
Abstrakt

Cílem diplomové práce s názvem Vznik a zánik manželství s ohledem na 

majetkoprávní aspekty je analýza institutů manželství a společného jmění manželů. 

Tyto instituty jsou charakterizovány z hlediska jejich vzniku, trvání a zániku. 

Práce je rozložena do šesti kapitol, z nichž čtyři kapitoly se týkají vzniku a 

zániku manželství a zbylé dvě upravují společné jmění manželů. Kromě těchto částí má 

práce ještě na začátku úvod a na konci závěr. 

Kapitola č. 1 upravuje vznik manželství z hlediska civilního práva, v níž je 

rozebrán pojem a účel manželství, zásnuby, předpoklady manželství a sňatku 

(způsobilost k manželství, sňatečné prohlášení a sňatečný obřad), předoddavkové řízení 

(žádost a doklady, osvědčení), zvláštní způsoby uzavření manželství (uzavření 

manželství zástupcem, uzavření manželství v cizině, uzavření manželství v přímém 

ohrožení života snoubence) a nakonec právní následky sňatku.

Kapitola č. 2 obsahuje pojednání o vzniku manželství z hlediska církevního 

práva. Je zde popsáno pojetí manželského sňatku církevním právem, zásnuby a příprava 

na manželství, hlavní překážky manželství a vznik církevního sňatku z hlediska 

uzavření řádnou, mimořádnou a tajnou formou. 

Kapitola č. 3 pojednává o vzniku společného jmění manželů, v níž je podrobněji 

upraven předmět SJM, jednotlivé způsoby nabývání do SJM (na základě smlouvy a na 

základě jiných právních skutečností) a nabývání majetku mimo režim SJM.

V kapitole č. 4 je rozebrán zánik manželství z pohledu civilního práva, čili zánik 

manželství smrtí jednoho či obou manželů nebo rozvodem a právní následky rozvodu 

manželství.

Pátá kapitola se zabývá úpravou zániku manželství v církevním právu a 

podrobněji pojednává o smrti jednoho z manželů či obou manželů, prohlášením o 

neplatnosti manželství a v závěru církevním rozvázáním sňatku.

Poslední kapitola je věnována zániku společného jmění manželů. První část 

tohoto oddílu je věnována zániku SJM v důsledku zániku manželství, druhá část 

obsahuje zánik SJM za manželství, třetí část se zabývá vypořádáním SJM, v níž jsou 

blíže upraveny zásady vypořádání, vypořádání dohodou, vypořádání soudním 

rozhodnutím a nakonec vypořádání na základě zákonné domněnky. Poslední část 



pojednává o vypořádání společného bydlení.

V závěru práce je obsaženo srovnání dnešní právní úpravy s novou právní 

úpravou a pojednání o připravovaném zákonu o mediaci, resp. o institutu mediátora v 

soukromoprávních vztazích. 


