, stejn� jako v p�ípad� �eské republiky.  

Lze tedy shrnout, že p�ijaté legislativní úpravy rozvodu v �eské republice a ve Francii, i 
p�es odlišnou povahu práva, m�ly obdobný efekt, respektive byly bez zásadn�jšího vlivu na 
úrove� rozvodovosti. Jejich cílem, spíše než p�sobit na intenzitu rozvodovosti, bylo 
p�izp�sobení se aktuálnímu stavu.  

V souvislosti se zm�nou spole�enského klimatu se m�nily a vyvíjely postoje obyvatelstva 
k instituci manželství a rozvodu. Z výb�rových šet�ení vyplývá, že populace je otev�ená 
k novým formám partnerského soužití, a to p�edevším mladší generace. Instituce manželství 
pomalu ztrácí svou hodnotu. Rozvod manželství je chápán jako sou�ást b�žného rodinného 
chování, a proto do budoucna bude nutné vzít v úvahu jeho sociální a jiné dopady na rodinu.  
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Z�stává odpov�d�t na otázku dalšího vývoje rozvodové legislativy. Na konci roku 2008 se 
objevila myšlenka instituce manželství na doživotí, kdy svazek by byl nerozlu�itelný, pouze 
v p�ípad� prokazatelné viny na rozvratu jednoho z manžel�. V p�ípad�, že by byla šance na 
obnovení manželství, bylo by pouze odlou�eno, tzn. obdobná instituce jakou d�íve byl rozvod 
od stolu a lože. To by ale znamenalo významný krok zp�t, protože legislativa by se tímto vrátila 
do doby p�ed druhou sv�tovou válkou, kdy intenzita rozvodovosti byla velmi nízká.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Barbora Serbusová: Vývoj úrovn� rozvodovosti v �eské republice a ve Francii 
v kontextu legislativních zm�n    70  
 

  

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

Archiv.soc.cas.cz – Sociologický datový archiv. Mezinárodní program sociálního výzkumu 
ISSP [online]. [cit. 2009-07-18]. Dostupný z WWW: 
<http://archiv.soc.cas.cz/articles/cz/3/PROJEKTY.html>.  

COMMAILLE, J. 1984. Le divorce en Europe occidentale. La loi et le nombre. Population. 
1984, ro�. 39, �. 2, s- 357−361. ISSN -1957-7966. Dostupný také z WWW: 
<http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pop_0032-
4663_1984_num_39_2_17937>.  

�APKA, F. 1999. D�jiny koruny �eské v datech. 3. oprav. a dopl. vyd. 1999. Praha : Libri. 
 ISBN 80-7277-000-4 

�ERMÁKOVÁ, M. 1997. Rodina a m�nící se geneder role – sociální analýza �eské rodiny. 
Working Papers SoÚ AV �R. 1997, ro�. 20, �. 8, s. 8−14, 54−79. Dostupný z WWW: 
<http://studie.soc.cas.cz/upl/texty/files/153_97-8wptext.pdf>. 

�esko. Zákon �. 320 ze dne 22. kv�tna 1919, kterým se m�ní ustanovení ob�anského práva o 
ob�adnostech smlouvy manželské, o rozluce a o p�ekážkách manželství. In Sbírka zákon� a 

na�ízení, �eskoslovenská republika. 1919,  Dostupný z WWW: 
 <http://spcp.prf.cuni.cz/lex/320-19.htm>.  

�esko. Zákon �. 265 ze dne 7. prosince 1949 o právu rodinném. In Sbírka zákon� republiky 

�eskoslovenské. 1949, �ástka 86. Dostupný z WWW:  

 <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=476>.        

�esko. Ob�anský zákoník �. 141 ze dne 25. �íjna 1950. In Sbírka zákon� republiky 
�eskoslovenské. 1950, �ástka 60. Dostupný z WWW:  

 <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=541>.           

�esko. Zákonné opat�ení �. 61 ze dne 15. prosince 1955 o zm�n� p�edpis� o rozvodu. In Sbírka 

zákon� republiky �eskoslovenské. 1955, �ástka 35. Dostupný z WWW:  

 <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=796>.           

�esko. Zákon �. 94 ze dne 4. prosince 1963 o rodin�. In Sbírka zákon� �eskoslovenské 

socialistické republiky. 1963, �ástka 53. Dostupný z WWW:  

 <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=1232>.           



Barbora Serbusová: Vývoj úrovn� rozvodovosti v �eské republice a ve Francii 
v kontextu legislativních zm�n    71  
 

  

�esko. Ob�anský soudní �ád �. 99 ze dne 4. prosince 1963. In Sbírka zákon� �eskoslovenské 

socialistické republiky. 1963, �ástka 56. Dostupný z WWW:  

 <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=1235>.           

�esko. Zákon �. 49 ze dne 26. dubna 1973, kterým se m�ní a dopl�uje ob�anský soudní �ád. In 
Sbírka zákon� �eskoslovenské socialistické republiky. 1963, �ástka 15. Dostupný z WWW:  

 <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=1727>.           

�esko. Zákon �. 234 ze dne 28. dubna 1992, kterým se m�ní a dopl�uje �. 94/1963 Sb., o 
rodin�, ve zn�ní zákona �. 132/1982 Sb.. In Sbírka zákon� �eské a Slovenské federativní 
republiky. 1992, �ástka 49. Dostupný z WWW:  

 <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2572>.           

�esko. Zákon �. 91 ze dne 3. dubna 1998, kterým se m�ní a dopl�uje �. 94/1963 Sb., o rodin�, 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a o zm�n� a dopln�ní dalších zákon�. In Sbírka zákon� �eské 

republiky. 1998, �ástka 34. Dostupný z WWW:  
 <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3141>.           

�eský statistický ú�ad. Odbor statistiky obyvatelstva. 1995. S�ate�nost a rozvodovost v �eské 

republice v letech 1960−1994. Praha : �eský statistický ú�ad, 1995.  
Czso.cz – �eský statistický ú�ad. 2002. Vývoj s�ate�nosti a rozvodovosti v �R po roce 1989 

[online]. [cit. 2008-09-12]. Dostupný z WWW:  
<http://www.czso.cz/csu/2002edicniplan.nsf/publ/1112-02-po_roce_1989>.  

DAGUET, F. 1996. Mariage, divorce et union libre. Insee première. Bulletin Mensuel 

d´information démographiques, économiques, sociales. 1996, �. 482. ISSN 0997-3192.  
Dostupný z WWW: <http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ip482.pdf>. 

Demografie.info – demografické informace, analýzy a komentá�e. 2008. Rozvodovost historie  
[online]. [cit. 2009-07-12] . ISSN 1801-2914. Dostupný z WWW:  
<http://www.demografie.info/?cz_rozvodhistorie>.  

FESTY, P.; PRIOUX, F. 1975. Le divorce en France depuis 1950. Population. 1975, ro�. 30, �. 
6, s. 975−1017. ISSN -1957-7966.  
Dostupný také z WWW: 

  <http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pop_0032-

4663_1975_num_30_6_15871>. 

FESTY P.; VALETAS, M-F. 1987. Le divorce et après. Population et société. Bulletin Mensuel 

d´information démographiques, économiques, sociales. 1987, �. 215.  
 Dostupný z WWW:  

<http://www.ined.fr/fichier/t_publication/43/publi_pdf1_pop_et_soc_francais_215.pdf>. 

FIALOVÁ, L.; HORSKÁ, P. aj. 1996. D�jiny obyvatelstva �eských zemí. Praha : Mladá Fronta, 
1996. ISBN 80-204-0283-7 

HRDINA, I. A. 2008. Právní vývoj k obligatorní civilní form� s�atku [online]. 2008. Tiskové 
st�edisko �eské biskupské konference [citováno 2009-04-07]. Dostupný z WWW:  
< http://tisk.cirkev.cz/res/data/027/003168.doc?seek=1214990251>. 



Barbora Serbusová: Vývoj úrovn� rozvodovosti v �eské republice a ve Francii 
v kontextu legislativních zm�n    72  
 

  

CHARDON, O.; DAGUET F. aj. 2008. Les familles monoparentales. Des difficultés à 
travailler et à se loger. Insee première. 2008, �. 1195. ISSN 0997-3192. Dostupný z WWW: 
<http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1195/ip1195.pdf>. 

KALIBOVÁ, K. 1998. Les changements contemporains de la divortialité en République 
chèque. Géographica. 1998, ro�. 35, �. 2, s. 89−97. ISBN 80-7209-804-7. 

KLABOUCH, J. 1962. Manželství a rodina v minulosti. Praha : Oribis, 1962.  

KOCOURKOVÁ, J. 2007. Popula�ní klima a rodinná politika. In Fialová, L., (ed.) Popula�ní 
vývoj �eské republiky 2001−2006, 2007, s. 95−97. ISBN  978-80-86561-77-6  
Dostupný také z WWW:  
<http://www.natur.cuni.cz/geografie/vzgr/monografie/populacni%20vyvoj/populacni%20kl
ima%20a%20rodinna%20politika.pdf>.   

KUCHA�OVÁ, V. Postoje k manželství a rodi�ovství a reflexe zm�n podmínek pro rodi�ovství 
[online]. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních v�cí [citováno 2009-07-29]. Dostupný 
z WWW:  
<http://www.internetovestranky.com/Images/Documents/Katedra_SPSP/projekty/RZV_SE
N4_Kucharova.pdf>. 

MEULDERS-KLEIN, M.T. 1989. La problématique du divorce dans les législations d´Europe 
occidentale. Reuvue internationale de droit comparé. 1989, ro�. 41, �. 1, s. 7−58.  
ISSN -1953-8111. Dostupný také z WWW:  
<http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-
3337_1989_num_41_1_1670>. 

NEUMAN, A. 1958. Nový právní �ád v lidové demokracii. 3. dopl�. a uprav. vyd. Praha : 
Orbis, 1958.  

Parent-solo.fr – Famille monoparentale. L'autorité parentale : évolution en quelques dates 
[online]. [cit. 2009-09-07]. Dostupný z WWW:  

 <http://www.parent-solo.fr/modules/smartsection/item.php?itemid=163>.  

PLECITÁ, K. 1999. Výzkumný program ISSP. SDA Info, Informa�ní bulletin Sociologického 

datového archivu. 1999, ro�. 1, �. 1−2, s. 2−3 

POLONCYOVÁ, J. 2002. Zm�ny �eské rodiny: mladá generace a demografický vývoj (1. �ást 

záv�re�né zprávy z výzkumu „Rodina 2001“). Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních 
v�cí, 2002 

Právní forma s�atku. Jiho�eská univerzita v �eských Bud�jovicích, Teologická fakulta. 
[citováno 2009-04-07]. Dostupný z WWW:  
<http://www2.tf.jcu.cz/~kasny/book4m/formstu.htm>. 

RABUŠIC, L.1996. O sou�asném vývoji manželského a rodinného chování v �eské republice. 
Demografie: revue pro výzkum popula�ního vývoje. 1996, ro�. 38, �. 3, s. 173−179. 
ISSN 0011-8265. 

ROUSSEL, L. 1971. L´attitude des diverses génerations à l´égart du mariage, de la famille et 
du divorce en France. Population. 1971, ro�. 26, �. 2, s. 101−142. ISSN 1957-7966. 
Dostupný také z WWW:  



Barbora Serbusová: Vývoj úrovn� rozvodovosti v �eské republice a ve Francii 
v kontextu legislativních zm�n    73  
 

  

<http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pop_0032-
4663_1971_hos_26_2_4986>. 

RYCHTA�ÍKOVÁ, J. 1996. Sou�asné zm�ny charakteru reprodukce v �eské republice a 

 mezinárodní situace. Demografie: revue pro výzkum popula�ního vývoje, ro�. 38, �. 2, 

 77−89. ISSN 0011-8265. 

RYCHTA�ÍKOVÁ, J.; TUTTEROVÁ, J. 1989. Vývojové trendy rozvodovosti po roce 1950 
v �SR a SSR v kontextu legislativních zm�n. Demografie: revue pro výzkum popula�ního 
vývoje.  1989, ro�. 31, �. 3, s. 200−219. ISSN 0011-8265. 

SARDON, J.P. 1991. Mariage et divorce en Europe de l´Est. Population. 1991, ro�. 46, �. 3, s. 
547−597. ISSN 1957-7966 

SARDON, J. P. 1996. L´évolution du divorce en France. Population. 1996, ro�. 51, �. 3, s. 
717−749. ISSN 1957-7966 

Service-public.fr – Le portail de l´administration française. Séparation et divorce des couples 

mariés [online]. [cit. 2009-09-07]. Dostupný z WWW:  

 <http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N18774.xhtml>.   

VÉBROVÁ, J. 1998. Vývoj rozvodovosti v �R v kontextu legislativních zm�n. Praha, 1998.  
19 s. Bakalá�ská práce (Bc.). Univerzita Karlova, P�írodov�decká fakulta. 

ZNAMENÁ�KOVÁ, J. 1997. Rozvodovost v �R z hlediska legislativních zm�n. Praha, 1997. 
34 s. Bakalá�ská práce (Bc.). Univerzita Karlova v Praze, P�írodov�decká fakulta. 

 



Barbora Serbusová: Vývoj úrovn� rozvodovosti v �eské republice a ve Francii 
v kontextu legislativních zm�n    74  
 

  

P�ÍLOHY 

 
 
P�íloha 1 Vybrané ukazatele, �eská republika, Francie, 1950−2007 

P�íloha 2 Redukované míry rozvodovosti (‰), �eská republika, 1950−2007 

P�íloha 3 Redukované míry rozvodovosti (‰), Francie, 1968−2005 

P�íloha 4 Rozvody podle po�tu nezletilých d�tí z rozvedených manželství, �eská republika, 

 1957−2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P�íloha 1 − Vybrané ukazatele, �eská republika, Francie, 1950−2007 

�eská republika Francie 
Rok 

S�atky Rozvody Úhrnná 
rozvodovost (%) S�atky Rozvody Úhrnná 

rozvodovost (%) 

1950 95166 11312 12,1 331 091  34 663  11,4  
1951 91333 10261 10,9 319 651  33 420  10,8  
1952 78579 11219 11,9 313 892  33 013  10,5  
1953 70309 9897 10,7 308 426  30 996  9,9  
1954 70720 9989 11,0 314 453  30 218  9,5  
1955 71263 12221 13,7 312 703  31 268  9,8  
1956 80701 12809 14,5 293 450  31 254  9,8  
1957 62760 12521 14,5 310 509  30 673  9,6  
1958 68635 13589 16,1 312 133  31 300  9,9  
1959 71354 13222 15,9 320 821  29 924  9,4  
1960 74173 12970 15,9 319 944  30 182  9,5  
1961 74003 13939 17,2 314 841  30 809  9,7  
1962 77296 14137 17,6 316 873  30 570  9,6  
1963 80118 14703 18,5 339 463  30 298  9,5  
1964 80573 14446 18,1 347 525  33 250  10,4  
1965 81757 16196 20,3 346 308  34 877  10,7  
1966 84807 17435 21,8 339 746  36 732  11,3  
1967 87214 17352 21,6 345 578  37 194  11,4  
1968 89146 18647 23,1 356 615  36 063  11,0  
1969 90408 20550 25,2 380 829  37 926  11,3  
1970 90624 21516 26,1 393 686  38 949  11,8  
1971 91864 23616 28,4 406 416  41 628  12,4  
1972 95337 22392 26,8 416 521  44 738  13,2  
1973 99518 25271 29,9 400 740  47 319  13,7  
1974 98048 24970 29,1 394 755  53 106  15,2  
1975 97373 26154 30,1 387 379  55 612  15,7  
1976 94929 25544 29,2 374 003  60 490  16,9  
1977 93011 25442 28,9 368 166  71 319  19,8  
1978 90338 27071 30,6 354 628  74 416  22,6  
1979 84496 26191 29,5 340 405  78 571  21,5  
1980 78343 27218 30,7 334 377  81 156  22,3  
1981 77453 27608 31,4 315 117  87 615  24,3  
1982 76978 27821 31,9 312 405  93 892  26,1  
1983 80417 29319 34,0 300 513  98 730  27,6  
1984 81714 30514 35,6 281 402  104 012  29,3  
1985 80653 30489 35,8 269 419  107 505  30,5  
1986 81638 29560 34,9 265 678  108 380  31,1  
1987 83773 31036 36,7 265 177  106 527  31,0  
1988 81458 30652 36,3 271 124  106 096  31,3  
1989 81262 31376 37,2 279 900  105 295  31,6  
1990 90953 32055 38,0 287 099  105 813  32,1  
1991 71973 29366 34,8 280 175  108 086  33,2  
1992 74060 28572 34,0 271 427  107 994  33,5  
1993 66033 30227 36,2 255 190  110 759  34,8  
1994 58440 30939 37,5 253 746  115 658  36,7  
1995 54956 31135 38,5 254 651  119 189  38,2  



P�íloha 1 − Vybrané ukazatele, �eská republika, Francie, 1950−2007, pokra�ování 

�eská republika Francie 
Rok 

S�atky Rozvody Úhrnná 
rozvodovost (%) S�atky Rozvody Úhrnná 

rozvodovost (%) 

1996 53896 33113 41,8 280 072  117 382  38,0  
1997 57804 32465 42,1 283 984  116 158  38,0  
1998 55027 32363 43,1 271 361  116 515  38,5  
1999 53523 23657 32,4 286 191  116 813  39,0  
2000 55321 29704 41,3 297 922  114 005  38,2  
2001 52374 31586 44,6 288 255  112 631  38,0  
2002 52732 31758 45,7 279 087  115 861  39,2  
2003 48943 32824 47,9 275 963  125 175  42,6  
2004 51447 33060 49,3 271 598  131 335  44,9  
2005 51829 31288 47,3 276 303  152 020  52,3  
2006 52860 31415 48,7 267260* 135 910 46,9  
2007 57157 31129 48,7 267194* 131320* 45,5* 

* Poznámka: provizorní údaje 

Zdroj: �SÚ, INED 

 
 



P�íloha 2 − Redukované míry rozvodovosti (‰), �eská republika, 1950−2007 

Délka trvání manželství Rok 
0−1 2 3 4 5 6 7 8 9 10–14 15–19 

1950 15,9 9,9 8,3 9,1 7,6 6,1 5,6 4,9 4,4 16,8 11,6 
1951 13,8 9,0 9,4 8,0 8,3 6,0 5,6 4,8 4,0 14,6 10,7 
1952 15,5 11,3 10,5 9,8 8,4 8,1 6,1 5,0 4,9 15,9 10,9 
1953 14,1 10,9 9,8 8,7 7,6 6,1 6,7 4,7 3,8 14,2 9,3 
1954 12,4 11,2 11,0 9,9 8,7 7,2 6,3 5,8 4,2 14,6 8,2 
1955 13,5 14,0 15,0 13,0 10,8 8,5 8,0 6,7 6,5 18,6 10,5 
1956 10,3 12,1 14,0 12,3 11,1 9,2 8,3 7,7 6,0 21,1 12,8 
1957 11,3 12,6 12,8 13,2 11,2 9,6 8,2 7,6 6,9 22,8 12,3 
1958 14,2 12,4 14,2 13,2 12,3 10,8 10,2 8,6 7,4 25,8 14,1 
1959 13,0 13,7 13,4 12,5 12,0 10,3 9,6 8,4 7,4 27,6 14,1 
1960 13,8 13,9 13,5 11,1 11,2 10,2 8,8 7,8 7,7 27,6 15,2 
1961 15,7 14,7 14,2 14,5 10,7 10,4 8,8 8,4 8,1 30,5 17,4 
1962 16,5 15,6 14,8 13,1 12,4 9,9 9,3 8,2 7,9 30,3 18,9 
1963 18,3 16,2 16,0 14,5 12,3 10,8 9,3 8,8 7,6 31,4 20,7 
1964 18,2 15,9 14,8 13,4 12,0 9,9 8,9 7,8 7,8 29,7 22,1 
1965 19,9 19,0 17,9 14,5 12,2 12,0 10,6 9,2 8,0 33,1 22,9 
1966 22,1 22,2 19,1 17,0 13,6 12,5 9,9 9,1 8,8 33,5 24,0 
1967 20,3 22,0 20,2 17,4 14,9 12,3 10,4 9,2 8,6 32,4 23,9 
1968 22,6 23,0 21,6 19,5 15,6 13,5 11,9 8,9 8,7 33,1 24,1 
1969 23,4 24,5 23,5 20,8 19,5 13,8 12,0 10,6 10,6 37,2 26,5 
1970 22,9 23,7 23,8 21,6 18,3 15,9 13,7 12,7 10,7 38,4 27,8 
1971 25,4 25,3 24,6 23,1 19,3 17,2 15,0 13,9 12,3 43,3 29,2 
1972 23,9 22,8 22,5 19,6 17,7 15,7 14,4 12,6 11,4 45,7 29,0 
1973 27,6 24,6 24,6 23,2 19,8 17,5 15,1 14,1 13,1 46,5 32,1 
1974 29,1 23,1 24,8 21,2 19,9 17,6 15,0 13,5 12,7 47,8 27,6 
1975 30,8 25,3 23,8 21,6 19,0 16,7 15,6 13,6 13,1 48,1 31,6 
1976 32,1 25,6 22,5 19,6 17,5 15,7 14,3 13,0 11,5 45,1 33,5 
1977 31,0 24,4 23,2 19,9 17,9 15,4 13,7 13,4 11,9 44,8 31,3 
1978 32,1 26,0 24,6 21,8 18,7 16,8 14,5 13,5 12,5 47,9 35,4 
1979 30,8 25,0 24,2 21,1 18,3 19,2 11,3 13,8 11,7 45,5 33,5 
1980 29,9 28,0 26,5 22,5 19,7 17,7 14,2 14,0 12,0 48,3 34,7 
1981 32,0 27,0 26,4 23,2 20,0 17,7 16,3 13,8 12,7 50,7 34,2 
1982 30,3 28,0 26,5 23,1 21,6 19,4 16,0 15,2 14,5 52,4 33,8 
1983 30,4 29,5 27,2 23,9 21,9 20,1 17,7 16,5 14,3 57,6 37,6 
1984 32,0 28,8 29,2 26,4 22,7 20,0 18,6 17,6 15,3 59,4 41,5 
1985 33,1 29,2 27,7 25,9 22,1 19,8 18,6 17,1 15,7 60,4 41,7 
1986 30,0 28,5 28,7 25,4 22,1 19,3 17,1 16,3 15,3 58,1 41,3 
1987 30,0 31,6 30,1 27,9 23,4 20,8 18,4 16,2 15,8 61,5 43,4 
1988 31,6 30,6 30,3 26,9 23,4 21,0 17,8 16,3 14,4 58,9 43,3 
1989 34,3 31,1 29,7 28,0 23,8 21,6 17,9 16,9 15,0 59,5 43,9 
1990 34,4 33,8 31,6 28,3 25,0 21,4 20,0 16,6 15,3 60,4 44,1 
1991 31,4 30,4 29,3 25,8 22,4 19,8 18,1 16,8 14,5 54,9 39,7 
1992 28,5 28,7 27,5 25,5 22,3 20,7 18,3 15,7 14,7 54,5 38,3 
1993 25,6 30,9 30,9 27,5 24,3 21,4 19,6 17,5 16,7 59,6 41,2 
1994 25,1 31,1 32,2 27,7 25,7 21,8 20,2 19,0 15,6 62,3 43,1 
1995 22,6 29,7 34,6 30,5 26,1 23,4 20,9 18,6 16,9 65,4 43,6 



P�íloha 2 − Redukované míry rozvodovosti (‰), �eská republika, 1950−2007, pokra�ování 

Délka trvání manželství Rok 
0−1 2 3 4 5 6 7 8 9 10–14 15–19 

1996 24,4 30,4 33,5 32,9 30,0 25,5 23,7 21,0 19,1 71,2 47,7 
1997 25,0 28,9 32,6 32,3 30,3 27,2 24,1 22,0 19,1 72,5 48,2 
1998 28,3 30,1 31,5 31,9 29,1 27,0 24,8 21,8 19,1 75,4 49,6 
1999 23,1 24,9 25,1 23,4 21,3 19,9 17,4 16,6 14,5 54,0 34,8 
2000 23,3 28,8 32,1 30,0 26,6 24,4 22,9 21,4 19,8 74,6 47,9 
2001 23,9 28,9 31,2 29,7 28,2 27,5 25,0 23,8 20,7 84,0 55,2 
2002 23,7 27,4 31,2 30,4 30,2 26,2 24,8 22,7 21,6 86,5 58,9 
2003 25,5 28,3 31,3 30,2 29,7 28,3 26,3 22,4 21,0 91,2 63,5 
2004 25,3 28,1 30,2 30,0 30,6 28,7 26,0 25,0 23,0 93,8 66,5 
2005 22,9 26,3 28,4 28,7 29,5 26,3 25,0 22,9 20,7 88,6 66,7 
2006 24,7 27,9 28,3 30,3 30,3 28,8 26,1 23,0 23,2 89,8 66,1 
2007 26,0 28,8 27,4 28,1 28,1 27,6 24,9 23,7 21,4 90,6 67,7 

Zdroj: �SÚ, vlastní výpo�ty 
 



P�íloha 3 − Redukované míry rozvodovosti (‰), Francie, 1968−2005 

Délka trvání manželství Rok 
0−1 2 3 4 5 6 7 8 9 10−14 15−19 

1968  2,2 5,1 6,6 7,0 7,3 7,5 7,5 6,8 5,9 21,9 13,8 
1969  2,2 5,2 7,1 7,3 7,5 7,4 7,8 7,3 6,3 22,9 14,8 
1970  2,1 5,2 7,2 7,7 7,7 7,4 7,5 7,4 6,5 23,3 15,5 
1971  2,2 5,2 7,4 8,1 8,4 8,0 7,8 7,4 6,9 24,7 16,8 
1972  2,3 5,4 7,5 8,4 8,9 8,7 8,4 7,7 7,0 26,4 18,1 
1973  2,3 5,7 8,2 9,2 9,4 9,3 8,7 8,3 7,4 27,3 18,6 
1974  2,6 6,4 8,9 10,1 9,8 10,3 9,5 9,1 8,4 31,3 20,4 
1975  3,1 6,9 9,1 10,1 10,5 10,4 9,8 9,3 8,6 32,3 20,9 
1976  3,0 7,7 9,8 11,2 11,3 11,3 10,3 9,8 8,7 34,7 21,9 
1977  3,0 8,4 11,1 12,3 12,9 12,5 12,4 12,1 10,8 40,2 25,2 
1978  3,1 8,6 11,9 12,9 13,3 12,9 12,4 12,9 11,0 43,0 27,1 
1979  3,3 9,4 12,5 13,7 14,5 13,2 12,8 11,8 12,3 46,8 29,2 
1980  3,5 9,7 12,9 14,2 14,5 13,8 13,2 12,2 12,4 48,4 30,7 
1981  3,9 10,8 14,2 15,3 15,0 14,6 13,5 12,7 12,4 51,3 34,2 
1982  3,6 10,6 14,4 16,1 15,7 15,3 14,7 14,0 12,9 55,9 38,6 
1983  3,5 10,9 14,9 16,1 16,9 16,2 15,2 14,9 13,5 58,6 41,6 
1984  3,8 11,3 15,9 17,3 17,8 17,1 16,5 15,3 14,6 61,1 45,3 
1985  4,3 12,0 16,3 17,8 18,1 17,5 17,3 16,0 14,6 63,4 46,9 
1986  4,3 12,4 16,8 18,2 17,9 17,6 16,6 16,1 15,3 63,7 48,9 
1987  4,4 12,4 17,1 18,5 17,4 16,9 15,9 15,3 14,8 62,2 48,8 
1988  4,6 13,0 17,1 18,8 17,3 17,1 16,4 15,6 14,5 63,2 48,1 
1989  5,1 13,0 17,5 18,6 18,0 17,9 16,6 15,4 15,0 62,0 47,4 
1990  5,4 13,0 17,3 19,1 18,7 17,9 16,3 16,2 14,9 62,7 47,5 
1991  4,8 13,9 17,9 19,5 19,5 17,9 17,3 16,4 15,2 64,0 48,3 
1992  3,4 12,8 17,6 18,8 19,2 18,9 17,5 16,9 16,1 65,9 48,7 
1993  3,9 14,9 20,4 20,5 19,9 18,6 18,5 17,2 15,8 67,1 49,9 
1994  3,8 13,8 21,2 21,8 20,8 20,2 19,7 17,8 17,3 70,3 52,6 
1995  3,4 13,6 20,9 23,9 22,5 21,3 20,0 18,6 17,7 73,8 55,3 
1996  3,2 12,0 18,8 23,5 23,0 21,4 19,9 19,4 17,4 74,3 55,5 
1997  3,2 12,2 18,1 21,0 22,2 21,6 19,8 18,4 17,9 75,0 55,7 
1998  3,5 12,1 18,4 20,1 22,0 21,9 21,1 19,3 18,0 75,2 56,0 
1999  3,7 12,9 18,4 21,0 21,8 21,4 20,5 19,7 18,8 75,0 57,4 
2000  4,0 14,2 18,8 20,5 21,4 19,7 19,4 19,0 18,0 73,3 55,5 
2001  3,6 14,2 19,6 20,8 20,8 20,3 19,4 18,4 17,8 73,2 54,5 
2002  3,7 14,5 21,4 22,9 21,6 20,5 20,4 19,0 17,8 74,8 55,7 
2003  3,6 15,9 23,7 24,0 24,7 22,5 21,0 20,5 19,5 81,6 60,2 
2004  3,4 15,9 25,5 26,2 24,6 24,4 22,5 21,4 20,1 85,8 63,9 
2005  6,9 20,4 33,0 34,0 31,6 28,5 27,4 24,6 23,1 97,1 71,0 

Zdroj: INED 

 



P�íloha 4 − Rozvody podle po�tu nezletilých d�tí z rozvedených manželství, �eská republika, 
1957−2007 

Po�et d�tí (%) 
Rok 

0 1 2 3+ 
Pr�m�rný po�et 

d�tí 

1957 40,5 34,6 18,1 6,8 0,97 
1958 38,3 34,9 19,2 7,6 0,99 
1959 35,7 36,8 19,6 7,9 1,03 
1960 36,4 36,0 19,3 8,3 1,03 
1961 36,0 35,9 19,9 8,1 1,04 
1962 35,2 37,1 19,7 8,1 1,04 
1963 35,2 37,8 19,1 7,9 1,03 
1964 35,7 37,4 19,4 7,6 1,02 
1965 34,7 38,5 19,4 7,4 1,03 
1966 35,5 39,6 18,2 6,7 0,99 
1967 34,3 40,1 19,0 6,5 1,00 
1968 34,7 41,1 18,6 5,6 0,98 
1969 33,7 42,2 18,4 5,7 0,98 
1970 33,2 42,9 18,7 5,2 0,98 
1971 32,9 43,9 18,7 4,5 0,98 
1972 32,3 44,1 19,0 4,5 0,97 
1973 34,1 42,2 19,2 4,4 0,95 
1974 34,2 40,3 20,4 5,0 0,98 
1975 34,0 39,9 21,4 4,6 0,98 
1976 33,3 40,1 22,1 4,6 0,99 
1977 32,9 38,7 24,0 4,7 1,02 
1978 31,3 38,3 25,3 5,0 1,05 
1979 30,8 37,3 26,7 5,1 1,06 
1980 29,1 38,0 27,5 5,5 1,11 
1981 29,0 37,3 27,8 5,9 1,12 
1982 28,0 36,7 29,4 5,9 1,14 
1983 27,2 36,3 30,3 6,2 1,16 
1984 27,7 36,3 30,0 6,0 1,15 
1985 27,6 36,6 29,8 6,0 1,15 
1986 27,7 37,3 29,0 5,9 1,14 
1987 27,1 38,1 29,2 5,7 1,14 
1988 27,8 38,4 28,5 5,3 1,12 
1989 27,9 39,3 27,9 4,9 1,11 
1990 27,8 39,7 27,9 4,6 1,10 
1991 28,3 39,6 27,5 4,6 1,09 
1992 28,3 39,8 27,6 4,4 1,09 
1993 28,0 41,1 26,9 4,1 1,07 
1994 28,0 41,7 26,3 4,1 1,07 
1995 29,0 41,4 25,7 3,9 1,05 
1996 29,2 41,4 25,7 3,8 1,05 
1997 30,4 40,9 25,1 3,7 1,03 
1998 33,1 39,0 24,1 3,8 1,00 
1999 40,0 34,7 22,2 3,1 0,83 
2000 35,8 37,3 23,6 3,3 0,95 

 



P�íloha 4 − Rozvody podle po�tu nezletilých d�tí z rozvedených manželství, �eská republika, 
1957−2007, pokra�ování 

Po�et d�tí (%) 
Rok 

0 1 2 3+ 
Pr�m�rný po�et 

d�tí 

2001 34,9 37,8 24,0 3,2 0,96 
2002 35,7 37,0 24,1 3,1 0,95 
2003 36,9 35,8 24,2 3,1 0,94 
2004 37,1 35,7 24,2 3,1 0,94 
2005 38,6 34,7 23,6 3,1 0,92 
2006 39,5 35,0 22,6 2,9 0,90 
2007 40,9 33,2 23,1 2,8 0,88 

Zdroj: �SÚ 
 


