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Resumé

Manželství

Tématem mé diplomové práce je „Manželství“. Téma „Manželství“ jsem si 

vybrala, protože věřím, že manželství je věčný a stále aktuální právní institut, 

ovlivňující každodenní život jednotlivců. Tato práce hlavně analyzuje a popisuje celou 

existenci právního institutu manželství od jeho začátku do konce. Ve své práci jsem se 

tedy zaměřila zejména na uzavírání, obsah a způsoby zániku manželství, jakož i na 

právní důsledky s ním spojenými.

Práce je členěna do pěti kapitol. První kapitolou je Úvod a tou poslední Závěr. 

Zbylé tři kapitoly se zabývají různými aspekty manželství. Vedle těchto pěti kapitol má 

práce i svůj Obsah, Seznam zkratek, Seznam použité literatury a Přílohy. 

Druhá kapitola následující po Úvodu popisuje historický vývoj právní úpravy, 

zabývající se manželstvím v průběhu času. Tato kapitola je rozdělena do dvou 

podkapitol, přičemž první z nich je věnována manželskému právu ve starověkém Římě, 

a druhá zachycuje jeho vývoj na českém území.

Třetí kapitola se zabývá zařazením rodinného práva do práva občanského, 

zmiňuje prameny manželského práva a porovnává českou účinnou právní úpravu s tou 

zatím stále ještě platnou. Kapitola je rozdělena do sedmi podkapitol. První podkapitola 

se snaží definovat právní pojem manželství. Podkapitola druhá je věnována 

problematice uzavírání manželství od předoddavkového řízení po sňatečný obřad, 

včetně jednotlivých forem manželství, uzavírání manželství při mimořádných 

okolnostech. Bezprostředně následující podkapitola je pak zaměřena na neplatnost a 

neexistenci manželství. Čtvrtá podkapitola zmiňuje problematiku fingovaných 

manželství. Vzájemná manželská práva a povinnosti jsou předmětem výkladu 

podkapitoly páté. Předposlední podkapitola pak rozebírá způsoby zániku manželství, 

včetně všech variant rozvodu, ochrany nezletilých dětí a rozvodového řízení. A nakonec 

poslední podkapitola stručně nastiňuje církevní úpravu manželství. Každá z těchto 

podkapitol navíc obsahuje i pasáž, jež reflektuje významné změny v této oblasti účinné 

od 1. ledna 2014.

Předposlední kapitola reaguje na aktuální světové dění v oblasti manželského 

práva. Touto zohledněnou novinkou je povolení uzavření homosexuálních sňatků ve 
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Francii. Vedle toho tato kapitola též stručně popisuje francouzskou právní úpravu 

manželství a jiných forem soužití mezi mužem a ženou, kterými jsou smlouva o 

občanské solidaritě a nesezdané soužití. Tato kapitola také porovnává českou a 

francouzskou právní úpravu. 

V poslední kapitole se snažím shrnout celou práci a vyslovit své názory zejména 

na rozdíly v současné právní úpravě a té budoucí, obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. I když tento nový zákon stávající právní úpravu přebírá, dále ji 

obohacuje o současné konstantní rozhodnutí soudů, upřesňuje nejasnosti a zavádí nové 

právní instituty. Hlavním závěrem vyplývajícím z této diplomové práce je konstatování, 

že „nový“ občanský zákoník je lepší a kompletnější než současná právní úprava, 

roztříštěná v několika zákonech.
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