
Manželství je právní a společenská instituce, která tvoří legislativní základ pro rodinu. 

Jedná se o trvalé soužití dvou osob různého pohlaví založené zákonem stanoveným 

způsobem, tj. sňatkem. Ve chvíli, kdy snoubenci uzavírají sňatek, si jistě žádný z nich 

nedokáže představit, že by jejich manželství mohlo skončit rozvodem. Rozvod je právním 

aktem ukončení manželství. Jde o morální a právní problém, dotýkající se všech oblastí 

společenského a rodinného života účastníků.  A přesto se v dnešní době v České republice dle 

statických údajů rozvádí téměř každé druhé manželství. Český statistický úřad uvádí, že 

průměrná délka trvání manželství při rozvodu činí 12,3 let. V množství rozvodů v Evropské 

unii se naše země řadí na přední místo spolu s Estonskem a Litvou. Naopak nejméně rozvodů 

je v Řecku, Itálii a Irsku. Například Malta jako poslední evropská země povolila rozvody až 

v roce 2011, kdy o tom hlasoval parlament. 

Rozvod manželství zasahuje především tři majetkové oblasti společného života 

manželů a to společný majetek manželů, bydlení manželů a výchovu a výživu společných 

nezletilých dětí. V rámci rigorózní práce s názvem „Majetkové následky spojené s rozvodem 

manželství“ se budu zabývat těmito třemi majetkovými oblastmi zasaženými rozvodem. 

Cílem mé práce je najít nejlepší způsob, jak postupovat v případě, kdy manželství účastníků je 

hluboce a trvale rozvráceno a jediným východiskem ukončení vzájemných neshod je rozvod. 

V takovém případě se manželé nacházejí v nové a pro ně neznámé situaci, ve které budou 

muset vyřešit otázku budoucí výchovy a výživy dětí, rozdělení společného majetku a otázku 

bydlení. Pokud manželé nebudou schopni spolu komunikovat a snažit se vyřešit celou situaci 

dohodou, pak může rozvod spustit zdlouhavé, finančně náročné a oboustranně zničující spory, 

které mohou ovlivnit jejich následný život a především život jejich dětí, které rozvodem 

manželství trpí nejvíce, neboť tímto přicházejí o své životní jistoty, kterými jsou oba rodiče a 

společné rodinné zázemí a ocitají se tak nikoli vlastní vinou v nové fázi života. Rozvod může 

negativně ovlivnit budoucí život dětí a na tuto skutečnost by rodiče při řešení svých problémů 

souvisejících s rozvodem manželství neměli v žádném případě zapomínat.  

Hlavním pramenem, že kterého jsme čerpala, byla publikace Dvořák, J. Spáčil, J. 

Společné jmění manželů v teorii a v judikatuře. 2., rozšířené vydání, Praha: ASPI, a. s., 2007, 

a Holub, M. Nová, H. Sladká Hyklová, J., Zákon o rodině, komentář a předpisy související, 

Linde Praha, a. s., 2007, 8. vydání a mnoho dalších publikací uvedených v seznamu literatury 

na konci této práce.  

 

 


