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Úvod 

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila „Manţelství“ z toho důvodu, ţe 

mě problematika rodinného práva zajímá a chtěla bych se jí v budoucnu zabývat. 

Dalším důvodem volby byla skutečnost, ţe jde o institut, který se dotýká ţivota téměř 

kaţdého jednice ať uţ přímo, tj. jako účastníka právního vztahu manţelství, nebo 

nepřímo, např. jako věřitele jednoho z manţelů či svědka sňatečného obřadu. Cílem mé 

práce je obsáhnout toto téma zejména z hlediska právní úpravy vzniku manţelství, 

vzájemných vztahů mezi manţely a zániku manţelství. 

Můţeme říci, ţe jde i přes pokles sňatečnosti v současné době o téma stále 

aktuální, které se po staletí vyvíjí a neustále prochází určitými změnami. V první 

kapitole své diplomové práce se proto snaţím, alespoň stručně, uvést základní a 

historicky nejdůleţitější období a skutečnosti, které měly vliv na vývoj institutu 

manţelství, počínaje jiţ římským právem, přes neopomenutelný vliv kanonického 

práva, jehoţ principy a pravidla definují manţelství v podstatě dodnes, aţ k pojetí 

tohoto právního institutu v současnosti. 

Ač se můţe na první pohled zdát, ţe na uzavření manţelství není nic sloţitého, 

jde ve skutečnosti o proces, který je zákonem o rodině (a také některými mezinárodními 

úmluvami) poměrně podrobně upraven. V celé druhé kapitole se proto zabývám 

zákonnými předpoklady a podmínkami, které jsou kladeny jak na osoby snoubenců, tak 

i na sňatečné prohlášení a na samotný sňatečný obřad. Podrobně se zabývám i právní 

úpravou jednak tzv. předoddavkového řízení, tj. procesu, který předchází samotnému 

uzavření sňatku, jednak i úpravou forem sňatku, tj. sňatku občanského a církevního a 

krátce také sňatkem v zastoupení a sňatkem v cizině. Důleţitou součástí této kapitoly je 

také pojednání o právní úpravě neplatnosti a neexistence manţelství. 

Uzavření manţelství, jakoţto statusového svazku muţe a ţeny, má pro fyzické 

osoby řadu právních následků, kterým se věnuji ve třetí kapitole. Uzavřením manţelství 

vznikají manţelům vzájemná práva a povinnosti upravená zákonem, která můţeme 

podle jejich povahy dělit na práva a povinnosti osobního charakteru (např. povinnost ţít 

spolu, povinnost manţelské věrnosti atd.), osobně-majetkového charakteru (např. 
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povinnost uspokojovat potřeby rodiny) a práva a povinnosti charakteru majetkového (tj. 

vzájemná vyţivovací povinnost mezi manţely, společné jmění manţelů a společné 

bydlení manţelů). Zejména posledně jmenovaná skupina práv a povinností majetkového 

charakteru by si zaslouţila podrobnější rozebrání, ale vzhledem k rozsahu tématu a 

poţadovanému rozsahu diplomové práce není moţné vyčerpávající obsáhnutí veškerých 

aspektů těchto práv a povinností, proto v mé práci uvádím alespoň základní a 

nejdůleţitější prvky těchto institutů. 

V poslední kapitole se zabývám zánikem manţelství, zejména jeho způsoby 

upravenými v platné právní úpravě. Jde jednak o zánik manţelství smrtí jednoho (nebo 

obou) z manţelů, popř. prohlášením jednoho z manţelů za mrtvého, a především pak o 

zánik manţelství rozvodem, jakoţto jediným moţným způsobem zrušení manţelství za 

ţivota manţelů. Podrobněji se věnuji formám rozvodu manţelství, dále pak krátce 

ochraně nezletilých dětí v rámci rozhodování o rozvodu manţelství (záměrně zde 

vynechávám okruh problémů souvisejících se svěřením dítěte do výchovy a s úpravou 

styku s dítětem, neboť se dle mého názoru jedná o problematiku, která se mého 

hlavního tématu dotýká spíš okrajově) a vyţivovací povinnosti mezi rozvedenými 

manţely. Nakonec se pozastavím nad právními důsledky rozvodu manţelství. 

Při psaní diplomové práce jsem vycházela z platné právní úpravy ke dni 

10.6.2011. 
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1. Vývoj institutu manželství 

1.1. Pojetí manželství v římském právu 

Rodina (tzv. familia) v římském právu byla chápána v jiném smyslu neţ je 

chápána rodina v současné době, a to především jako společenství osob a majetku 

zaloţené na právních, v podstatě umělých vazbách
1
. Římská rodina byla rodinou 

monogamní s charakterem výrazně patriarchálním. V jejím čele stál pater familias
2
, 

který měl dominantní postavení projevující se rozsáhlými pravomocemi uplatňovanými 

jak vůči své manţelce, tak vůči svým dětem. Jeho moc se však neomezovala pouze na 

manţelku a děti, ale byla uplatňována také vůči dalším osobám, které do jeho rodiny 

patřily.
3
 

Římské manţelství bylo chápáno jako svazek uzavíraný v zájmu muţe, ke 

kterému byl jako nezbytná podmínka uzavření a trvání manţelství vyţadován úmysl 

muţe vzít si ţenu a mít ji jako manţelku a matku legitimních dětí. V rámci římského 

práva se můţeme setkat se dvěma typy manţelství.  

Prvním a zároveň nejstarším typem římského manţelství je tzv. matrimonium 

cum in manum conventione, tj. manţelství s manţelskou mocí nad ţenou (tzv. přísné 

manţelství). Uzavřením takového manţelství se ţena podřizovala rodinné moci 

manţela, opouštěla vlastní rodinu a vstupovala do rodiny nové. Sňatek pro ni znamenal 

zánik dosavadní moci otcovské a všech agnátských vztahů
4
 na straně jedné a vznik 

manţelské moci nad její osobou a vznik nových agnátských vztahů v rodině manţelově 

na straně druhé. Na manţela také přecházel veškerý její majetek. 

Vedle výše zmíněného přísného manţelství se s postupným rozvojem 

ekonomických a sociálních vztahů objevuje forma nová, podstatně volnější, která se 

                                                 

1
 VESELÁ, Renata, et al. Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy. Praha : Eurolex 

Bohemia, 2003. Římskoprávní pojetí manţelství a manţelského práva, s. 53. 

2
 Pater familias = otec rodiny, hlava rodiny. 

3
 Např. manţelky jeho ţenatých synů nebo otroci, kteří byli součástí rodinného majetku. 

4
 Agnátskými vztahy rozumíme příbuzenské vztahy právní, resp. umělé, které byly zakládány muţi. 
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nazývá matrimonium sine in manum conventione, tj. manţelství bez manţelské moci 

nad ţenou. Uzavřením takového manţelství se právní postavení muţe ani ţeny nemění, 

ţena nepřestupuje do rodiny svého manţela a setrvává také v dosavadním agnátském 

vztahu.  

Legitimní manţelství v římském právu mohly uzavřít pouze osoby, které měly 

tzv. connubium, tj. právo uzavřít zákonný sňatek. To mívali bez dalšího pouze římští 

občané a z cizinců jen ti, kdo je dostali jako privilegium. Pouze legitimní manţelství 

zakládalo manţelovi otcovskou moc nad dětmi a pouze takové manţelství zakládalo 

také agnátské vztahy. Manţelství bez connubia, tzv. manţelství podle práva národů bylo 

sice manţelstvím řádným, ale bylo bráno jako manţelství niţšího stupně, protoţe 

nemělo podle civilního práva plné právní účinky (nezakládalo agnátské příbuzenství a 

muţi nad dětmi nevznikala otcovská moc).
5
 

1.2. Manželství a kanonické právo 

I kdyţ je v moderním zákonodárství institut manţelství regulován především ze 

strany státu, je tato právní úprava silně ovlivněna pravidly a principy křesťanství. Bylo 

to právě učení katolické církve, které hrálo významnou roli při vzniku a rozvoji 

instituce manţelství u většiny evropských národů.  

Mezi základní principy katolické církve týkající se manţelství patří svátostná 

povaha manţelství, monogamie a nerozlučitelnost manţelství za ţivota manţelů. 

Smluvní stránku manţelství sice církev ponechávala ve sféře práva světského, ale 

v oblasti vzniku, platnosti a trvání manţelství si osobovala veškerou jurisdikci. Přesnou 

formulaci křesťanských zásad a vytvoření konkrétních právních pravidel týkajících se 

manţelství provedlo kanonické právo. 

Postupem času se ale církevní učení měnilo podle toho, jakými změnami 

procházela církev sama. Velký vliv v oblasti manţelského práva měl humanismus, 

renesance a následné reformace. Protestantismus důsledně odmítal katolickou 

                                                 

5
 KINCL, Jaromír; URFUS, Valentin; SKŘEJPEK, Michal. Římské právo. 2. vydání. Praha : C.H.Beck, 

1995. Římské manţelství, s. 133-135. 
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konstrukci manţelství jako svátosti a nově formuloval principy jeho rozlučitelnosti a 

moţnosti uzavřít sňatek nový.   

Tato kritika, kterou reformace provedla ve vztahu ke katolickému učení, 

donutila katolickou církev revidovat svou doktrínu o manţelství. Teprve v tomto období 

církev poloţila dogmatické základy pro svou jurisdikci v manţelských věcech a 

prohlásila manţelství za jednu ze sedmi svátostí a navíc za nerozlučitelné a 

monogamické. Usnesením Tridentského koncilu slavnostně potvrdila své tradiční učení 

o manţelství a byla stanovena pevná forma při uzavírání manţelství jako podmínka jeho 

platnosti (nutná přítomnost vlastního faráře a dvou, resp. tří svědků). V roce 1749 došlo 

k vydání zákona, který prohlásil manţelství křesťanů s nekřesťany za neplatná. 

Migrace obyvatelstva, jeho náboţenská roztříštěnost, svoboda svědomí a 

vyznání zaručená moderními ústavami znamenaly pro katolickou církev nemoţnost dále 

setrvávat na přísných poţadavcích vlastního faráře a odporu proti smíšeným 

manţelstvím a donutily ji vzdát se příslušnosti pro manţelství nekatolíků (dekret Ne 

temere, 1907). Všechna podstatná ustanovení kanonického práva do sebe bez větších 

změn zahrnul CIC
6
 1917 a následný CIC 1983. Hlavním přínosem CIC 1983 byla 

změna chápání manţelství z ryze právního vztahu mezi manţely na vztah lásky a 

vzájemného darování sama sebe.
7
 

1.3. Pojetí manželství ve středověku 

Pravidla manţelského práva můţeme najít uţ v Dekretech Břetislavových z roku 

1039, kde bylo stanoveno, ţe manţelství je zcela pod kontrolou církve a byla zde 

zdůrazněna zásada monogamie a nerozlučitelnosti manţelství za ţivota obou manţelů. 

Z kanonického práva vycházelo i podřízené postavení ţeny v manţelství. Od manţelky 

se vyţadovala věrnost manţelovi a případné cizoloţství bylo stíháno jak soudem, tak i 

svépomocí manţela, který měl právo nevěrnou manţelku i jejího milence na místě 

                                                 

6
 CIC = Codex Iuris Canonici = Kodex kanonického práva 

7
 VESELÁ, Renata, et al. Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy. Praha : Eurolex 

Bohemia, 2003. Vliv kanonického práva na pojetí manţelství, s. 56-66. 
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zabít.
8
 V oblasti majetkového práva manţelského existuje institut věna (majetek jak 

peněţní, tak statky), které se stává vlastnictvím manţela. Pro případ smrti manţela bylo 

zřizováno k zabezpečení manţelky tzv. věno vdovské. 

Průlom do zásady nerozlučitelnosti manţelství za ţivota obou manţelů v té době 

spočíval v rozsáhlém systému manţelských překáţek a v následném protestantismu, 

který umoţňoval rozvod manţelství. Další pokusy o změnu probíhaly v období 

husitství. Následná protireformace však znamenala návrat k tradičnímu křesťanskému 

pojetí a církev jednoznačně formulovala své tradiční učení o manţelství na Tridentském 

koncilu (viz. výše).
9
 

1.4. Manželské právo a jeho vývoj v novověku 

1.4.1. Pokusy o změnu pojetí manželství v rámci josefínské legislativy 

K první významné změně v tomto období patří toleranční patent Josefa II. z roku 

1781, který (mimo jiné) povolil sňatky katolíků s evangelíky a povolil činnost 

evangelickým církvím. Mezi další počin Josefa II. patřil manţelský patent z roku 1783, 

kterým bylo rozhodování manţelských sporů odňato církvi a přeneseno na státní soudy. 

Tímto patentem si císař také přisvojil právo nadále upravovat manţelské poměry. Patent 

však v mnoha směrech stál i dále na zásadách vyplývajících z církevního učení. Např. i 

nadále byla zachována obligatorní forma církevního sňatku a zůstala zachována i zásada 

nerozlučitelnosti manţelství, i kdyţ zde byly jisté výjimky pro evangelíky, kterým byla 

povolena rozluka.
10

 

                                                 

8
 MALÝ, Karel, et al. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 2. upravené vydání. 

Praha : Linde, 1999. Dějiny státu a práva za feudalismu, s. 105. 

9
 VESELÁ, Renata, et al. Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy. Praha : Eurolex 

Bohemia, 2003. Středověké pojetí manţelského práva, s. 66-68. 

10
 VESELÁ, Renata, et al. Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy. Praha : Eurolex 

Bohemia, 2003. Pokusy o změnu pojetí manţelství a rodinného práva, s. 68-70. 
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1.4.2. Právní úprava a pojetí manželství v rakouském Všeobecném 

občanském zákoníku 

Rakouský Všeobecný občanský zákoník (dále jen ABGB
11

), jakoţto výsledek 

dlouholetých kodifikačních prací, nabyl účinnosti 1. ledna 1812. Právu manţelskému se 

věnuje jeho první část, která vychází zejména z tradice a učení práva kanonického. Jeho 

zásady jsou však autorizovány státem a kontrola jejich dodrţování je taktéţ v rukou 

státu. O vzniku manţelství rozhodovaly církevní orgány, ale manţelské spory (včetně 

rozluky) náleţely do kompetence soudů světských. 

Manţelství je zde chápáno jakou smlouva mezi manţely, kterou se manţelé 

zavazují k plnění manţelských povinností a ke které je zapotřebí tzv. snubní svobody
12

 

a aţ do roku 1867 také souhlasu veřejné správy (tzv. politický konsens), který byl vázán 

na fyzickou a mravní způsobilost a schopnost uţivit rodinu. Šlo o svazek dvou 

nerovnoprávných subjektů, kde ţena měla vůči muţi podřízené postavení a podle § 92 

ABGB ho musela následovat, pomáhat mu v hospodářství a obydlí a plnit jeho 

nařízení.
13

 

Otázku zániku manţelství řešil ABGB rozdílně podle vyznání manţelů. Byla zde 

moţnost prohlásit manţelství za neplatné nebo jej zrušit rozlukou
14

, dále zanikalo smrtí 

nebo prohlášením jednoho z manţelů za mrtvého.
15

 

                                                 

11
 ABGB = Allgemeines Bürgeliches Gesetzbuch 

12
 Snubní svoboda znamenala, ţe manţelství mohl uzavřít kaţdý, komu nebránila nějaká (zákonem 

uznaná) překáţka. 

13
 MALÝ, Karel, et al. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 2. upravené vydání. 

Praha : Linde, 1999. Dějiny státu a práva za kapitalismu, s. 241-242. 

14
 Pro katolíky však byla tato moţnost aţ do roku 1919 zakázána, byl jim povolen pouze rozvod od stolu 

a loţe, po kterém spolu sice manţelé nemuseli ţít, ale neznamenal zánik manţelství a zavazoval je 

k vzájemné věrnosti. 

15
 VESELÁ, Renata, et al. Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy. Praha : Eurolex 

Bohemia, 2003. Rodinné právo v rakouském Všeobecném občanském zákoníku, s. 70-72. 
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1.4.3. Vývoj v 19. století 

Rozpory v úpravě manţelského práva vedly k neustálým střetům kanonického a 

státního práva. V roce 1855 byl ve Vídni podepsán s Vatikánem konkordát, který 

přenášel příslušnost všech manţelských věcí na církev s tím, ţe státu se přiznávala 

příslušnost pouze u občanských sňatků. Následný císařský patent z roku 1857 dokonce 

zrušil platnost ABGB v otázkách manţelského práva pro katolíky. 

Po rakousko-uherském vyrovnání (r. 1867) je přijat zákon, který obnovuje 

platnost ABGB v oblasti manţelského práva i pro katolíky a následně v roce 1870 

vypovídá konkordát z roku 1855 pro jeho porušování sám papeţ. Tím se úprava 

manţelského práva v podstatě vrací na úroveň manţelského patentu Josefa II.
16

 

1.5. Právní úprava a pojetí manželství ve 20. století 

1.5.1. Období první Československé republiky 

Po rozpadu monarchie byly v nově vzniklé Československé republice i pro 

oblast rodinného práva převzaty recepční normou
17

 normy práva rakouského a 

uherského. Návrh na reformu manţelského práva byl předloţen jiţ na konci roku 1918 a 

po půlročním dohadování a přijatých úpravách byl v roce 1919 schválen jako tzv. 

rozlukový zákon
18

. Tato manţelská novela zavedla církevní sňatek jako fakultativní 

formu uzavření manţelství, coţ pro snoubence znamenalo moţnost volby mezi sňatkem 

církevním a občanským. Tato reforma také zrušila dříve uplatňované překáţky 

manţelství a stanovila důvody pro rozluku manţelství (i pro manţelství katolíků).  

V období první republiky bylo manţelské právo dále měněno pouze několika 

dílčími zákony a vládními nařízeními. Jeho další vývoj a změny brzdil právní 

                                                 

16
 VESELÁ, Renata, et al. Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy. Praha : Eurolex 

Bohemia, 2003. Vývoj rodinného práva v 19. století, s. 72-76. 

17
 Recepční norma = zákon č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu československého. 

18
 Zákon č. 320/1919 Sb. z. a n., kterým se mění ustanovení občanského práva o obřadnostech smlouvy 

manţelské, o rozluce a o překáţkách manţelství. 
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dualismus
19

, který byl zaveden recepční normou a katolickou církví ovlivněné smýšlení 

a názory na manţelské právo.
20

 

1.5.2. Období protektorátu Čechy a Morava 

Toto období je typické omezováním a ztrátou v podstatě všech demokratických 

svobod českého lidu, kteréţto se dotklo i manţelského práva. Pro formu sňatku bylo 

pouţíváno německého práva. Pokud byl muţ německý státním příslušníkem, takový 

sňatek se musel uzavírat před německým úředníkem. Protektorátním příslušníkům bylo 

v rámci Norimberských předpisů zakázáno uzavřít manţelství s osobou ţidovského 

původu a při porušení tohoto zákazu byly uplatňovány velmi přísné sankce.
21

 

1.5.3. Vývoj v letech 1945 až 1963 

Ústava z 9. května 1948 proklamovala stejné postavení muţů a ţen v rodině i ve 

společnosti a manţelství a rodinu postavila pod ochranu státu. Výsledkem následující 

právnické dvouletky v oblasti rodinného práva byl zákon č. 265/1949 Sb., o právu 

rodinném, který vycházel ze sovětského pojetí rodinného práva. Tento zákon vyčlenil 

úpravu rodinného práva z práva občanského, sjednotil předpisy rodinného práva pro 

celé území Československa a přinesl do rodinně právních vztahů mnoho změn. Rodina 

byla chápána jako součást společnosti a pevný článek lidově demokratického zřízení.  

Její hlavní funkcí bylo posilovat společenské zřízení a zajišťovat socialistickou výchovu 

dětí.  

Mezi hlavní zásady rodinného práva patřil obligatorní občanský sňatek, důsledné 

zrovnoprávnění ţen a značný zájem o dítě. Manţelství zákon charakterizoval jako 

dobrovolné a trvalé společenství muţe a ţeny. Mezi zákonné překáţky manţelství 

patřila bigamie, příbuzenství v pokolení přímém, vztah mezi sourozenci a osobami 

                                                 

19
 Právní dualismus se v oblasti manţelského práva týkal zejména podstaty manţelství, jeho vzniku a 

zániku a otázky rovnoprávnosti manţelů. 

20
 VESELÁ, Renata, et al. Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy. Praha : Eurolex 

Bohemia, 2003. Změny v rodinném právu v první Československé republice, s. 76-82. 

21
 VESELÁ, Renata, et al. Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy. Praha : Eurolex 

Bohemia, 2003. Změny v rodinném právu za Protektorátu Čechy a Morava, s. 83-86. 
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sešvagřenými v prvním pokolení. Jako podmínku vzniku manţelství zákon vyţadoval 

duševní způsobilost obou budoucích manţelů a dosaţení zletilosti (v závaţných 

případech bylo moţno povolit uzavření manţelství nezletilému staršímu neţ šestnáct 

let).  

Tímto zákonem byl také vytvořen institut zákonného majetkového společenství 

tvořený veškerým majetkem manţelů získaným za trvání manţelství. Výjimkou byl 

majetek vlastněný jedním z manţelů jiţ v době uzavření manţelství, majetek nabytý 

darem nebo slouţící jeho osobním potřebám či výkonu povolání. Toto majetkové 

společenství mohl ze závaţných příčin na ţádost jednoho z manţelů soud zrušit nebo 

zanikalo ze zákona (zbavení svéprávnosti, smrt, rozvod). Formou soudního zápisu si 

manţelé mohli majetkové poměry upravit odlišně od zákona. 

Zákon o právu rodinném také nově formuloval rozvod manţelství, jakoţto 

definitivní zrušení manţelství výrokem soudu, nastal-li z důleţitých důvodů mezi 

manţely hluboký a trvalý rozvrat, přičemţ zjišťoval vinu na rozvodu a nebylo moţné 

manţelství rozvést, pokud s tím výlučně nevinný manţel nesouhlasil. Toto ustanovení 

bylo zákonným opatřením č. 61/1955 Sb., o změně předpisů o rozvodu modifikováno 

tak, ţe ve výjimečných případech, vyţadoval-li to zájem společnosti a za podmínky, ţe 

spolu manţelé jiţ po dlouhou dobu neţili, mohl soud rozvod povolit i proti vůli 

nevinného manţela.
22

 

1.5.4. Právní úprava a pojetí manželství po roce 1963 

K rekodifikaci v oblasti rodinného práva došlo v roce 1963 zákonem č. 94/1963 

Sb., o rodině (dále jen ZoR). Rodina je zde i nadále chápána jako základní článek 

společnosti, rodiče jsou odpovědní za duševní a tělesný vývoj jejich dětí, přičemţ 

odpovědnost nese i stát, společenské organizace, školy atd. 

Mezi základní zásady i nadále patřila (aţ do roku 1992) obligatornost civilního 

sňatku uzavíraného souhlasným projevem vůle muţe a ţeny před oprávněným orgánem 

státu. Zásadní změnou bylo, ţe oblast manţelského práva majetkového byla začleněna 

                                                 

22
 VESELÁ, Renata, et al. Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy. Praha : Eurolex 

Bohemia, 2003. Vývoj rodinného práva v letech 1945-1963, s. 86-95. 



13 

 

do občanského zákoníku a dosavadní majetkové společenství se přeměnilo na 

bezpodílové spoluvlastnictví manţelů. Občanský zákoník také odděleně upravuje 

společné uţívání bytu a pozemku manţely. Při rozvodovém řízení soud sice zkoumá 

příčiny rozvratu manţelství, ale upouští se od formálního výroku o vině. Součástí 

rozvodového rozsudku se stalo i rozhodnutí týkající se práv a povinností rodičů k jejich 

nezletilým dětem pro dobu po rozvodu.
23

 

1.5.5. Současná právní úprava manželství 

Zákon o rodině z roku 1963 byl sice několikrát novelizován, ale důleţitější 

změnu přinesla aţ devadesátá léta, a to zákonem č. 234/1992 Sb., kterým se mění a 

doplňuje ZoR, ve znění zákona č. 132/1982 Sb., který znovu zavádí fakultativní 

občanský sňatek, jinak řečeno, umoţňuje téţ uzavírání manţelství církevní
24

 formou.
25

  

Tato oblast byla novelizována i zákonem č. 91/1998 Sb., kterým se mění a 

doplňuje ZoR, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů, který 

odstranil několik nejasností dosavadní právní úpravy. V oblasti rozvodu došlo k 

podstatnému zvýraznění zájmu nezletilých dětí a nově je upravena moţnost rozvodu bez 

zjišťování příčin rozvratu. Tímto zákonem také dochází k přeměně tzv. bezpodílového 

spoluvlastnictví manţelů na společné jmění manţelů. Následné novely jiţ neměly na 

oblast manţelství podstatnější vliv. 

Po roce 1989 také začaly diskuse o nutnosti rekodifikaci soukromého práva, 

přičemţ od počátku převaţuje stanovisko, ţe rodinné právo včetně majetkového práva 

manţelského by se mělo napříště stát součástí nového občanského zákoníku.
26

 

                                                 

23
 VESELÁ, Renata, et al. Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy. Praha : Eurolex 

Bohemia, 2003. Vývoj rodinného práva od roku 1963, s. 95-98. 

24
 Podle § 4c ZoR: „Manţelství uzavřená občany České a Slovenské Federativní Republiky v období od 

1. ledna 1950 do nabytí účinnosti tohoto zákona církevní formou v zahraničí podle práva platného v místě 

uzavření manţelství, jsou platná podle československého práva.“ 

25
 RADVANOVÁ, Senta; ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Kurs občanského práva : Instituty rodinného práva. 

1. vydání. Praha : C.H.Beck, 1999. Základní rysy vývoje rodinného práva v ČR, s. 9-10. 

26
 RADVANOVÁ, Senta, et al. Občanské právo hmotné 3 : Díl čtvrtý: Rodinné právo. 5., jubilejní 

aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2009. Rodinné právo v České republice, s. 20-21. 
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2. Vznik manželství 

2.1. Pojem a účel manželství 

Manţelství můţeme definovat jako trvalý svazek mezi muţem a ţenou, který 

partnerům dává vzájemné výhradní sexuální a ekonomické právo a uděluje 

společenskou totoţnost dětem, které z tohoto svazku vzejdou.
27

 Podle legální definice v 

§ 1 ZoR je manţelství trvalé společenství muţe a ţeny zaloţené zákonem stanoveným 

způsobem. Hlavním účelem manţelství je zaloţení rodiny a řádná výchova dětí.  

Zákon tedy manţelství chápe jako dobrovolné a trvalé osobní a majetkové 

společenství dvou osob rozdílného pohlaví
28

 (jde o tzv. statusový právní vztah), které 

můţe vzniknout, popř. zaniknout, jen způsobem stanoveným zákonem. V případě 

nesplnění zákonných podmínek prohlásí soud manţelství za neplatné (tzv. matrimonium 

nullum) nebo manţelství vůbec nevznikne (tzv. matrimonium putativum). Manţelství 

můţeme také charakterizovat jako právní stav nebo jako právní poměr mezi dvěma 

osobami různého pohlaví. 

Hlavním společenským účelem manţelství je zaloţení rodiny a řádná výchova 

dětí. Rodina plní ve společnosti v podstatě nezastupitelné funkce. Tradičně se uvádí 

funkce biologická, ekonomická a výchovná.
29

  

Manţelství je postaveno na principu rovnoprávnosti muţe a ţeny, který vyplývá 

jednak z § 18 věty první ZoR
30

, a dále také z čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a 

svobod
31

 (dále jen LZPS). 

                                                 

27
 MURPHY, Robert F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha : SLON, 1999. 267 s. 

28
 Právně upravený vztah dvou osob téhoţ pohlaví je označován jako registrované partnerství a v ČR je 

upraven zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.  

29
 Srov. Stanovisko Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.5.1966, sp. zn. Rozbor Pls 4/66: „Společenský účel 

manţelství vyplývá z funkcí manţelství, popřípadě manţelstvím zaloţené rodiny; těmito funkcemi jsou 

hlavně funkce biologická, výchovná a ekonomická (hospodářská).“ 

30
 § 18 věta první ZoR: „Muţ a ţena mají v manţelství stejná práva a stejné povinnosti.“ 

31
 čl. 3 odst. 1 LZPS: „Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, 

jazyka, víry a náboţenství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti 

k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.“ 
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2.2. Zasnoubení 

Zasnoubení (lat. sponsalia pro futuro) jako vzájemný slib uzavřít v budoucnu 

manţelství česká právní úprava nezná. Jde o starý právní institut upravovaný normami 

civilního i kanonického práva. Například ABGB definoval v § 45 zasnoubení jako 

„zatímní slib uzavříti manţelství“ a spojoval s ním právní následky zejména ve sféře 

majetkové (nárok na věno, svatební smlouvy nebo náhrada škody v případě 

neodůvodněného odstoupení od zasnoubení). 

V současné právní úpravě lze zasnoubení pojímat jako faktický společenský 

vztah. Jestliţe jej chápeme jako dohodu muţe a ţeny o tom, ţe spolu uzavřou 

manţelství, pak je tato dohoda nezbytným a samozřejmým předpokladem pro uzavření 

manţelství.
32

 Pokud by taková dohoda o uzavření manţelství existovala a k uzavření 

manţelství nedošlo, dalo by se uvaţovat o případných občanskoprávních následcích, 

např. vrácení zásnubního daru v případě splnění poţadavků podle § 630 zákona č. 

40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jen ObčZ)
33

 nebo o případné náhradě škody 

podle § 424 ObčZ
34

 (např. pokud by snoubenec na poslední chvíli odřekl sňatek, a 

přitom se ukázalo, ţe neměl od samého počátku v úmyslu manţelství uzavřít).
35

 

2.3. Předpoklady manželství a sňatku 

Muţ a ţena, kteří spolu chtějí uzavřít manţelství (dále jen „snoubenci“), mají 

předem navzájem poznat své charakterové vlastnosti a svůj zdravotní stav, aby mohli 

zaloţit manţelství, které splní svůj účel (§ 2 ZoR). Právní normy stanoví jak pro 

manţelství, tak pro sňatek určité předpoklady, resp. podmínky, které se týkají: 

a) osob, které chtějí manţelství uzavřít (osobní předpoklady), 

b) prohlášení o vstupu do manţelství, tzv. sňatečného prohlášení, 

                                                 

32
 HRUŠÁKOVÁ, Milana, et al. Zákon o rodině ; Zákon o registrovaném partnerství : Komentář. 4. 

vydání. Praha : C.H.Beck, 2009. Manţelství, s. 6. 

33
 § 630 ObčZ: „Dárce se můţe domáhat vrácení daru, jestliţe se obdarovaný chová k němu nebo členům 

jeho rodiny tak, ţe tím hrubě porušuje dobré mravy.“ 

34
 § 424 ObčZ: „Za škodu odpovídá i ten, kdo ji způsobil úmyslným jednáním proti dobrým mravům.“ 

35
 HRUŠÁKOVÁ, Milana; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka . České rodinné právo. 3., přepracované a doplněné 

vydání. Brno : Masarykova univerzita a Doplněk, 2006. Zasnoubení, s. 53-54. 
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c) sňatečného obřadu, a to zejména jeho formálních, resp. procedurálních 

předpokladů. 

2.3.1. Osobní předpoklady sňatku a manželství 

Osobními předpoklady sňatku a manţelství rozumíme soubor podmínek 

kladených právními normami na osoby, které chtějí uzavřít manţelství, tzn. na 

snoubence. Tento soubor předpokladů představuje způsobilost k manţelství a sňatku a 

tradičně se označuje výrazem „překáţky manţelství“ (impedimenta matrimonii) nebo 

také „zápovědi“, resp. „zákonné zákazy“ manţelství, tzn. skutečnosti, které nepřipouští 

manţelství.  

Jde o skutečnosti, k jejichţ existenci v osobách těch, kdo mají v úmyslu uzavřít 

manţelství (tzv. absolutní nezpůsobilost) nebo ve vzájemném poměru těchto osob (tzv. 

relativní nezpůsobilost) jsou tak závaţné výhrady, ţe se takovým osobám zakazuje být 

ve svazku manţelském, a to buď s kteroukoli nebo s konkrétní osobou, jednou provţdy 

nebo po určitou dobu. U některých z těchto překáţek je moţné jejich prominutí, tzv. 

dispens. Pokud osoby, kterým je manţelství takto zakázáno, i přesto do manţelství 

vstoupí, bude jejich manţelství trpět vadou, pro kterou bude moţné prohlásit takové 

manţelství ex tunc za neplatné a bude povaţováno za neuzavřené.
36

 

V první řadě nemůţe být manţelství uzavřeno se ţenatým muţem nebo vdanou 

ţenou anebo s osobou, která uzavřela partnerství, pokud toto partnerství trvá (§ 11 odst. 

1 ZoR). Princip monogamie je jedním ze základních principů rodinného práva 

v evropské kultuře a ochrana je mu poskytována mimo jiné i v trestním právu
37

. Teprve 

zanikne-li existující manţelství, bude moţné uzavřít manţelství nové. 

                                                 

36
 RADVANOVÁ, Senta, et al. Občanské právo hmotné 3 : Díl čtvrtý: Rodinné právo. 5., jubilejní 

aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2009. Předpoklady manţelství a sňatku, s. 22. 

RADVANOVÁ, Senta; ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Kurs občanského práva : Instituty rodinného práva. 1. 

vydání. Praha : C.H.Beck, 1999. Sňatek, s. 15-16. 

37
 § 194 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku (dále jen TrZ) stanoví, ţe „kdo za trvání svého 

manţelství uzavře manţelství jiné, bude potrestán odnětím svobody aţ na dvě léta. Stejně bude potrestán, 

kdo uzavře manţelství s osobou, která jiţ je v manţelství jiném.“ 
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Další překáţkou uzavření manţelství je příbuzenství. Podle § 12 ZoR nemůţe 

být manţelství uzavřeno mezi předky a potomky a mezi sourozenci. Totéţ platí o 

příbuzenství zaloţeném osvojením, pokud osvojení trvá. Vzdálenější příbuzní jiţ spolu 

uzavřít manţelství mohou (např. bratranec a sestřenice). 

Podle § 13 ZoR nemůţe manţelství uzavřít osoba nezletilá. Výjimečně, jestliţe 

je to v souladu se společenským účelem manţelství, můţe soud z důleţitých důvodů
38

 

povolit uzavření manţelství nezletilému staršímu neţ šestnáct let. Ovšem bez povolení 

soudu je toto manţelství neplatné. Nezletilému mladšímu šestnácti let se manţelství 

naprosto zakazuje, neboť jestliţe má manţelství plnit svůj účel, musí snoubenci 

dosáhnout určité duševní i tělesné vyspělosti. Podle § 8 odst. 2 ObčZ se zletilosti 

nabývá dovršením osmnáctého roku nebo (dříve) uzavřením manţelství. 

V dalším případě je manţelství zapovězeno osobě stiţené duševní poruchou (§ 

14 ZoR), která můţe být různě závaţná. V první řadě jde o osobu, která byla zbavena 

způsobilosti k právním úkonům nebo která trpí duševní poruchou, jeţ můţe mít za 

následek zbavení způsobilosti k právním úkonům. U těchto osob se jedná o absolutní 

zápověď manţelství. Osoba, které byla způsobilost k právním úkonům omezena nebo 

která trpí duševní poruchou, jeţ by měla za následek omezení způsobilosti k právním 

úkonům, můţe manţelství uzavřít jen s povolením soudu. 

2.3.2. Předpoklady sňatečného prohlášení 

Předpoklady sňatečného prohlášení stanoví v první řadě mezinárodní Úmluva o 

souhlasu k manţelství, nejniţším věku pro uzavření manţelství a registraci manţelství 

                                                 

38
 Srov. Stanovisko Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.5.1976, sp. zn. Cpj 179/75: „Zákon sám blíţe 

neurčuje, které důvody lze povaţovat za tak závaţné, ţe mohou odůvodnit výjimečné rozhodnutí, jakým 

je povolení uzavřít manţelství nezletilci staršímu šestnácti let. Půjde o takové důvody, které mají nejen 

význam z hlediska osobních zájmů snoubenců, ale odpovídají také zájmům společnosti. Především musí 

být u snoubenců zjištěny takové vlastnosti, které opravňují k předpokladu, ţe zaloţené manţelství bude 

harmonické, pevné a trvalé (§ 1 zák. o rod.). Snoubenci musí svou tělesnou i duševní vyspělostí, svým 

dosavadním ţivotem, povahovými vlastnostmi a poměrem k práci dávat záruku, ţe jejich manţelství bude 

plnit své společenské poslání.“ 
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(dále jen Úmluva o uzavření manţelství)
39

 ve svém čl. 1, a to následovně: „Nebude 

právně uzavřen ţádný sňatek bez úplného a svobodného souhlasu obou stran, 

vyjádřeného osobně po patřičném zveřejnění, v přítomnosti orgánu, příslušného k 

provedení svatebního obřadu a svědků, předepsaných zákonem.“  

Zákon o rodině říká: „Manţelství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným 

prohlášením muţe a ţeny o tom, ţe spolu vstupují do manţelství…“ (§ 3 odst. 1 ZoR). 

Výrazem „souhlasné prohlášení“ lze rozumět vzájemná obsahově shodná prohlášení, 

kterými snoubenci sobě navzájem sdělují úmysl vstoupit do manţelství. Z hlediska 

teorie práva je souhlasné prohlášení právním úkonem
40

. Jde tedy jednak o vzájemný slib 

činěný před třetí osobou, jednak také obsahově shodné projevy vůle učiněné však vůči 

třetí osobě.  

Náleţitosti sňatečného prohlášení tedy jsou: 

a) způsobilá osoba snoubence, 

b) prohlášení (souhlas, přivolení) učiněné snoubencem osobně, 

c) svobodná, řádná a váţná vůle prostá omylu, 

d) určitý a srozumitelný projev vůle. 

Osobou způsobilou učinit sňatečné prohlášení se obecně rozumí jednak osoba 

zletilá (pozitivní podmínka způsobilosti), tj. starší osmnácti let nebo starší šestnácti let, 

pokud jí bylo uděleno povolení soudu.  

Jelikoţ projev vůle snoubence, činícího sňatečné prohlášení, musí být prostý 

závad, které by mohly být způsobeny jeho psychickým stavem (negativní podmínka 

způsobilosti), není k uzavření manţelství způsobilá osoba, která byla zbavena 

způsobilosti k právním úkonům a ani osoba, jejíţ způsobilost k právním úkonům byla 

omezena (u takové osoby je uzavření manţelství moţné pouze s povolením soudu), 

jakoţ i osoba, která trpí duševní poruchou, která by mohla mít za následek zbavení nebo 

omezení způsobilosti k právním úkonům. Ke sňatečnému prohlášení také není způsobilá 

                                                 

39
 Vyhláška č. 124/1968 Sb., ministra zahraničních věcí. 

40
 § 34 ObčZ: „Právní úkon je projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch práv 

nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují.“ 
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osoba, která ve chvíli, kdy činí sňatečné prohlášení, není takového právního úkonu 

schopna, tzn. je ve stavu nezpůsobilosti vyvolaném např. drogou, alkoholem apod. 

Další náleţitostí sňatečného prohlášení je přítomnost snoubenců při sňatečném 

obřadu. Snoubenci musí sami (osobně) prohlašovat svou vůli, tzn. učinit sňatečné 

prohlášení. Ve výjimečných případech po splnění řady zákonem stanovených podmínek 

existuje moţnost dát se při sňatečném obřadu zastoupit. 

Aby byla vůle snoubence svobodná, řádná, váţná a prostá omylu, nesmí být na 

snoubenci vynucena, ať uţ násilím fyzickým, tzv. vis absoluta, nebo psychickým, tzv. 

vis compulsiva (§ 15a odst. 1 a § 17a odst. 1 ZoR
41

). O takovou vůli nejde také 

v případě, kdy je projevována např. při hrách nebo pokud je vůle simulována (tzv. 

jednání na oko). Sňatečné prohlášení trpí vadou i v případě, ţe došlo k omylu, a to buď 

v totoţnosti snoubence anebo v povaze právního úkonu uzavření manţelství (tzn. 

snoubenec se mýlí v tom, co právě činí). Další podmínkou je určitý a srozumitelný 

projev sňatečné vůle snoubenců (§ 104 ZoR, § 37 odst. 1 ObčZ
42

). 

Vedle sňatečného prohlášení, činí snoubenci ještě další prohlášení, která mají 

různý význam. Podle § 6 odst. 1 ZoR jde o prohlášení snoubenců, ţe jim nejsou známy 

okolnosti vylučující uzavření manţelství (tj. okolnosti představující závady v osobách 

snoubenců), dále je to prohlášení o obeznámení se zdravotním stavem partnera a 

prohlášení, ţe zváţili úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího 

bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manţelství.  

ZoR v § 8 vyţaduje také prohlášení o budoucím příjmení svém a svých dětí, 

jehoţ obsahem je povinnost snoubenců prohlásit, zda příjmení jednoho z nich bude 

jejich příjmením společným, či zda si ponechají svá dosavadní příjmení nebo zda spolu 

                                                 

41
 § 15a odst. 1 ZoR: „Manţelství je neplatné, jestliţe prohlášení o uzavření manţelství bylo učiněno v 

důsledku bezprávné výhrůţky anebo omylu týkajícího se totoţnosti jednoho ze snoubenců nebo povahy 

právního úkonu uzavření manţelství.“ 

§ 17a odst. 1 ZoR: „Manţelství nevznikne, jestliţe muţ nebo ţena byli k prohlášení o uzavření manţelství 

donuceni fyzickým násilím.“ 

42
 § 104 ZoR: „Ustanovení občanského zákoníku se pouţijí tehdy, nestanoví-li tento zákon něco jiného.“ 

§ 37 odst. 1 ObčZ: „Právní úkon musí být učiněn svobodně a váţně, určitě a srozumitelně.“ 
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s příjmením společným bude jeden z nich uţívat a na druhém místě uvádět příjmení 

předchozí. Ponechají-li si svá dosavadní příjmení, prohlásí, které bude příjmením 

společných dětí. Pokud však prohlásí, ţe příjmení jednoho z nich bude příjmením 

společným, bude ex lege příjmením i jejich společných dětí.
43

 

2.3.3. Předpoklady sňatečného obřadu 

§ 3 ZoR: „Manţelství se uzavírá (…) prohlášením (…) učiněným před obecním 

úřadem pověřeným vést matriky, popřípadě úřadem, který plní jeho funkci (…) nebo 

před orgánem církve nebo náboţenské společnosti, oprávněné k tomu zvláštním 

předpisem. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou 

svědků.“ 

Podle toho, zda se manţelství uzavírá před orgánem státu nebo před orgánem 

církve nebo náboţenské společnosti, oprávněné k tomu zvláštním předpisem, 

rozlišujeme sňatek občanský (civilní) a sňatek církevní, popř. sňatek v některých 

zvláštních situacích (tj. přímé ohroţení ţivota snoubence, uzavření manţelství 

v zastoupení, sňatek v cizině). Forma sňatku v určité míře ovlivňuje náleţitosti 

sňatečného obřadu (viz. kapitola Formy sňatku). 

Forma sňatku ovšem nemá vliv na poţadavek veřejnosti a slavnostnosti 

sňatečného obřadu, který musí být dodrţen v kaţdém případě, stejně jako na poţadavek 

přítomnosti dvou svědků.  

Poţadavek veřejnosti prohlášení snoubenců o vstupu do manţelství je naplněn 

v podstatě na kterémkoli místě, kam mají přístup rovněţ i jiné osoby neţ ty, které jsou 

                                                 

43
 RADVANOVÁ, Senta, et al. Občanské právo hmotné 3 : Díl čtvrtý: Rodinné právo. 5., jubilejní 

aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2009. Předpoklady manţelství a sňatku, s. 24-28. 

HRUŠÁKOVÁ, Milana, et al. Zákon o rodině ; Zákon o registrovaném partnerství : Komentář. 4. vydání. 

Praha : C.H.Beck, 2009. Manţelství, s. 8-10. 

RADVANOVÁ, Senta; ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Kurs občanského práva : Instituty rodinného práva. 1. 

vydání. Praha : C.H.Beck, 1999. Sňatek, s. 18-22.  
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sňatku naprosto nezbytně přítomny (tj. snoubenci, svědci, oddávající), jinak řečeno 

nemají přístup na toto místo zakázán. 

Slavnostní způsob uzavření manţelství zdůrazňuje váţnost rozhodnutí 

snoubenců o vstupu do manţelství. Můţeme říct, ţe jde o dodrţení obecně přijímaných 

základních pravidel společenského chování, konkrétní podoba obřadu je potom závislá 

na formě sňatku.  

Jak zákonem o rodině, tak i Úmluvou o uzavření manţelství je vţdy vyţadována 

přítomnost dvou svědků, a to obou současně a alespoň po dobu, kdy se činí rozhodná 

prohlášení. Jelikoţ se jedná o svědky úkonu, je třeba také vyţadovat, aby svědek byl 

schopen vnímat, co se před ním děje.
44

 

2.4. Předoddavkové řízení 

Jako předoddavkové řízení se označuje část tzv. sňatečného řízení (tj. procesu, 

v jehoţ rámci dochází ke vzniku manţelství), která předchází vlastnímu sňatku.
45

 Na 

tento proces se vztahují ustanovení zákona o rodině, zákona č. 301/2000 Sb., o 

matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen 

MatrZ), a vzhledem k tomu, ţe předoddavkové řízení je zvláštním správním řízením, 

vztahuje se na něj i zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen SŘ). Předoddavkové 

řízení provádí ten matriční úřad, v jehoţ správním obvodu má být manţelství uzavřeno. 

Za splnění zákonem předepsaných podmínek mají snoubenci na uzavření manţelství 

právní nárok.
46

 

ZoR v § 6 odst. 1 stanoví, ţe „snoubenci jsou povinni předloţit stanovené 

doklady, jakoţ i prohlásit, ţe jim nejsou známy okolnosti vylučující uzavření 

                                                 

44
 RADVANOVÁ, Senta, et al. Občanské právo hmotné 3 : Díl čtvrtý: Rodinné právo. 5., jubilejní 

aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2009. Předpoklady manţelství a sňatku, s. 28-32. 

HRUŠÁKOVÁ, Milana, et al. Zákon o rodině ; Zákon o registrovaném partnerství : Komentář. 4. vydání. 

Praha : C.H.Beck, 2009. Manţelství, s. 12-14. 

45
 RADVANOVÁ, Senta, et al. Občanské právo hmotné 3 : Díl čtvrtý: Rodinné právo. 5., jubilejní 

aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2009. Předpoklady manţelství a sňatku, s. 28. 

46
 HRUŠÁKOVÁ, Milana, et al. Zákon o rodině ; Zákon o registrovaném partnerství : Komentář. 4. 

vydání. Praha : C.H.Beck, 2009. Manţelství, s. 16. 
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manţelství, ţe navzájem znají svůj zdravotní stav a ţe zváţili úpravu budoucích 

majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po 

uzavření manţelství.“  

V odst. 2 dále ZoR stanoví, ţe „kdo chce uzavřít nové manţelství, je povinen 

prokázat, ţe jeho dřívější manţelství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné. Osoba, 

která dříve uzavřela registrované partnerství nebo obdobný svazek osob stejného 

pohlaví v zahraničí, je povinna prokázat, ţe toto partnerství zaniklo nebo bylo 

prohlášeno za neplatné.“  

Podle odst. 3 stejného ustanovení ZoR, „můţe matriční úřad předloţení 

stanovených dokladů prominout, je-li jejich opatření spojeno s těţko překonatelnou 

překáţkou.“ 

Výčet dokladů, které jsou snoubenci povinni matričnímu úřadu předloţit, se 

nachází v ustanoveních § 32 aţ § 37 MatrZ. Snoubenci jsou také povinni předloţit 

předepsaný tiskopis (viz. Příloha č. 1 : Dotazník k uzavření manţelství) a následující 

doklady potřebné k uzavření manţelství: 

a) platný doklad, kterým je moţné prokázat totoţnost, 

b) rodný list, 

c) doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním 

dokladem), 

d) výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu 

a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),  

e) úmrtní list zemřelého manţela, 

f) doklad o zániku předchozího manţelství nebo partnerství, 

g) jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít 

manţelství opatřené doloţkou o právní moci, 

h) osoba, jejíţ způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, 

nebo fyzická osoba stiţená duševní poruchou, která by měla za následek 

omezení způsobilosti k právním úkonům - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít 

manţelství opatřené doloţkou o právní moci. 
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Podle § 33 odst. 2 MatrZ není občan povinen předkládat výše uvedené doklady, 

pokud si skutečnosti v nich uvedené matriční úřad sám ověří nebo pokud je občan 

prokáţe občanským průkazem. 

Snoubenec, který je cizincem, předloţí matričnímu úřadu před uzavřením 

manţelství také doklad o právní způsobilosti k uzavření manţelství
47

 (nesmí být k datu 

uzavření manţelství starší 6 měsíců) a potvrzení vydané Policií České republiky o 

oprávněnosti pobytu na území České republiky
48

 (nesmí být ke dni uzavření manţelství 

starší 7 pracovních dnů).
49

 

Pokud se snoubenci rozhodnou uzavřít manţelství formou církevního sňatku, 

musí poţádat příslušný matriční úřad o vydání osvědčení o tom, ţe splnili všechny 

poţadavky zákona pro uzavření platného manţelství (§ 4b odst. 2 ZoR). Bez tohoto 

osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít. 

2.5. Formy sňatku 

Jak jiţ bylo řečeno výše, můţeme podle toho, zda se manţelství uzavírá před 

orgánem státu nebo před orgánem církve nebo náboţenské společnosti, oprávněné 

k tomu zvláštním předpisem, rozlišovat sňatek občanský (civilní) a sňatek církevní, 

popř. sňatek v některých zvláštních situacích (tj. přímé ohroţení ţivota snoubence, 

uzavření manţelství v zastoupení, sňatek v cizině). 

                                                 

47
 Podle § 19 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen ZMPS) „se způsobilost osoby uzavřít manţelství, jakoţ i podmínky jeho platnosti řídí 

právem státu, jehoţ je tato osoba příslušníkem“.  S ohledem na tzv. výhradu veřejného pořádku je tato 

způsobilost posuzována také z hlediska našeho práva.  

48
 To neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském 

hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. 

49
 Ministerstvo vnitra České republiky. Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 20. 8. 2008 [cit. 

2011-04-04]. Uzavření manţelství - podrobný návod. Dostupné z WWW: 

<http://www.mvcr.cz/clanek/uzavreni-manzelstvi-podrobny-navod.aspx>. 
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2.5.1. Občanský (civilní) sňatek 

V případě, ţe se snoubenci rozhodnou pro občanský (civilní) sňatek, budou činit 

sňatečné prohlášení před orgánem státu, tj. obecním úřadem pověřeným vést matriky, 

popřípadě úřadem, který plní jeho funkci, (dále jen „matriční úřad“).  

Česká právní úprava poměrně důsledně vymezuje okruh osob, které jsou 

oprávněny přijmout sňatečné prohlášení
50

, tj. osoba oddávajícího. Podle § 4 odst. 1 a 2 

ZoR, který stanovuje náleţitosti občanského sňatku, učiní snoubenci prohlášení o 

uzavření manţelství před starostou, místostarostou, nebo pověřeným členem 

zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo 

městských částí územně členěných statutárních měst, které jsou matričním úřadem nebo 

sice nejsou matričním úřadem, ale jeden ze snoubenců je přihlášen k trvalému pobytu 

v jeho správním obvodu.  

Do okruhu osob oprávněných přijmout sňatečné prohlášení ZoR řadí také 

primátora hlavního města Prahy, náměstka primátora hlavního města Prahy nebo 

pověřeného člena zastupitelstva hlavního města Prahy, jakoţ i primátora statutárního 

města, náměstka primátora statutárního města nebo pověřeného člena zastupitelstva 

statutárního města. 

Prohlášení o uzavření manţelství musí být učiněno v přítomnosti zaměstnance 

místně příslušného matričního úřadu, tj. v přítomnosti matrikáře (§ 4 odst. 3 ZoR). 

Manţelství se uzavírá v místě určeném příslušným úřadem pro konání 

slavnostních obřadů. Většinou jde o obřadní síně v budově obecního úřadu nebo v jiné 

budově, kterou obecní úřad pro občanské obřady vyuţívá. Uzavřít manţelství na 

kterémkoli jiném vhodném místě můţe povolit matriční úřad, do jehoţ správního 

obvodu toto místo spadá (§ 4 odst. 4 ZoR). Co je třeba rozumět pod pojmem kterékoli 

vhodné místo je v podstatě záleţitostí dohody mezi snoubenci, matrikářem a 

                                                 

50
 HRUŠÁKOVÁ, Milana, et al. Zákon o rodině ; Zákon o registrovaném partnerství : Komentář. 4. 

vydání. Praha : C.H.Beck, 2009. Manţelství, s. 15. 
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oddávajícím, vţdy by však měla být zachována slavnostní forma, veřejnost a přítomnost 

dvou svědků.
51

 

Průběh obřadu dnes není v ţádném právním předpisu přímo upraven. Původně 

byl obsaţen v dnes jiţ zrušené instrukci ministerstva vnitra č. 128 z roku 1955 Sbírky 

instrukcí a nařízení, o uzavírání manţelství před orgány místních národních výborů. 

Tato instrukce detailně stanovila jak vybavení obřadní síně, tak i postup obřadu 

(představení snoubenců a svědků oddávajícímu, projev oddávajícího, souhlasné 

prohlášení, výměnu prstenů, svatební polibek a podpis protokolu). Přestoţe tato 

instrukce byla zrušena jiţ v roce 1965, obecní úřady podle ní dodnes velmi často 

postupují.
52

  

2.5.2. Církevní sňatek 

Jestliţe se snoubenci rozhodnou pro církevní formu sňatku, budou činit 

prohlášení o uzavření manţelství před příslušným orgánem registrované církve nebo 

registrované náboţenské společnosti, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví 

nebo náboţenskou společností
53

 (§ 4a odst. 1 ZoR). Manţelství, které by bylo uzavřeno 

před jinou, neţ státem registrovanou církví nemůţe vzniknout. Otázku kdo je osobou 

pověřenou stanoví vnitřní předpisy církve. Zákonným zmocněním přijímat sňatečné 

prohlášení se církevní orgán nestává státním orgánem, ani orgánem plnícím funkci 

státního orgánu. Jeho výsada spočívá pouze v tom, ţe úřední akt, který by byl jinak 

uznán jenom církví, je státem povýšen na akt, který uznává i stát sám.
54

 Církev nebo 

                                                 

51
 VESELÁ, Renata, et al. Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy. Praha : Eurolex 

Bohemia, 2003. Občanský sňatek, s. 114-115. 

52
 HRUŠÁKOVÁ, Milana; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka . České rodinné právo. 3., přepracované a doplněné 

vydání. Brno : Masarykova univerzita a Doplněk, 2006. Občanský sňatek, s. 63-64. 

53
 § 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboţenského vyznání a postavení církví a 

náboţenských společností a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o církvích a náboţenských 

společnostech): „Registrovaná církev a náboţenská společnost můţe za podmínek stanovených tímto 

zákonem k plnění svého poslání získat oprávnění k výkonu těchto zvláštních práv konat obřady, při nichţ 

jsou uzavírány církevní sňatky podle zvláštního právního předpisu 

54
 RADVANOVÁ, Senta, et al. Občanské právo hmotné 3 : Díl čtvrtý: Rodinné právo. 5., jubilejní 

aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2009. Církevní sňatek, s. 30. 
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náboţenská společnost mohou odmítnout uzavření manţelství, protoţe snoubenci 

nesplňují církevní předpisy.
55

 

Manţelství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboţenské 

společnosti pro náboţenské obřady nebo náboţenské úkony (§ 4a odst. 2 ZoR). Tato 

otázka je tedy taktéţ řešena vnitřními předpisy církve. 

Zákon o rodině v § 4b odst. 1 stanoví, ţe podmínky uzavření manţelství uvedené 

v tomto zákoně platí i pro církevní sňatek. Můţe nastat situace, ţe manţelství sice bude 

platné z hlediska církevních předpisů, avšak podle ZoR nikoliv. V takovém případě 

můţe soud kdykoliv manţelství prohlásit za neplatné. Nastat můţe samozřejmě i opačná 

situace, kdy manţelství bude podle církevních předpisů neplatné, avšak bude splňovat 

všechny poţadavky ZoR, půjde tedy o manţelství platné. 

Jak jiţ bylo řečeno výše, aby mohl být církevní sňatek vůbec uzavřen, musí 

snoubenci oddávajícímu předloţit osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, od 

jehoţ vydání neuplynuly více neţ tři měsíce, o tom, ţe splnili všechny poţadavky 

zákona pro uzavření platného manţelství (§ 4b odst. 2 ZoR). 

Orgán státem registrované církve, nebo náboţenské společnosti, před kterým 

došlo k uzavření manţelství, je povinen do 3 pracovních dnů od uzavření manţelství 

doručit protokol o uzavření manţelství s uvedením skutečností podle zvláštního 

právního předpisu (tj. MatrZ) příslušnému matričnímu úřadu, v jehoţ správním obvodu 

bylo manţelství uzavřeno (§ 4b odst. 3 ZoR). Bez doručení tohoto protokolu nemůţe 

být novomanţelům vydán oddací list. 

Otázku vzájemného vztahu občanského a církevního sňatku řeší § 10 ZoR. Byl-

li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboţenské obřady ţádný právní 

význam.
56

 Z logiky věci vyplývá, ţe sňatek, jehoţ jádrem je vyjádření manţelského 

souhlasu, má být jen jeden, a uznává-li český právní řád církevní sňatek za řádnou 

                                                 

55
 PLECITÝ, Vladimír, et al. Základy rodinného práva. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2009. Církevní sňatek, s. 29. 

56
 Pro snoubence však můţe mít následný náboţenský obřad význam osobní, protoţe absolvováním 

takového obřadu jim bude udělena tzv. svátost manţelství. 
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formu uzavření manţelství, je nadbytečné, aby církevnímu obřadu předcházel sňatek 

občanský. V katolické církvi by měl takový postup opodstatnění pouze v případě 

„zplatnění“ manţelství kanonicky neplatného. Naproti tomu vzniklo-li platné 

manţelství formou církevního sňatku, nelze následně uzavírat jakýsi další sňatek 

formou občanskou.
57

 

2.5.3. Sňatek v případě přímého ohrožení života snoubence 

Jde o zjednodušenou formu uzavření manţelství v případě nebezpečí smrti (lat. 

in articulo mortis) toho, kdo chce manţelství uzavřít, která je v ZoR upravena 

ustanoveními § 7, § 4 odst. 5 a § 4a odst. 3. Otázka prokazování přímého ohroţení 

ţivota není zákonem upravena, má se ovšem za to, ţe by mělo být zřejmé. 

V § 7 odst. 1 ZoR je stanoveno, ţe v situaci, kdy je ţivot snoubence přímo 

ohroţen, není třeba předkládat doklady, které jsou jinak k uzavření manţelství potřebné, 

ale i v takovém případě je nutné prohlášení snoubenců o tom, ţe jim nejsou známy 

okolnosti, které by uzavření manţelství vylučovaly. 

Pokud se snoubenci v takové situaci rozhodnou pro občanský sňatek, bude 

moţné manţelství uzavřít před kterýmkoli obecním úřadem (§ 4 odst. 5 ZoR), vţdy je 

však nutná přítomnost matrikáře. 

V případě, ţe se snoubenci rozhodnou pro sňatek církevní, bude moţné 

manţelství uzavřít na kterémkoli místě (§ 4a odst. 3 ZoR), poţadavek osoby pověřené 

registrovanou církví nebo registrovanou náboţenskou společností však zůstává 

zachován. Na místě je otázka, zda je vůbec moţné v dané situaci církevní sňatek 

uzavřít, resp. zda manţelství vůbec vznikne, neboť osvobození od nutnosti předkládat 

doklady jinak potřebné k uzavření manţelství se netýká povinnosti předloţit osvědčení, 

které snoubencům pro účely církevního sňatku vydává matriční úřad. V případě 

aplikace § 17a odst. 3 ZoR můţeme konstatovat, ţe manţelství nevznikne, neboť nebyla 

                                                 

57
 HRDINA, Ignác Antonín. Církevní sňatek po novele zákona o rodině . Právník [online]. 03/1999, č. 

03/1999, [cit. 2011-04-05]. Dostupný z WWW: 

<http://casopispravnik.juristic.cz/e3/1990/1999/clanek/prstati/220573/>. 
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dodrţena podmínka stanovená v § 4b odst. 2 ZoR, tj. snoubenci oddávajícímu 

nepředloţili poţadované osvědčení. 

2.5.4. Uzavření manželství zástupcem 

ZoR v § 9 stanoví, ţe z důleţitých důvodů
58

 je moţné povolit, aby prohlášení 

jednoho ze snoubenců o tom, ţe vstupuje do manţelství, učinil jeho zástupce, kterým 

můţe být pouze zletilá fyzická osoba, jeţ není zbavena způsobilosti k právním úkonům 

ani jí tato způsobilost není omezena, a která je stejného pohlaví jako snoubenec, kterého 

zastupuje.  

 Zástupce můţe učinit prohlášení o vstupu do manţelství pouze na základě plné 

moci, která musí být písemná a podpis na ní musí být úředně ověřen. Druhý snoubenec, 

se kterým má být manţelství uzavřeno, v ní musí být přesně označen, jinak manţelství 

nevznikne (další podstatné obsahové náleţitosti vypočítává § 9 odst. 3 ZoR
59

). Odvolání 

takové plné moci je moţné a účinné pouze v tom případě, kdyţ se o něm druhý 

snoubenec dozví předtím, neţ učiní sňatečné prohlášení. 

Příslušný k udělení povolení (formou správního rozhodnutí) je krajský úřad nebo 

obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze a ve městech Brno, 

Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst. Vydání takového povolení závisí na správním 

uváţení příslušného správního orgánu a není na něj právní nárok. 

 

                                                 

58
 Výklad pojmu „důleţité důvody“ závisí na správním uváţení příslušných orgánů. Je pouze na nich, zda 

shledají důvody natolik závaţné, aby je bylo moţné označit jako „důleţité“. Dlouhodobě se v praxi za 

důleţitý důvod povaţuje zejména pobyt jednoho ze snoubenců v zahraničí. 

59
 § 9 odst. 3 ZoR: „Písemná plná moc obsahuje: 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, rodná 

čísla a místo trvalého pobytu snoubenců a zástupce, 

b) prohlášení o příjmení snoubenců a jejich společných dětí, v muţském a ţenském tvaru, 

c) prohlášení, ţe zmocniteli nejsou známy okolnosti, které by uzavření manţelství vylučovaly a 

ţe je mu znám zdravotní stav druhého snoubence a ţe zváţil úpravu budoucích majetkových 

vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manţelství.“ 
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2.5.5. Uzavření manželství v cizině 

Čeští občané mohou uzavírat sňatky i v cizině před tamním orgánem státu nebo 

církve nebo mohou uzavřít sňatek dle ustanovení § 5 ZoR v cizině před zastupitelským 

úřadem ČR
60

, který je k tomu oprávněn dle zvláštního právního předpisu
61

 (tzv. 

konzulární sňatek). 

 Způsobilost osoby k uzavření manţelství se řídí podle § 19 ZMPS, právem státu, 

jehoţ je tato osoba občanem a forma uzavření manţelství se řídí právem státu, na jehoţ 

území se manţelství uzavírá (§ 20 ZMPS). 

Chtějí-li čeští občané, aby jejich sňatek uzavřený v cizině před tamními úřady 

(tj. před tamním orgánem státu nebo církve), byl následně uznán v ČR (coţ lze většinou 

předpokládat), musí být občan ČR, který uzavíral manţelství v cizině podle tamního 

práva, způsobilý k uzavření manţelství podle práva českého. 

Z textu ustanovení § 5 ZoR je patrné, ţe tzv. konzulární sňatek lze uzavřít pouze 

za podmínky, ţe alespoň jeden ze snoubenců je občanem ČR („Občan ČR můţe v cizině 

uzavřít….“).
62

 Způsobilost uzavřít manţelství se u snoubence, který je českým státním 

občanem, posuzuje podle českého právního řádu. U snoubence, který je cizincem, se 

                                                 

60
 Srov. Stanovisko Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.8.1987, sp. zn. Cpjf 27/86: „Čs. občan můţe v cizině 

uzavřít manţelství jednak před čs. orgánem k tomu zmocněným (§ 5 zák. o rod.) nebo před státním 

orgánem zmocněným k tomu právním řádem země, kde se manţelství uzavírá. Jestliţe by tedy např. 

uzavřel čs. státní občan manţelství v cizině na území jednoho státu před zastupitelským úřadem dalšího 

cizího státu, pak by šlo o platně uzavřený sňatek jen v tom případě, kdyţ by právní řád státu, na jehoţ 

území byl sňatek uzavřen, obsahoval positivní právní úpravu, jeţ by umoţňovala uzavírání manţelství 

mezi cizími státními příslušníky před zmocněným orgánem jiného cizího státu.“ 

61
 Podle čl. 5 písm. f) vyhlášky Ministerstva zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o 

konzulárních stycích „konzulární funkce záleţí v provádění funkce notáře, civilního matrikáře a 

obdobných funkcí a ve výkonu některých funkcí administrativní povahy za předpokladu, ţe to není v 

rozporu se zákony a předpisy přijímajícího státu.“  
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 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Uzavírání sňatků v zahraničí. Právní rádce. 2006, č. 7, s. 4. 
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způsobilost uzavřít sňatek před orgánem ČR v cizině posuzuje jak podle právního řádu 

státu, jehoţ je občanem, tak i podle právního řádu českého.
63

 

V případě, ţe je ţivot snoubence přímo ohroţen, můţe v cizině přijmout 

prohlášení snoubenců o vstupu do manţelství, je-li alespoň jeden z nich státním 

občanem České republiky i kapitán lodi plující pod vlajkou České republiky, kapitán 

letadla registrovaného v České republice a velitel vojenské jednotky České republiky 

v zahraničí (§7 odst. 2 ZoR). 

2.6. Neplatnost a neexistence manželství 

Zákon o rodině stanovuje pro uzavření manţelství (sňatek) řadu podmínek, resp. 

předpokladů, které pokud nejsou splněny, mohou mít za následek závadu manţelství, 

resp. sňatku. Tyto závady můţeme rozdělit z hlediska důrazu, který je kladen na splnění 

jednotlivých předpokladů následovně: 

a) závady sankcionované neexistencí, 

b) závady sankcionované neplatností, 

c) závady nesankcionované
64

 (podle povahy závad buď dojde, popř. musí dojít 

k jejich nápravě, nebo k jejich nápravě nedojde, resp. dojít nemusí).
65

 

2.6.1. Neplatnost manželství 

Obecně můţeme říct, ţe aby mohl být právní úkon nebo právní stav neplatný, 

musí z hlediska práva nejprve existovat. V případě, ţe jiţ manţelství zaniklo, není 

moţné ho prohlásit za neplatné; výjimkou je manţelství bigamické a manţelství mezi 

příbuznými (§ 15 ZoR). ZoR v § 16 stanoví, ţe v případě, kdy bylo řízení o prohlášení 
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 FENYK, Jaroslav; ONDRUŠ, Radek. Právní styk s cizinou v trestním a netrestním řízení a před orgány 

veřejné správy. Praha : Linde, 1997. s. 205 a násl. 
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 Můţe jít např. o nepravdivost dalších prohlášení, nepředloţení potřebných dokladů apod. 

65
 RADVANOVÁ, Senta, et al. Občanské právo hmotné 3 : Díl čtvrtý: Rodinné právo. 5., jubilejní 

aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2009. Právní následky vad manţelství a sňatku, s. 36-

37. 
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manţelství za neplatné
66

 na návrh některého z manţelů jiţ zahájeno, lze neplatnost 

manţelství vyslovit i po smrti druhého manţela. Po smrti manţela, který podal návrh na 

prohlášení manţelství za neplatné, lze vyslovit neplatnost manţelství tehdy, poţádají-li 

o to do jednoho roku po jeho smrti jeho potomci. Jestliţe bylo manţelství prohlášeno za 

neplatné, povaţuje se za neuzavřené. 

Neplatnost manţelství přichází v úvahu v případě dvou okruhů závad: 

a) závady ve vlastnostech, popř. vzájemných vztazích snoubenců, 

b) závady ve sňatečném prohlášení jako projevu vůle.
67

 

Mezi závady ve vlastnostech, popř. vzájemných vztazích snoubenců řadíme 

bigamii (tzv. dvojí manţelství), příbuzenství, nedostatek věku a duševní chorobu.  

Pokud manţelství uzavře jiţ ţenatý muţ nebo vdaná ţena, popř. osoba, která 

uzavřela partnerství, pokud toto partnerství trvá, trpí ono druhé manţelství vadou, která 

je však zhojitelná (odstranitelná) a to tak, ţe předchozí manţelství (partnerství) zanikne, 

popř. je prohlášeno za neplatné (§ 11 odst. 2 ZoR). Dokud však k odstranění vady 

nedojde, můţe soud kdykoli vyslovit neplatnost, a to i bez návrhu, i v případě, ţe 

manţelství jiţ zaniklo. 

Na rozdíl od bigamie není příbuzenství překáţkou, resp. vadou, která by mohla 

být zhojena
68

, jde o absolutní zápověď manţelství (mezi předky a potomky a mezi 

sourozenci; totéţ platí o příbuzenství zaloţeném osvojením, pokud osvojení trvá). 
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 Řízení o prohlášení manţelství za neplatné upravuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále 

jen OSŘ) následovně: § 80 písm. a) stanoví, ţe „ţalobou (návrhem na zahájení řízení) lze uplatnit, aby 

bylo rozhodnuto zejména o osobním stavu (…, o neplatnosti manţelství, o určení, zda tu manţelství je či 

není,…).“  

67
 RADVANOVÁ, Senta, et al. Občanské právo hmotné 3 : Díl čtvrtý: Rodinné právo. 5., jubilejní 

aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2009. Neplatnost manţelství podle platné právní 

úpravy, s. 40. 
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 HRUŠÁKOVÁ, Milana, et al. Zákon o rodině ; Zákon o registrovaném partnerství : Komentář. 4. 

vydání. Praha : C.H.Beck, 2009. Manţelství, s. 15: „Zhojení manţelství neplatného z důvodu pokrevního 

příbuzenství je v podstatě vyloučeno. Teoreticky je moţné uvaţovat pouze o případu, kdy by po uzavření 

manţelství došlo k popření otcovství nejvyšším státním zástupcem (§ 62 ZoR). Dále v případě prostého 

osvojení by mohlo být manţelství zhojeno, jestliţe by soud osvojení zrušil (§ 73 ZoR).“ 
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Manţelství, které bylo uzavřeno i přes tuto překáţku, můţe být kdykoli prohlášeno za 

neplatné, a to i bez návrhu (§ 12 ZoR). 

V případě, ţe manţelství uzavře osoba, která sice uţ dovršila šestnácti let, avšak 

neměla k uzavření manţelství poţadované svolení soudu, můţe být takové manţelství 

prohlášeno za neplatné
69

 (i bez návrhu). Tato vada je však zhojitelná, a to buď 

dovršením osmnácti let, nebo otěhotněním manţelky. 

Uzavře-li manţelství osoba, která byla zbavena způsobilosti k právním úkonům, 

popř. osoba stiţená duševní poruchou, která by měla za následek zbavení způsobilosti 

k právním úkonům, půjde o manţelství vadné a nezhojitelné. Takové manţelství můţe 

být soudem prohlášeno kdykoliv za neplatné, a to i bez návrhu (§ 14 odst. 4 ZoR).  

Pokud však manţelství uzavře osoba, jejíţ způsobilost k právním úkonům byla 

pouze omezena, nebo osoba stiţená duševní poruchou, která by měla za následek 

omezení k právním úkonům, a to bez potřebného povolení soudu, bude její manţelství 

vadné a soud můţe vyslovit neplatnost tohoto manţelství na návrh kteréhokoli 

z manţelů. Avšak taková vada je zhojitelná tím, ţe se zdravotní stav této osoby stane 

slučitelný s účelem manţelství (§ 14 odst. 5 ZoR). 

Závady ve sňatečném prohlášení jako projevu vůle budou spočívat především 

v nedostatku způsobilosti k právnímu úkonu uzavření manţelství, který můţe spočívat 

v nedostatku věku (viz. výše) nebo v závadě v psychickém stavu (pokud by sňatečné 

prohlášení učinil ten, kdo k němu nebyl v rozhodném okamţiku způsobilý pro 

momentální duševní poruchu, bude se posuzovat podle § 104 ZoR ve spojení s § 38 

odst. 2 ObčZ a zhojení takové vady není moţné). 

Dále přichází neplatnost manţelství z důvodu nedostatečné kvality vůle v úvahu 

v případě, kdy:  

                                                 

69
 GREGOROVÁ, Zdeňka; HRUŠÁKOVÁ, Milana; STAVINOHOVÁ, J. K některým otázkám právní 

subjektivity a způsobilosti k právním úkonům u nezletilých. Právní rozhledy. 1997, č. 2: „Manţelství 

uzavřené nezletilou osobou starší 16 let bez povolení soudu je sice neplatné, to však nic nemění na 

skutečnosti, ţe zletilosti se nabývá i uzavřením neplatného manţelství.“ 
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 bylo sňatečné prohlášení vynuceno bezprávnou výhruţkou (právo 

domáhat se určení neplatnosti mají oba manţelé),  

 došlo k omylu buď v totoţnosti jednoho ze snoubenců, nebo v povaze 

právního úkonu (právo domáhat se určení neplatnosti mají oba manţelé). 

Neplatnost manţelství je moţné dovodit i v případě, ţe projev vůle nebyl určitý 

nebo srozumitelný (viz. § 37 a 39 ObčZ ve spojení s § 104 ZoR).
70

 

2.6.2. Neexistence manželství 

V případě, ţe je manţelství neexistentní, resp. zdánlivé (matrimonium non 

existens, non matrimonium), znamená to z hlediska práva skutečnost, ţe manţelství 

není (právo je neuznává), tudíţ ani nemohlo vzniknout a mít právní následky. Případné 

rozhodnutí soudu o tom, zda tu manţelství je či není, má v takovém případě pouze 

deklaratorní význam. 

Náš právní řád obsahuje v § 17a ZoR výčet případů, kdy manţelství nevznikne: 

 osoba byla donucena ke sňatečnému prohlášení fyzickým násilím, 

 manţelství bylo uzavřeno nezletilým mladším šestnácti let, 

 nebyly dodrţeny podmínky uvedené v § 4a odst. 1 ZoR, tj. sňatečné 

prohlášení nebylo učiněno před příslušným orgánem registrované církve 

nebo registrované náboţenské společnosti,  

 nebyly dodrţeny podmínky uvedené v § 4b odst. 2 ZoR, tj. snoubenci 

nepředloţili oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním 

úřadem, od jehoţ vydání neuplynuly více neţ tři měsíce, 

 nebyly dodrţeny podmínky uvedené v § 9 ZoR, tj. nebyla splněna 

některá z podmínek stanovených zákonem pro uzavření manţelství 

zástupcem. 

Toto ustanovení ač se tváří jako taxativní, ve skutečnosti taxativním není, neboť 

v dalších ustanoveních ZoR můţeme najít i jiné závady, které mají za následek 
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 RADVANOVÁ, Senta, et al. Občanské právo hmotné 3 : Díl čtvrtý: Rodinné právo. 5., jubilejní 

aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2009. Neplatnost manţelství podle platné právní 

úpravy, s. 40-43. 
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neexistenci manţelství. Jedná se např. o sňatek dvou osob stejného pohlaví nebo případ, 

kdy chybí souhlasné prohlášení snoubenců o vstupu do manţelství. Dalším nedostatkem 

tohoto ustanovení je nejednoznačnost a tvrdost jeho třetího odstavce, kdy pokud se 

budeme drţet textu zákona, způsobí nesplnění kaţdé jednotlivé náleţitosti zde uvedené 

neexistenci manţelství. 

3. Vztahy mezi manžely – jejich práva a povinnosti 

K uzavření manţelství dochází okamţikem, kdy druhý ze snoubenců prohlásí 

vůči oddávajícímu svou sňatečnou vůli. Tímto okamţikem také dochází ke vzniku práv 

a povinností, které jsou spojeny s osobním statutem vdané ţeny a ţenatého muţe, a 

které existují po celou dobu trvání manţelství. Tato práva a povinnosti můţeme 

rozlišovat podle toho, zda jsou spíše osobního nebo majetkového charakteru, dále podle 

toho, zda je jejich plnění, resp. neplnění sankcionováno nebo podle toho, jaký mají 

význam. 

Z hlediska charakteru těchto práv tedy budeme práva a povinnosti manţelů dělit 

následovně: 

a) základní práva a povinnosti osobního charakteru, 

b) další práva a povinnosti osobně-majetkového charakteru, 

c) práva a povinnosti majetkového charakteru.
71

 

3.1. Základní práva a povinnosti osobního charakteru 

Jak jiţ bylo řečeno výše, jednou z hlavních zásad, na nichţ je manţelství 

postaveno, je zásada rovnosti subjektů. Tato zásada je zakotvena jednak v článku 3 

LZPS a dále ji pak provádí ZoR v § 18 („Muţ a ţena mají v manţelství stejná práva a 

stejné povinnosti.“).  

Základními právy a povinnostmi manţelů rozumíme ty práva a povinnosti, které 

vyplývají jiţ ze samotného pojmu manţelství a existence manţelství jako trvalého 

společenství, jehoţ účelem je zaloţení rodiny a řádná výchova dětí.
72
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 RADVANOVÁ, Senta; ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Kurs občanského práva : Instituty rodinného práva. 

1. vydání. Praha : C.H.Beck, 1999. Práva a povinnosti manţelů, s. 39-40. 
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Podle § 18 ZoR jsou manţelé povinni spolu ţít, být si věrni, vzájemně 

respektovat svoji důstojnost, pomáhat si, společně pečovat o děti a vytvářet zdravé 

rodinné prostředí. Tímto ustanovením zákonodárce vytyčuje základní poţadavky na 

chování manţelů, které jsou nezbytné pro trvání manţelského sňatku. Jde v podstatě o 

prosazování mravních či etických norem, přičemţ uţ z jejich povahy vyplývá, ţe plnění 

těchto poţadavků není kontrolovatelné ani vynutitelné. 

3.1.1. Povinnost žít spolu 

Tuto povinnost lze označit jako základní poţadavek manţelského ţivotního 

společenství. Je ji však třeba pojímat široce a nezuţovat ji jenom na společné bydlení 

(Nelze však pochybovat o tom, ţe právě společné bydlení má podstatný vliv na 

vytvoření pevného citového svazku mezi muţem a ţenou.
73

). Plnění této povinnosti je 

nutné posuzovat jednak z objektivního hlediska (tzn. podle toho, co je pro manţela 

objektivně moţné např. z pracovních důvodů), jednak také z hlediska subjektivního 

(tzn. co je pro manţela únosné).  

3.1.2. Povinnost manželské věrnosti 

Tato povinnost odpovídá mravnímu a zároveň i právnímu principu monogamie, 

který odráţí společenský názor na manţelství a jeho cíle. Porušení této povinnosti bývá 

často příčinou tzv. kvalifikovaného rozvratu manţelství vedoucího k rozvodu a soudy 

obvykle porušení povinnosti věrnosti hodnotí jako lehkomyslný přístup k manţelství.
74

 

3.1.3. Povinnost vzájemně respektovat svoji důstojnost 

Právo na zachování lidské důstojnosti je ústavně zaručeným právem kaţdého 

člověka. LZPS v čl. 10 stanoví, ţe kaţdý má právo, aby byla zachována jeho lidská 
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důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. Tento princip se musí 

uplatňovat i v manţelství, zejména v souvislosti s jevem, jakým je násilí v rodině. 

3.1.4. Povinnost vzájemné pomoci 

Tuto povinnost je potřeba chápat co nejšířeji. Rozumí se jí jednak pomoc 

morální, citová a myšlenková, jednak také pomoc materiální, resp. vyţivovací, kterou je 

v případě neplnění moţné vynutit soudně. 

3.1.5. Povinnost společně pečovat o děti 

Tato povinnost velmi úzce souvisí s naplněním hlavního účelu manţelství, jímţ 

je zaloţení rodiny a řádná výchova dětí. Kaţdý z manţelů má povinnost pečovat nejen o 

společné děti, ale také o děti manţela nebo o děti svěřené
75

 do náhradní výchovy. 

3.1.6. Povinnost vytvářet zdravé rodinné prostředí 

Zdravým rodinným prostředím rozumíme kaţdé takové prostředí, ve kterém se 

členové rodiny dobře cítí a které jim umoţňuje úspěšný rozvoj. Takové prostředí je také 

podmínkou harmonického souţití manţelů a výchovy nezletilých dětí. 

3.2. Další práva a povinnosti manželů osobně-majetkového charakteru 

3.2.1. Povinnost uspokojovat potřeby rodiny 

Zákon o rodině v § 19 stanoví, ţe „o uspokojování potřeb rodiny jsou povinni 

oba manţelé pečovat podle svých schopností, moţností a majetkových poměrů. 

Poskytování peněţních a jiných prostředků na náklady společné domácnosti
76

 můţe být 

zcela nebo zčásti vyváţeno osobní péčí o společnou domácnost a děti. Neplní-li jeden z 

manţelů svoji povinnost hradit náklady společné domácnosti, rozhodne na návrh 

druhého manţela ve věci soud.“ 
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 § 33 ZoR: „Na výchově dítěte se podílí i manţel, který není rodičem dítěte, za předpokladu, ţe s ním 
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Pod pojmem „náklady společné domácnosti“ rozumíme veškeré náklady 

domácnosti nutné k tomu, aby manţelství, resp. společná rodinná domácnost prospívala. 

Řadíme mezi ně zejména výdaje spojené s úhradou nákladů na bydlení, spotřeby 

energií, pojistného, zajišťování oprav a nákladů spojených s pořízením vybavení 

domácnosti atd.
77

 Výrazem „hradit“ nerozumíme pouze poskytování peněţních 

prostředků, ale jakékoli přispívání plnící daný účel. 

3.2.2. Povinnost rozhodovat společně o záležitostech rodiny 

Podle § 20 ZoR „o záleţitostech rodiny rozhodují manţelé společně.
78

 

Nedohodnou-li se o podstatných věcech, rozhodne na návrh jednoho z nich soud.“ 

Jako záleţitosti rodiny chápeme všechno, co týká alespoň jednoho z členů 

rodiny takovým způsobem, ţe nutně ovlivňuje faktickou i právní situaci ostatních členů 

rodiny.
79

 

3.2.3. Zastupování mezi manžely 

Manţel je oprávněn zastupovat druhého manţela v jeho běţných záleţitostech, 

zejména přijímat za něho běţná plnění, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. Jednání 

jednoho manţela při obstarávání běţných záleţitostí rodiny zavazuje oba manţely 

společně a nerozdílně. To však neplatí, jestliţe jiné osobě bylo známo, ţe druhý manţel 

tyto účinky proti ní výslovně vyloučil (§ 21 ZoR). 

Běţnou záleţitostí
80

 rozumíme takovou záleţitost, která se svou kvalitou ani 

kvantitou nevymyká běţnému ţivotu rodiny. Pokud manţel jedná za svého manţela 
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v takové běţné záleţitosti, nebude k tomu potřebovat plnou moc, jedná totiţ na základě 

zákonného zmocnění jako zákonný zástupce. 

3.3. Práva a povinnosti majetkového charakteru 

Do této kategorie manţelských práv a povinností řadíme vzájemnou vyţivovací 

povinnost manţelů, společné jmění manţelů a společné bydlení manţelů. 

3.3.1. Vzájemná vyživovací povinnost mezi manžely 

Tato povinnost manţelů je upravena v § 91 ZoR následovně: „Manţelé mají 

vzájemnou vyţivovací povinnost. Neplní-li jeden z manţelů tuto povinnost, určí soud 

na návrh některého z nich její rozsah, přičemţ přihlédne k péči o společnou domácnost. 

Rozsah vyţivovací povinnosti stanoví tak, aby hmotná a kulturní úroveň obou manţelů 

byla zásadně stejná.
81

 Tato vyţivovací povinnost předchází vyţivovací povinnosti dětí.“  

Jak vyplývá z textu zákona, vyţivovací povinnost mezi manţely je zaloţena na 

zásadě vzájemnosti, coţ je odrazem principu rovnosti obou manţelů uvedenému v § 18 

ZoR a povinnosti manţelů vzájemně si pomáhat. Cílem, resp. důvodem vyţivovací 

povinnosti mezi manţely je zabezpečení stejné ţivotní úrovně obou manţelů. 

Pokud však některý z manţelů svou povinnost dobrovolně neplní vůbec, nebo 

ani v dostatečné míře, můţe se dotčený manţel obrátit k soudu s návrhem na určení 

vyţivovací povinnosti (výţivného). Při rozhodování bude soud přihlíţet k péči o 

                                                                                                                                               

nákup běţného ošacení, a naproti tomu plnění třetí osobě, pro které není právního důvodu, nebo 

poskytnutí daru nikoli nepatrné hodnoty, není běţnou záleţitostí.“ 

81
 Srov. Stanovisko Nejvyššího soudu ČR ze dne 19.12.1977, sp. zn. Cpj 36/77: „Poţadavek, aby manţelé 

měli stejnou ţivotní úroveň, je zdůvodněn jejich stejným postavením v manţelství, v rodině a společnosti 

a vyplývá i z jejich stejných práv a povinností (§ 18 ZoR). Má-li soud rozhodovat o výţivném mezi 

manţely podle uvedených zákonných hledisek, pak nestačí zjistit jen výši příjmů manţelů, ale je třeba 

zjišťovat v jednotlivém případě nejen osobní, rodinné a majetkové poměry kaţdého z nich, ale i konkrétní 

míru potřeb danou povahou práce, způsobem ţivota, zdravotním stavem kaţdého z manţelů, popřípadě 

jinými závaţnými okolnostmi.“ 
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společnou domácnost, která je stavěna na roveň výdělečné činnosti. Základním 

předpokladem tohoto určení je, ţe manţelství ještě trvá.
82

 

3.3.2. Společné jmění manželů 

Společné jmění manţelů (dále jen „SJM“)
83

 představuje zákonnou právní formu 

uspořádání vzájemných majetkových vztahů mezi manţely
84

, kterou upravuje ObčZ 

v ustanoveních § 143 aţ § 151. Jinou moţnost úpravy majetkových poměrů mezi 

manţely, popř. jeho úplné vyloučení zákon nedovoluje.  

SJM vzniká jako zákonný důsledek uzavření manţelství, a to i manţelství 

neplatného. Manţelé však mohou vznik SJM (s výjimkou věcí tvořících obvyklé 

vybavení domácnosti) zcela nebo zčásti odloţit (formou notářského zápisu), a to aţ ke 

dni zániku manţelství (§ 143a odst. 2 ObčZ). SJM nevzniká jiţ uzavřením manţelství 

také v případě, ţe manţelství uzavírá osoba, na jejíţ majetek byl vyhlášen konkurz.
85

 

Předmětem SJM podle § 143 odst. 1 ObčZ je: 

a) majetek
86

 nabytý některým z manţelů nebo jimi oběma společně za trvání 

manţelství, s výjimkou majetku získaného dědictvím nebo darem
87

, majetku 

                                                 

82
 HRUŠÁKOVÁ, Milana, et al. Zákon o rodině ; Zákon o registrovaném partnerství : Komentář. 4. 

vydání. Praha : C.H.Beck, 2009. Výţivné, s. 438. 

83
 Do přijetí zákona č. 91/1998 Sb., který se mění a doplňuje zákon o rodině, bylo majetkové právo 

manţelů upraveno jako tzv. bezpodílové spoluvlastnictví manţelu. Po přijetí tohoto zákona se předmětem 

společného jmění manţelů stávají i majetková práva a závazky manţelů. 

84
 ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanský zákoník I, II. 2. vydání. Praha : C.H.Beck, 2009. Společné jmění 

manţelů, s. 960. 

85
 § 276 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen InsZ): „Po dobu trvání účinků 

prohlášení konkursu nemůţe vzniknout nové společné jmění manţelů; uzavře-li dluţník nové manţelství, 

odkládá se vznik společného jmění manţelů ke dni zániku těchto účinků.“ 

86
 ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanské právo hmotné 1 : Díl druhý: Věcná práva. 5., jubilejní aktualizované 

vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2009. Společné jmění manţelů, s. 339: „Majetkem pro účely SJM je 

třeba rozumět především věci (movité a nemovité), pohledávky, jiná práva (např. průmyslová), která 

nejsou spjata s osobou některého z manţelů, a jiné hodnoty ocenitelné penězi (cenné papíry), pohledávky 

z vkladových a jiných účtů, vkladových listů.“  
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nabytého jedním z manţelů za majetek náleţející do výlučného vlastnictví 

tohoto manţela, jakoţ i věcí, které podle své povahy slouţí osobní potřebě
88

 

jen jednoho z manţelů, a věcí vydaných v rámci předpisů o restituci majetku 

jednoho z manţelů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením 

manţelství anebo jemuţ byla věc vydána jako právnímu nástupci původního 

vlastníka, 

b) závazky, které některému z manţelů nebo oběma manţelům společně 

vznikly za trvání manţelství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, 

který náleţí výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichţ rozsah přesahuje 

míru přiměřenou majetkovým poměrům manţelů, které převzal jeden z nich 

bez souhlasu druhého.
89

 

V § 143 odst. 2 ObčZ dále zákon stanoví, ţe stane-li se jeden z manţelů za 

trvání manţelství společníkem obchodní společnosti nebo členem druţstva, nezakládá 

nabytí podílu, včetně akcií, ani nabytí členských práv a povinností členů druţstva, účast 

druhého manţela na této společnosti nebo druţstvu, s výjimkou bytových druţstev. 

Zákon dává v § 143a odst. 1 ObčZ manţelům moţnost podle svých 

individuálních potřeb
90

 smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu (nestačí pouhá 

shodná vůle
91

) stanovený rozsah SJM buď: 

                                                                                                                                               

87
 Zařadit konkrétní majetek do SJM děděním či darováním není moţné ani v případě, kdy jsou dědici, 

resp. obdarovanými oba manţelé. Platná právní úprava umoţňuje k tomuto majetku vznik jen podílového 

spoluvlastnictví. 

88
 Nejvyšší soud ČR ve svém stanovisku ze dne 3.2.1972, sp. zn. Cpj 86/71, charakterizuje věci slouţící 

osobní potřebě jako „např. ošacení či jiné předměty obvyklé a přiměřené osobní potřeby“. 

89
 Srov. § 262a odst. 1 OSŘ: „I kdyţ není závazek součástí společného jmění, avšak vznikl za trvání 

manţelství jen jednomu z manţelů, lze pro jeho vydobytí nařídit výkon rozhodnutí na majetek patřící do 

společného jmění manţelů.“ 

90
 VLASÁKOVÁ, Lucie; KŘÍŢOVÁ, Veronika. Modifikace rozsahu SJM a odpovědnost manţelů za 

závazky. Ad Notam. 2004, č. 3, s. 61: „Jedním z nejčastějších důvodů, kdy manţelé vyuţívají moţnosti 

modifikace rozsahu SJM, bývá jejich snaha o co nejširší ochranu majetku ve SJM a výlučného majetku 

obou manţelů.“ 

91
 Srov. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.7.2008, sp. zn. 22 Cdo 2779/2008: „Tam, kde jsou 

dány zákonné předpoklady pro zařazení věci do společného jmění (§ 143 ObčZ), mohou věc manţelé 

učinit předmětem výlučného majetku jen způsobem stanoveným zákonem, tedy zejména zúţením 
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a) rozšířit tak, ţe předmětem SJM se stanou i majetek a závazky, které jinak 

zákon z předmětu SJM vylučuje nebo  

b) zúţit, tj. z předmětu SJM se smlouvou vylučuje majetek a závazky (aţ na 

věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti
92

), které by jinak ze 

zákona tvořily předmět SJM, přičemţ zůstávají ve vlastnictví některého 

z manţelů.  

Takto mohou manţelé změnit rozsah majetku a závazků nabytých či vzniklých v 

budoucnosti, ale i majetku a závazků, které jiţ tvoří jejich SJM.
93

 Předmětem této 

smlouvy mohou být i jednotlivé majetkové hodnoty a závazky. Jestliţe je předmětem 

smlouvy nemovitost, která jiţ náleţí do SJM nebo do výlučného majetku jednoho z 

nich, nabývá smlouva účinnosti vkladem do katastru nemovitostí.  

Upravit své budoucí majetkové vztahy v manţelství můţou formou tzv. 

předmanţelské smlouvy (písemná, forma notářského zápisu) kdykoliv před uzavřením 

manţelství i snoubenci (§ 143a odst. 3 ObčZ). 

                                                                                                                                               

společného jmění (§ 143a ObčZ); k takové modifikaci je třeba notářského zápisu. Pouhá shodná vůle 

nabýt věc do výlučného majetku nemůţe věc ze společného jmění vyloučit.“ 

92
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.3.2002, sp. zn. 22 Cdo 1476/2000: „Došlo-li ke zúţení 

společného jmění manţelů na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti, došlo současně k 

zániku společného jmění manţelů k ostatním věcem, které netvoří vybavení společné domácnosti. Pokud 

však po zániku společného jmění manţelů k uvedeným věcem nenásledovalo jejich vypořádání ve smyslu 

§ 149 a § 150 ObčZ, tj. dohodou účastníků, rozhodnutím soudu nebo nastoupením fikce vzniku 

podílového spoluvlastnictví, platí ohledně těchto věcí reţim společného jmění manţelů.“ 

93
 Takto zúţený rozsah SJM nelze rozšířit rozhodnutím soudu. Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze 

dne 29.4.2010, sp. zn. 22 Cdo 3942/2008: „Z oddělené úpravy smluvních zásahů do rozsahu SJM a 

zúţení provedeného na základě rozhodnutí soudu a z výslovného odkazu na moţnost zásahu soudu do 

zúţeného SJM (§ 148 odst. 4 ObčZ ) formou jeho rozšíření pouze v případě, kdy bylo SJM zúţeno aţ na 

věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti soudním rozhodnutím (§ 148 odst. 1, 2 ObčZ ), podle názoru 

dovolacího soudu jednoznačně vyplývá, ţe smluvní zásah manţelů do zákonného rozsahu jejich 

majetkového společenství nemůţe být v daném případě dotčen soudním rozhodnutím. Jestliţe tedy 

manţelé postupem podle § 143a ObčZ zúţili své SJM, nemůţe dojít k jeho rozšíření do předchozího 

rozsahu na základě rozhodnutí soudu.“ 
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Pokud není prokázán opak
94

, má se za to, ţe majetek nabytý a závazky vzniklé 

za trvání manţelství tvoří společné jmění manţelů, tzv. vyvratitelná právní domněnka 

společného jmění (§ 144 ObčZ). 

Z důvodu ochrany třetích osob, kterých se obsah smlouvy o zúţení rozsahu 

společného jmění manţelů můţe v jejich právním postavení nějak dotknout, ObčZ v § 

143a odst. 4 stanoví, ţe manţelé se mohou vůči jiné osobě na uvedené smlouvy odvolat 

jen tehdy, jestliţe je jí obsah této smlouvy znám. Nepostačuje však vědomost o 

existenci smlouvy jako takové, je nutná znalost jejího konkrétního obsahu.
95

 

Podle § 148 ObčZ zúţit SJM aţ na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti 

můţe ze závaţných důvodů na návrh některého z manţelů i soud. Závaţným důvodem 

můţe být například takové chování některého z manţelů, které bezdůvodným a 

neúčelným přebíráním závazků zatěţuje integritu SJM. Můţe to být i chování některého 

z manţelů např. ve vztahu k nezletilým dětem.
96

 Soud je povinný tak učinit na návrh 

jednoho z manţelů i v případě, ţe jeden z manţelů získal oprávnění k podnikatelské 

činnosti nebo se stal neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti. Jestliţe 

bylo o zúţení SJM jedním z uvedených způsobů soudem rozhodnuto, nemůţe dojít 

k jeho rozšíření bez dalšího rozhodnutí soudu učiněného na návrh jednoho z manţelů (§ 

148 odst. 4 ObčZ). 

Obsahem SJM jsou práva a povinnosti manţelů vznikající: 

a) mezi manţely navzájem nebo 

b) mezi manţely a třetími osobami.
97

 

Zákon stanoví, ţe majetek, který tvoří SJM, uţívají a udrţují oba manţelé společně (§ 

145 odst. 1 ObčZ). O tom, jak bude tento majetek uţíván, by se měli manţelé mezi 

                                                 

94
 Důkaz o existenci jiného reţimu nese ten z manţelů, který tvrdí, ţe konkrétní věc, právo nebo závazek 

do společného jmění nepatří. 

95
 VESELÁ, Renata, et al. Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy. Praha : Eurolex 

Bohemia, 2003. Společné jmění manţelů, s. 133. 

96
 ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanský zákoník I, II. 2. vydání. Praha : C.H.Beck, 2009. Společné jmění 

manţelů, s. 991. 

97
 ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanské právo hmotné 1 : Díl druhý: Věcná práva. 5., jubilejní aktualizované 

vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2009. Společné jmění manţelů, s. 343. 
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sebou dohodnout; pokud se však o společném uţívání nedohodnou, rozhodne mezi nimi 

soud. Obvyklou správu majetku náleţejícího do SJM můţe vykonávat kaţdý z manţelů. 

V ostatních záleţitostech je třeba souhlasu obou manţelů, jinak bude právní úkon 

neplatný (§ 145 odst. 2 ObčZ). Pojmy „obvyklá správa“ a „ostatní záleţitosti“
98

 je nutno 

vykládat s ohledem na majetkové poměry kaţdé konkrétní rodiny. 

Podle § 145 odst. 3 ObčZ závazky, které tvoří společné jmění manţelů, plní oba 

manţelé společně a nerozdílně (tzv. solidární závazky manţelů) a odpovídají za ně 

veškerým svým majetkem (tzn. jak majetkem, který je předmětem SJM, tak majetkem 

který je výlučným majetkem jednoho z manţelů).  

K odlišnému závěru však došel Nejvyšší soud ČR
99

, který ve svém rozsudku 

konstatoval, ţe „splnění závazku náleţejícího do SJM, sjednaného jen jedním 

z manţelů, nemůţe věřitel v nalézacím řízení vymoci po druhém z těchto manţelů; 

právo věřitele domáhat se při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojení závazku 

povinného manţela postiţením SJM tím není dotčeno.“ Důvodem takového závěru byl 

fakt, ţe „představa, podle které splnění závazku náleţejícího do SJM, sjednaného jen 

jedním z manţelů můţe věřitel v nalézacím řízení vymoci i (jen) po druhém z těchto 

manţelů vnáší značnou nejistotu do právních vztahů vzniklých na základě smluv, a to 

nejen na straně dluţníka, nýbrţ i na straně věřitele. Závazky náleţející do SJM 

nasmlouvané jedním z manţelů nemusí mít charakter peněţitých závazků, přičemţ 

                                                 

98
 Výklad těchto pojmů viz. ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanský zákoník I, II. 2. vydání. Praha : C.H.Beck, 

2009. Společné jmění manţelů, s. 981: „Soudní praxe nepovaţuje za obvyklou správu majetku např. 

darování nemovitosti nebo poskytnutí daru nikoli nepatrné hodnoty třetí osobě anebo zastavení 

nemovitosti. Naproti tomu věcí náleţející do obvyklé správy majetku bude např. nadále obstarávání 

běţného chodu domácnosti (nákupy spotřebních předmětů, pokud mají přiměřený rozsah a hodnotu), 

obstarávání běţných oprav v domácnosti, plnění pravidelných platebních povinností (jako jsou např. 

placení záloh za tzv. sluţby spojené s uţíváním bytu, poplatků pro školní jídelnu dětí manţelů nebo 

obstarávání jiných osobních potřeb dětí manţelů).“ 

99
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 12.9.2007, sp. zn. 31 Odo 677/2005. 
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můţe jít o závazky, jeţ druhý manţel sice splnit můţe, nebude však k tomu odborně 

vybaven.“
100 

V odst. 4 ustanovení § 145 ObčZ zákon dále uvádí, ţe z právních úkonů 

týkajících se SJM jsou oprávněni a povinni oba manţelé společně a nerozdílně.  

Problematiku podnikání jednoho z manţelů řeší § 146 ObčZ následovně: 

„Majetek ve společném jmění manţelů nebo jeho část můţe jeden z manţelů pouţít k 

podnikání se souhlasem (není vyţadována písemná forma) druhého manţela. Souhlas je 

třeba udělit při prvním pouţití majetku ve společném jmění manţelů nebo jeho části. K 

dalším právním úkonům souvisejícím s podnikáním jiţ souhlas druhého manţela není 

třeba.“  

V následujícím ustanovení § 147 ObčZ však zákon připouští moţnost odchylné 

úpravy správy SJM, na které se manţelé (popř. snoubenci) dohodnou, a to smlouvou 

uzavřenou formou notářského zápisu. Obdobně zde platí ustanovení § 143a odst. 4 

ObčZ, ţe se manţelé na příslušnou, mezi nimi uzavřenou smlouvu mohou odvolávat 

vůči třetí osobě jen tehdy, jestliţe jí byl obsah smlouvy znám. 

Vzhledem k tomu, ţe SJM úzce souvisí s existencí manţelství, zaniká nejpozději 

se zánikem manţelství (§ 149 odst. 1 ObčZ), tj. smrtí některého z manţelů nebo právní 

mocí rozsudku o rozvodu manţelství. Za trvání manţelství můţe SJM zaniknout buď 

prohlášením konkurzu
101

 nebo pravomocným výrokem trestního soudu o propadnutí 

majetku nebo jeho části státu
102

. 

                                                 

100
 Srov. ELIÁŠ, Karel, et al. Občanský zákoník : Velký akademický komentář : Svazek I. Praha : Linde, 

2008. Společné jmění manţelů, s. 660: V případě závazků tvořících SJM dochází k „zaloţení pasivní, 

dluţnické solidarity v případě všech závazků, které náleţí do společného jmění manţelů“. 

Srov. MALENOVSKÝ, Radek. K ţalobě na splnění závazku náleţejícího do SJM, sjednaného jen s 

jedním z manţelů. Právní rozhledy. 2008, č. 20, s. 747. 

Srov. SPÁČIL, Jiří. Tři aktuální sporné otázky společného jmění manţelů. Soudní rozhledy. 2008, č. 3, s. 

84. 

101
 Viz. § 268 odst. 1 InsZ: „Prohlášením konkursu zaniká společné jmění dluţníka a jeho manţela; byl-li 

vznik společného jmění dluţníka a jeho manţela vyhrazen ke dni zániku manţelství, má prohlášení 

konkursu stejné majetkoprávní účinky jako zánik manţelství.“ 

102
 Viz. § 52 odst. 1 TrZ. 
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Zanikne-li SJM (stejně tak pokud dojde k jeho zúţení), provede se jeho 

vypořádání (tj. rozdělení majetku a závazků, které do něj spadaly v den zániku, mezi 

manţely) podle § 149 odst. 2 ObčZ, přičemţ se vychází z následujících zásad: 

 podíly obou manţelů na SJM, tj. jak na majetku, tak na závazcích, jsou 

stejné (vyvratitelná domněnka), 

 kaţdý z manţelů je oprávněn poţadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého 

vynaloţil na společný majetek, a je povinen nahradit, co ze společného 

majetku bylo vynaloţeno na jeho ostatní majetek (realizace tzv. zápočtů), 

 při vypořádání se přihlédne především k potřebám nezletilých dětí; důleţité 

je tedy i hledisko toho, který z manţelů získá děti do péče, 

 přihlédne se také k tomu, jak se kaţdý z manţelů staral o rodinu, a k tomu 

jak se zaslouţil o nabytí a udrţení společného jmění. Při určení míry 

přičinění je třeba vzít téţ zřetel k péči o děti a k obstarávání společné 

domácnosti. 

K vypořádání SJM můţe podle ObčZ dojít následujícími způsoby: 

a) dohodou manţelů, resp. bývalých manţelů (§ 150 odst. 1, 2 ObčZ),  

b) soudním rozhodnutím (§ 150 odst. 3 ObčZ), 

c) uplatněním zákonné domněnky (§ 150 odst. 4 ObčZ). 

Pokud dojde k vypořádání SJM dohodou, musí mít tato dohoda písemnou formu 

(pokud je předmětem SJM nemovitost, nabývá dohoda účinnosti vkladem do katastru 

nemovitostí) a nesmí jí být dotčena práva věřitelů (tak, ţe jí dojde ke zmenšení majetku 

dluţníka a v jejím důsledku věřitel nemůţe dosáhnout uspokojení své pohledávky z 

majetku dluţníka). Dohoda se samozřejmě můţe týkat i jen části společného majetku, o 

zbytku majetku buď rozhodne soud, nebo se uplatní zákonná domněnka. 

Jestliţe se manţelé na vypořádání SJM nedohodnou, můţe je na návrh některého 

z manţelů provést soud. Ţalobu na vypořádání musí podat jeden z manţelů ve lhůtě tří 

let od zániku SJM. Soud není podanou ţalobou vázán ani ohledně ceny věcí (soud 

vychází z cen odpovídajících cenám platných v době, kdy se provádí vypořádání) ani 

ohledně jejich přikázání tomu kterému z nich. Vázán však je výčtem věcí, které 

účastníci učinili předmětem vypořádání. 
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V případě, ţe k zániku SJM dojde z důvodu smrti jednoho z manţelů, provede 

vypořádání SJM soud v dědickém řízení podle § 175l OSŘ tak, ţe rozhodne o obvyklé 

ceně tohoto majetku v době smrti zůstavitele a určí podle zásad uvedených v ObčZ 

(zejm. v § 149 ObčZ), co z tohoto majetku patří do dědictví a co patří pozůstalému 

manţelovi. 

Nedošlo-li do tří let od zániku SJM k jeho vypořádání dohodou nebo nebyl-li 

podán návrh na jeho vypořádání rozhodnutím soudu, uplatní se zákonná domněnka, 

podle které platí ohledně movitých věcí, ţe se manţelé vypořádali podle stavu, v jakém 

kaţdý z nich věci ze společného jmění manţelů pro potřebu svou, své rodiny a 

domácnosti výlučně jako vlastník uţívá. O ostatních movitých věcech a o nemovitých 

věcech platí, ţe jsou v podílovém spoluvlastnictví a ţe podíly obou spoluvlastníků jsou 

stejné; totéţ platí přiměřeně o ostatních majetkových právech, pohledávkách a 

závazcích manţelům společných.  

Jestliţe za trvání manţelství společné jmění zaniklo, můţe být obnoveno jen 

rozhodnutím soudu vydaným na návrh jednoho z manţelů (§ 151 ObčZ). Toto 

rozhodnutí působí ex nunc, takţe se vztahuje jenom na to, co bylo nabyto po právní 

moci tohoto rozhodnutí, nevztahuje se však na majetek dříve nabytý.
103

  

3.3.3. Společné bydlení manželů 

Úpravu právních důvodů společného bydlení manţelů najdeme roztroušenou 

v několika institutech ObčZ, a to: 

 společný nájem bytu manţely (§ 703 a násl. ObčZ), který vzniká zásadně ke 

všem nájemním bytům okamţikem uzavření manţelství; základní 

podmínkou je, ţe spolu manţelé trvale ţijí. 

                                                 

103
 Srov. Stanovisko Nejvyššího soudu ČR ze dne 3.2.1972, sp. zn. Cpj 86/71: „Občanský zákoník, který 

vylučuje moţnost zrušení bezpodílového spoluvlastnictví manţelů dohodou, nepřipouští ani moţnost 

dohody manţelů o jeho obnovení. Obnovení zaniklého bezpodílového spoluvlastnictví je moţné jenom 

rozhodnutím soudu vydaným za trvání manţelství na návrh jednoho z manţelů. Toto rozhodnutí působí 

ex nunc, takţe se vztahuje jenom na to, co bylo nabyto po právní moci tohoto rozhodnutí, nevztahuje se 

však na majetek dříve nabytý.“ 
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 společný podnájem bytu nebo části bytu manţely (§ 719 ObčZ), který 

vzniká společnou smlouvou manţelů jako podnájemců a nájemce za 

souhlasu pronajímatele, tj. vlastníka. 

 společné vlastnictví domu nebo bytu (§ 137 a násl., § 143 a násl. ObčZ) jako 

součásti SJM nebo podílového spoluvlastnictví. 

 věcná břemena (§ 151n a násl. ObčZ) vznikající písemnou smlouvou mezi 

vlastníkem nemovitosti a manţely jako oprávněnými osobami. 

 tzv. odvozené důvody bydlení (např. manţel je výlučným vlastníkem domu 

nebo bytu). 

 inominátní smlouvy, tj. takové smlouvy, které nejsou v zákoně zvláště 

upraveny a neodporují obsahu nebo účelu zákona.
104

 

4. Zánik manželství 

4.1. Zánik manželství smrtí, prohlášením manžela za mrtvého 

Zákon o rodině v § 22 odst. 1 stanoví, ţe manţelství zaniká smrtí jednoho 

z manţelů. V případě, ţe zemřou manţelé současně, zaniká manţelství smrtí prvního z 

nich. Právní následky smrti manţela nastávají uţ okamţikem smrti, a ne aţ deklarací 

smrti (tj. ohledání, vystavení úmrtního listu apod.). Pozůstalému manţelovi zůstává 

právo uţívat i nadále příjmení získané uzavřením manţelství. 

Manţelství zaniká také prohlášením jednoho manţela za mrtvého, a to dnem, 

kdy rozhodnutí o tom nabude právní moci (§ 22 odst. 1 ZoR). V případě, kdy není 

moţné prokázat smrt předepsaným způsobem, prohlásí soud osobu za mrtvou, zjistí-li 

její smrt jinak (např. letecká havárie). Za mrtvou prohlásí také nezvěstnou osobu, lze-li 

se zřetelem ke všem okolnostem usoudit, ţe jiţ neţije (§ 7 odst. 2 ObčZ).
105

 

                                                 

104
 HRUŠÁKOVÁ, Milana; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka . České rodinné právo. 3., přepracované a doplněné 

vydání. Brno : Masarykova univerzita a Doplněk, 2006. Společné bydlení manţelů, s. 104-106. 

105
 Srov. HOLUB, Miloš. Zánik manţelství prohlášením manţela za mrtvého v českém právu – úvahy nad 

interpretací § 22 odst. 1 ZOR . Právní rozhledy. 2008, č. 11, s. 405. 
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Zákon o rodině v § 22 odst. 2 obsahuje úpravu i pro případ, ţe manţel, který byl 

prohlášen za mrtvého, ve skutečnosti ţije. V takovém případě dojde ke zrušení 

prohlášení manţela za mrtvého, přičemţ se zaniklé manţelství neobnoví, jestliţe 

mezitím manţel toho, kdo byl prohlášen za mrtvého, uzavřel manţelství nové. 

V případě, ţe nové manţelství uzavřeno nebylo, obnoví se to původní dnem, kdy bylo 

pravomocně rozhodnuto, ţe se zrušuje prohlášení manţela za mrtvého. 

4.2. Zánik manželství rozvodem 

Rozvod manţelství je v platné právní úpravě jediným způsobem zrušení 

manţelství za ţivota obou manţelů a v současné době je chápán jako legitimní řešení 

konfliktu mezi manţely. Vzhledem k vysoké míře rozvodovosti (viz. Příloha č. 2: 

Úhrnná rozvodovost a průměrná délka trvání manţelství při rozvodu) není rozvod 

institutem, který by stát podporoval.  

Právní úprava rozvodu obsaţená v ZoR je zaloţena pouze na jediném důvodu 

rozvodu, kterým je tzv. kvalifikovaný rozvrat. Podle § 24 odst. 1 ZoR můţe soud 

manţelství na návrh některého z manţelů rozvést, jestliţe je manţelství tak hluboce a 

trvale rozvráceno, ţe nelze očekávat obnovení manţelského souţití. Kvalifikovaný 

rozvrat, je objektivní skutečností
106

, projevuje se navenek, tudíţ je i prokazatelný. 

Kvalifikovanost takového rozvratu je dána nejenom jeho délkou a intenzitou, ale i 

skutečností, ţe v důsledku tohoto rozvratu spolu manţelé neţijí.
107

 

Mají-li manţelé nezletilé (společné) děti, nemůţe být manţelství rozvedeno, 

pokud by to bylo v rozporu se zájmem těchto dětí, daným zvláštními důvody (§ 24 odst. 

2 ZoR). Mezi takové zvláštní důvody můţeme řadit např. invaliditu dítěte, jeho fyzické 

nebo psychické postiţení apod. Dalším prvkem ochrany nezletilých dětí v rozvodovém 

                                                 

106
 Srov. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.4.1969, sp. zn. 1 Cz 13/69: „Základním kritériem 

úvahy, zda je manţelství účastníků váţně rozvráceno, jsou hlediska objektivní, v podstatě hlediska 

morálky; avšak nelze ponechat bez povšimnutí, jak se s porušením zákonem uloţených povinností 

manţelů či jiných pravidel chování v manţelství vypořádal ten z manţelů, jehoţ zájmy tím byly dotčeny.“ 

107
 HRUŠÁKOVÁ, Milana, et al. Zákon o rodině ; Zákon o registrovaném partnerství : Komentář. 4. 

vydání. Praha : C.H.Beck, 2009. Rozvod, s. 70. 
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řízení je skutečnost, ţe manţelství nelze rozvést, dokud nenabude právní moci 

rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu (§ 25 ZoR). 

V současnosti ZoR upravuje tři moţné varianty rozvodu, přičemţ kritériem pro 

rozlišení je jednak skutečnost, zda se zjišťují příčiny rozvratu manţelství, jednak také 

dočasně existující moţnost zamítnout návrh na rozvod, pokud ţalovaná strana vyuţije 

moţnost obrany tzv. tvrdostní klauzulí.
108

 U všech variant rozvodu se bude také 

přihlíţet k ustanovení § 24 odst. 2 ZoR chránícímu zájmy nezletilých dětí. 

4.2.1. Rozvod se zjišťováním příčin rozvratu 

Jde o základní variantu rozvodu, často označovanou jako tzv. sporný rozvod 

upravenou v § 24 odst. 1 ZoR, který stanoví, ţe soud můţe manţelství na návrh 

některého z manţelů rozvést, jestliţe je manţelství tak hluboce a trvale rozvráceno, ţe 

nelze očekávat obnovení manţelského souţití. Ţalující manţel je povinen prokázat 

existenci kvalifikovaného rozvratu manţelství i s uvedením příčin tohoto rozvratu, 

přičemţ soud tyto příčiny bere při svém rozhodování v úvahu. Nejde však o zjišťování 

viny na rozvratu, i kdyţ tyto příčiny můţou mít jisté hmotněprávní důsledky (např. 

v souvislosti s vypořádáním SJM). 

Řízení o rozvodu manţelství se zahajuje na návrh a aktivní legitimaci mají 

pouze manţelé. Podle § 100 odst. 2 OSŘ vede soud manţele k odstranění příčin 

rozvratu a usiluje o jejich smíření. V řízení o rozvodu se rozhoduje rozsudkem 

(statusovým) a manţelství je rozvedeno okamţikem nabytí právní moci tohoto 

rozsudku. 

4.2.2. Rozvod bez zjišťování příčin rozvratu 

Jde o variantu rozvodu, často označovanou také jako tzv. smluvený
109

 

(konsenzuální) nebo nesporný rozvod upravený v § 24a ZoR. Do platného právního 

řádu byl zaveden aţ zákonem č. 91/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o rodině. 

                                                 

108
 RADVANOVÁ, Senta, et al. Občanské právo hmotné 3 : Díl čtvrtý: Rodinné právo. 5., jubilejní 

aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2009. Zánik manţelství rozvodem, s. 58. 

109
 Nutno podotknout, ţe toto označení můţe být poněkud zavádějící a nevhodné zejména proto, ţe za 

určitých podmínek, i kdyţ se manţelé na rozvodu dohodli, soud manţelství rozvést nemusí. 
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Tato varianta je vhodná zejména tehdy, kdy se manţelé sami dohodnou jak na rozvodu 

samotném, tak i na úpravě majetkových poměrů a poměrů ke společným nezletilým 

dětem, a nezatěţují řešením těchto otázek soud. 

Jestliţe manţelství trvalo alespoň jeden rok (smyslem je předejít zcela 

neuváţeným rozvodům), manţelé spolu nejméně šest měsíců neţijí a k návrhu na 

rozvod se druhý manţel připojí (oba manţelé shodně tvrdí kvalifikovaný rozvrat 

manţelství), má se za to, ţe podmínky uvedené v ustanovení § 24 odst. 1 ZoR jsou 

splněny. Soud nezjišťuje příčiny rozvratu a manţelství rozvede, jsou-li předloţeny 

a) písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy účastníků upravující pro dobu 

po tomto rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů
110

, práva a 

povinnosti společného bydlení a případnou vyţivovací povinnost,  

b) pokud mají manţelé společné nezletilé dítě, předloţí i pravomocné 

rozhodnutí soudu (péče o nezletilé) o schválení dohody o úpravě poměrů 

nezletilých dětí pro dobu po rozvodu. 

Právní účinky těchto smluv nastávají aţ dnem právní moci rozhodnutí o rozvodu 

manţelství.
111

 

4.2.3. Ztížený rozvod (s tvrdostní klauzulí) 

Stejně jako rozvod bez zjišťování příčin podle § 24a ZoR byl i tzv. ztíţený 

rozvod podle § 24b ZoR do platného právního řádu zaveden aţ zákonem č. 91/1998 Sb., 

kterým se mění a doplňuje ZoR.  

Zákon stanoví, ţe soud nevyhoví návrhu na rozvod, s nímţ nesouhlasí manţel, 

který se na rozvratu manţelství porušením manţelských povinností převáţně nepodílel 

a jemuţ by byla rozvodem způsobena zvlášť závaţná újma, pokud mimořádné okolnosti 

                                                 

110
 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14.6.2001, sp. zn. 30 Cdo 257/2001: „Smlouva o 

vypořádání vzájemných majetkových práv manţelů, kterou zákon podmiňuje rozvod dohodou manţelů 

bez zjišťování příčin rozvratu, je platná pouze v případech rozvodu, o němţ bylo rozhodnuto podle § 24a 

ZoR.“ 

111
 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10.4.2008, sp. zn. 22 Cdo 1295/2007: „Smlouva o 

vypořádání vzájemných majetkových práv manţelů uzavřená ve smyslu ustanovení § 24a odst. 1 ZoR je 

účinná pouze za předpokladu, ţe o rozvodu bylo rozhodnuto podle § 24a ZoR.“ 
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(např. např. s ohledem na věk, zdravotní stav či sociální poměry některého z 

manţelů
112

) svědčí ve prospěch zachování manţelství. Jde o případy, kdy se rozvod pro 

jednoho z manţelů jeví jako nespravedlivá tvrdost
113

 a je jen věcí úvahy soudu, zda 

nesouhlasícímu manţelovi ochranu poskytne. 

Podle § 24b ZoR jestliţe však manţelé spolu neţijí po dobu delší neţ tři roky, 

soud manţelství rozvede, jsou-li splněny podmínky § 24 ZoR. 

4.2.4. Ochrana nezletilých dětí při rozvodu manželství rodičů 

Rozvod manţelství rodičů můţe mít značný negativní dopad na nezletilé dítě 

(není podstatné, zda jde o dítě vlastní nebo o dítě cizí, svěřené manţelům do péče), 

zejména ve věku největší dětské vnímavosti, resp. lability (tj. přibliţně od 4 do 12 let, 

resp. 15 let). Zákon však chrání pouze děti vlastní, resp. osvojené.
114

 

ZoR v § 25 stanoví, ţe manţelství nelze rozvést, dokud nenabude právní moci 

rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po
115

 rozvodu, které vydá soud v 

řízení podle § 176 OSŘ
116

 (soud můţe řízení zahájit i z úřední povinnosti). Účinky 

rozhodnutí nastanou teprve právní mocí rozsudku o rozvodu. Hlavním cílem tohoto 

ustanovení je zabránit dlouhodobým sporům o děti po rozvodu manţelství.  

Zákon dále stanoví kritéria pro svěření dítěte do výchovy (viz. § 26 ZoR): „Před 

rozhodnutím, kterým se rozvádí manţelství rodičů nezletilého dítěte, upraví soud jejich 

práva a povinnosti k dítěti pro dobu po rozvodu, zejména určí, komu bude dítě svěřeno 

                                                 

112
 KRÁLÍK, Michal. Zamyšlení nad některými novelizovanými ustanoveními zákona o rodině z pohledu 

soudní praxe. Právní rozhledy. 1998, č. 7, s. 352. 

113
 HRUŠÁKOVÁ, Milana, et al. Zákon o rodině ; Zákon o registrovaném partnerství : Komentář. 4. 

vydání. Praha : C.H.Beck, 2009. Rozvod, s. 88. 

114
 RADVANOVÁ, Senta, et al. Občanské právo hmotné 3 : Díl čtvrtý: Rodinné právo. 5., jubilejní 

aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2009. Zánik manţelství rozvodem, s. 61. 

115
 Srov. Nález Ústavního soudu ČR ze dne 22.4.2002, sp. zn. IV. ÚS 455/2001: „Názor, ţe rozsudek o 

úpravě práv a povinností rodičů k nezletilým dětem na dobu do rozvodu manţelství lze vykonat i po 

tomto rozvodu, Ústavní soud nesdílí a povaţuje jej za rozporný s čl. 32 odst. 1 LZPS.“ 

116
 § 176 odst. 1 OSŘ: „Ve věcech péče soudu o nezletilé se ve věci samé rozhoduje rozsudkem o 

výchově a výţivě nezletilých dětí, o styku rodičů, prarodičů a sourozenců s nimi, ….“ 
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do výchovy a jak má kaţdý z rodičů přispívat na jeho výţivu (odst. 1). Rozhodnutí o 

úpravě výkonu rodičovské zodpovědnosti můţe být nahrazeno dohodou rodičů, která ke 

své platnosti potřebuje schválení soudu (odst. 3). Úpravu styku rodičů (popř. prarodičů 

a sourozenců) s dítětem obsahuje § 27 ZoR. Změní-li se poměry, můţe podle § 28 ZoR 

soud změnit i bez návrhu rozhodnutí nebo dohodu rodičů o výkonu jejich rodičovských 

práv a povinností. 

4.3. Vyživovací povinnost mezi rozvedenými manžely 

ZoR i v případě vyţivovací povinnosti mezi rozvedenými manţely vychází 

z ústavní rovnosti muţe a ţeny, ze zásady dobrovolnosti a vzájemnosti plnění 

výţivného.
117

 Rozvedený manţel, který se není schopen sám ţivit
118

, můţe ţádat od 

bývalého manţela, aby mu přispíval na přiměřenou výţivu
119

 podle svých schopností, 

moţností a majetkových poměrů. Nedohodnou-li se, rozhodne soud o výţivném na 

návrh některého z nich (§ 92 odst. 1 ZoR).  

Cílem tohoto ustanovení je zmírnit rozdíl v ekonomické úrovni manţelů, který je 

důsledkem rozvodu. Vyţivovací povinnost trvá po dobu, kdy se není jeden z manţelů 

schopný ţivit (je odkázaný na druhého manţela).
120

 Dalším předpokladem je, ţe 

oprávněný manţel poţádá bývalého manţela (povinného) o výţivné a skutečnost, ţe 

                                                 

117
 KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Vyţivovací povinnost mezi rozvedenými manţely podle velké novely 

zákona o rodině účinné k 1. 8. 1998 . Právní rozhledy. 1998, č. 8, s. 389. 

118
 Srov. Rozhodnutí Krajského soudu Ústí nad Labem ze dne 5.10.2005, sp. zn. 10 Co 459/2005: 

„Jestliţe rozvedený manţel pracuje, dosahuje z výkonu své pracovní činnosti mzdu, z níţ je objektivně 

schopen uspokojovat své ţivotní potřeby (slovy zákona o rodině: "sám se ţivit"), není tím splněn 

obligatorní předpoklad pro určení výţivného ve smyslu ust. § 92 odst. 1 ZoR.“ 

119
 Srov. Stanovisko Nejvyššího soudu ČSR ze dne 29.12.1984, sp. zn. Cpj 51/84: „Za přiměřenou výţivu 

se nepovaţují jen nezbytné náklady na stravování, ale téţ na uspokojování dalších nezbytných potřeb 

rozvedeného manţela vyplývajících z jeho věku, zdravotního stavu, způsobu ţivota apod.“ 

120
 Srov. Stanovisko Nejvyššího soudu ČSR ze dne 19.12.1977, sp. zn. Cpj 36/77: „Důvody uplatňované 

pro přiznání příspěvku na výţivu rozvedeného manţela spočívají zpravidla v péči rozvedených manţelek 

o děti, které není moţno umístit v jeslích nebo v mateřských školách …, starší ţena se po rozvodu 

nemůţe uplatnit v pracovním procesu, protoţe za trvání manţelství se věnovala péči o domácnost a o děti, 

ztratila případně svou kvalifikaci nebo z toho důvodu, ţe její nepříznivý zdravotní stav jí nedovoluje 

pracovat.“ 
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povinný manţel má moţnosti a schopnosti výţivné poskytovat a jeho majetkové 

poměry to dovolují. Výţivné nelze přiznat, jestliţe by to bylo v rozporu s dobrými 

mravy (§ 96 odst. 2 ZoR).
121

 

Soud můţe rozvedenému manţelovi, který se porušením manţelských 

povinností na rozvratu manţelství převáţně nepodílel a kterému byla rozvodem 

způsobena závaţná újma, přiznat proti jeho bývalému manţelovi výţivné (tzv. sankční 

výţivné) ve stejném rozsahu, jako je vyţivovací povinnost mezi manţely podle § 91 

odst. 2 ZoR, a to nejdéle na dobu tří let (§ 93 ZoR). 

Právo na výţivné podle § 94 ZoR zanikne, jestliţe oprávněný manţel uzavře 

nové manţelství nebo povinný manţel zemře, popř. poskytnutím jednorázové částky na 

základě písemné smlouvy. Dále také právo na výţivné zaniká, nabude-li oprávněný 

manţel schopnosti sám se ţivit nebo povinný manţel ztratí schopnost výţivné plnit. 

4.4. Právní následky zániku manželství 

Právní následky zániku manţelství nastávají jiţ v okamţiku zániku manţelství a 

bez ohledu na to, jakým způsobem manţelství zaniklo (některé však nastávají jen 

v případě zániku určitým způsobem).
122

 

V první řadě dochází ke změně osobního statusu obou manţelů na status 

rozvedených osob, popř. manţela pozůstalého na status vdovy/vdovce. 

Dále podle § 29 ZoR můţe manţel, který přijal příjmení druhého manţela do 

jednoho měsíce po právní moci rozhodnutí o rozvodu (ovšem ne v případě smrti 

                                                 

121
 Srov. Rozhodnutí Krajského soudu Ústí nad Labem ze dne 30.8.2005, sp. zn. 12 Co 364/2004: „K 

tomu, aby byly splněny podklady pro aplikaci ust. § 96 odst. 2 ZoR nestačí pouhé zjištění, ţe došlo k 

narušení manţelského vztahu z důvodu chování manţela, jenţ se domáhá přiznání výţivného, ale aţ při 

osvědčení takových okolností, které - poměřováno korektivem dobrých mravů - nebudou dávat ţádné 

pochybnosti o nezbytnosti nepřiznání takto uplatněného výţivného. Tak by tomu mohlo být např. při 

zjištění porušení manţelské věrnosti manţelem domáhajícím se přiznání výţivného, který fakticky 

rozvrátil manţelství, opustil druhého manţela i děti, vede nemorální ţivot atd.“ 

122
 RADVANOVÁ, Senta, et al. Občanské právo hmotné 3 : Díl čtvrtý: Rodinné právo. 5., jubilejní 

aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2009. Právní následky zániku manţelství, s. 64. 
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druhého manţela) oznámit matričnímu úřadu, ţe přijímá opět své dřívější příjmení, 

popřípadě ţe upouští od uţívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího. Příjmení 

dítěte zůstává rozvodem manţelství rodičů nedotčeno a nemůţe se měnit dohodou 

rodičů.
123

 

Ať uţ dojde k zániku manţelství jakýmkoliv způsobem, vţdy zanikají všechna 

osobní práva a povinnosti, které manţelům z důvodu manţelství příslušely (§ 18 aţ § 20 

ZoR). 

Zanikají také všechna majetková práva mezi manţely, tj. SJM (vypořádáním 

nebo v případě smrti v dědickém řízení), vzájemná vyţivovací povinnost manţelů 

(rozvodem však vzniká vyţivovací povinnost mezi rozvedenými manţely), společný 

nájem bytu (v případě smrti se jediným nájemcem stává pozůstalý manţel, v případě 

rozvodu nezaniká, ale můţe se měnit). 

Zánik manţelství můţe mít také význam při určování otcovství dítěte, které se 

sice narodilo po zániku manţelství, avšak v době ne delší neţ 300 dnů od jeho zániku 

(tzv. vyvratitelná domněnka otcovství, § 51 odst. 1 ZoR
124

).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

123
 Srov. Rozhodnutí Krajského soudu Praha ze dne 24.6.1950, sp. zn. R XV 689/1950: „Příjmení dítěte 

zůstává rozvodem manţelství rodičů nedotčeno a nemůţe se měnit dohodou rodičů.“ 

124
 § 51 odst 1 ZoR: „Narodí-li se dítě v době od uzavření manţelství do uplynutí třístého dne po zániku 

manţelství nebo po jeho prohlášení za neplatné, povaţuje se za otce manţel matky.“ 
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Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala platnou právní úpravou jednotlivých 

aspektů manţelství, a to jednak jeho samotným pojmem a účelem, dále způsoby jeho 

vzniku, úpravou vzájemných práv a povinností manţelů a způsoby jeho zániku. 

V závěru bych proto ráda vytkla některé z jejích nedostatků, a to zejména ve srovnání 

s úpravou obsaţenou v návrhu nového občanského zákoníku. 

Právní úprava jednotlivých institutů manţelství je v současnosti roztříštěna 

v několika právních předpisech. Nejrozsáhlejší část materie je obsaţena v zákoně o 

rodině, který pojednává jednak o účelu manţelství, o jeho vzniku, vzájemných vztazích 

manţelů zejména osobního charakteru a také o jeho zániku. Mimo zákon o rodině, 

v občanském zákoníku je upraveno společné jmění manţelů a také společné bydlení 

manţelů. To by se však mělo změnit s přijetím nového občanského zákoníku. 

Návrh nového občanského zákoníku řeší roztříštěnost platné právní úpravy tak, 

ţe materii rodinného práva začleňuje přímo do svých ustanovení. Obecné pojetí 

manţelství zůstává v návrhu nového občanského zákoníku nezměněno, navazuje na 

právní úpravu platnou v současnosti, která je široce vţitá a inspiruje se v ní. Oblast 

věnovaná manţelství má být zařazena jako první kapitola části upravující rodinné 

právo. V podstatě nedoznává velkých změn, přesto bych uvedla alespoň několik těch 

nejdůleţitějších. 

Současný ZoR v § 9 stanoví, ţe z důleţitých důvodů je moţné, aby prohlášení 

jednoho ze snoubenců o tom, ţe vstupuje do manţelství, učinil jeho zástupce, který je 

stejného pohlaví jako snoubenec, kterého zastupuje. Toto ustanovení je povaţováno za 

diskriminační a nijak neodůvodněné, proto jej nový občanský zákoník nepřebírá. 

Chvályhodnou novinkou je také definování pojmů, které aţ dosud definovala 

pouze judikatura, jako např. „obstarávání záleţitostí rodiny“ či „obvyklé vybavení 

rodinné domácnosti“. Návrh také přesněji formuluje vzájemná práva a povinnosti 

manţelů oproti velmi vágním formulacím v současné úpravě a nově jim ukládá např. 

povinnost informovat se navzájem o příjmech a stavu jmění, jakoţ i o svých stávajících 

i uvaţovaných pracovních, studijních a podobných činnostech.  
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Manţelské majetkové právo je v návrhu občanského zákoníku upraveno 

podrobněji, je začleněno v části věnované rodinnému právu a snaţí se reagovat na 

společenské změny. V první řadě je poloţen důraz na dispozitivnost úpravy společného 

jmění manţelů, a to i při jeho vypořádání. Podrobněji je upravena správa společného 

jmění manţelů, která je v platné právní úpravě velmi stručná a neposkytuje dostatečnou 

ochranu manţela před případnou svévolí druhého při nakládání se společným jměním. 

Mezi novinky, které návrh přináší, patří vytvoření veřejného seznamu smluv, kterými si 

manţelé upravují rozsah společného jmění, a to z důvodu ochrany třetích osob.  

Návrh také nově začleňuje do části věnované rodinnému právu úpravu 

společného bydlení manţelů. Dosud byla tato problematika upravena nedostatečně a 

velmi roztříštěně. Mimo úpravu společného nájmu bytu manţely, neuváděl zákon 

výslovně jiný právní důvod bydlení manţelů a tyto důvody se musely dovozovat 

z obecných ustanovení. V souvislosti s bydlením manţelů zákon nově obsahuje také 

zvláštní ustanovení proti domácímu násilí 

Pokud jde o rozvod, nepřináší návrh občanského zákoníku výrazné změny. 

Oproti současné právní úpravě se zdůrazňuje se pouze výjimečnost výţivného mezi 

rozvedenými manţely a přesněji se vymezují hlediska, k nimţ má být při přiznávání 

výţivného přihlédnuto (např. jak dlouho rozvedené manţelství trvalo a jak dlouho je 

rozvedeno). 

Uvedené změny jsou plně odůvodnitelné a dle mého názoru jsou oproti platné 

právní úpravě pokrokem reflektujícím současné společenské poměry. 

Cílem mé práce bylo zpracovat téma „Manţelství“ zejména z hlediska právní 

úpravy vzniku manţelství, vzájemných vztahů mezi manţely a zániku manţelství. Jak 

jiţ bylo řečeno v úvodu práce, jde o téma velmi rozsáhlé, proto jsem se snaţila hlavní 

pozornost věnovat otázkám, které s institutem manţelství souvisí nejúţeji. 
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Úhrnná rozvodovost udává podíl manţelství končících rozvodem (za předpokladu 

zachování intenzit rozvodovosti podle délky trvání manţelství z daného roku po dalších 

zhruba třicet let). 
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Abstrakt 

MANŽELSTVÍ 

Účelem této diplomové práce je popsat a rozebrat jednotlivé aspekty 

„Manţelství“. Důvodem pro zvolení tohoto tématu je skutečnost, ţe jde o institut, který 

se dotýká ţivota téměř kaţdého jedince. Cílem mé práce bylo analyzovat toto téma 

zejména z hlediska právní úpravy vzniku manţelství, vzájemných vztahů mezi manţely 

a zániku manţelství. 

Práce je členěna do čtyř kapitol, z nichţ kaţdá se věnuje různým aspektům 

institutu manţelství. Mimo tyto kapitoly obsahuje práce ještě úvod a závěr. 

První kapitola obsahuje přehled základních a historicky nejdůleţitějších období a 

skutečností, které měly vliv na vývoj institutu manţelství, počínaje jiţ římským právem, 

přes neopomenutelný vliv kanonického práva, jehoţ principy a pravidla definují 

manţelství v podstatě dodnes, aţ k pojetí tohoto právního institutu v současnosti. 

Druhá kapitola se zabývá pojmem a účelem manţelství, zákonnými předpoklady 

a podmínkami pro vznik manţelství, předoddavkovým řízením a dále také formami 

sňatku. Důleţitou součástí této kapitoly je také pojednání o právní úpravě neplatnosti a 

neexistence manţelství. 

Ve třetí kapitole jsou popsána a rozebrána vzájemná práva a povinnosti manţelů, 

která jim vznikají uzavřením manţelství. Jsou rozdělena na práva a povinnosti osobní, 

osobně-majetková a majetková, včetně společného jmění manţelů. 

Čtvrtá kapitola se zabývá moţnými způsoby zániku manţelství, kterými jsou 

zánik manţelství smrtí jednoho (obou) z manţelů, popř. prohlášením manţela za 

mrtvého a rozvod. Obsahuje také rozbor variant rozvodu, včetně právních následků 

zániku manţelství. 

V závěru práce je obsaţen přehled nedostatků současné právní úpravy 

manţelství a jejich předpokládané řešení v rámci návrhu nového občanského zákoníku. 
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Abstract 

MARRIAGE 

 The purpose of my thesis is to describe and to analyse individual aspects of 

marriage. The reason for choosing this topic is the fact that the marriage is legal 

institution which is part of life of nearly every single person. The aim of this paper is to 

analyse this topic from the view of the current legislation on the conclusion of the 

marriage, on mutual relationships between spouses and on the end of marriage. 

 The thesis is composed of four chapters, each of them dealing with different 

aspects of the marriage. Besides these four chapters the paper also contains the 

introduction, the conclusion, appendices and bibliography. 

 Chapter One contains basic and historically most important facts and periods 

that affected development of the institution of marriage starting with Roman law, next 

dealing with significant influence of canon law which constituted rules and principles 

that define marriage basically up to this day. Finally it describes conception of this legal 

institution nowadays. 

 Chapter Two examines the concept and the purpose of marriage, statutory 

requirements and qualifications for conclusion of marriage, proceedings preceding 

conclusion of marriage and formalities of wedding. The important part of this chapter is 

treatise on the legislation on nullity and non-existence of marriage. 

 Chapter Three describes and analyses mutual rights and duties of spouses, which 

originate after conclusion of marriage. They are divided into rights and duties with 

personal character, personal-property character and property character, including the 

community property of spouses. 

 Chapter Four concentrates on the possible ways of ending of marriage, which are 

the ending of marriage because of the death of one (both) of the spouses, eventually 

because of the declaration of death and the divorce. It provides also the analysis of 

different variants of divorce including legal consequences of the end of marriage. 
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 Conclusion looks at the list of deficiencies of current legislation on marriage and 

its anticipated solutions in the proposition of the new Civil Code. 
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