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1. Úvod

Od okamžiku, kdy jsem začala přemýšlet o tématu své diplomové práce, měla 

jsem od začátku jasno, že katedra občanského práva je pro mě tou pravou. Chvíli jsem 

jen zvažovala, zda zvolit téma z oblasti občanského práva hmotného či procesního. 

S ohledem na praktičnost a použitelnost znalostí prohloubených psaním diplomové 

práce jsem se nakonec rozhodla pro téma z oblasti občanského práva hmotného, a to 

konkrétně pro téma „Manželství“. 

Právní institut manželství je věčným právním institutem, který tu vždy byl, je a 

bude. I když stejně jako řada jiných právních institutů prošel za dobu své existence 

velkým vývojem a změnou, celá velká řada změn jej ještě čeká v souvislosti s vývojem 

moderní společnosti. 

Rodinné právo je bezpochyby zajímavým právním oborem a vždy mi bylo velmi 

blízké. Sám právní institut manželství shledávám za velmi užitečný, proto

předpokládám, že se mi znalost tohoto institutu bude hodit nejen prakticky, ale i 

teoreticky. V budoucnu bych se totiž ráda, v rámci své právní praxe, zabývala zejména 

občanským právem, včetně práva rodinného. 

Dalším důvodem, který mě přiměl k volbě právě tohoto tématu je fakt, že 

manželství se týká snad každého jedince, ať už aktivně, tzn. z pozice osoby vstupující 

do manželství, nebo pasivně, tj. z pozice třetí osoby, jež se s výkonem svých práv, popř. 

jiným právním jednáním, střetne alespoň s jedním z manželů, např. v postavení věřitel –

dlužník nebo nájemce – vlastník, atd. Zároveň, i když podle statistik Českého 

statistického úřadu dochází v posledních letech k poklesu sňatečnosti v České republice, 

je otázka uzavírání manželství stále velmi aktuální. 

Diplomová práce je zaměřena hlavně na účinnou českou právní úpravu právního 

institutu manželství, včetně porovnání s právní úpravou, která bude účinná od 1. 1. 

2014. Dále jsem se neubránila malému exkursu zejména do souvisejících procesně-

právních ustanovení, nicméně vzhledem k tomu, že tato práce je zaměřena na hmotně-

právní úpravu, procesním otázkám se věnuji pouze v nezbytně nutné míře. Tento 

způsob vypracování své diplomové práce jsem zvolila právě proto, že právní úprava 

manželství je tradičně ponechávána na národních normotvůrcích. Z tohoto důvodu jsem 

zcela ponechala stranou právní předpisy práva Evropské unie, které upravují zejména 
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uznávání a výkon rozsudků ve věcech manželských, a stejně tak i mezinárodního práva 

soukromého, které zmiňuji pouze v souvislosti s uzavíráním sňatků v cizině.

Jelikož je téma „Manželství“ velmi široké, snažila jsem se v každé kapitole 

věnovat dané problematice ve stejném rozsahu. Některé mnou řešené problematiky by 

si zasloužily jistě více prostoru či dokonce samostatnou práci, např. společné jmění 

manželů, výživné, společné bydlení manželů či rozvod manželství, ale bohužel v rámci 

stanoveného rozsahu to již nebylo možné. Stranou jsem ponechala také jiné formy 

soužití mezi jedinci, a to registrované partnerství a nesezdané soužití.      

Diplomová práce je rozdělena do tří tematických okruhů, které jsou postupně 

rozebrány v kapitole druhé, třetí a čtvrté. V následující kapitole se zabývám historií 

tohoto právního institutu pro lepší pochopení současné právní úpravy manželství a též 

pro připomenutí, jak se tento právní institut vyvíjel v průběhu dějin. V tomto 

historickém exkursu jsem se zaměřila na právo římské a dále na manželské právo na 

českém území, jak bylo upraveno v dobách dřívějších. O právní úpravě církevního 

práva je pojednáno v samostatné kapitole 3.7. Manželské právo církevní.  

Třetí kapitola je věnována české právní úpravě manželství. Vedle zcela 

tradičních podkapitol zaměřených na vznik manželství, neplatnost a neexistenci 

manželství, práva a povinnosti manželů a zánik manželství, jsem do této části zařadila i 

pasáž věnovanou fingovaným manželstvím.

Čtvrtá kapitola reaguje zejména na zásadní aktuální světové dění týkající se 

institutu manželství ve světovém kontextu, konkrétně na povolení uzavření 

homosexuálních manželství ve Francii. V rámci tohoto výkladu jsem se pak věnovala i 

smlouvě o solidaritě, která je ve své podstatě, alespoň dle mého názoru, takovým 

„manželstvím na zkoušku“.

Tato diplomová práce byla napsána dle právního stavu ke dni 17. 11. 2013.
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2. Historie právního institutu manželství 

2.1. Manželské právo v právu římském 

Římské právo hledělo na rodinu jako na soubor osob, zejména rodinných 

příslušníků, a majetku. Monogamní rodina byla již za období republiky1 nejstarší 

formou římské rodiny. Římská rodina měla tzv. patriarchální charakter, který spočíval 

v tom, že její hlavou byl muž, jemuž se říkalo pater familias neboli otec rodiny. Tento 

pater familias byl nadán svrchovanou mocí nad všemi osobami patřícími do rodiny2 a 

majetkem, který ji tvořil. Paterem familias mohl být pouze dospělý muž (tj. muž starší 

14 let), jenž byl římským občanem a zároveň osobou sui iuris, tedy nepodléhal moci 

jiné osoby. Z výše uvedeného vyplývá, že tyto podmínky mohl splnit pouze syn, jehož 

otec zemřel, nebo emancipovaný syn, kterého otec ze své moci propustil. 

2.1.1. Formy římského manželství

A) Manželství s manželskou mocí nad ženou

Římané chápali manželství jako prostředek k založení rodiny a zachování rodu. 

Nepřekvapí nás tedy, že v uzavření manželství spatřovali hlavně zájem muže. „Tzv. 

affectio maritalis, tj. vůle, úmysl muže vzít si ženu a mít ji jako manželku a matku svých 

legitimních dětí, byla pojmovým znakem římského manželství; ztratil-li manžel tuto vůli, 

manželství končilo. Muži vznikla vstupem do manželství nad ženou moc manželská, tzv. 

manus, která byla značně široká. Muž mohl sice s manželkou volně nakládat a mohl ji 

trestat, jako soudce ženy měl však morální povinnost poradit se nejen s lidmi z vlastní 

rodiny, ale i s pokrevně příbuznými ženy, protože jinak mu za příliš tvrdý postup hrozila 

cenzorská důtka. Těžká provinění ženy bývala zřejmě nejčastěji stíhána jejím zapuzením 

(tedy rozvodem), eventuálně ztrátou věna.“ 3

Manus dával manželovi dále oprávnění ustanovit manželce ve své závěti 

poručníka, právo na uplatnění tzv. vindikační žaloby proti osobě, která by zadržovala 

                                               
1  Někdy v průběhu 6. – 5. stol. př. n. l. datujeme vznik Římského státu. Právě od této doby až do 1. stol. 
př. n. l. lze označit za období trvání republiky. 
2  Osobami patřícími do rodiny máme na mysli manželku, děti, manželky jeho ženatých synů, osoby 
v postavení servorum loco neboli osoby v tzv. dočasném otroctví, které sloužilo k odpracování si svého 
dluhu, a otroky.
3  KINCL, Jaromír; URFUS, Valentin; SKŘEJPEK, Michal. Římské právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
1995, str. 133 - 134
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jeho ženu, nebo praetorských ediktů a v neposlední řadě i právo k veškerému 

samostatnému majetku ženy, jenž na něj přešel a manžel se tak stal jeho vlastníkem. 

Pro ženu uzavření manželství znamenalo zánik moci otcovské jejího pater 

familia, tzv. patria potestas, a zároveň všech agnátských příbuzenských vztahů4, na 

druhou stranu se stávala členkou rodiny svého manžela, jehož manželské moci nebo 

moci jeho pater familias byla od té doby podřízena, a vznik nových agnátských vztahů 

v manželově rodině. Z výše uvedeného je zřejmé, že žena byla v rodině v postavení 

osoby alieni iuris, čili osoby podřízené cizí moci, i když měla čestný titul mater 

familias. Toto její postavení v praxi znamenalo, že ve vztahu k manželovi byla 

v postavení dcery a ke svým dětem v postavení sestry. 

Takováto forma manželství se nazývala matrimonium cum in manum 

conventione, neboli manželství s manželskou mocí nad ženou či přísné manželství. 

B) Manželství bez manželské moci nad ženou

Druhou formou manželství bylo volnější matrimonium sine in manum

conventione. Tato forma se od předchozí liší zejména tím, že manželovi nevzniká 

manus a žena nadále zůstává ve stejném právním postavení, v jakém byla před 

uzavřením manželství, nestává se tedy členkou rodiny svého manžela a její děti tak 

nemohou být jejími agnáty. Důsledkem tohoto manžel nemá k dispozici právní 

prostředky proti třetím osobám, které by ženu zadržovaly, ty v tomto případě náleží 

ženinu pater familias v rámci výkonu moci otcovské a i sám manžel mu musí ustoupit. 

Změnu přinesl až Dioklecián, který zajistil, že se v manželův prospěch vyhlašovalo 

interdictum, které mohl uplatnit i vůči nositeli moci otcovské nad ženou. „Volné 

manželství“ vedle výše uvedeného dále přinášelo např. osvobození od povinnosti 

svědčit proti druhému manželovi nebo zákaz použití infamující žaloby vůči sobě 

navzájem.

Obě dvě formy manželství byly běžné během období republiky. S příchodem 

císařství5 však nastala změna a přísná manželství byla uzavírána jen zřídka.

                                               
4 „Agnátské příbuzenství je příbuzenstvím právním nebo též umělým, vzniká mezi osobami, které jsou 
podřízeny stejné moci otcovské nebo manželské, jakož i osoby, které by této moci byly podřízeny, kdyby 
její nositel žil.“ (KINCL, Jaromír; URFUS, Valentin; SKŘEJPEK, Michal. Římské právo. 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 1995, str. 73)
5 Doba císařství se datuje zhruba od 1. stol. př. n. l. až do 5. st. n. l.
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2.1.2. Uzavírání manželství 

Římské legitimní manželství vznikalo na základě smlouvy mezi snoubenci.

Pokud tito byli osobami alieni iuris, pak byl nezbytný i souhlas jejich pater familia. Aby 

tato manželská smlouva mohla být řádně uzavřena, bylo nutné splnit určité podmínky:

A) Connubium

V prvé řadě museli být snoubenci způsobilí k uzavření smlouvy, tzn. nesmělo se 

jednat o otroky nebo cizince bez connubia. Pokud snoubenci měli tzv. connubium 

neboli právo uzavřít zákonný sňatek, mohli uzavřít legitimní manželství v jedné z jeho 

dvou výše zmíněných forem. Tato manželství se řídila právem ius civile6. Snoubenci, 

kteří neměli právo connubia, mohli vstoupit do manželství pouze za podmínek tzv. 

práva národů, ius gentium. V manželství uzavřeném za podmínek ius civile vznikala 

muži moc otcovská a docházelo k zakládání agnátských příbuzenských vztahů, na rozdíl 

od manželství za podmínek ius gentia, kde tyto právní účinky nenásledovaly. 

B) Překážky manželství

V rámci problematiky způsobilosti snoubenců je třeba zmínit, že zde nesměli být 

žádné relativní či absolutní překážky vylučující manželství. Absolutní překážkou 

Římané mysleli existenci takové skutečnosti, která vylučuje uzavření manželství 

s jakoukoli jinou osobou. Absolutní překážkou tak byla nedospělost (tj. u mužů věk do 

14 let a u žen věk do 12 let), impotence, duševní choroba, a dále případy, kdy osoba 

mající úmysl uzavřít manželství byla kleštěnec nebo již v jednom trvajícím manželství 

žila. 

Relativní překážka je taková překážka, která vylučuje manželský svazek jen 

některých osob. Podle římského práva bylo relativní překážkou pokrevní příbuzenství 

osob v linii přímé, pokrevní příbuzenství osob v linii pobočné (nejdříve do 7. stupně, 

později pak do stupně 4.), agnátské příbuzenství (obdobně jako pokrevní příbuzenství, 

v pobočné linii jen pokud agnace stále trvala), švagrovství, rozdílný stav osob (např. 

manželství mezi patricii a plebejci nebo mezi svobodným mužem a ženou bezectnou), 

poručenský vztah (muž byl poručníkem ženy, kterou si chtěl vzít anebo ji alespoň 

provdat za svého syna), rozdílné náboženství (sňatky mezi křesťany a Židy) a byl-li 

spáchán trestný čin (např. zákaz manželství mezi cizoložníky).  

                                               
6  Ius civile bylo římské národní právo, jednalo se tedy o právo římských občanů nikoli o právo občanské.  
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C) Projev vůle

Další podmínkou pro uzavření smlouvy byl řádný projev vůle obou snoubenců. 

Jak již bylo řečeno výše, v případě že alespoň jedna z osob uzavírajících manželství 

byla v moci otce rodiny, byl k uzavření smlouvy zapotřebí i jeho souhlas, přičemž 

platila zásada, že nikdo nesměl být do manželství nucen. Tato zásada platila i tehdy, 

když muž a žena u příležitosti zásnub nejprve sice projevili vůli vstoupit do manželství, 

ale následně si to rozmysleli. Zásnuby samy o sobě totiž z pohledu římského práva, 

stejně jako z pohledu našeho současného platného práva, nezakládaly pro snoubence 

žádné právní důsledky.    

D) Forma uzavření manželství

Pro uzavírání manželství v Římě nebyla stanovena žádná forma, avšak měla-li 

v manželství vzniknout manus, pak bylo dle Gaia7 vyžadováno uzavření manželství 

jedním ze tří způsobů, kterými byly: confarreatio, coemptio a usus. 

Confarreatio byl způsob užívaný zejména mezi patriciji. Jednalo se o velmi 

formální obřad, při kterém ženich s nevěstou museli pronést předepsané formule a 

podstoupit požadované úkony. To vše se odehrávalo za přítomnosti deseti svědků a 

dvou kněží. Tato forma uzavírání manželství byla významná pro kruhy kněžské, protože 

kněžský úřad mohla zastávat pouze osoba narozená rodičům, jež uzavřeli manželství 

v podobě confarreatio. 

Coemptio je v podstatě symbolické uzavření obchodu mezi otcem rodiny 

nevěsty a ženichem, který od něj nevěstu za symbolickou cenu kupoval. Jednalo se o 

obecnou formu uzavírání a manželství, která přicházela v úvahu i pro plebeje. 

Třetí formou či podobou uzavírání manželství je usus. Usus spočíval ve vydržení 

moci nad ženou. Aby došlo k samotnému vydržení této moci, musel muž se svou ženou 

žít po dobu jednoho roku jako manžel s manželkou, přičemž opustila-li žena po dobu tří 

nocí společné bydliště, docházelo tak k zastavení vydržecí doby a nová jednoletá lhůta 

počala běžet dnem jejího návratu k manželovi. 

Pro uzavření manželství, ve kterém muži nevznikal manus, postačoval pouhý 

projev souhlasu, jak vyplývá z římského pravidla: „Manželství nezakládá soulož, ale 

souhlas.“

                                               
7 Gaius, který žil ve 2. stol. n. l., ve své době nebyl sice oficiálně uznáván, nicméně dnes jej řadíme mezi 
největší právní autority římského práva. Jeho nejslavnějším dílem byla Učebnice práva (Institutiones).
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2.1.3. Zánik manželství

Stejně jako naše současná právní úprava, znalo i římské právo dva způsoby 

zániku manželství, a to: smrt jednoho z manželů a rozvod. 

A) Smrt jednoho z manželů

Co se týče smrti, je víc než jasné, že manželství zaniklo faktickou či přirozenou 

smrtí jednoho z manželů, avšak manželství zaniklo též tzv. smrtí právní. Právní smrt 

spatřovalo Římské právo jednak ve ztrátě svobody, tj. zejména v případech, kdy římský 

občan upadl do otroctví nebo zajetí, a jeho manželství tak zanikalo bez dalšího, přičemž 

vrátil-li se zajatec ze zajetí, muselo být manželství znovu uzavřeno. 

Dalším případem právní smrti byly případy, kdy se z římského občana stal 

cizinec, tj. ztratil svou obecní příslušnost. V tomto případě se manželství uzavřené dle 

ius civile stalo automaticky manželstvím uzavřeným podle ius gentium a nemuselo se 

tedy znovu uzavírat.

B) Rozvod 

Jak již bylo řečeno výše, druhým způsobem zániku manželství byl zánik 

manželství z vůle manželů, ať už obou nebo jen jednoho z nich. Byla-li důvodem zániku 

manželství vůle obou manželů, pak hovoříme o rozvodu. O tzv. zapuzení jde, došlo-li 

k zániku manželství z vůle jednoho manžela. Pokud měl manžel manželskou moc nad 

ženou, pak to byl pouze on, jako držitel této moci, kdo se mohl s ženou platně rozvést 

za předpokladu, že se žena provinila. 

Samotný rozvod spočíval v podstatě v jednání opačném k uzavírání manželství, 

tzn. buď tzv. diffareací, které se účastnili kněží, nebo reivindikací, při níž manžel prodal 

svou ženu jinému a ten ji pak propustil ze své moci; takto se žena stávala osobou sui 

iuris. Rozvod v manželství volném byl jednodušší, jelikož stačilo, aby muž nebo žena 

projevili dostatečně svou vůli směřující k zániku manželství. 

Teprve až za císaře Octaviana došlo ke zpřísnění formy rozvodu, a to tak, že 

bylo vyžadováno, aby byl projev vůle vyjádřen ústně či písemně ve formě tzv. 

zapuzovací listiny před sedmi svědky. Pokud došlo k rozvodu z viny jednoho z manželů 

nebo pouze jeden z nich lehkomyslně zapudil svého partnera, byl tento manžel potrestán 

censorskou důtkou, vyloučením ze senátu nebo mu byl uložen nějaký trest postihující 

jeho majetek. Doba císařství přinesla dále zpřísnění rozvodových důvodů, tehdejší 
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právní úprava tak rozlišovala rozvody zaviněné a neodůvodněné. Justiniánské právo pak 

zakazuje rozvod z vůle obou manželů a připouští pouze jednostranný rozvod, avšak jen 

ze zákonného důvodu a za podmínky, že druhý manžel nemá na něm vinu. 

2.1.4. Majetkové vztahy manželů

Majetkové vztahy manželů byly velmi jednoduché pokud bylo uzavřeno 

matrimonium cum in manum conventione, jelikož manželka coby osoba alieni iuris 

neměla vlastní majetek, a pokud nabyla nějaký majetek, nabyla jej zásadně pro svého 

manžela. Naopak bylo-li uzavřeno matrimonium sine in manum conventione, žádné 

majetkové vztahy se mezi manžely nezakládaly a muž měl vyživovací povinnost vůči 

své manželce a jejich dětem. 

V Římě bývalo dobrým zvykem, že nevěsta přinášela ženichovi věno, což bylo 

chápáno jako určitý příspěvek na náklady spojené se vznikem společné domácnosti. 

Nutno ovšem podotknout, že šlo pouze o zvyk, nikoli o právní nárok, a tím pádem se 

nemohl manžel zřízení věna právně domáhat. 

Mohlo se také ale stát, že vedle věna měla žena svůj vlastní majetek, který si do 

manželství přinášela. Takovýto majetek byl označován pojmem parafernální jmění. 

Jeho správou pověřila žena zpravidla svého manžela, který jí byl z výkonu této funkce 

odpovědný. 

Smluvní volnost mezi manželi byla v zásadě neomezená. Výjimku z tohoto 

pravidla zakotvilo již římské obyčejové právo, jež vylučovalo uzavírání smluv, jejichž 

předmětem bylo vzájemné darování. Kromě tohoto zákazu byla mezi manželi vyloučena 

ještě možnost podání žaloby infamující a poenální. 

2.1.5. Jiné formy soužití mezi mužem a ženou

Vedle manželského soužití znalo římské právo ještě dvě další formy soužití mezi 

mužem a ženou, a to: konkubinát a contubernium. 

Konkubinátem rozuměli Římané svazek mezi mužem a ženou, ve kterém muž 

nechtěl pojmout ženu za manželku, chtěl tedy zůstat svobodným, a žena byla pouze jeho 

souložnicí. Konkubinát připadal jako řešení soužití dvou lidí v případě, že uzavření 

řádného manželství bránila nějaká zákonná překážka. Jedná se tedy o faktický poměr 

mezi mužem a ženou, z něhož mohou vzejít pouze děti nemanželské, nevzniká pater 

potestas a příbuzenství se tak počítá pouze ze strany matky. Až za vlády křesťanských 
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císařů dochází k jakémusi průlomu, konkubinát se stává monogamním a zároveň 

vylučuje uzavření řádného manželství a naopak. 

Contubernium je svazek, ve kterém je alespoň jeden z partnerů otrokem či 

otrokyní. Jednalo se nejen o soužití dvou otroků, které bylo asi zároveň i nejběžnější, 

ale i o soužití římského občana či občanky s otrokem či otrokyní. Jde opět o vztah čistě 

faktický, který je zcela závislý na vůli majitele otroka a po právní stránce nemá žádné 

důsledky. „V zákonném materiálu nalezneme první „úpravu“ otrockého manželství až 

v době Konstantina Velkého: císař při prodeji císařských statků doporučuje přihlížet 

k otrockým rodinám a pokud možno neoddělovat děti od rodičů.“ 8

2.2. Právní úprava manželství na českém území

2.2.1. Od feudální společnosti k osvícenství 

Pro předstátní slovanskou společnost a raný feudální stát byla pro svazek mezi 

mužem a ženou příznačná polygamie. Přibližně v 11. století se začal projevovat vliv 

církevního práva na feudální právní úpravu institutu manželství, který se udržel 

v podstatě až do roku 1949. První zaznamenaná právní úpravu manželství byla obsažena 

v Dekretech Břetislavových, které zakotvily monogamii, nerozlučnost manželství a 

církevní formu sňatku jako jedinou možnou. Manželské spory byly řešeny až do vlády 

Josefa II. výhradně církevními soudy. Zánik manželství byl možný pouze smrtí jednoho 

z manželů nebo jeho prohlášením za neplatné z předem stanovených důvodů. Manželka 

byla povinna být věrná svému manželovi a její případné cizoložství bylo stíháno. 

Manželé neměli rovné postavení, protože stejně jako v římském právu i zde byla žena 

podřízena moci svého manžela a přinášela do manželství věno. Výše věna se 

stanovovala svatební smlouvou uzavíranou mezi ženichem a rodinou nevěsty. Muž se 

mohl domáhat zaplacení věna i soudní cestou. Vedle nevěstina věna pamatovala výše 

zmíněná smlouva i na případ smrti manžela a stanovovala tak i tzv. vdovské věno, které, 

zemřel-li manžel, zabezpečilo jeho vdovu. Vdovské věno bývalo zároveň zajišťováno 

zástavním právem váznoucím na manželově majetku nebo zápisem v zemských 

deskách. Jelikož žena byla v moci manžela a nemohla se tedy sama svobodně 

rozhodovat, platila zde k jejímu prospěchu zásada, že má právo dovolat se neplatnosti 

                                               
8  KINCL, Jaromír; URFUS, Valentin; SKŘEJPEK, Michal. Římské právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
1995, str. 136
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každého majetkoprávního úkonu učiněného ve prospěch jejího manžela. Žena mohla 

zcela samostatně disponovat se svým majetkem a dokonce mohla být i poručníkem 

sirotka. 

Co se týče městského práva feudálního, platila tehdy stejná pravidla. Městské 

právo vyžadovalo souhlas rodičů snoubenců, jinak tito nemohli přicházet v úvahu jako 

jejich možní dědicové. Městské právo bylo od roku 1558 upraveno tzv. Koldínovým 

zákoníkem, jehož oficiální název zněl Práva městská království českého.    

V rámci josefínských reforem byl roku 1783 vydán manželský patent, jenž 

nadále požadoval církevní formu sňatku, avšak stanovil příslušnost světských soudů ve 

věcech manželských9. Manželský patent platil jak pro katolíky tak i pro nekatolíky a 

hleděl na manželství jako na občanskou smlouvu. 

2.2.2. ABGB

V první polovině 18. století byla zahájena práce kodifikační komise v oblasti 

občanského práva. Jejím výsledkem byl kodex, jenž se nazýval Codex Theresianus 

universalis. Vzhledem k tomu, že tento kodex byl spíše učebnicí nežli zákoníkem, došlo 

za vlády Josefa II. k jeho přepracování a následnému vydání prvního dílu Všeobecného 

občanského zákoníku dne 1. 11. 1786.  Text kodexu mimo jiné začlenil do svého znění 

manželský patent. Výsledkem dalších kodifikačních prací byl dne 1. 6. 1811 Všeobecný 

občanský zákoník10. 

ABGB se hodně inspiroval římským právem a Koldínovým zákoníkem.  Právní 

úprava manželského institutu byla obsažena v ustanoveních § 44 až § 136 v prvním ze 

tří dílů ABGB, který obecně pojednával o právu osobním. Co se týče právní úpravy 

manželství, převzal ABGB úpravu kanonického práva. 

Manželství chápal jako smlouvu, jejímž uzavřením se smluvní strany zavázaly 

plnit vzájemné povinnosti. Princip smluvní svobody zde byl ztotožněn se snubní 

svobodou. Způsobilým k uzavření manželství byl kdokoliv, komu nebránila některá ze 

zákonných překážek. Tyto překážky byly v zásadě totožné s překážkami, které zná 

                                               
9 Příslušnost pro řešení manželských sporů byla církevním soudům navrácena v období bachovského 
absolutismu, tj. v období let 1851 – 1860, aby byla opět přenesena v šedesátých letech 19. století na
světské soudy. 
10 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, dále jen ABGB, vyšel v roce 1812 česky pod názvem Kniha 
všeobecných zákonů městských. Na českém území byl ABGB zachován v platnosti (včetně jeho novel) až 
do Právnické dvouletky v roce 1950. 
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dnešní církevní právo. Vedle nich patřili mezi manželské překážky i nedostatečné 

ohlášky, nedostatečný slavnostní souhlas projevený před oddávajícím a dále i povolání 

osoby, jež chtěla uzavřít manželství, např. vojáci v činné službě se mohli oženit až po 

splnění své vojenské povinnosti. Pokud šlo o sňatky mezi Židy, tyto byly podmíněny 

udělením souhlasu krajského úřadu a byl na ně stanoven numerus clausus, jenž byl 

uplatňován na základě tzv. židovského systému z roku 1726, který povoloval sňatky 

pouze nejstarších synů rodiny. Takový podobný politický souhlas, jehož 

prostřednictvím orgán veřejné správy potvrdil, že osoba uzavírající sňatek je způsobilá 

nejen fyzicky a mravně, ale i finančně zajistit svou rodinu, musel mít každý, kdo hodlal 

vstoupit do manželství. Z povahy věci zmíněného souhlasu je zřejmé, že jej nemohla 

obdržet osoba nemajetná.

Právní postavení manželů bylo i nadále nerovné. Vedle smrti nebo prohlášení 

neplatnosti manželství byla možná i jeho rozluka, jako jeden ze způsobů zániku 

manželství. Rozluka ovšem přicházela v úvahu jen pro Židy a protestanty. Katolíci sice 

měli možnost rozvodu od stolu a lože, kdy spolu nemuseli nadále žít, avšak manželství 

jím nezanikalo, takže i nadále platila vzájemná povinnost věrnosti. 

2.2.3. Moderní manželské právo na našem území

Možnost rozluky i pro katolíky byla zakotvena až manželskou novelou, kterou 

přinesl rozlukový zákon č. 320/1919 Sb. z. a n. Tento zákon měl za úkol sjednotit 

českou a slovenskou právní úpravu týkající se uzavírání manželství. Rozlukový zákon 

zakotvil též fakultativní formu civilního sňatku v případě, že duchovní neumožnil 

uzavření církevního sňatku, ač tyto důvody občanské právo neznalo, čili jej 

nezakazovalo. Civilní sňatek byl rovnocenný tomu církevnímu. Dále tento zákon 

odstranil některé zákonné překážky manželství mající ryze kanonický původ, jako jsou 

řeholní sliby nebo svátost svěcení. 

Další zlom v oblasti manželského práva nastal až s příchodem socialistického 

zákonodárství, jehož hlavním cílem bylo opuštění institutů a principů vycházejících 

z tradic římského práva. Právo bylo chápáno jako politický nástroj marxisticko-

leninského učení. Nejen pro socialistické občanské právo bylo příznačné rozdrobení do 

odvětví. 
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Takto se vyčlenilo z občanského práva mezi jinými i právo rodinné, které bylo 

nově upraveno v rámci tzv. Právnické dvouletky zákonem č. 265/1949 Sb., o právu 

rodinném. Tento zákon, jenž nabyl účinnosti k 1. 1. 1950, přinesl v oblasti právního 

institutu manželství zejména rovnocenné postavení muže a ženy, čímž zanikla mužova 

moc nad manželkou a jeho moc otcovská se přeměnila na rodičovskou moc. Oba rodiče 

tak měli stejná práva a povinnosti vůči svým společným dětem. Zákon o právu 

rodinném upustil od tradičního chápání manželství jako smluvního vztahu a nadále se 

držel koncepce vzniku manželství prostřednictvím souhlasného prohlášení manželů. 

Vedle toho též zakotvil obligatorní formu civilního sňatku, který se tak stal výlučnou 

formou sňatku až do roku 1992, zjednodušil uzavírání manželství, nově byly upraveny 

podmínky zániku manželství, rozluka a rozvod od stolu a lože byly nahrazeny právním 

institutem rozvodu z důvodu rozvratu vztahů mezi manžely. Novinkou byla i úprava 

majetkových vztahů mezi manžely, kdy vstupem do manželství vznikalo zákonné 

majetkové společenství. 

Zákon o právu rodinném byl chápán spíše jako provizorní, a proto není divu, že 

byl v rámci druhé vlny reforem, prováděné na přelomu 50. a 60. let minulého století, 

přijat stále ještě platný a účinný zákon č. 94/1963 Sb., o rodině11. Tento nový zákoník 

byl ve své podstatě velkou novelou stávajícího zákona, avšak na rozdíl od předchozí 

právní úpravy postrádal ustanovení týkající se majetkového společenství manželů, které 

bylo nově upraveno v občanském zákoníku12 pod názvem bezpodílové spoluvlastnictví 

manželů. Zákon o rodině je účinný od 1. 4. 1964 a ve znění jeho několika novel platí 

dodnes. 

V současné době se nacházíme na prahu dalšího velkého zlomu v oblasti 

rodinného a občanského práva vůbec, a tím je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

který nabude účinnosti dne 1. 1. 2014. Tento „nový“ občanský zákoník13 nahradí nejen 

stávající občanský zákoník a řadu souvisejících právních předpisů, ale zároveň 

rekodifikuje stávající české soukromé právo. V následujících kapitolách se proto 

pokusím zaměřit vedle účinné právní úpravy i na právní úpravu de lege ferenda.    

                                               
11  Dále jen zákon o rodině a u citovaných ustanovení zákona jen ZOR.
12 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, jehož účinnost končí k 31. 12. 2013, stejně jako účinnost 
zákona o rodině a od 1. 1. 2014 budou oba zákony nahrazeny novým kodexem (zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník). 
13  Není-li dále uvedeno jinak, mám na mysli „novým“ občanským zákoníkem zákon č. 89/2012 Sb. 
v platném znění, který zejména v případě citací zákonných ustanovení označuji zkratkou NOZ.
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3. Manželské právo v českém právním řádu

Manželské právo je možné definovat jako soubor právních norem upravující 

společenské a právní vztahy mezi manžely, jakož i jejich vznik, změnu nebo zánik. 

Manželské právo je součástí práva rodinného, které řadíme tradičně do práva 

soukromého. Otázkou k zamyšlení je, zda samotné právo rodinné řadit jako podobor 

práva občanského nebo jako samostatné právní odvětví v rámci práva soukromého, 

které by mu bylo rovnocenné. V zásadě se ve světě považuje rodinné právo za 

samostatné, nehledíc na to, v jakém zákoně je obsažena jeho právní úprava. Tomuto 

tvrzení nahrává např. fakt, že rodinné právo se vyučuje v samostatných hodinách, jsou 

vydávány učebnice a časopisy zabývající se výhradně rodinným právem, ve většině 

zemí existují specializované rodinné soudy a také naše civilistika po roce 1949 se 

přikláněla spíše k oddělení těchto dvou právních oborů.  Na druhou stranu v zařazení 

rodinného práva do práva občanského vedle dlouholetého tradičního pojetí před rokem 

1949 hraje roli i § 104 ZOR, který odkazuje na občanský zákoník14. Právě toto 

ustanovení staví, dle mého názoru, občanský zákoník do postavení lex generalis 

k zákonu o rodině čili obecného právního předpisu, který se užije, není-li to zákonem o 

rodině výslovně zakázáno nebo stanoveno jinak. Dále samotné zařazení právních 

institutů společného jmění manželů nebo společného nájmu bytu do občanského 

zákoníku nebo použití obecných procesních předpisů v oblasti manželských sporů 

naznačuje určité propojení těchto oborů. Mým posledním argumentem je i samotný text 

„nového“ občanského zákoníku, který se vrací k tradiční úpravě rodinného práva 

v rámci kodexu občanského práva. Z výše uvedeného je tedy více než zřejmé, že se 

kloním k názoru současné české civilistiky na zařazení rodinného práva do práva 

občanského. 

Pro rodinné právo jsou charakteristické tři základní principy: blaho dítěte, 

rovnost subjektů a vzájemná pomoc. Princip blaha dítěte, jenž je zásadním zejména 

v oblasti vztahů mezi dětmi a rodiči, popř. státem, je třeba zmínit též s ohledem na 

manželské právo, a to z toho důvodu, že kdyby nebylo třeba poskytovat ochranu 

právům a postavení dítěte, nebylo by nutné mít ani právní úpravu manželství, protože 

                                               
14  Není-li dále uvedeno jinak, mám na mysli zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění, který v případě citací 
zákonných ustanovení označuji zkratkou OZ. 
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jeho hlavním cílem je založení rodiny. Princip rovnosti subjektů se v manželském právu 

projevuje v zakotvení rovnosti mezi mužem a ženou, čili mezi manžely. A třetí princip, 

princip vzájemné pomoci, který není založen na protiplnění, ale naopak v plnění v rámci 

svých schopností a možností, se v manželském právu projevuje zejména 

prostřednictvím institutu vyživovací povinnosti mezi manžely nebo povinnosti 

uspokojování potřeb rodiny. 

Prameny práva manželského jsou následující: Jistý základ spíše rodinného práva 

nalezneme již v Listině základních práv a svobod15. Tato upravuje v čl. 32 zejména 

právo na ochranu rodičovství a rodiny, rovnost manželských a nemanželských dětí nebo 

právo rodičů na péči o děti a jejich výchovu. Vedle toho Ústava České republiky16 ve 

svém čl. 10 stanoví, že „součástí právního řádu jsou i vyhlášené mezinárodní smlouvy, 

k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána“. Díky 

tomuto článku jsou součástí právního řádu např. Úmluva o souhlasu k manželství, 

nejnižším věku pro uzavření manželství a registraci manželství, New York 1962, 

Úmluva o státním občanství vdaných žen, New York 1957, nebo Úmluva o uznání 

rozvodů a zrušení manželského soužití, Haag 1970. Základním pramenem manželského 

práva je zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, který se v části první nazvané Manželství 

postupně zabývá vznikem manželství (§1 až § 10), neplatností a neexistencí manželství 

(§ 11 až § 17a), vztahy mezi manžely (§ 18 až § 21), zánikem manželství smrtí nebo 

prohlášením manžela za mrtvého (§ 22), rozvodem (§ 24 až § 29) a v části třetí 

s názvem Výživné v hlavě třetí vyživovací povinnost mezi manžely a v hlavě čtvrté 

výživné rozvedeného manžela. Dalším důležitým zákonem je občanský zákoník 

upravující v § 143 až § 151 společné jmění manželů, v § 703 an. společný nájem bytu a 

v neposlední řadě v části sedmé dědění po smrti manžela. Co se týče procesních otázek 

manželsko-právních sporů, použije se zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. 

Statusová problematika je upravena v zákoně č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a 

příjmení. Podle zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, 

se budou posuzovat manželské vztahy s cizím prvkem (kolizní normy nalezneme v § 19 

až § 22). Od 1. 1. 2004, kdy se Česká republika stala členem Evropské unie, jsou pro 

nás závazné i právní předpisy Evropské unie. V této souvislosti bych ráda zmínila 

                                               
15 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního 
pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
16 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
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nařízení Rady č. 2201/2003, o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu rozsudků ve 

věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti (tzv. Brusel II).

Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole této práce, od 1. 1. 2014 nabude 

účinnosti „nový“ občanský zákoník, jenž nahradí stávající občanský zákoník a mimo 

jiné i zákon o rodině. Problematika manželství tak bude nově upravena v části druhé

NOZ s názvem Rodinné právo, v hlavě první Manželství (tj. § 655 an.). V souvislosti 

s přijetím tohoto nového kodexu dochází ke zrušení, popř. změně, řady souvisejících 

právních předpisů a zároveň i tvorbě nových právních předpisů. Od 1. 1. 2014 tedy 

nabude účinnosti i nový zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, který 

nahrazuje současný zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním. Co se týče 

procesně-právních předpisů, občanský soudní řád bude platit i nadále ve svém 

novelizovaném znění a vedle něj se bude používat speciální úprava obsažená v zákoně 

č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, který upravuje nesporné řízení ve 

věcech rodinných.    

3.1. Pojem manželství

Snad každá lidská společnost v minulosti, současnosti a troufám si tvrdit, že i 

v budoucnosti znala, zná a bude znát nějaký způsob soužití mezi osobami rozdílného 

pohlaví, který je možno přirovnat k manželství. Co ale musí být splněno, abychom 

mohli takový svazek nazvat manželstvím? A jak nejlépe definovat právní pojem 

manželství? Nejen na tyto otázky budu hledat v této podkapitole odpověď. 

Ottův slovník naučný17 definuje manželství jako „spojení muže a ženy 

odpovídající právu“, a předpokládá, že „právní řád upravil poměr mezi mužem a ženou, 

že z přirozeného lidského poměru životního stal se poměr právní.“  Malá 

československá encyklopedie18 obsahuje právní definici pojmu manželství „podle 

československého socialistického rodinného práva právně upravený monogamní trvalý 

svazek mezi mužem a ženou, jehož hlavním posláním je založení rodiny a řádná výchova 

dětí z něho vzešlých...“  

                                               
17 SDRUŽENÍ PRO OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ. Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie 
obecných vědomostí. 16. díl Líh – Media. fotoreprint. Praha: Paseka, 1999, str. 795
18 ŘÍMAN, Josef; ŠTĚPÁNEK, Miroslav. Malá československá encyklopedie. 4. díl M – Pol. Praha: 
Academia, 1986, str. 86
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Francouzský právní slovník19 vymezuje manželství jako legitimní svazek muže a 

ženy uzavřený slavnostním prohlášením úřední osoby, před kterou snoubenci předtím 

projevili souhlas se založením rodiny a vzájemné pomoci. Blackův právnický slovník 

definuje manželství jako „právní svazek jednoho muže a jedné ženy jakožto manžela a

manželky“, a dále jako „právní status, podmínku, nebo vztah jednoho muže a jedné ženy 

spojený zákonem na doživotí, anebo dokud nedojde k rozvodu, za účelem vzájemného 

vykonávání a sdílení povinností právně vyplývajících pro ty, jejichž spojení je založeno

na rozdílu pohlaví. Smlouva, mající formu předepsanou zákonem, kterou muž a žena, 

schopní uzavřít takovou smlouvu, se vzájemně zavazují, že po celý svůj život (anebo 

dokud nebudou rozvedeni) budou žít společně ve stavu jednoty…“20. Německý 

občanský zákoník21 říká, že manželství se uzavírá na celý život, manželé jsou vzájemně 

zavázáni k manželskému soužití a jsou za sebe vzájemně odpovědni, avšak manžel není 

povinen na žádost druhého manžela pokračovat ve vytváření společenství, pokud se ten 

požadavek jeví jako zneužití práva nebo pokud je manželství rozvrácené popř. 

odsouzené ke krachu.

Na základě několika shora uvedených právních či encyklopedických definicí 

můžeme dojít k závěru, že manželství je v zásadě trvalý a monogamní svazek uzavřený 

ve formě smlouvy mezi mužem a ženou, který je upraven v zákonech dané země, 

vznikající nějakým slavnostním prohlášením a zaniká výhradně ze zákonem daných 

důvodů. Zákon dále stanoví vzájemná práva a povinnosti manželů. Hlavním cílem 

tohoto svazku je založení rodiny, plození a výchova dětí. 

Co se týče církevního práva, toto pojmem manželství rozumí sňatek zakládající 

doživotní svazek mezi mužem a ženou, kanonický stav založený uzavřením smlouvy 

mezi osobami vstupujícími do manželství a konečně svátost vznikající uzavřením

platného manželství mezi pokřtěnými osobami. Hlavním cílem manželství podle 

kanonického práva je prospěch manželů a kumulativně plození a výchova společných 

dětí. Podstatné vlastnosti manželství pak spatřuje kanonické právo v jeho jednotě neboli 

monogamnosti  a nerozlučitelnosti. Katolické právo rozlišuje čtyři typy manželství. 

Prvním je platné manželství, které uzavřely osoby pokřtěné, ale dosud jej 

                                               
19 GUILLIEN, Raymond, et al. Lexique des termes juridiques. 16e éd. Paris: Dalloz, 2007, str. 418
20 BLACK, Henry Campbell, et al. Blackův právnický slovník. 6. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1993, 
str. 895
21 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) v knize 4 Rodinné právo ve svém § 1353.
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nezkonzumovaly. Druhým typem je manželství platné a dokonané, tj. manželství 

uzavřené mezi dvěma pokřtěnými osobami, které jej zároveň již zkonzumovaly, popř. je 

možné uplatnit vyvratitelnou právní domněnku dokonání manželství, pokud manželé po 

jeho vzniku bydleli společně. Dalším typem je manželství přirozené, tj. manželství mezi 

nepokřtěnými. A v neposlední řadě manželství domnělé, nazývané sekulárním právem 

putativní, tedy manželství od počátku neplatné, jelikož byla dána nějaká skutečnost, 

jejíž existence má za následek, že nedojde k vyvolání zamýšlených právních následků. 

Platné české právo má svou legální definici právního pojmu manželství v § 1 

ZOR. Manželství je zde definováno jako trvalé společenství muže a ženy založené 

zákonem stanoveným způsobem, jehož hlavním účelem je založení rodiny a řádná 

výchova dětí. „Nový“ občanský zákoník se ve svém ustanovení § 655 od dosavadní 

definice příliš neliší, jedinými změnami je použití slova svazek namísto společenství a 

obohacení účelu manželství o vzájemnou podporu a pomoc manželů. Z obou těchto 

legálních definicí je jednoznačné, že manželstvím nebude svazek mezi osobami 

stejného pohlaví, to je z povahy věci vyloučeno, jelikož tyto osoby by nemohly naplnit 

hlavní účel manželství, a to založení rodiny prostřednictvím zplození vlastních dětí. 

Avšak i takovýto druh svazku není naší právní úpravě cizí, označujeme jej pojmem 

registrované partnerství22. Samotný účel manželství ve znění založení rodiny a řádné 

výchovy dětí není zcela přesný. Důvodem pro toto tvrzení je fakt, že přibližně 20 % 

uzavřených manželství jsou neplodná a naopak stoupá počet dětí narozených mimo 

manželství. Znamená to tedy podle tohoto zmíněného vymezení účelu manželství, že 

pokud se mi nenarodí děti, nemohu žít v manželství, nebo snad ještě hůř, že plodit děti 

mohu, pouze pokud jej uzavřu? Domnívám se, že takovýto výklad předmětného 

ustanovení by byl laicky řečeno „přitažený za uši“, proto rozšíření vymezení účelu 

manželství podle „nového“ občanského zákoníku je přesnější a lépe vystihuje pravý 

význam manželství. Ze samotné legální definice je možné dospět k pojmovým znakům 

manželství. Jsou to: a) požadavek, aby tento právní vztah vznikl pouze zákonem 

dovoleným způsobem před příslušným zmocněným orgánem (tj. matričním úřadem 

nebo orgánem církve), b) jde o právní vztah výhradně mezi mužem a ženou, který je 

monogamní, c) manželé jsou si v tomto právním vztahu rovni, d) jedná se o svobodné a 

dobrovolně uzavřené společenství (pouze zde při uzavírání resp. vzniku manželství se 
                                               
22 Legální definici tohoto pojmu nalezneme v § 1 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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projevuje zásada autonomie vůle) a nakonec e) pouze zákon stanoví, jakým způsobem 

může manželství zaniknout.   

3.2. Vznik manželství 

Podmínky vzniku manželství jsou upraveny zákonem o rodině ve 

stejnojmenné hlavě první, části první. Jedná se konkrétně o ustanovení § 1 až § 10 ZOR, 

přičemž § 1 ZOR obsahuje legální definici manželství a § 2 ZOR zavádí legislativní 

zkratku „snoubenci“ pro muže a ženu, jež chtějí uzavřít sňatek.

Naše platná právní úprava nezná právní institut zasnoubení, který v minulosti 

předcházel uzavření manželství a byl jakýmsi vzájemným příslibem obou snoubenců 

k uzavření budoucího manželství. Dnes je nutno chápat zasnoubení pouze jako faktický 

vztah či přesněji řečeno jako nezbytnou dohodu, již je třeba učinit, aby se mohla konat 

svatba. V tomto případě nevzniká právní nárok na uzavření manželství, nicméně dohoda 

může mít určité právní následky, např. dojde-li k odstoupení od tohoto ujednání, pak by 

mohla poškozená strana požadovat náhradu vzniklé škody či vrácení zásnubního daru. 

Tedy za předpokladu, jsou-li naplněny zákonné podmínky příslušných obecných 

ustanovení občanského zákoníku. 

Ustanovení § 2 ZOR dále obsahuje normu morálního charakteru, která stanovuje 

požadavek vzájemné informovanosti o zdravotním vztahu a charakteru druhého 

snoubence. Je vhodné, aby snoubenci byli o těchto skutečnostech informováni dopředu, 

a měli tak představu „do čeho vlastně jdou“.

Zákon o rodině stanoví zákonné předpoklady, které musí být splněny, aby bylo 

možno uzavřít platné manželství. Tyto předpoklady je možné rozdělit do tří kategorií: a) 

osobní předpoklady, b) předpoklady sňatečného prohlášení a c) formální či procedurální 

předpoklady. Pojmem osobní předpoklady lze označit soubor překážek manželství, 

které představují zákazy, jež vylučují uzavření manželství, resp. jejich existence 

nedovoluje vznik platného manželství.23

3.2.1. Sňatečné prohlášení a jeho náležitosti

Ustanovení § 3 odst. 2 ZOR říká, že manželství se uzavírá souhlasným 

prohlášením snoubenců o vstupu do manželství, tj. snoubenci projeví svou vůli, jež má 

                                               
23 Těmto skutečnostem je věnována blíže následující kapitola 3.3. Neplatnost a neexistence manželství.
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vyvolat specifické právní následky. Aby toto sňatečné prohlášení bylo způsobilé vyvolat 

předpokládané právní účinky, musí splňovat jisté náležitosti. 

Zaprvé jsou kladeny požadavky na samotný projev vůle, které byly převzaty 

z Úmluvy o souhlasu k uzavření manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a 

registraci manželství. Vůle musí být projevena svobodně, tzn. že na vůli snoubence 

nesmí být vyvíjen žádný tlak třetí osobou, jinak by mohly nastat okolnosti, pro něž je 

možné vyslovit neplatnost či dokonce neexistenci manželství. Dále musí být projev vůle 

úplný, tzn. ničím nepodmíněný. Projev vůle musí být také srozumitelný, určitý a 

učiněný ústně24. Výše citovaná úmluva ještě požaduje provedení osobního vyjádření 

projevu vůle. Pouze ve zcela výjimečné situaci je možné, aby se snoubenec nechal 

zastoupit zmocněncem25.

Sňatečné prohlášení může učinit pouze osoba způsobilá uzavřít manželství. 

Vedle minimálního věku 18 let je třeba i plná způsobilost k právním úkonům. Obě tyto 

podmínky mohou být z důležitých důvodů prolomeny rozhodnutím soudu26. 

Zákon o rodině požaduje, aby sňatečné prohlášení bylo učiněno veřejně a 

slavnostně. Požadavek veřejnosti de facto vylučuje uzavírání tajných manželství, které 

zná kanonické právo. Splněním tohoto požadavku je už sama přítomnost oddávajícího a 

dvou svědků.  Slavnostní způsob uzavření má na druhou stranu vyjádřit význam 

samotného uzavření manželství. Slavnostnost spočívá také v důstojném chování 

přítomných svatebčanů během obřadu a také trochu na úvaze oddávajícího, jakým 

proslovem celý obřad povede.

Sňatečné prohlášení musí být učiněno v přítomnosti dvou svědků. Tento 

požadavek je opět vyžadován i výše citovanou newyorskou úmluvou. Zákon o rodině již 

ve svých dalších ustanoveních o svědcích mlčí. Vzhledem k tomu, že svědci musí být 

přítomni obřadu po celou dobu, během níž dochází k rozhodným úkonům, a v budoucnu 

mohou být přizváni k podání svědectví, je jasné, že se musí jednat o fyzické osoby 

schopné chápat význam a průběh obřadu a způsobilé k právním úkonům. 

A konečně, toto prohlášení musí být provedeno před příslušným orgánem27. 

                                               
24 Ústní formu sňatečného prohlášení lze dovodit přímo ze znění § 3 odst. 1 ZOR: „…učiněným před…“
25 K uzavření manželství prostřednictvím zmocněnce blíže kapitola 3.2.6. Sňatek uzavřený ve zvláštních 
situacích.
26 K tomu blíže následující podkapitola 3.3. Neplatnost a neexistence manželství.
27 O tom, které orgány to jsou, více v následujícím textu zabývajícím se jednotlivými formami sňatku. 
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3.2.2. Další prohlášení

Vedle souhlasného sňatečného prohlášení, je třeba učinit ještě další prohlášení 

požadované zákonem o rodině v § 6 a § 8. Tato další prohlášení jsou tradičně činěna 

nejen při obřadu samém, ale jsou obsažena i v dotazníku k uzavření manželství28, jenž 

musí snoubenci vyplnit a odevzdat v předoddavkovém řízení. Tato prohlášení, 

s výjimkou prohlášení o příjmení, nenesou s sebou žádné právní následky a mají tedy 

jen deklaratorní charakter. 

První z těchto prohlášení je prohlášení o tom, že snoubencům nejsou známy 

žádné okolnosti, jež by mohly vyloučit uzavření manželství. Toto prohlášení dnes 

nahrazuje institut ohlášek, během nichž mohly třetí osoby vyslovit své námitky proti 

záměru snoubenců uzavřít manželství, popř. mohly být odhaleny jiné překážky bránící 

manželství. 

Dále snoubenci musí prohlásit, že znají zdravotní stav toho druhého, tzn. že se o 

něm vzájemně informovali. Náš právní řád se spokojí pouze s učiněním tohoto 

prohlášení, ale některé zahraniční právní řády požadují např. povinné lékařské 

prohlídky. Hlavním cílem prohlášení o zdravotním stavu je ochrana snoubenců ať už 

před možnými pohlavními chorobami nebo před uzavřením manželství, jež by nemohlo 

naplnit svůj primární účel, tedy založení rodiny. 

Třetím z těchto prohlášení je prohlášení snoubenců, že „zvážili úpravu

budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny 

po uzavření manželství“29. Učinění tohoto prohlášení má signalizovat, že snoubenci 

zvažovali svou společnou budoucnost do všech důsledků a nepřistupují k manželství 

lehkovážně. Zároveň bych zde ráda připomněla, že již v tomto stádiu příprav na svatbu 

mohou snoubenci modifikovat budoucí režim společného jmění manželů. 

Čtvrtým potřebným prohlášením v pořadí je prohlášení o budoucím příjmení, 

nejen svém, ale i o příjmení společných dětí. V zásadě přichází v úvahu tři možnosti. 

První z nich je, že si zvolí společné příjmení, jímž bude současné příjmení jednoho 

z nich. Toto je asi v současnosti nejvyužívanější alternativa, přičemž společným 

příjmením je zásadně příjmení muže, nicméně není vyloučeno, že společným příjmením 

bude dosavadní příjmení ženy. Druhou variantou je situace, kdy si manželé ponechají 

                                               
28 K tomu pro ilustraci Příloha č. 4 Dotazník k uzavření manželství.
29 Ustanovení § 6 odst. 1 ZOR
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každý své dosavadní příjmení; toto své rozhodnutí mohou kdykoli v budoucnu změnit30. 

Třetí alternativou je pak zdvojené31 příjmení, tzn. jeden z manželů bude užívat své 

dosavadní příjmení spolu s tím společným. Zde zákon stanoví omezení pro případ, že 

manžel již zdvojené příjmení měl. Do budoucna tak vedle nového společného příjmení 

může užívat jen jedno ze dvou dosavadních, čímž může nastat situace, že se žena 

rozhodne opustit své rodné příjmení a nadále nosit příjmení prvního a druhého manžela. 

Tato současná úprava zdvojeného příjmení není, dle mého názoru, příliš šťastná, a proto 

se mi více zamlouvá příslušné ustanovení v „novém“ občanském zákoníku32. Pokud si 

manželé nechají každý své dosavadní příjmení, musí určit, které z nich bude příjmením 

jejich společných dětí; všechny tyto děti narozené v jednom manželství musí mít stejné 

příjmení.     

Závěrem bych ještě ráda připomněla, že již rozvedený snoubenec bude muset 

učinit ještě další prohlášení, a to prohlášení o zániku, popř. prohlášení neplatnosti, 

předchozího manželství či partnerství. Zákon tuto povinnost neoznačuje jako 

prohlášení, nýbrž jako povinnost prokázat zmíněnou skutečnost, nicméně se domnívám, 

že i tuto povinnost je možno zařadit do kategorie dalších prohlášení. 

3.2.3. Předoddavkové řízení

Řízení o uzavření manželství je vedle zákona o rodině upraveno též v zákoně o 

matrikách33. Předoddavkové řízení je obligatorní pro obě formy sňatku. Příslušným 

úřadem k jeho provedení je matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství 

uzavřeno. 

Snoubenci musí nejprve na předepsaném formuláři požádat o uskutečnění 

obřadu. K této žádosti připojí doklady stanovené v ustanovení § 33 až § 37 MatrZ. 

Těmito potřebnými doklady jsou: rodný list, doklad o státním občanství, výpisy z 

evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu, doklad o zániku 

                                               
30 K tomu pro srovnání ustanovení § 70 odst. 4 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o 
změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
31 Jsem toho názoru, že záměrem zákonodárce bylo povolení max. dvou příjmení naráz, i když dle 
současného znění § 8 odst. 1 ZOR není vyloučeno, aby muž měl příjmení tři. Taková situace by nastala, 
kdyby se snoubenka A. B. C. a snoubenec D. E. domluvili, že společným příjmením bude snoubenčino 
dosavadní příjmení a snoubenec by k němu chtěl připojit ještě své dosavadní příjmení, pak by se mohl 
jmenovat D. B. C. E. Zvolení si více příjmení jednoho manžela za příjmení společné výslovně dovoluje 
ustanovení § 70 odst. 1 písm. b) MatrZ.
32 K tomu blíže kapitola 3.2.7. Změny v účinné právní úpravě od 1. 1. 2014.
33 Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících předpisů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen u citovaných ustanovení zákona MatrZ).
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předchozího manželství či partnerství, popř. jeho prohlášení za neplatné a příslušné 

povolení soudu k uzavření manželství, je-li zapotřebí. V případě uzavření tzv. 

konzulárních sňatků musí být předloženo českým občanem vedle předepsaných dokladů 

i vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.  Pro cizince a osoby 

s povolením k trvalému pobytu na území ČR matriční zákon stanovuje případné další 

dokumenty, jež je nutno před uzavřením manželství doložit. 

Během učinění jednotlivých prohlášení je nutná přítomnost tlumočníka, jestliže 

jeden ze snoubenců je hluchý, němý nebo nerozumí českému jazyku. 

Je-li získání stanovených dokladů spojeno s těžko překonatelnou překážkou, 

může příslušný matriční úřad jejich předložení prominout. Předepsané doklady není 

třeba doložit ani v případě přímého ohrožení života snoubence.  

Výsledkem předoddavkového řízení, ve kterém byly splněny všechny zákonné 

podmínky, je stanovení data svatby nebo vydání osvědčení pro potřeby církevního 

sňatku. Ze samé povahy předoddavkového řízení lze dovodit, že jde o určitý druh 

správního řízení, které může skončit maximálně zmíněným vystavením příslušného 

osvědčení.  

3.2.4. Formy sňatku

Zákon o rodině rozlišuje mezi dvěmi formami sňatku, a to občanskou a církevní. 

Jejich vzájemný vztah řeší samostatné ustanovení § 10 ZOR. Uzavřou-li snoubenci 

nejprve sňatek občanský, pak okamžikem uzavření tohoto sňatku vznikají právní 

následky spojené s uzavřením manželství a dodatečné stvrzení tohoto svazku před 

Bohem již není z hlediska práva relevantní. Naopak, uzavřou-li snoubenci církevní 

sňatek, pak je již vyloučeno uzavření sňatku občanského. Snoubencům může být v

podstatě jedno, jakou formu sňatku zvolí, protože obě dvě se řídí stejnými ustanoveními 

zákona o rodině. Obě dvě formy tedy vyvolávají totožné právní důsledky a všechna 

manželství podléhají stejnému zákonnému režimu možného zániku manželství.

A) Občanský sňatek

Civilní sňatek uzavírají snoubenci před příslušným státním orgánem.  Zákon o 

rodině pro tento orgán zavedl legislativní zkratku matriční úřad34 a dále stanovuje, 

                                               
34 Z ustanovení § 3 odst. 1 ZOR vyplývá, že jde o „obecní úřad pověřený vést matriky, popřípadě úřad, 
který plní jeho funkci“. 
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nutno podotknout, že zcela zbytečně, podrobný okruh osob35, jež mohou přijmout 

souhlasné prohlášení snoubenců o vstupu do manželství. Zjednodušeně lze toto složité 

znění zákona shrnout do následujícího pravidla: „Manželství je možné uzavřít před 

jakýmkoli obecním úřadem pověřeným vést matriky, přičemž pouze starosta, 

místostarosta nebo pověřený člen zastupitelstva mají zákonnou pravomoc přijmout od 

snoubenců souhlasné prohlášení o uzavření manželství. Starosta nebo místostarosta 

obce, jež není pověřena vést matriky, může přijmout souhlasné prohlášení snoubenců, 

pokud má alespoň jeden ze snoubenců trvalý pobyt v této obci.“ 

Zákon o rodině v ustanovení § 4 odst. 3 nepřipouští, aby snoubenci učinili 

souhlasné sňatečné prohlášení v nepřítomnosti zaměstnance příslušného matričního 

úřadu. I přesto, že manželství je zásadně uzavíráno na místě zvoleném matričním 

úřadem pro provádění slavnostních obřadů, tj. obřadní síni, může matriční úřad povolit 

uskutečnění sňatečného obřadu i mimo ni, spadá-li snoubenci vybrané místo do jeho 

správního obvodu. 

Co se týče samotného průběhu sňatečného obřadu, v současné době neexistuje 

žádný právní předpis, který by jej upravoval. Z tohoto důvodu se stále postupuje podle

staré instrukce ministerstva vnitra36, která byla zrušena k 1. 1. 1965.

B) Církevní sňatek

Kromě civilního sňatku si mohou snoubenci zvolit i jeho formu církevní. 

K provedení církevních sňatků nejsou však kompetentní všechny církve a náboženské 

společnosti nacházející se v ČR, ale jen ty registrované dle zákona č. 3/2002 Sb. Z dikce 

ustanovení §4a odst. 1 ZOR vyplývá, že souhlasné prohlášení snoubenců má být 

provedeno před pověřenou osobou církve, již k přijetí prohlášení opravňuje vnitřní 

předpis dané církve. Ohledně místa konání obřadu zákon o rodině pouze stanoví, že 

jde o místo, které k tomu určí sama církev.

Církevní sňatek nelze uzavřít bez předložení osvědčení, které vydal matriční 

úřad v předoddavkovém řízení. Toto osvědčení, které osvědčuje, že snoubenci splňují 

zákonné požadavky, nesmí být starší tří měsíců. 

S povolením církevní formy sňatků se do zákona o rodině dostalo i ustanovení, 

jenž v podstatě rehabilituje občany ČSFR, kteří v mezidobí, kdy nebyla tato forma 
                                               
35 K tomu pro srovnání odkazuji na ustanovení § 4 odst. 1 a 2 ZOR. 
36 Instrukce ministerstva vnitra č. 128 z roku 1955 Sbírky instrukcí a nařízení, o uzavírání manželství před 
orgány místních národních výborů.



26

zákonná, uzavřeli církevní sňatek v zahraničí. Toto ustanovení § 4c ZOR uznává tato 

uzavřená církevní manželství za platná v případě, že byly splněny zákonné podmínky 

pro uzavření tohoto sňatku stanovené právem cizího státu, v němž byl sňatek uzavřen. 

Právní úpravě církevního sňatku uzavřeného v souladu s předpisy katolické 

církve je věnována samostatná kapitola 3.7. Manželské právo církevní. 

3.2.5 Okamžik vzniku manželství a jeho právní následky

Ohledně okamžiku vzniku manželství panují jisté dohady. Současné znění 

zákona totiž jasně nespecifikuje okamžik vzniku manželství, ale pouze stanoví, že 

manželství se uzavírá souhlasným prohlášením snoubenců učiněným před příslušným 

orgánem. 

Zastánci jedné teorie tvrdí, že projev sňatečné vůle je perfektní v okamžiku 

vyslovení druhého souhlasného prohlášení snoubence o vstupu do manželství, tedy 

v okamžiku vyslovení druhého „ANO“. Postavení oddávajícího má v tomto případě 

pouze deklaratorní charakter, zatímco prohlášení o vstupu do manželství má charakter 

konstitutivní. Mně osobně je ale sympatičtější názor opačný, jenž zastává i J. Haderka37. 

Dle jeho názoru samotný konsens snoubenců nestačí a je zapotřebí, aby došlo 

k oficiálnímu završení obřadu oddávajícím, který po vyslechnutí souhlasných 

prohlášení prohlásí manželství za uzavřené. S J. Haderkou souhlasím zejména proto, že 

si myslím, že sama slavnostnost a výjimečnost okamžiku uzavření manželství svědčí o 

tom, že tento institut si zaslouží, aby byl posuzován z hlediska své odlišnosti jako 

právní úkon sui generis. Konstitutivní prohlášení oddávajícího pak stvrzuje tuto zvláštní 

povahu právního úkonu. Navíc z čistě laického hlediska by se budoucí manželé mohli 

chtít dohadovat o tom, kdo bude tím, díky němuž bude manželství považováno za 

uzavřené. Zde samozřejmě zacházím do úvah ad absurdum, nicméně se nemohu ubránit

a nekomentovat tuto skutečnost.

Ať už manželství vzniklo dle právních teorií prvním nebo druhým způsobem, 

vždy po prohlášení oddávajícího a výměně prstenů následuje podpis protokolu o 

uzavření manželství oběma manžely, svědky, oddávajícím a příp. též tlumočníkem či 

zástupcem matrikáře. Bylo-li manželství uzavřeno formou církevní, pak má příslušný 

                                               
37 HADERKA, Jiří. Oddavky, nulity a neexistence manželství od účinnosti zákona č. 91/1998 Sb. Právní 
praxe. 1998, č. 8, str. 477
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církevní orgán lhůtu tří pracovních dnů, jež počíná běžet ode dne uzavření sňatku, 

na doručení protokolu příslušnému matričnímu úřadu. 

Uzavřený sňatek je zapisován do knihy manželství, vedené příslušnou matrikou. 

Zápis do knihy manželství má pouze povahu evidenční a nepřináší žádné právní 

následky. 

S uzavřením manželství je ex lege spojen vznik nejen soukromoprávních, ale i 

veřejnoprávních právních následků. Zmíněné právní následky se projeví především na 

osobním stavu manželů, jejich příjmení a příjmení společných dětí, dále zakládají 

překážku trvajícího manželství a mohou také ovlivnit vznik způsobilosti k právním 

úkonům. Okamžikem uzavření manželství vznikají manželům vzájemná práva a 

povinnosti. Manželé jsou od této chvíle aktivně legitimováni k podání žádosti o rozvod. 

Uzavření a trvání manželství má vliv i na určení otcovství.   

3.2.6. Sňatek uzavřený ve zvláštních situacích

A) Přímé ohrožení života

Přímé ohrožení života snoubence je zcela určitě mimořádnou situací, která 

vylučuje bezpodmínečnou aplikaci všech obecných ustanovení o uzavírání manželství a 

zároveň vyžaduje jisté zjednodušení. Zákon o rodině na možnost nastání této situace 

výslovně pamatuje ve znění ustanovení § 4 odst. 5, § 4a odst. 3 a § 7 ZOR. Zákon blíže 

neuvádí, co je třeba vnímat pod pojmem přímé ohrožení života, půjde zřejmě o takovou 

situaci, kdy by se snoubenec zcela jistě nedožil sňatečného obřadu.

Civilní sňatek je v tomto výjimečném případě možno uzavřít před kterýmkoli 

obecním úřadem, tedy i místně nepříslušným, a stejně tak církevní sňatek lze uzavřít na 

jakémkoli místě, aniž je přímo určeno předpisy církve. Zde M. Zuklínová správně 

konstatuje, že existuje jistá nerovnováha mezi jednotlivými formami sňatku v okamžiku 

ohrožení života snoubence.38 Uzavření občanského sňatku je možno učinit jen na 

obecním úřadě, kdežto církevní sňatek je možno uzavřít prakticky kdekoliv, tedy např. i 

v nemocnici.   

Zákon dále v této mimořádné situaci odpouští snoubencům předložení 

potřebných dokladů dle § 32 an. MatrZ, čímž dochází k zjednodušení průběhu 

                                               
38 RADVANOVÁ, Senta. et al. Občanské právo hmotné 3. 5., jubilejní a aktualiz. vyd. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, 2009, str. 32
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předoddavkového řízení. Nicméně zákon nevylučuje, aby snoubenci i přes tuto okolnost 

předepsané doklady předložili. Snoubenci však stále musí učinit prohlášení, že jim 

nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství.  

Bylo-li manželství uzavřeno před orgánem, jenž není matričním úřadem, pak 

tento úřad ve lhůtě tří pracovních dnů pošle protokol o uzavření manželství místně 

příslušnému matričnímu úřadu (podle místa uzavření manželství). 

B) Uzavření manželství zmocněncem

Naše platná právní úprava připouští, aby se snoubenec nechal zastoupit při 

uzavírání manželství zmocněncem. Z povahy věci vyplývá, že při uzavírání manželství 

prostřednictvím zmocněnce vůle zastoupeného snoubence není projevena společně 

s vůlí druhého snoubence a zároveň osobně. Zastoupení zmocněncem je však třeba 

chápat pouze jako výjimečnou situaci. Ustanovení § 9 ZOR vyžaduje splnění určitých 

podmínek, aby mohlo být přistoupeno k této variantě uzavření manželství.

První podmínkou je povolení příslušného orgánu. Příslušným orgánem zákon o 

rodině rozumí krajský úřad nebo úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle 

trvalého pobytu snoubence. Tento orgán může povolení udělit pouze z důležitých 

důvodů, přičemž záleží na správním uvážení příslušného orgánu, zda shledá, že důvod 

je dostatečně důležitý. Rozhodovací praxe správních orgánů považuje za důležitý důvod 

např. pobyt jednoho ze snoubenců v zahraničí.  Proti rozhodnutí správního orgánu 

udělenému ve správním řízení je přípustné odvolání. K žádosti o povolení uzavřít 

manželství prostřednictvím zmocněnce musí být přiloženy vedle písemné plné moci 

splňující níže uvedené náležitosti i doklady, které jsou potřebné k uzavření manželství 

dle § 32 an. MatrZ. 

Udělená plná moc musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. V plné moci 

musí zmocnitel přesně označit osobu zmocněnce a snoubence, s nímž má být manželství 

uzavřeno, a učinit všechna požadovaná prohlášení. Zákon požaduje písemnou formu 

této plné moci. Před uzavřením manželství je možné plnou moc odvolat, nicméně 

účinné toto odvolání bude pouze v případě, že se o tom dozví druhý snoubenec před 

učiněním prohlášení o vstupu do manželství. Zplnomocnění vedle odvolání plné moci 

zaniká též splněním úkonu, ke kterému byl zmocněn, či smrtí39.  

                                               
39 Plná moc k uzavření manželství zmocněncem nezaniká jen smrtí zmocněnce či zmocnitele, nýbrž i 
druhého snoubence.  
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Zmocněnec musí být zletilá fyzická osoba, mající plnou způsobilost k právním 

úkonům. Zástupce musí být stejného pohlaví jako zmocnitel, tedy zastoupený 

snoubenec. Splnění této podmínky je požadováno z důvodu zachování vážnosti 

sňatečného obřadu. Zastoupit zmocněncem se může nechat pouze jeden ze snoubenců. 

C) Sňatek uzavřený v cizině

Dnes již není výjimkou ani situace, kdy je manželství uzavíráno v cizině. Je 

tomu zřejmě proto, že tato momentálně módní záležitost je zprostředkovávána nejen 

samotnými zahraničními hotely, ale i našimi cestovními agenturami a kancelářemi. 

V úvahu přicházejí následující varianty: tzv. konzulární sňatek, manželství uzavřené 

podle cizího práva a manželství uzavřená kapitánem lodi, kapitánem letadla nebo 

velitelem vojenské jednotky ČR.  

Chce-li český státní občan uzavřít sňatek v zahraničí, pak podle ustanovení § 19 

ZMPS40 se jeho způsobilost k uzavření manželství a podmínky platnosti manželství řídí 

právem České republiky. Naopak forma uzavření manželství se dle znění § 20 ZMPS 

řídí „právem místa, kde se manželství uzavírá“, tj. zásadou locus regit actum.

Český občan, jenž uzavřel sňatek v zahraničí před příslušným zahraničním 

orgánem s jiným českým občanem nebo cizím státním příslušníkem, musí v České 

republice zažádat o uznání takto uzavřeného manželství. Manželství uzavřené 

v zahraničí bude uznáno na území České republiky a následně mu bude vystaven oddací 

list pouze v případě, že byly zároveň splněny zákonné podmínky, aby sňatek mohl být 

uzavřen i v tuzemsku. Je-li druhý manžel cizinec, pak pro uznání sňatku v tuzemsku 

zcela postačuje, byl-li způsobilý k uzavření manželství dle příslušných norem platných 

na území, kde došlo k uzavření jejich sňatku.   

Zákon o rodině ve svém ustanovení § 5 umožňuje českým občanům uzavření 

manželství též před zastupitelským úřadem ČR. Tento zastupitelský úřad k tomu však 

musí být oprávněn zvláštním právním předpisem, kterým je Vídeňská úmluva o 

konzulárních stycích. Podmínkou přípustnosti tohoto konzulárního sňatku je, aby 

alespoň jeden ze snoubenců byl českým občanem, přijímací stát povoloval uzavírání 

těchto sňatků a oba snoubenci byli způsobilí k uzavření manželství. Uzavírání 

manželství se v tomto případě řídí příslušnými ustanoveními zákona o rodině. 

                                               
40 Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
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Příslušnou osobou k uzavření manželství je vedoucí zastupitelského úřadu, popř. jiný 

jeho zmocněný pracovník.

Jsou-li splněny dvě kumulativní podmínky, jimiž jsou ohrožení života 

snoubence a české občanství alespoň jednoho ze snoubenců, pak souhlasné prohlášení o 

vstupu do manželství může být učiněno i před „kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR, 

dále před kapitánem letadla registrovaného v ČR nebo před velitelem vojenské jednotky 

ČR v zahraničí“41.   

Pro zápis manželství českých občanů uzavřených v cizině se vede zvláštní 

matrika42. Tato zvláštní matrika je vedena Městským úřadem Brno-střed. Chce-li si 

nechat český občan uznat své manželství uzavřené v zahraničí a získat český oddací list, 

pak musí podat na předepsaném formuláři žádost, kterou musí osobně podepsat před 

matrikářem kterékoli matriky, popř. zastupitelským úřadem České republiky v cizině. 

K žádosti musí být připojeny následující dokumenty: listina osvědčující uzavření 

manželství v zahraničí43, její úřední překlad do českého jazyka, doklad o státním 

občanství ČR, rodné listy snoubenců a případně další doplňující dokumenty, např. 

rozvodový rozsudek předešlého manželství jednoho ze snoubenců. V případě marného 

uplynutí lhůty k odstranění nedostatků žádosti a trvání žadatele na zapsání jeho 

manželství do zvláštní matriky se zahajuje správní řízení. Výsledkem tohoto řízení je 

zamítavé rozhodnutí o povolení zápisu do zvláštní matriky manželství uzavřených 

v zahraničí. Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání. V praxi není v zásadě třeba 

podávat výše zmíněnou žádost v případě uzavření konzulárního sňatku, jelikož

zastupitelský úřad ČR automaticky, ex offo, vyrozumí zvláštní matriku.    

Náš právní řád nevyžaduje uznávání sňatků uzavřených v cizině cizími státními 

příslušníky.

                                               
41 Ustanovení § 7 odst. 2 ZOR.
42 Do této zvláštní matriky se dle § 42 MatrZ zapisují: „uzavření manželství občana, ke kterému došlo na 
a) území cizího státu, b) zastupitelském úřadu České republiky, c) lodi nebo v letadle mimo území České 
republiky, d) místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu“.
43 Nemá-li ČR uzavřenu dohodu o uznávání listin s cizím státem, který listinu vydal, pak musí být tato 
listina opatřena vyšším ověřením. Pro lepší představu jak může takové osvědčení vypadat viz Příloha č.5. 
Uzavření manželství na Mauritiu – přihláška, osvědčení (v angličtině a češtině), oddací list vydaný 
Městským úřadem Brno-střed.  
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3.2.7. Změny v účinné právní úpravě od 1. 1. 2014

Vedle drobné změny legální definice pojmu manželství, dojde od 1. 1. 2014 i 

k dalším změnám. Dochází k zavedení nového právního pojmu, jímž je „sňatečný 

obřad“. I přes vedené polemiky, zda nemá být ponechána v zákoně jen jedna forma 

sňatku, nakonec bylo rozhodnuto o zachování současného stavu. Civilní sňatek zůstává

v zásadě beze změn, ale u církevního sňatku došlo k prodloužení stáří osvědčení ze tří 

na šest měsíců. 

Co se týče orgánů, jež jsou příslušné k provedení obřadu, tak tyto budou 

stanoveny zvláštním právním předpisem, jímž má být zákon o obcích44. Osoba 

oddávajícího bude také nadále upravena v matričním zákoně. 

Nově je jasně vymezeno, kdy dochází ke vzniku manželství. Okamžikem vzniku 

manželství je vyslovení kladné odpovědi snoubencem druhým v pořadí. Nicméně v § 

659 NOZ je ještě věta druhá, která zní: „Manželství vznikne i jinak, je-li zřejmé, že 

snoubenci prohlašují svou sňatečnou vůli.“ Zde by mohly vzniknout pochyby, koho se 

toto ustanovení vlastně týká. Nepochybně toto ustanovení pamatuje na případy, kdy 

manželství uzavírá osoba němá, na cizince, jenž potřebuje tlumočníka, a dle důvodové 

zprávy i na případy, kdy některé církve či náboženské společnosti nevyžadují projev 

vůle obvyklý u civilního sňatku.

Změnou k lepšímu prošlo i ustanovení o prohlášení o příjmení. Nově zákon 

určuje, že příjmení uváděné na místě druhém je příjmením připojovaným. Je vyloučeno, 

aby společným příjmením bylo příjmení snoubence, jež již obsahuje připojované 

příjmení. Měl-li snoubenec dosud připojované příjmení a zvolí-li si, že chce i nadále 

nosit připojované příjmení vedle nového společného příjmení, pak tímto připojovaným 

příjmením může být zvoleno pouze příjmení první.   

To, co dnes § 6 odst. 1 a § 8 ZOR označuje jako další prohlášení, již nadále 

nebude označováno pojmem „prohlášení“. Povinnost uvést tyto skutečnosti však 

nezaniká a i nadále trvá.

A konečně, bude-li uzavíráno manželství prostřednictvím zmocněnce, tento již 

nemusí být stejného pohlaví jako zmocnitel. Tato změna je odůvodněna zásadou 

                                               
44 V současné době se jedná o zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
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rovnosti pohlaví. Dosud užívaný argument estetických důvodů nebyl shledán 

opodstatněným.   

3.3. Neplatnost a neexistence manželství

I když se snoubenci snaží splnit všechny potřebné podmínky a předpoklady 

potřebné ke vstupu do manželství, může v praxi nastat situace, kdy uzavřené manželství 

trpí vadou. Náš právní řád sankcionuje takováto „vadná manželství“ buď neplatností, 

nebo neexistencí. (M. Zuklínová dělí skupiny závad s ohledem na sankce za jejich 

nesplnění do tří skupin: 1. skupina závad sankciovaných neexistencí, 2. skupina závad 

sankciovaných neplatností a 3. skupina závad, které sankciovány nejsou a dle jejich 

povahy dojde nebo nedojde k jejich nápravě.)45 Z existence ustanovení, týkajících se 

stanovení základních náležitostí potřebných pro uzavření manželství46, a dále 

ustanovení o neexistenci a neplatnosti manželství můžeme dovodit, že zákonodárce si 

klade za cíl zamezit uzavírání manželství, která nemohou v budoucnu pořádně naplnit 

svůj účel. Církevní právo tradičně zná okruh tzv. zápovědí neboli překážek 

manželství47, které mají za následek buď neexistenci, nebo neplatnost církevního 

manželství. 

Neplatnost a neexistence manželství je upravena v části první, hlavě druhé 

stejnojmenného názvu zákona o rodině, a to konkrétně v ustanoveních § 11 až § 17a 

ZOR. Původní znění tohoto zákona označovala tuto problematiku pojmem „okolnosti 

vylučující uzavření manželství“. Nahrazení tohoto starého pojmu pojmem současným 

nebylo provedeno zcela důsledně, jelikož v ustanovení § 6 odst. 1 a § 7 odst. 1 ZOR se 

s ním můžeme i nadále setkat, a to v souvislosti s prohlášením snoubenců: „že jim 

nejsou známy okolnosti, které by uzavření manželství vylučovaly“.

3.3.1. Neplatnost manželství

Neplatné manželství nebo též matrimonium nullum je takové manželství, jež 

bylo uzavřeno, přestože zde byla dána některá z níže uvedených závad. Toto manželství 

je považováno za platné a má stejné právní účinky jako každé jiné manželství, a to až do 

                                               
45 RADVANOVÁ, Senta. et al. Občanské právo hmotné 3. 5., jubilejní a aktualiz. vyd. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, 2009, str. 36-37
46 Viz. předchozí kapitola 3.2. Vznik manželství
47 Viz. kapitola 3.7. Manželské právo církevní. Absolutní a relativní překážky manželství ostatně znalo i 
právo římské (viz. kapitola 2.1. Manželské právo v právu římském).
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doby, než ho soud prohlásí za neplatné. Platí zde zásada, že výčet okolností uvedených 

v § 11 až § 14 a § 15a ZOR, pro které je možné vyslovit neplatnost manželství, je 

taxativní. V ostatních případech půjde buď o manželství platné, nebo neexistentní. 

Za neplatné bude prohlášeno manželství, bylo-li uzavřeno za trvání jiného 

manželství (příp. partnerství), existuje-li mezi manžely příbuzenský vztah, je-li alespoň 

jeden z manželů nezletilý, trpí-li jeden z manželů duševní chorobou nebo z důvodu 

vady právního úkonu. Během legislativních prací na novele z roku 1998, jíž byl zákon o 

rodině obohacen o posledně jmenovanou okolnost, nebyla více diskutována otázka 

rozšíření zákonných překážek manželství. Výjimkou byla snad jen problematika HIV, 

která ale nakonec nebyla do novely zapracována. 

Rozhodnutí soudu, jímž prohlásí manželství za neplatné, má konstitutivní 

charakter a působí tedy s účinky ex tunc48. Manželství je možné prohlásit za neplatné, 

dokud nezaniklo, ledaže jde o překážku bigamie a příbuzenství, v těchto dvou případech 

tak lze učinit i po zániku manželství. Neplatnost manželství může soud vyslovit i v 

případě, že po zahájení manželství na návrh jednoho z manželů manželství zanikne 

z důvodu smrti jednoho z manželů. Soud nemůže zastavit řízení o vyslovení neplatnosti 

manželství, zemřel-li navrhovatel a jeho potomci v zákonné lhůtě jednoho roku 

požádají, aby v řízení bylo pokračováno. Toto jsou obecná pravidla, která platí shodně 

pro všechna řízení o vyslovení neplatnosti manželství; případné odlišnosti jsou popsány 

níže. 

Po vynesení rozsudku soudu, jímž prohlásí manželství za neplatné, je manželství 

považováno za neuzavřené. Pro vypořádání vzájemných práv a povinností, včetně těch 

týkajících se společných dětí, se obdobně užije ustanovení o rozvedených manželech. 

Osobní stav manželů se mění na stav, který bezprostředně předcházel uzavření 

manželství, a u manžela, který přijal jméno svého manžela, dochází automaticky ke 

změně příjmení na jeho původní. Změna příjmení se netýká společných dětí. Společné 

jmění manželů a jiné vzájemné vztahy je třeba vypořádat. Z povahy věci jasně vyplývá, 

že nelze v tomto případě aplikovat ustanovení o vyživovací povinnosti rozvedených 

manželů. 

                                               
48 Tzn. mají právní účinky ke dni učinění sňatečného prohlášení
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A) Jiné trvající manželství či partnerství

Bigamie představuje porušení jedné ze základních zásad manželství. Není 

pochyb o tom, že ochrana monogamních svazků je v obecném zájmu společnosti. To 

dokazuje i fakt, že je jim poskytována i ochrana prostřednictvím norem trestního práva, 

konkrétně v podobě existence trestného činu dvojího manželství49. 

Dle ustanovení § 11 odst. 1 ZOR půjde o dvojí manželství tehdy, uzavře-li 

sňatek ženatý muž nebo vdaná žena. To platí i o manželství uzavřeném s osobou, která 

již uzavřela partnerství nebo jiný obdobný svazek v cizině50. Právě z důvodu zabránění 

vzniku dvojího manželství se vyžaduje, aby snoubenec, který již dříve uzavřel jiné 

manželství, předložil doklad o tom, že toto předešlé manželství již zaniklo. 

Dojde-li za trvání předešlého manželství k uzavření manželství nového, nejedná 

se o vadu, kterou nelze zhojit. Trvající manželství je tedy jen relativní překážkou. Ke 

zhojení vady může dojít dvěma způsoby. Z povahy věci vyplývá, že bigamie je zcela 

                                               
49 Tento trestný čin je zakotven v ustanovení § 194 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku: „(1) Kdo 
za trvání svého manželství uzavře manželství jiné, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. (2) 
Stejně bude potrestán, kdo uzavře manželství s osobou, která již je v manželství jiném.“
50 Zákon o rodině výslovně neřeší problematiku vzájemného vztahu mezi manželstvím osob různého a 
stejného pohlaví. Byť náš právní řád zatím manželství osob stejného pohlaví nepřipouští, v některých 
zahraničních právních úpravách to není nic neobvyklého, např. ve Francii či Holandsku. Zákon o 
registrovaném partnerství v ustanovení § 4 odst. 4 písm. c) vylučuje uzavření partnerství, pokud jeden 
z partnerů již dříve „vstoupil do obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí“. Analogií zákona 
lze tedy dospět k závěru, že za trvající svazek lze označit např. i manželství osob stejného pohlaví. 

V této souvislosti mě však napadá otázka, co s případem, kdy „obdobným svazkem uzavřeným 
v cizině“ bude dotčeno manželství osob různého pohlaví, tzn. jeden ze snoubenců dříve uzavřel v cizině 
svazek obdobný manželství, který bude zároveň statusovým svazkem. Pravděpodobně cizí státy 
nepřijmou do svých právních řádů institut natolik podobný manželství, řešící statusové otázky osob, jež 
do něj vstupují, a který by nebyl manželstvím. Jeví se to totiž jako zbytečné, nicméně vezmu-li opět 
v úvahu francouzskou právní úpravu a její PACS (viz níže), který mohou uzavřít i osoby různého pohlaví, 
pak by mohl nastat problém, protože zákon výslovně na takovou možnost nepamatuje. V takových 
případech by zcela určitě musel závazně danou situaci rozřešit soud. 

Soud by se musel zabývat podstatou manželství a stejně tak i „obdobného svazku“, dále pak faktem, že 
ustanovení o neplatnosti manželství mají taxativní charakter a možná vzít i v úvahu analogii zákona 
obdobně jako u partnerství. Konkrétně v případě PACSu v jeho dnešní podobě, i kdyby byl shledán za 
platně uzavřený v souvislosti s normami mezinárodního práva soukromého, by tento problém nakonec 
nastat neměl, jelikož PACS zaniká ex lege uzavřením manželství. Soud by tedy měl, dle mého názoru, 
neshledá-li, že takový obdobný svazek je neplatný nebo že nezanikl ex lege uzavřením manželství, nově 
uzavřené manželství prohlásit za neplatné, protože jinak by šlo o výklad, jenž by byl v rozporu se zásadou 
monogamie a statusovým charakterem manželství. 

Už jen samo připuštění možnosti, že s postupným vývojem moderní společnosti, může nastat taková 
situace, kdy vznikne svazek mezi mužem a ženou, který současně není manželstvím a nejedná se ani o 
nesezdaný svazek ve své čisté formě, mě přivádí na myšlenku možné mezery v právu.  Myslím, že by 
rozhodně de lege ferenda neškodilo, kdyby toto ustanovení bylo obohaceno vedle manželství a 
partnerství, též o „obdobný svazek uzavřený v cizině“. Ostatně přidání tohoto pojmu by výslovně 
reagovalo na znění zákona o registrovaném partnerství. Nutno podotknout, že toto si uvědomili i tvůrci 
NOZ. Současné znění § 674 NOZ tuto skutečnost již reflektuje a nepodmiňuje ji pouze na „obdobné 
svazky uzavřené v cizině“ osob stejného pohlaví.   
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nepřijatelný jev, a proto první možností nápravy je zánik předchozího manželství. 

Druhou možností je pak prohlášení prvního manželství za neplatné. Nebude-li 

nemonogamní manželství zhojeno, může jej soud kdykoli prohlásit za neplatné i bez 

návrhu, tedy ex offo. Takto může soud prohlásit za neplatné i původně bigamické 

manželství, jež již samo zaniklo.

B) Příbuzenský vztah (impedimentum consanguinitatis)

Ustanovení § 12 ZOR výslovně zakazuje uzavření manželství, je-li mezi 

snoubenci příbuzenský vztah. Tento zákaz se však netýká všech příbuzenských vztahů, 

ale pouze vztahů mezi předky a potomky, tj. příbuzných v řadě přímé, mezi 

sourozenci51, tj. příbuzných v linii pobočné ve druhém stupni, a dále je-li příbuzenský 

vztah založen osvojením a toto stále trvá. 

Jelikož výčet podmínek, pro něž je možno prohlásit manželství za neplatné je 

taxativní, je třeba vykládat toto ustanovení restriktivně. Právě proto je uzavření sňatku 

mezi ostatními příbuznými, např. mezi bratrancem a sestřenicí či strýcem a neteří, 

přípustné.  Mohu tedy konstatovat, že současná právní úprava omezila podobu překážky 

příbuzenství na ten nejužší a zároveň nejnutnější možný rozsah.

Pro úplnost považuji za nutné poznamenat, že zákon de facto připouští, aby dvě 

příbuzné osoby uzavřely neplatné manželství a byly zároveň v dobré víře. Tato situace 

může nastat tehdy, když uzavřou manželství dva sourozenci, z nichž jeden byl osvojen 

v raném věku a až do uzavření manželství ani jeden z nich nezjistil, že jsou 

biologickými sourozenci. Osvojením totiž vzniká na základě ustanovení § 63 odst. 1 

ZOR „mezi osvojitelem a osvojencem takový poměr, jaký je mezi rodiči a dětmi, a mezi 

osvojencem a příbuznými osvojitele poměr příbuzenský“, a zároveň pouze zanikají dle § 

72 odst. 1 ZOR „vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a původní rodinou“.   

Příbuzenství je tedy nutné posuzovat nejen z hlediska právního, ale i biologického.  

M. Hrušáková ve svém komentáři zákona o rodině zmiňuje ještě zvláštní případ, 

kdy se za trvání manželství stane z manžela otec manželky: „Pokud by po uzavření 

vznikl mezi manželi příbuzenský vztah na základě určení otcovství podle druhé nebo 

                                               
51 Zákon hovoří o sourozencích obecně, má tím na mysli jak sourozence polorodé, tak plnorodé. Není 
totiž pochyb o tom, že kdyby chtěl zákonodárce rozlišovat mezi polorodými a plnorodými sourozenci, 
pak by tak výslovně učinil. Dále účelem tohoto ustanovení je potírání incestu a sourozenci mají vždy 
společného alespoň jednoho rodiče
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třetí domněnky, pak rovněž podle shodných názorů odborné literatury by bylo nutné toto 

manželství prohlásit za neplatné.“52  

Zhojení překážky manželství z důvodu příbuzenství není v zásadě možné, 

protože se jedná o absolutní překážku. Teoreticky by konvalidace překážky příbuzenství 

byla možná pouze v případě, že by se nejednalo o osvojení nezrušitelné a toto osvojení 

by soud zrušil, anebo kdyby došlo po uzavření manželství k popření otcovství na 

základě návrhu státního zástupce dle § 62 ZOR53. 

Z výše uvedeného vyplývá, že účelem tohoto ustanovení je zabránění takových 

manželských svazků, jejichž existencí by byla porušena jedna z hlavních zásad, na níž 

stojí pojetí rodiny, tedy zákaz incestu54. Stejně jako u předešlé překážky vylučující 

manželství, i zde jde zároveň o zájem společnosti chráněný trestním zákoníkem 

v podobě trestného činu soulože mezi příbuznými55.

C) Nedostatek věku (impedimentum aetatis)

Ustanovení § 13 odst. 1 ZOR stanoví pro uzavření manželství podmínku 

zletilosti, resp. vylučuje sňatečnou způsobilost osob nezletilých. Zákon o rodině zároveň 

stanovuje ve větě druhé shora citovaného ustanovení výjimku z tohoto pravidla pro 

případy, kdy je snoubenec sice nezletilý, ale starší 16 let. V takovém případě může soud 

povolit uzavření manželství, avšak vedle požadovaného věku je třeba, aby byla dána 

ještě existence důležitého důvodu. Uzavře-li manželství nezletilý starší 16 let bez 

potřebného souhlasu soudu, pak je manželství neplatné a soud může zahájit řízení o 

vyslovení neplatnosti manželství i bez návrhu. Toto ustavení o zavedení nejnižšího 

přípustného věku pro uzavření manželství reflektuje mimo jiné i požadavek stanovený 

                                               
52 HRUŠÁKOVÁ, Milana, et al. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 39
53 § 62 ZOR zní: „(1) Vyžaduje-li to zájem dítěte, podá nejvyšší státní zástupce návrh na popření otcovství 
vůči otci, matce a dítěti, pokud lhůta stanovená pro popření otcovství některému z rodičů uplynula. (2) 
Je-li vzhledem ke všem okolnostem zřejmé, že muž považovaný za otce dítěte otcem není a uplynula-li
lhůta stanovená pro popření otcovství některému z rodičů, podá nejvyšší státní zástupce návrh na popření 
otcovství, ledaže zájem dítěte výjimečně vyžaduje, aby k popření otcovství nedošlo. (3) Nejvyšší státní 
zástupce popírá otcovství vůči otci, matce a dítěti; není-li některý z nich naživu, popírá otcovství vůči 
ostatním; není-li naživu žádný z nich, popírá otcovství vůči opatrovníkovi, kterého soud pro tuto věc 
ustanoví.“ 
54 Pohlavní styk mezi nejbližšími příbuznými
55 § 188 trestního zákoníku: „Kdo vykoná soulož s příbuzným v pokolení přímém nebo se sourozencem, 
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.“
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v čl. 2 Úmluvy o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a 

registraci manželství56. 

Zletilost nabývá fyzická osoba v souladu s obecným pravidlem stanoveným v § 

8 odst. 2 OZ dosažením věku 18 let. Toto ustanovení dále reaguje na shora uvedenou 

výjimku povolující uzavření manželství nezletilým osobám starším 16 let tím, že  

umožňuje dosažení zletilosti též před dosažením věku 18 let, a to uzavřením manželství. 

Výkladem těchto dvou ustanovení je jasné, že zletilost může nezletilá fyzická osoba 

nabýt výjimečně již po dosažení věku 16 let. Tato zletilost není vázána na trvání 

manželství osoby starší 16 let, a proto zanikne-li její manželství nebo je-li prohlášeno za 

neplatné, nabytá zletilost dle § 8 odst. 2 věty druhé OZ se neztrácí. Podmínkou 

dřívějšího nabytí zletilosti je uzavření manželství57, nestačí tedy pouze udělení povolení 

soudu k jeho uzavření.  

Druhou podmínkou, vedle dosažení minimálního věku 16 let, vyžaduje zákon 

existenci důležitého důvodu. Pro určení míry důležitosti daného důvodu neexistuje 

obecně stanovená „hranice důležitosti“, a tak je zcela na posouzení soudu, zda uváděný 

důvod shledá dostatečně důležitým. Nejčastějším důvodem vedoucím k podání návrhu 

na povolení uzavření manželství nezletilým je těhotenství snoubenky. Jiné důvody se 

objevují ojediněle a jsou to např. „skutečnost, že snoubenci mají spolu již dítě, že spolu 

jako druh a družka žijí ve společné domácnosti, že mají možnost získání vlastního bytu 

či půjčky na stavbu rodinného domku“58.  

Zákon o rodině tak, jak je dnes koncipován, neuvažuje příliš s možností, že 

manželství chtějí uzavřít dvě nezletilé osoby. V soudní praxi se však objevily i takové 

případy, byť jen sporadicky. Jsou-li splněny zákonné podmínky, pak soud připustí vznik 

i manželství dvou nezletilých osob starších 16 let, nutno znovu podotknout, že se 

opravdu jedná o ojedinělý případ.

Konvalidace takto neplatného manželství nastane ex lege dosažením věku 18 let 

původně nezletilým manželem nebo otěhotní-li manželka. Je-li nezletilý mladší 16 let, 

pak se jedná o absolutní překážku manželství, která nemůže být za žádných okolností 

                                               
56 K tomu blíže vyhláška ministra zahraničních věcí č. 127/1968 Sb., o Úmluvě o souhlasu k manželství, 
nejnižším věku pro uzavření manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a registraci manželství.
57 Zákon v tomto případě nerozlišuje mezi uzavřeným manželstvím platným nebo neplatným, resp. 
takovým manželstvím, které lze prohlásit v budoucnu za neplatné. Zletilost nabude tedy i nezletilá osoba 
starší 16 let, jež uzavřela manželství bez povolení soudu. 
58 K tomu blíže stanovisko Nejvyššího soudu ČSR ze dne 31. 5. 1976, sp. zn. Cpj 179/75
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zhojena. Bylo-li by i přesto uzavřeno takové manželství, pak se jedná o zdánlivé 

manželství.  

Řízení o povolení uzavřít manželství dle § 194 OSŘ je zvláštním typem řízení 

před soudem. Soud zahajuje řízení v tomto případě pouze na návrh nezletilého 

snoubence. Při rozhodování se soud zabývá případem komplexně, tj. zkoumá nejen 

důležitost důvodu, ale posuzuje též charakterové vlastnosti obou snoubenců, stejně tak 

prostředí, z nějž pocházejí, jejich ekonomické možnosti, zda nezletilý plně chápe 

význam manželství a je na něj připraven, atd.59 Účastníky řízení jsou nezletilá osoba, 

která chce uzavřít manželství a její zákonní zástupci. Co se týče druhého snoubence, 

toho je více než nezbytné minimálně vyslechnout. Povolí-li soud uzavření manželství, 

musí v rozsudku přesně označit osobu druhého manžela. Nejedná se tedy o žádné 

„blanketní rozhodnutí“ umožňující uzavřít manželství de facto s kýmkoliv, nýbrž o 

výjimečné rozhodnutí ve zcela konkrétním případě, to ostatně vyplývá už samo 

z povahy věci. 

D) Duševní porucha 

Ustanovení § 14 ZOR stanoví určité psychické předpoklady, jež ovlivňují 

sňatečnou způsobilost snoubenců. Zákon o rodině zcela vylučuje uzavření manželství 

osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům60 a osobou stiženou duševní 

chorobou, jež by mohla mít za následek zbavení způsobilosti k právním úkonům. Tato 

vada nemůže být za žádných okolností zhojena. Soud v těchto případech může vyslovit 

neplatnost manželství i bez návrhu. Z povahy věci se domnívám, že by se mělo jednat,

spíše než o neplatné, o neexistentní manželství. 

Osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena nebo osoba trpící 

duševní poruchou, jež může mít za následek omezení způsobilosti k právním úkonům, 

může uzavřít platné manželství, pouze má-li předchozí povolení soudu k uzavření 

manželství. Aby soud mohl udělit předmětné povolení, vyžaduje zákon splnění 

podmínky spočívající ve slučitelnosti zdravotního stavu osoby, jíž se povolení uděluje, 

                                               
59 K tomu pro srovnání např. stanovisko Nejvyššího soudu ČSR ze dne 31. 5. 1976, sp. zn. Cpj 179/75
60 Zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům upravuje § 10 OZ: „(1) Jestliže fyzická osoba 
pro duševní poruchu, která není jen přechodná, není vůbec schopna činit právní úkony, soud ji 
způsobilosti k právním úkonům zbaví. (2) Jestliže fyzická osoba pro duševní poruchu, která není jen 
přechodná, anebo pro nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo omamných prostředků či jedů je 
schopna činit jen některé právní úkony, soud její způsobilost k právním úkonům omezí a rozsah omezení v
rozhodnutí určí. (3) Soud zbavení nebo omezení způsobilosti změní nebo zruší, změní-li se nebo 
odpadnou-li důvody, které k nim vedly.“
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s účelem manželství. Tato podmínka není sice výslovně požadována u osob s omezenou 

způsobilostí k právním úkonům, nicméně je na volném uvážení soudu, zda její splnění,

vzhledem k okolnostem případu, uzná též za vhodné. V tomto případě soud prohlásí 

manželství za neplatné pouze na návrh kteréhokoli manželů. Podává-li návrh na 

zahájení řízení manžel, jehož způsobilost k právním úkonům je omezena, pak by tento 

úkon za něj měl učinit jeho opatrovník, ledaže o omezení jeho způsobilosti nebylo 

dosud rozhodnuto, v tom případě by návrh mohl podat sám. Zhojení manželství trpící 

touto vadou je možné, stane-li se po uzavření manželství zdravotní stav manžela 

slučitelným s účelem manželství.     

E) Vada projevu vůle

Poslední z taxativně vymezených důvodů, pro něž je možné vyslovit neplatnost 

manželství, je zakotven v ustanovení § 15a ZOR a spočívá v uzavření manželství 

v důsledku omylu či bezprávné výhružky. Stejně jako v předešlém případě, soud 

vysloví neplatnost manželství pouze na návrh jednoho z manželů. Na rozdíl od všech 

předešlých překážek zákon stanoví lhůtu jednoho roku pro podání návrhu. Tato doba 

počíná běžet dnem, kdy se manžel dozví o existenci rozhodné skutečnosti. 

V tomto případě nelze použít obecných ustanovení v občanském zákoníku o 

vadách projevu vůle ze závazků. J. Haderka je toho názoru, že pouze některé vady 

projevu vůle mohou a mají mít právní následky na platnost uzavíraného manželství.61

Vada projevu vůle z důvodu omylu je dvojího druhu. Jde buď o omyl v osobě (error in 

persona) nebo v povaze právního jednání (error in negotio). Je zcela jasné, že povahu 

error in persona nemůže splňovat mylná představa nevěsty, že ženich je milionářem, 

avšak ve skutečnosti půjde o řadového dělníka. Naopak znaky omylu v osobě bude 

vykazovat např. případ, kdy snoubenec uzavře sňatek s dvojčetem pravého snoubence, 

nebo je-li pravá identita snoubence jiná než si snoubenka myslí. Na základě shora 

uvedeného lze tedy jednoduše shrnout, že jde o omyl spočívající v podstatných 

vlastnostech osoby. Příkladem omylu spočívajícího v povaze právního úkonu může být 

např. absolvování šamanského rituálu uzavření manželství v domnění, že jde o pouhé 

zasnoubení. Bezprávná výhružka (vis ac metus či vis compulsiva) představuje 

                                               
61 HADERKA, Jiří. Oddavky, nulity a neexistence manželství od účinnosti zákona č. 91/1998 Sb. Právní 
praxe. 1998, č. 8, str. 480
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protiprávní působení na vůli snoubence, které v něm vyvolá důvodné obavy, že újma, 

jíž mu je vyhrožováno, bude skutečně splněna.

3.3.2. Neexistence manželství

Neexistující manželství se označuje též jako matrimonium non existens, non 

matrimonium, zdánlivé či putativní (domnělé) manželství. Název nicotné manželství je 

dle M. Zuklínové nesprávný.62

V případě neexistence manželství se jedná o stav, ve kterém došlo 

během procesu uzavírání manželství k vadě. Existence této závady způsobuje, že podle 

platného práva manželství není nebo zkrátka a dobře jej platné právo neuznává za platně 

uzavřené. Právě z tohoto důvodu nemohlo manželství vzniknout a ani nebylo způsobilé 

vyvolat obvyklé právní následky. 

Novelou zákona o rodině, s účinností od 1. 8. 1998, bylo do znění zákona 

přidáno ustanovení § 17a, které obsahuje „výčet“ případů zdánlivého manželství. Podle 

tohoto ustanovení manželství nevznikne: zaprvé, „jestliže muž nebo žena byli 

k prohlášení o uzavření manželství donuceni fyzickým násilím“. Donucení násilím by 

bylo naplněno např. pokud by jednomu ze snoubenců byla podána násilím droga. 

Zadruhé, „jestliže bylo uzavřeno nezletilým mladším šestnácti let“; tuto závadu není 

možné zhojit ani následným dosažením příslušného věku nezletilou osobou a ani soud 

nemá zákonné oprávnění k udělení povolení uzavřít takové manželství, byť důvod 

k jeho uzavření je sebevážnější. A konečně zatřetí, nebyly-li dodrženy podmínky 

stanovené pro uzavírání manželství prostřednictvím zástupce a církevních sňatků. Jde-li 

o non matrimonium  uzavřené prostřednictvím zástupce, závada spočívá v nesplnění 

jakékoli zákonem stanovené podmínky v ustanovení § 9 ZOR (např. v neplatnosti plné 

moci, v jejím odvolání, v nedodržení její písemné formy, v nedostatečné specifikaci 

osoby druhého snoubence, v nesplnění obsahových náležitostí stanovených v § 9 odst. 3 

ZOR). Pokud jde o církevní sňatek, tento nebyl uzavřen před příslušným orgánem 

církve63 nebo nebylo oddávajícímu předloženo osvědčení o předchozím 

předoddavkovém řízení, příp. toto osvědčení bylo starší tří měsíců.

                                               
62 RADVANOVÁ, Senta. et al. Občanské právo hmotné 3., 5. jubilejní a aktualiz. vyd. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, 2009, str. 37
63 Příslušným orgánem církve je ve smyslu §4a odst. 1 ve spojení se zněním zákona č. 3/2002 Sb., o 
svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností osoba pověřená církví nebo 
náboženskou společností registrovanou podle tohoto zákona.   
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Dikce ustanovení § 17a se může jevit jako taxativní, nicméně tento „výčet“ 

neobsahuje všechny případy putativního manželství, proto je nutné další důvody 

dovodit ze znění ostatních ustanovení zákona o rodině. Neexistentním manželstvím 

bude tedy i uzavření sňatku osobami stejného pohlaví, což plyne z ustanovení § 1, § 2 a 

§ 3 ZOR nebo uzavření sňatku bez skutečného a úplného projevu vůle přítomných 

snoubenců dle § 3 ZOR. M. Hrušáková řadí mezi důvody sankciované neexistencí 

manželství též případy, kdy občanský sňatek nebyl uzavřen před příslušným orgánem 

(např. by se jednalo o Úřad práce)64. Znění §17a odst. 3 ZOR původně výslovně 

obsahovalo odkaz i na znění § 4 ZOR, přičemž zde vznikl problém, pokud souhlasné 

prohlášení o uzavření manželství nebylo učiněno před starostou, zástupcem starosty 

(dnes místostarostou), nebo členem zastupitelstva. Zákonodárce tento problém vyřešil 

zařazením nového ustanovení § 104b65.     

Narozdíl od neplatnosti manželství není třeba se dovolávat vyslovení 

neexistence manželství u soudu. Soud bude v těchto případech rozhodovat, pouze jsou-

li zde pochybnosti. Toto jeho autoritativní rozhodnutí, jímž určí, zda se o manželství 

jedná nebo ne, má deklaratorní charakter. Soudní řízení v tomto případě může být dle 

ustanoví § 81 odst. 1 OSŘ66 zahájeno i bez návrhu. Rozhodne-li soud o neexistenci 

manželství, pak je nutné vyřešit společné majetkové poměry a stejně tak práva a 

povinnosti týkající se společných dětí. Bohužel zákonodárce opomněl zařadit do zákona 

jakoukoli zmínku o postupu vzájemného, řekněme, vypořádání po vyslovení 

neexistence manželství. Bude se tedy pravděpodobně postupovat dle příslušných 

obecných ustanovení zákona o rodině (např. půjde-li o společné děti postup dle § 38 

odst. 2 a 3 ZOR a § 50a a násl. ZOR) a občanského zákoníku (ustanovení o vlastnictví a 

bezdůvodném obohacení).  

Z výše uvedeného se dá usuzovat, že řízení před soudem o určení, zda zdánlivé 

manželství existuje nebo nikoli, nebude příliš časté. Neexistencí církevního sňatku se 

nedávno zabýval i Nejvyšší soud České republiky. V tomto konkrétním případě 

                                               
64 HRUŠÁKOVÁ, Milana; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. České rodinné právo. 3., přeprac. a dopl. vyd. Brno: 
Masarykova univerzita, 2006, str. 84
65 §104b ZOR: „Pokud snoubenci v době od 1. srpna 1998 do 31. prosince 2002 učinili prohlášení o 
uzavření manželství před funkcionářem obce, který k tomu nebyl podle §4 odst. 1 oprávněn, manželství na 
základě takového prohlášení vzniklo, jestliže byly splněny ostatní zákonné podmínky pro vznik manželství 
a jestliže soud nerozhodl jinak. To však platí pouze v případě, že snoubenci byli se zřetelem ke všem 
okolnostem v dobré víře, že spolu uzavřeli manželství.“
66 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
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Nejvyšší soud České republiky předmětné dovolání zamítl z důvodu nepřípustnosti dle 

§ 237 odst. 2 písm. b) OSŘ, jelikož šlo o „věc upravenou zákonem o rodině a nejednalo 

se o rozsudek o omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího 

výkonu, o určení rodičovství nebo o nezrušitelné osvojení“. Nicméně z odůvodnění 

předmětného rozhodnutí lze dovodit, že žalobce se domáhal určení neexistence 

církevního sňatku. Soud prvního stupně, s jehož názorem se ztotožnil i odvolací soud, 

žalobu zamítl a uvedl, že snoubenci naplnili podmínky ustanovení §4a odst. 1 a § 4b 

odst. 2 ZOR. A nakonec zkonstatoval, že: „Skutečnost, že matriční úřad, v jehož obvodu 

bylo manželství uzavřeno, se liší od matričního úřadu, před nímž bylo provedeno 

předoddavkové řízení, nemá vliv na existenci manželství, neboť příslušnost u církevního 

sňatku, pokud jde o místo jeho vykonání, se řídí vnitřními předpisy církve.“67

3.3.3. Neplatnost a neexistence manželství dle NOZ

Institut neplatnosti a neexistence manželství dojde od 1. 1. 2014 jistých změn. 

NOZ jej upravuje v části s názvem Zdánlivé manželství a neplatnost manželství, jež je 

dílem třetím, hlavy první, části druhé NOZ. Tato podkapitola je věnována novinkám

obsaženým ve znění NOZ a v zásadě ponechává stranou úpravu převzatou ze 

současného znění zákona o rodině. 

Dle § 671 NOZ bude způsobilý k uzavření manželství každý, nebrání-li mu 

v tom zákonná překážka manželství. Tyto zákonné překážky jsou upraveny v 

ustanovení § 672 an. NOZ  a jde ve své podstatě o současný taxativní výčet okolností, 

pro něž lze vyslovit neplatnost manželství. Co se týče překážky nedostatku věku, nově 

bude zapotřebí, aby nezletilý starší 16 let splnil ještě kumulativní podmínku plné 

svéprávnosti68 pro získání soudní dispenze. Zákonná překážka trvajícího manželství je 

vedle trvajícího partnerství obohacena i o trvající „jiný obdobný svazek uzavřený 

v zahraničí“69. Ustanovení § 676 NOZ zavádí novou překážku manželství, kterou je 

vztah poručenský a pěstounský. Ve zbytku právní úpravy manželských překážek 

                                               
67 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 3886/2012 ze dne 16. 1. 2013
68 Svéprávností se dle § 15 odst. 2 NOZ rozumí „způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním 
jednáním práva a zavazovat se k povinnostem“.
69 Tady si nemohu odpustit nepoznamenat, že mi znění tohoto ustanovení přijde výstižné a dochází tak 
k vyřešení současné mezery v právu (k tomu pro připomenutí odkazuji zpět na pozn. pod čarou č. 47). 
Důvodová zpráva dokonce argumentuje stejně jako já možností existence PACS mezi osobami různého 
pohlaví. I když zde si nemyslím, že se jedná o nejlepší příklad právě proto, že PACS ex lege zaniká 
uzavřením manželství (k tomu opět pozn. pod čarou č. 50 nebo 4.2. PACS).
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vychází NOZ ze znění současné platné právní úpravy, jejíž formulaci pouze 

zjednodušuje, popř. vypouští zbytečná slova. 

Mezi zákonné překážky manželství nepatří porušení zákonných ustanovení, 

týkajících se formálních náležitostí sňatku, a ani vada v projevu vůle, která je podle § 

684 NOZ pouze okolností, pro jejíž existenci lze podat návrh na vyslovení neplatnosti 

manželství soudem. 

Nutnou změnou projde institut neexistence manželství, který nově nese název 

zdánlivé manželství. Dle důvodové zprávy vyžaduje tento institut „nejen novou právní 

úpravu, ale veskrze odlišné pojetí“70. Manželství tedy nově nevznikne, pokud nebyly 

splněny, byť i jen u jednoho snoubence, zákonné náležitosti projevu vůle či sňatečného 

obřadu nebo v souvislosti s obřadem nebyly splněny ty náležitosti, na nichž je nutné 

bezvýhradně trvat. NOZ nově přináší ustanovení řešící následky vyslovení neexistence 

manželství. Nově tedy po soudním rozhodnutí, že tu manželství není, musí soud 

rozhodnout o otcovství společných dětí, jakož i o právech a povinnostech jejich rodičů. 

Majetkové vztahy se posoudí dle jejich povahy a v krajním případě bude užito příslušné 

ustanovení o bezdůvodném obohacení. 

Neplatnost manželství může soud vyslovit na návrh každého, kdo má na jeho 

vyslovení právní zájem a to v případě, bránila-li uzavření manželství zákonná překážka. 

Dokud nedojde k prohlášení manželství za neplatné, je nutné na něj hledět jako na 

platně uzavřené. Tento názor byl dosud dovozován jen v teorii, nikoli však výslovně 

stanoven. Vady v projevu vůle jsou obohaceny i o jednání v důsledku užití násilí, které 

doposud bylo příkladem neexistentního manželství. Platí, že soudní řízení se zahajuje 

zásadně na návrh, ledaže jde o překážku bigamie a příbuzenství, kdy je možno zahájit 

řízení ex lege. Ustanovení § 686 odst. 1 NOZ kopíruje současnou právní úpravu 

právních následků určení neplatnosti manželství a dále, ve svém odstavci druhém, klade 

důraz na zohlednění jednání v dobré víře, je-li vyslovena neplatnost manželství 

z důvodu vady v projevu vůle.

Pouze pro úplnost výčtu novinek souvisejících s přijetím „nového“ občanského 

zákoníku uvádím, že řízení týkající se určení, zda tu manželství je či není, a o neplatnost 

manželství, bude s účinností od 1. 1. 2014 vyjmuto z občanského soudního řádu a 

                                               
70 Ministerstvo spravedlnosti České Republiky. Ministerstvo spravedlnosti České Republiky [online]. 
2013. Texty zákonů: Aktuální schválená verze – Důvodová zpráva k NOZ (konsolidovaná verze) [cit. 25. 
10. 2013]. Dostupná z WWW: <http://obcanskyzakonik.justice.cz/texty-zakonu/>, str. 165
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nadále upraveno ve zvláštním zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. 

Obě tato řízení nalezneme konkrétně ve zvláštní části, hlavě páté, věnované řízení ve 

věcech rodinněprávních a pododdílu druhém: Řízení ve statusových věcech 

manželských zmíněného zákona. V pododdílu prvním zmíněného zákona, části i hlavy, 

pak ještě nalezneme speciální úpravu řízení o povolení uzavřít manželství.     

3.4. Fingovaná manželství

V této podkapitole bych ráda stručně zmínila problematiku tzv. fingovaných či 

simulovaných manželství, která je bezpochyby velmi zajímavá a dotýká se řady 

právních odvětví (např. právo rodinné, správní či trestní). Tato problematika asi spíše 

přináleží k řešení správnímu právu, ale samotná existence této „formy“ manželství si 

zaslouží, alespoň dle mého názoru, malou zmínku v souvislosti s právním institutem 

manželství a zároveň jeho neplatností.

V souvislosti s narůstajícím počtem přistěhovalců a samotnou kontrolou 

přistěhovalectví, se stále častěji můžeme setkat s inscenovanými manželstvími 

uzavřenými mezi cizincem či cizinkou a českými občany, a to nikoli za účelem založení 

rodiny, řádné výchovy dětí či vzájemné podpory a pomoci, nýbrž za účelem získání 

určité výhody, jež je za normálních okolností pro jednoho ze snoubenců hůře dostupná 

(nejčastěji půjde o případy získání českého občanství nebo povolení k pobytu na území 

České republiky, ale může jít i o získání povolení k zaměstnání či právního důvodu 

bydlení nebo nabytí nemovitosti). To vše většinou proběhne za nemalou úplatu, a proto 

můžeme o této formě manželství uvažovat také jako o jakési obchodní transakci. 

V minulosti bylo v legislativních kruzích diskutováno, zda zahrnout simulovaná 

manželství do znění ustanovení § 15a ZOR, ale nakonec z historických a 

systematických důvodů, jakož i z důvodu ohledu na vývoj moderní společnosti 

k výslovnému zahrnutí do zákona nedošlo. 

Uznávaní odborníci na rodinné právo shodně tvrdí, že jsou-li splněny zákonné 

podmínky, které vyžaduje platné české právo, pak i s ohledem na ustanovení § 17a ZOR 

je toto manželství platné.71 M. Hrušáková argumentuje tím, že v tomto případě nelze 

                                               
71 Např. HRUŠÁKOVÁ, Milana, et al.. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 10-11 nebo KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Právní aspekty spekulativních 
sňatků s cizinci. Právní rozhledy 6/2000 či RADVANOVÁ, Senta; SMOLÍK, Petr. „Fingované 
manželství“ v českém právu – poznámky k novele cizineckého zákona. Acta Universitatis Carolinae –
Iuridica. 2008, č. 1, str. 183
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použít ust. § 39 OZ o neplatnosti právního úkonu. Dále se shodují, že by krom jiného 

uzákonění automatické sankce neplatnosti či neexistence fingovaných manželství 

znamenalo zásah do základních lidských práv, což je v demokratickém právním státě 

zcela nepřípustné. Zároveň nelze a priori podezírat všechny cizince, že mají nekalé 

úmysly uzavírajíce manželství. V pochybnostech by tedy měla být presumována dobrá 

víra snoubenců.     

Český právní řád nemá výslovnou definici pojmu fingované manželství. 

„V oblasti cizineckého práva jde vždy o sňatek cizince bez povolení k pobytu či s nižším 

pobytovým statutem na straně jedné a občana daného státu nebo cizince, který požívá 

určitý vyšší pobytový status na straně druhé.“72

Abychom se vyvarovali uzavírání fingovaných manželství, přichází v úvahu 

čtyři možnosti, z nichž každá má své plusy i mínusy. Pro demonstraci jednotlivých 

řešení užiji asi ten nejběžnější model fingovaného manželství, vycházející z cizineckého 

práva, a to simulované manželství uzavřené za účelem získání povolení k pobytu. První 

variantou postihu je, že by se zánikem fingovaného manželství cizinec automaticky 

přišel i o získanou výhodu v podobě povolení k pobytu. Takové řešení by však bylo 

příliš tvrdé, zejména pro cizince, který mínil vážně svůj projev vůle uzavřít manželství, 

ale bohužel jeho manželství se mu rozpadlo, což není v dnešní době vůbec nic 

neobvyklého. Užití této varianty by navíc mohlo kolidovat s evropským právem, které 

se k ní staví negativně. Druhou variantou by pak mohla být existence sankce, která by 

dotyčným byla uložena v případě, že se prokáže vůle uzavřít fingované manželství. Tato 

sankce by spočívala zejména ve zrušení povolení pobytu (tedy nabyté výhody). V praxi 

je čím dál tím více obvyklé, že osoba, jež uzavřela simulované manželství, je 

trestněprávně odpovědná za spáchání trestného činu napomáhání k neoprávněnému 

pobytu. Nevýhoda tohoto řešení tkví v tom, že simulované manželství, resp. úmysl ho 

uzavřít, se prokazuje jen velmi obtížně. Další možností, jak předejít uzavření 

fingovaného manželství, je obdaření oddávajícího právem odmítnout oddat snoubence, 

o nichž má důvodné podezření, že vůle jimi projevená nesměřuje k založení 

manželského společenství. Udělení tohoto oprávnění oddávajícímu je ovšem velkým 

zásahem do lidských práv v případě, že oddávající odepře provést obřad snoubencům, 

                                               
72 ČIŽINSKÝ, Pavel. Fingovaná manželství a možnosti jejich potírání. Právo a rodina: rodina, 
manželství, děti a mládež, dědictví: rodinné právo. Číslo 2/2009, str. 5
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kteří naopak tuto vážnou vůli opravdu mají. A konečně posledním možným řešením 

tohoto problému je odstranění či snížení výhod plynoucích cizincům v důsledku 

uzavření manželství. S. Radvanová navrhuje v této souvislosti řešení v podobě zpřísnění 

podmínek pro získání oné výhody tak, aby uzavření manželství nebylo tak lákavým a 

snadným prostředkem k jejímu dosažení - s tím nezbývá než souhlasit.73 Negativním 

dopadem by zde bylo snížení standardu práv všech manželství cizinců a dále též stejné 

následky jako u první varianty. P. Čižinský je toho názoru, že: „přílišná snaha o 

vymýcení tohoto fenoménu může vést ke stupňování nepřátelského klimatu ve 

společnosti a závažným společenským problémům“.74  

Fingovaná manželství zdaleka nejsou jediným rodinně-právním vztahem, v 

němž cizinci spatřují prostředek jak obejít předpisy o přistěhovalectví. Obdobně jsou 

zneužívány též rodinně-právní instituty registrovaného partnerství, nezrušitelného 

osvojení a prohlášení otcovství.               

3.5. Práva a povinnosti manželů

S uzavřením manželského svazku je zároveň spojován vznik některých práv a 

povinností. Tento soubor práv a povinností se vztahuje výlučně na existenci manželství, 

a proto nejpozději se zánikem manželství zanikají i tato vzájemná práva a povinnosti. 

Z povahy věci je vyloučena aplikace ustanovení upravujících manželská práva a 

povinnosti na osoby žijící v nesezdaném svazku. Tento řekněme zákaz užití analogie je 

ostatně zřejmý, jelikož v opačném případě bychom už vůbec nemuseli manželství 

uzavírat. 

Právní úprava těchto práv a povinností je v současnosti docela roztříštěná. V 

prvé řadě je nutno vycházet z právní úpravy základních lidských práv a svobod 

především v Listině základních práv a svobod. Zákon o rodině upravuje vztahy mezi 

manžely ve své hlavě třetí, části první. Zákonný režim společného jmění manželů75 a 

společný nájem bytu manžely jsou mimo jiné obsaženy v občanském zákoníku. 

Tento soubor práv a povinností lze vnitřně dělit podle různých kritérií, ať už na 

práva obecná a konkrétní, práva postižitelná sankcí nebo naopak nepostižitelná sankcí, a 

                                               
73 RADVANOVÁ, Senta; SMOLÍK, Petr. „Fingované manželství“ v českém právu – poznámky k novele 
cizineckého zákona. Acta Universitatis Carolinae – Iuridica. 2008, č. 1, str. 185
74 ČIŽINSKÝ, Pavel. Fingovaná manželství a možnosti jejich potírání. Právo a rodina: rodina, 
manželství, děti a mládež, dědictví: rodinné právo. 2009, č. 2, str. 12
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nebo podle jejich charakteru. Dělení podle charakteru práv a povinností manželů je asi 

nejpraktičtější a nejužívanější. Podle tohoto kritéria lze práva a povinnosti rozdělit 

následovně: práva a povinnosti charakteru osobního, smíšeného a majetkového.

3.5.1. Práva a povinnosti osobního charakteru

Práva a povinnosti osobního charakteru jsou obsažena ve znění § 18 ZOR a 

můžeme je označit také jako základní práva a povinnosti manželů. Znění tohoto 

ustanovení je dle mého názoru spíše morální radou jak by se k sobě muž a žena měli 

v manželství chovat, protože jen s velkými obtížemi se dá dokázat jeho porušování. To 

však nemění nic na tom, že nebude-li ze stran manželů dodržováno, může jeho porušení 

vyústit v rozvrat manželství.  

A) Rovnost v právech a povinnostech

Prostřednictvím rovnosti v manželských právech a povinnostech zákonodárce 

zároveň zdůraznil základní lidskou svobodu rovnosti v právech a zákaz diskriminace. 

Jedná se o velmi důležitou zásadu rovnoprávnosti mezi mužem a ženou, která zde 

rozhodně vždy nebyla, a domnívám se, že bez toho, že by si byli manželé rovni, se už 

moderní společnost ani neobejde. 

B) Povinnost žít spolu

Povinnost společného života je zcela logickým požadavkem, který má napomoci 

ke splnění hlavního účelu manželství. Výklad této povinnosti však striktně nelze omezit 

na požadavek společného bydlení, protože manželé spolu mohou žít, i když každý bydlí 

v jiném městě, např. kvůli práci či škole. Povinnost žít spolu, podle mě, spočívá ve 

vytvoření si citových vazeb mezi manžely, ve sdílení radostí i starostí života, 

v odhodlání mít plnohodnotný vztah, v zájmu jednoho o druhého, atd. Samozřejmě, že 

není pochyb o tom, že pokud manželé spolu i bydlí, je splnění této povinnosti o hodně 

snazší. Pokud by jim totiž chyběla vůle žít spolu a došlo by tak k jejich odcizení, pak by 

tento fakt byl relevantním v případném rozvodovém řízení dle § 24a nebo § 24b ZOR.  

C) Povinnost vzájemné věrnosti

Tuto povinnost není třeba příliš komentovat, jde totiž o morálně i společensky 

odůvodněný požadavek. Tato povinnost pochází ze samé podstaty manželství, tj. jeho 

                                                                                                                                         
75 Dále jen SJM, není-li uvedeno jinak.
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monogamního charakteru. Navíc dobrovolným vstupem do manželského svazku muž i 

žena projevili svou vůli podřídit se všem pravidlům, která jsou s tímto svazkem spojena. 

Je tedy možné toto shrnout tak, že nechtějí-li manželé zachovávat vzájemnou věrnost, 

pak nebylo třeba, aby vstupovali do manželství. Bohužel právě manželská nevěra bývá 

často hlavní příčinou kvalifikovaného rozvratu manželství.     

D) Povinnost vzájemného respektu vlastní důstojnosti

Stejně jako rovnost v právech je i respekt důstojnosti člověka základním lidsko-

právním principem, jenž vyplývá nejen z článku 10 odst. 1 LZPS, ale i z dalších 

mezinárodních dokumentů upravujících základní lidská práva a svobody. Jako většina 

ostatních manželských práv a povinností z této skupiny je i povinnost respektovat 

důstojnost druhého manžela spíše morální než právní normou. I když se může zdát, že 

toto ustanovení je zbytečné, jeho uplatnění je praktické zejména v oblasti domácího 

násilí.  

E) Povinnost vzájemné pomoci

Tato povinnost je opět stanovena pouze obecně a je třeba ji vykládat extenzivně, 

protože i když nejběžněji půjde asi o formu materiální pomoci, v úvahu přichází i 

abstraktnější povaha této pomoci76. Tato pomoc má být jedním i druhým manželem 

poskytována kdykoliv, kdy jí bude třeba. Z této obecně koncipované povinnosti 

osobního charakteru např. vyplývá blíže specifikovaná povinnost majetkového 

charakteru, jíž je vyživovací povinnost mezi manžely. 

F) Povinnost společně pečovat o děti

I tato povinnost vyplývá ze samé definice manželství v § 1 ZOR. V této 

souvislosti je třeba hlavně zmínit, že tato péče o děti se nevztahuje pouze na společné 

děti narozené v manželství. Manželé mají totiž povinnost pečovat o všechny své děti, 

které s nimi žijí ve společné domácnosti, tzn. manžel musí pečovat i o děti svého 

manžela z jeho předešlého svazku77. Manželé by v rámci této povinnosti měli nejen o 

dítě pečovat, nýbrž i dbát o jeho řádnou výchovu.

                                               
76 M. Zuklínová zmiňuje např. možnost mravní, citové či myšlenkové pomoci. (RADVANOVÁ, Senta, et 
al. Občanské právo hmotné 3. 5., jubilejní a aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, str. 51)
77 K tomu pro srovnání § 33 ZOR.
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G) Povinnost vytvářet zdravé rodinné prostředí 

Zdravé rodinné prostředí odjakživa přispívá k bezproblémovému soužití 

manželů a řádné péči a výchově dětí. Vytvoří-li manželé zdravé rodinné prostředí, pak 

jsou totiž všichni členové rodiny spokojeni a mohou se zdárně vyvíjet ve vyrovnané a 

zdravé jedince.   

3.5.2. Práva a povinnosti smíšené povahy

A) Povinnost zajistit uspokojení rodinných potřeb

Tato povinnost, jež je upravena v ustanovení § 19 ZOR, zavazuje manžele, aby 

se starali o potřeby jimi založené rodiny. Zákonodárce zároveň s uzákoněním této 

povinnosti stanovil i míru, do jaké má být splněna, tj. podle svých vlastních schopností, 

možností a majetkových poměrů. Z toho vyplývá, že se nutně nemusí jednat o 

materiální uspokojení rodinných potřeb, a že tato povinnost bude splněna např. i ženou 

v domácnosti, která „pouze“ obstarává řádný chod domácnosti a péči o společné děti, 

což ostatně potvrzuje i odstavec druhý citovaného ustanovení. Potřeby rodiny jsou opět 

ne zcela určitým pojmem a subsumují vše, co je oprávněně možné považovat za 

důležité pro rodinu. Pokud jeden z manželů nehradil náklady na provoz společné 

domácnosti, pak mu může soud uložit povinnost zaplatit to, co měl již dávno uhradit. 

Náklady vynaložené na společnou domácnost nelze ztotožňovat s výživným pro 

manžela.

M. Hrušáková ve svém komentáři vyslovuje myšlenku, že vzhledem k tomu, že 

se zde hovoří o rodině, bylo by možné v tomto případě aplikovat analogii a vztáhnout 

platnost tohoto ustanovení i na nesezdané páry. Rodinu lze totiž, dle názoru M. 

Hrušákové, vykládat i ve smyslu „neformálního soužití muže a ženy“, vzhledem 

k tomu, že zákonodárce zatím nikde nedefinoval právní pojem „rodina“.78

B) Rozhodování o záležitostech rodiny společně s druhým manželem

Zde se domnívám, že se nejedná striktně o povinnost rozhodovat o rodinných 

záležitostech, nýbrž i o právo podílet se na rozhodování, a to považuji za vhodnější 

interpretaci. Pokud se manželé nedohodnou a bude se jednat o podstatnou záležitost, 

pak se mohou obrátit na soud, aby ve věci rozhodl. Z ustanovení § 20 ZOR a contrario 
                                               
78 HRUŠÁKOVÁ, Milana, et al. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 57
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vyplývá, že ostatní záležitosti, jež jsou nepodstatné, si musí manželé vyřešit sami. 

Ingerence soudu do manželských záležitostí by však měla být opravdu až tím krajním 

řešením. Mají-li tedy manželé tak vážné neshody ohledně společných záležitostí rodiny, 

mohli by ještě před podáním žaloby k soudu vyzkoušet služby mediátora, který by jim 

mohl pomoci najít smírné řešení. 

C) Zastupování manžela 

Ustanovení § 21 ZOR přináší dvě možné varianty zastoupení jednoho manžela 

druhým. První varianta, obsažená v odstavci prvním zmíněného ustanovení, umožňuje, 

aby byl jeden z manželů zástupcem ze zákona druhého manžela. Ovšem zákon zde 

zároveň výslovně stanoví, že takto zastoupit může svého manžela pouze v běžných 

záležitostech79. Z toho lze a contrario dovodit, že v podstatných věcech, bude moci 

jeden manžel zastupovat toho druhého pouze na základě udělené plné moci. Pro 

zastoupení na základě plné moci se užijí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

Vedle toho zákon dále vyžaduje, aby se jednalo výlučně o záležitost manžela, a k tomu 

uvádí asi nejčastější příklad, jímž je přijímání plnění. Zastupovaný manžel má právo 

úplně vyloučit možnost nechat se zastoupit druhým manželem v běžných věcech. Pokud 

jej takto vyloučí, pak tento jeho právní úkon bude účinný vůči třetím osobám pouze za 

předpokladu, že o tom tyto třetí osoby věděly. Takto zastoupen může být pouze manžel 

mající plnou způsobilost k právním úkonům.

Druhou ze zmíněných variant je zastoupení v běžných záležitostech týkajících se 

rodiny. V tomto případě, i když nemusejí manželé jednat společně, jednání jednoho 

z nich zavazuje oba dva solidárně, tj. společně a nerozdílně. Překračuje-li jednání 

manžela běžnou správu rodinných potřeb, pak je tento manžel jediným, kdo je 

závazkem vázán. O vyloučení zastoupení vůči třetím osobám platí to samé, co bylo 

řečeno výše.  

                                               
79 Co se v tomto případě rozumí ještě běžnou záležitostí a co je už podstatnou záležitostí ponechal 
zákonodárce na soudní praxi. Tak např. dle rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 27. 4. 1965, sp. 
zn. 6 Co 197/1965, není běžnou záležitostí „podání návrhu na zrušení povinnosti přispívat na 
rozvedeného manžela“, nebo dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 15. 6. 1977, sp. zn. Cpj 
11/1977 z tohoto ustanovení nevyplývá možnost zastoupení druhého manžela v řízení před soudem. 
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3.5.3. Práva a povinnosti majetkového charakteru

Pro práva a povinnosti majetkového charakteru je v zásadě společné, že nejsou 

upravena v hlavě třetí, části prvé zákona o rodině, nýbrž v příslušných ustanoveních 

občanského zákoníku a v části vyživovací povinnost mezi manžely v § 91 ZOR. 

A) Společné jmění manželů

Právní institut společného jmění manželů je vůdčím institutem v souboru 

manželských práv a povinností majetkového charakteru. Právní úprava tohoto institutu 

je obsažena v ustanoveních § 143 až § 151 OZ.

Majetkové poměry manželů se tedy řídí zákonným režimem SJM, do kterého 

patří nejen aktiva, tj. majetek nabytý za trvání manželství80, ale i pasiva, tzn. jak 

závazky vzniklé společně oběma manželům, tak i pouze jednomu z nich za trvání 

manželství81. Pokud jsou závazky považovány za součást SJM, pak za ně ručí oba 

manželé společně a nerozdílně a věřitelé mohou požadovat jejich splnění po kterémkoli 

z nich.

Zákonný režim SJM, resp. zákonný rozsah, mohou manželé, příp. snoubenci, 

smluvně modifikovat v souladu s ustanovením § 143a OZ. Tato modifikace spočívá 

v uzavření písemné dohody o zúžení nebo rozšíření SJM, popř. smlouvy o vyhrazení 

vzniku SJM ke dni zániku manželství, ať už zcela nebo jen zčásti. Pro všechny tyto 

dohody vyžaduje zákon uzavření formou notářského zápisu. Všechny tři typy těchto 

dohod jsou evidovány v neveřejné Centrální evidenci manželských smluv vedené 

Notářskou komorou České republiky. Výše zmíněné smlouvy či dohody umožňující 

modifikaci rozsahu SJM jsou účinné v okamžiku jejich uzavření82. Tyto tři smlouvy 

                                               
80 Ne všechna aktiva splňující tuto podmínku však patří do SJM. Ustanovení § 143 odst. 1 písm. a) OZ 
stanoví výjimku z tohoto pravidla pro majetek získaný dědictvím nebo darem, nabytý jedním z manželů 
za majetek ze svého výlučného vlastnictví a věcí sloužících k osobní potřebě, popř. věcí nabytých v rámci 
restituce.
81 § 143 odst. 1 písm. b) též stanoví výjimku z této zásady, týkající se pasiv nepatřících do SJM. Do SJM 
tedy nepatří závazky vzniklé z majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, nebo závazky, jejichž 
rozsah překračuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů a tento závazek převzal jeden z 
manželů bez souhlasu druhého. Zda konkrétní závazek překračuje míru přiměřenou majetkovým 
poměrům manželů, je třeba zkoumat dle majetkových poměrů konkrétního manželství, protože neexistuje 
jakákoli obecně stanovená hranice. Např. Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku ze dne 16. 7. 2008, sp. zn. 
28 Cdo 2199/2008 označil za závazek překračující míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů 
koupi bytu v hodnotě 850.000,- Kč.  
82 Tedy za předpokladu, že neobsahují odkládací podmínku. Účinnost smluv může být dále ovlivněna 
jejich samotným předmětem, protože jsou-li jím nemovitosti evidované v katastru nemovitostí, pak právní 
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modifikující režim SJM představují zároveň možnou ochranu před věřiteli, ovšem

pouze v případě, že závazek věřitele vznikl až po modifikaci SJM a věřitel byl o její 

existenci informován83 v době vzniku své pohledávky.  

Zúžit SJM lze alternativně též prostřednictvím návrhu na zúžení  SJM 

rozhodnutím soudu, který zúží SJM ze závažných důvodů, případně z důvodu, že jeden 

z manželů získal oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se stal společníkem 

v obchodní společnosti a jako takový ručí neomezeně za závazky této obchodní 

společnosti. Nespornou výhodou zúžení SJM soudem je, že rozhodnutí soudu má 

obecně závaznou povahu a chrání manžele i před budoucími věřiteli, kteří o zúžení SJM 

nevěděli. Zpětné rozšíření SJM do původního rozsahu lze učinit opět pouze 

rozhodnutím soudu, nikoli formou notářského zápisu; totéž platí i obráceně84. 

Trvání SJM je vázáno na existenci manželství. SJM tedy vzniká uzavřením 

manželství, popř. dnem zániku manželství, byla-li uzavřena smlouva o vyhrazení vzniku 

SJM, a trvá nejpozději do jeho zániku. Zaniknout může SJM dříve než samo manželství, 

pouze je-li na majetek manžela, jenž je podnikatelem, vyhlášen konkurs nebo uložením 

trestu propadnutí majetku jednomu z manželů.

Dojde-li k zániku SJM, je nutné jej vypořádat. Zákon upřednostňuje vypořádání 

SJM dohodou, která musí být písemná a nesmí porušovat zájmy případných věřitelů. 

Teprve nedojde-li k uzavření dohody mezi manžely, pak rozhodne na návrh jednoho 

z manželů soud. Soud při rozhodování o vypořádání SJM vychází z předpokladu, že 

podíly obou manželů jsou stejné a závazky jsou oba manželé povinni plnit solidárně, 

přičemž zároveň soud přihlédne především k potřebám nezletilých dětí a dalším 

okolnostem stanoveným v § 149 odst. 3 OZ. Nedojde-li k vypořádání SJM do tří let od 

jeho zániku, pak se pro jeho vypořádání užije zákonná domněnka stanovená v § 150 

odst. 4 OZ.

Občanský zákoník výslovně také pamatuje na situace, kdy jeden z manželů je 

podnikatelem. Manžel – podnikatel může použít majetek tvořící SJM k podnikání, 

                                                                                                                                         
účinky dané smlouvy nastanou od okamžiku vkladu do katastru nemovitostí. Zápis do centrální evidence 
nijak neovlivňuje právní účinky dané smlouvy.   
83 Pro splnění požadavku informovanosti věřitele nestačí pouhé oznámení o existenci dohody o
modifikaci SJM, nýbrž jeho seznámení s jejím obsahem. Tato dohoda, opatřená nejlépe úředně ověřeným 
podpisem věřitele, by proto musela být přílohou každého budoucího dokumentu (např. úvěrové smlouvy), 
jímž vzniká závazek, který by za normálních okolností zatížil celé SJM.
84 K tomu pro srovnání ustanovení § 148 odst. 4 OZ a rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 4. 2010, 
sp. zn. 22 Cdo 3942/2008. 
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pouze má-li souhlas druhého manžela. Tento souhlas musí být písemný a je vyžadován 

pouze pro první nakládání s majetkem v SJM za účelem jeho užití k podnikání. 

S výjimkou bytových družstev, se druhý manžel nestává automaticky členem či 

společníkem v této obchodní společnosti nebo družstvu, stal-li se jím za trvání 

manželství jeho manžel.

Závěrem bych pouze ráda podotkla, že SJM není jedinou variantou majetkových 

vztahů mezi manžely, i když bezesporu je nejběžnější. Vedle SJM může mezi manžely 

platně vzniknout vztah vyplývající z podílového spoluvlastnictví. Bude tomu tak 

například, darují-li jim oběma rodiče rodinný dům. 

B) Společné bydlení manželů

Ustanovení § 18 ZOR stanovilo povinnost manželů žít spolu. Tato povinnost, jak 

již bylo uvedeno výše, nesmí být vykládána restriktivně pouze jako společné bydlení. 

Jednotlivé právní důvody bydlení manželů mohou být rozdílné a jsou obsaženy 

v různých právních předpisech, nikoli komplexně v jednom jediném.

Prvním z těchto právních titulů je společný nájem bytu manžely, jenž je upraven 

v ustanovení § 703 an. OZ. V tomto případě dojde k nájmu předmětného bytu za trvání 

manželství. Půjde-li o družstevní byt, pak se automaticky stanou oba manželé členy 

bytového družstva. Společný nájem bytu vznikne též, pokud již jeden z manželů byl 

jeho nájemcem za svobodna, uzavřením manželství. Společný nájem bytu zaniká vedle 

obecných důvodů zániku nájmu též smrtí jednoho z manželů, splynutím osoby vlastníka 

bytu s nájemcem nebo opuštěním společné domácnosti jedním z manželů. Společný 

nájem družstevního bytu zaniká dále všemi způsoby, kterými může zaniknout členství 

v družstvu. V případě zániku manželství rozvodem upřednostňuje zákon, aby manželé 

uzavřeli dohodu ohledně dosavadního společného bydlení, a teprve pokud se nejsou 

schopni dohodnout bude rozhodovat soud, který určí, komu společný byt připadne. 

Druhou variantou společného bydlení manželů je společný podnájem. Tento se bude 

řídit zněním § 719 OZ. Společný podnájem vznikne na základě písemné smlouvy o 

podnájmu. Podnájem skončí není-li uzavřen na dobu určitou nejpozději se zánikem 

nájmu. Dále pak může být právním titulem bydlení manželů společné vlastnictví domu 

či bytu, zřízení příslušného věcného břemene nebo uzavření inominátní smlouvy. Právo 

bydlení může být i odvozené, je-li alespoň jeden z manželů příslušníkem domácnosti 

vlastníka bytu či domu. 
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Právo či povinnost společného bydlení je stejně jako ostatní práva a povinnosti 

manželů vázáno na trvání manželství. Na základě tohoto zákonného práva je manžel, 

který nemá vlastnické právo k společnému bytu či domu, oprávněn žít v tomto bytě či 

domě svého manžela, přičemž tento manžel – vlastník mu v tom nesmí bránit.

V opačném případě by se mohl manžel – vlastník naplnit skutkovou podstatu trestného 

činu neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru85. 

C) Vyživovací povinnost mezi manžely

Ustanovení § 91 ZOR upravuje institut vyživovací povinnosti mezi manžely. 

Podle něj je tato povinnost vzájemná. Požadavek tohoto ustanovení je takový, aby oba 

manželé měli stejnou životní úroveň. Pokud jeden z manželů porušuje tuto svou 

povinnost, je nezbytné, aby ve věci rozhodl soud. Aby se mohl manžel vůbec domáhat 

přiznání tohoto druhu výživného, je třeba, aby byly splněny tyto podmínky: trvající 

platné manželství, odlišná životní úroveň mezi manžely a zachování dobrých mravů. 

Vzájemná vyživovací povinnost mezi manžely je závislá na existenci manželství, čili 

vzniká ex lege s uzavřením manželství a zaniká se zánikem manželství, popř. 

rozhodnutím soudu. Rozsah vyživovací povinnosti je stanoven v § 96 ZOR, tj. musí být 

v souladu s majetkovými poměry, schopnostmi a možnostmi povinného manžela.  

3.5.4. Vzájemná manželská práva a povinnosti v NOZ

Práva a povinnosti manželů jsou v NOZ upraveny v díle čtvrtém, hlavě první, 

části druhé. Tato právní úprava práv a povinností by měla být, na rozdíl od té současné, 

komplexním řešením manželských práv a povinností. Nová právní úprava práv a 

povinností manželů vychází v zásadě z jejich současné právní úpravy. 

Jistým obohacením práv a povinností osobního charakteru je výslovné zakotvení 

povinnosti vzájemné úcty. Dále ustanovení § 688 NOZ přináší novou povinnost 

manžela vůči druhému, tj. povinnost informovat se navzájem o svých majetkových 

poměrech, přičemž by si měli manželé odtajnit své příjmy86, a dále poskytnout 

informaci o plánech do budoucna. Ze znění tohoto ustanovení je jasné, že tuto povinnost 

                                               
85 § 208 odst. 2 trestního zákoníku: „Stejně bude potrestán, kdo oprávněné osobě v užívání domu, bytu 
nebo nebytového prostoru neoprávněně brání.“
86 Za nesplnění této povinnosti není v zákoně stanovena žádní přímá sankce, ale při rozvodu by mohlo jít 
o přitěžující okolnost.
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bude manžel muset splnit pouze v případě, že to ten druhý bude výslovně požadovat87.  

Hned následující ustanovení pak nově přináší požadavek, aby manžel „bral zřetel na 

zájmy rodiny“ při vymýšlení svých plánů do budoucna. 

Práva a povinnosti smíšené povahy zůstávají též v podstatě nezměněna. 

Ustanovení o rozhodování o záležitostech rodiny zahrnulo výslovně do této 

problematiky i volbu místa, kde budou manželé bydlet a způsobu jejich života.

Velkou novinkou této právní úpravy je zařazení manželských práv a povinností 

majetkového charakteru do této části kodexu. Jak již bylo řečeno výše, dosud totiž byly 

tyto upraveny jen v obecných ustanoveních občanského zákoníku a nikoli v příslušné 

pasáži zákona rodině. Ustanovení § 697 NOZ upravující výživné mezi manžely 

zachovává současnou právní úpravu. Ustanovení § 698 NOZ zavádí nový právní pojem, 

jímž je „obvyklé vybavení rodinné domácnosti“88 neboli tzv. „household“. 

Zcela novým právním institutem je tzv. rodinný závod, jehož právní úpravu 

nalezneme v ustanovení § 700 an. NOZ. Rodinný závod je inspirován právní úpravou 

obsaženou v italském kodexu. Je třeba zdůraznit, že rodinný závod není právnickou 

osobou. Rodinným závodem je takový závod, ve kterém pracují oba manželé společně 

nebo jen jeden z nich společně s nějakým příbuzným89 a některá z těchto osob musí 

zároveň tento závod vlastnit.  

Již dlouhá léta byla diskutována otázka zařazení institutu společného jmění 

manželů do zákona o rodině. Tvůrci NOZ na to reagovali tak, že do dílu s názvem 

Povinnosti a práva manželů zařadili oddíl druhý s názvem Manželské majetkové právo. 

I když některé majetkové poměry manželů jsou upraveny zvlášť, představuje tento oddíl 

téměř kompletní řešení této problematiky. Podstata SJM zůstává vlastně nezměněna. 

NOZ rozlišuje tři režimy SJM, a to: režim zákonný, smluvený a založený rozhodnutím 

soudu. Vymezení aktiv patřících do SJM se od současné právní úpravy příliš neliší90, ale 

pasiva spadající do SJM jsou upravena odlišně91. Smluvený režim můžeme dále dělit na 

režim oddělených jmění, vyhrazující vznik SJM ke dni zániku manželství a zúžení či 

                                               
87 Toto své tvrzení vyvozuji ze znění § 688 NOZ, a to konkrétně z fráze: „Manžel má právo, aby mu 
druhý manžel sdělil…“
88 Obvyklým vybavením rodinné domácnosti NOZ rozumí „soubor movitých věcí, které slouží běžně 
nezbytným životním potřebám rodiny a jejích členů…“. Zákon zakazuje jakékoli nakládání s věcmi 
patřícími do tohoto souboru věcí bez souhlasu druhého manžela.  
89 Aby byl splněn tento požadavek, musí jít o příbuzného do třetího stupně nebo osobu sešvagřenou do 
druhého stupně. 
90 K tomu pro srovnání § 709 NOZ.
91 K tomu pro srovnání § 710 NOZ.



56

rozšíření rozsahu SJM v zákonném režimu. Manželská smlouva může mít za splnění 

jistých podmínek i povahu dědické smlouvy. Zákon požaduje i nadále formu veřejné 

listiny, ale oproti současné právní úpravě dojde k jejímu zaevidování do veřejného 

rejstříku pouze na žádost manželů. V případě učinění tohoto zápisu do rejstříku se 

budou moci manželé dovolat jejího obsahu ve vztazích s třetími osobami. Proto, aby 

soud modifikoval svým rozhodnutím zákonný režim SJM, bude třeba, aby byl prokázán 

závažný důvod manželů k tomuto kroku. Režim založený rozhodnutím soudu může být 

změněn nejen rozhodnutím soudu, ale i smlouvou uzavřenou mezi manžely. Vypořádání 

SJM bude probíhat i nadále dle současných principů. NOZ pouze zavádí v souvislosti 

s vypořádáním SJM nový termín „likvidace SJM“. Pro právní úpravu SJM jsou vedle 

výše uvedené právní úpravy podstatná též přechodná ustanovení.

Dále NOZ upravuje v ustanovení § 743 až § 750 problematiku bydlení manželů. 

Zákon nově pamatuje na možnou změnu bydlení, má-li pro to manžel vážné důvody. A 

dále pak je zde upraven zejména společný nájem bytu manžely, který v zásadě kopíruje 

současnou právní úpravu. Oproti současné právní úpravě NOZ v této souvislosti 

výslovně přináší i ochranná ustanovení92. Manžel oprávněný nakládat s bytem či 

domem, v němž se nachází rodinná domácnost manželů, popř. rodiny, si nově musí 

počínat tak, aby neohrozil nebo neznemožnil bydlení v tomto domě či bytě. Oprávněný 

manžel musí mít k nakládání s předmětným domem nebo bytem, které by mohlo ohrozit 

existenci rodinné domácnosti v něm, souhlas svého manžela. A konečně § 750 NOZ 

přináší možnost odchýlení se od zákonné právní úpravy bydlení. 

Znění § 751 až § 753 NOZ pak reaguje na smutný fenomén posledních let, 

kterým je domácí násilí. Tato ustanovení umožňují, aby soud omezil nebo vyloučil 

právo bydlení toho manžela, který působil fyzické nebo psychické násilí vůči svému 

manželu. Vyloučit nebo omezit toto právo lze na dobu nejdéle šesti měsíců, a jsou-li tu 

závažné důvody, může soud znovu rozhodnout.   

3.6. Zánik manželství

Stejně jako může manželství vzniknout pouze zákonem stanoveným způsobem, 

může tak i zaniknout. Zákon o rodině upravuje zánik manželství ve své části první, a to 

konkrétně v hlavě čtvrté s názvem Zánik manželství smrtí, prohlášením manžela za 

                                               
92 NOZ je považován obecně za liberální občanskoprávní kodex, ale v tomto případě je autonomie vůle 
oprávněného omezena z důvodu mnohem závažnějšího, a to zájmu společnosti na ochraně rodiny.
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mrtvého a dále v hlavě páté, která je věnována právní úpravě rozvodu. Již z názvů 

těchto hlav jasně vyplývá, že český právní řád rozlišuje mezi třemi způsoby zániku 

manželství, jimiž jsou: smrt, prohlášení manžela za mrtvého a rozvod.

3.6.1. Smrt

Právní institut manželství, z povahy věci, nemůže trvat ani fungovat, zemře-li 

jeden z manželů, jelikož okamžikem smrti jednoho z nich přestává splňovat zákonné 

požadavky. Zánik manželství smrtí jednoho z manželů lze tedy považovat za přirozený 

způsob zániku manželského svazku. Smrt manžela musí být v souladu s dikcí § 7 odst. 2 

OZ prokázána předepsaným způsobem. Tímto způsobem se má na mysli nejprve 

ohledání mrtvého a následné vystavení úmrtního listu. V případě společného úmrtí obou 

manželů v totožném okamžiku, např. při dopravní nehodě, zaniká manželství z logiky 

věci smrtí jich obou.

3.6.2. Prohlášení manžela za mrtvého

Situaci, kdy není možné, aby manželství zaniklo smrtí jednoho z manželů, 

protože nelze provést potřebné ohledání mrtvoly, vzhledem k tomu, že tato není fyzicky 

k dispozici, řeší § 22 odst. 1 ZOR zavedením možnosti zániku manželství prohlášením 

manžela za mrtvého. I když zákon výslovně pamatuje i na tuto možnost zániku 

manželství, v praxi nebude příliš častá.93 Tato forma zániku manželství bude aktuální 

hlavně v souvislosti s živelnými pohromami či závažnými haváriemi. 

Soud může prohlásit za mrtvou fyzickou osobu, u níž nelze smrt prokázat 

běžným způsobem, ale je jisté, že zemřela, anebo je nezvěstná a lze se oprávněně 

domnívat, že již nežije. Samotné řízení o prohlášení za mrtvého je upraveno 

v ustanovení § 195 an. OSŘ. Soud zahájí řízení o prohlášení za mrtvého na návrh osoby 

mající právní zájem ve věci, popř. i bez návrhu. Soud fyzické osobě, o jejíž existenci se 

jedná, ustanoví opatrovníka a vyzve ji, nejčastěji vyhláškou, aby se ve lhůtě jednoho 

roku přihlásila, že je naživu. Po marném uplynutí této lhůty soud vydá rozsudek, v němž 

uvede den smrti nezvěstného, popř. den, který nemohl nezvěstný přežít. Jedná-li se o 

fyzickou osobu, která zcela jistě zemřela, ač nelze její smrt prokázat běžným způsobem, 

                                               
93 V této souvislosti si vzpomínám pouze na jeden praktický případ, který byl zároveň velmi mediálně 
zprofanován. V létě roku 2008 proběhla médii zpráva o zmizení podnikatele J. Moťovského na území 
Francouzské republiky. Zhruba před dvěma lety byl pak prohlášen za mrtvého, čímž zároveň zaniklo jeho 
manželství. 
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pak ji soud také prohlásí za mrtvou. Prohlášení za mrtvého lze označit za relativní 

způsob zániku manželství, protože s ohledem na následný vývoj situace, zejména 

objeví-li se živá původně nezvěstná osoba, soud může své rozhodnutí zrušit a také tak 

učiní.

Dle dikce shora citovaného ustanovení zákona o rodině, manželství zaniká dnem 

nabytí právní moci rozhodnutí o prohlášení za mrtvého. Rozhodnutí soudu má tedy 

konstitutivní účinky. V důsledku zrušení rozhodnutí o prohlášení za mrtvého se fyzické 

osobě vrací veškerá její práva a povinnosti, avšak pokud jde o manželský svazek, tento 

bude obnoven pouze za předpokladu, že manžel, jenž nebyl prohlášen za mrtvého, 

v mezičase neuzavřel jiné manželství.

Otázkou nadále zůstává, k jakému dni dochází k obnově manželství, zda 

s účinky ex tunc, tzn. ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení 

manžela za mrtvého, nebo ex nunc, tj. ode dne zrušení předmětného rozhodnutí. M. 

Holub94 se domnívá, že by mělo být obnoveno s účinky ex nunc, protože jinak by 

vlastně k zániku manželství ani nedošlo a jednalo by se tak pouze o vyvratitelnou právní 

domněnku.

3.6.3. Rozvod

Rozvod představuje jediný zákonný prostředek, jímž lze docílit ukončení 

manželského svazku za života obou manželů. V průběhu času se v právních řádech po 

celém světě vyskytují v podstatě čtyři rozvodové důvody: trvalý rozvrat manželství 

(nejrozšířenější z rozvodových důvodů), zavinění manžela (tzv. „sankční rozvod“), 

jednostranné ukončení svazku (ve své podstatě se jedná o „zapuzení či repudiaci 

manžela“) a dvoustranná dohoda manželů (v tomto případě jde o ukončení manželství 

uzavřením kontraktu mezi manžely, které nevyžaduje ingerenci soudu a půjde tak o tzv. 

„konsensuální rozvod“). 

Naše platná právní úprava uznává pouze jeden rozvodový důvod, kterým je 

existence kvalifikovaného rozvratu manželství. Kvalifikovaný rozvrat manželství 

spočívá v délce trvání, tj. jde o rozvrat trvalý, a intenzitě, tzn. že musí být hluboký a 

v budoucnu již nelze objektivně očekávat obnovení předešlého pozitivního stavu. Tyto 

                                               
94 HOLUB, Miloš. Zánik manželství prohlášením manžela za mrtvého v českém právu – úvahy nad 
interpretací § 22 odst. 1 ZOR. Právní rozhledy. 2008, č. 11, str. 407
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dvě, resp. tři podmínky musí být splněny kumulativně, jinak nepůjde o kvalifikovaný 

rozvrat.

Zákon o rodině nevyžaduje, aby soud vždy tento rozvrat prokazoval, v některých 

případech se totiž, vzhledem k okolnostem, spokojí s pouhou presumpcí existence 

trvalého rozvratu. V návaznosti na toto prokazování či presumpci zákon o rodině 

rozlišuje mezi třemi variantami rozvodu, přičemž rozvodovým důvodem je vždy 

kvalifikovaný rozvrat manželství.

A) Sporný rozvod dle § 24 odst. 1 ZOR

Sporný rozvod je základním typem rozvodu v českém právu a někdy bývá 

označován za rozvod se zjišťováním příčin rozvratu. Aby soud postupoval v souladu 

s tímto ustanovením, musí zde existovat kvalifikovaný rozvrat a jeden z manželů podat 

návrh na rozvod. Soud po zjištění příčin, jež mají za následek vznik kvalifikovaného 

rozvratu manželství, rozhodne, zda rozvod manželství povolí či nikoli. Zákon o rodině 

povoluje soudu zamítnutí návrhu na rozvod manželství, není-li tento v zájmu 

společných nezletilých dětí a zároveň jsou zde pro to zvláštní důvody, z čehož vyplývá, 

že navrhovatel nemá právní nárok na rozvod. Manželství může být rozvedeno i proti 

vůli odpůrce, tj. druhého manžela. Zjištěné příčiny rozvratu mohou hrát roli 

v následujících soudních řízeních, při rozhodování o nákladech řízení, pro aplikaci § 

24b ZOR a v neposlední řadě mohou být jakýmsi morálním zadostiučiním či prevencí 

rozvodu samého.

Z. Pulkrábek ve svém článku vyslovuje názor, že: „výklad § 24 odst. 1 jako 

příkazu soudu, aby zjistil příčiny rozvratu, nemá uspokojivé teleologické zdůvodnění.“95

Tento svůj názor podporuje tvrzením, že ne vždy lze jednoznačně dovodit ze zjištěných 

příčin existenci rozvratu a že zpravidla je možné dojít k závěru o jeho existenci rychlejší 

a jednodušší cestou. Vedle toho dále argumentuje, že soud nemá vždy dostatečné 

prostředky ke zjištění příčiny rozvratu, navíc důkladný rozbor situace mezi manžely 

může rozvodové řízení neúměrně zdražit a prodloužit a na konec lze jen ojediněle 

využít zjištěné příčiny v následujícím soudním řízení. M. Hrušáková ve svém 

komentáři96 konstatuje, že soud má povinnost vzít příčiny rozvratu v úvahu, nicméně 

                                               
95 PULKRÁBEK, Zdeněk. Přikazuje § 24 odst. 1 ZOR soudu, aby zjistil příčiny rozvratu manželství? 
Právní rozhledy. 2011, č. 2, str. 48
96 HRUŠÁKOVÁ, Milana, et al. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 70
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míra jejich zjišťování se bude lišit případ od případu. Z toho můžeme dovozovat, že 

soud může existenci kvalifikovaného rozvratu vyslovit pouze na základě shodného 

tvrzení manželů a nemá povinnost zjišťovat příčiny rozvratu. Samozřejmě na druhou 

stranu, půjde-li o komplikovaný rozvod, pak bude nezbytné prověřit pořádně veškeré 

příčiny, jež vedly k rozvratu manželství.  

B) Nesporný rozvod dle § 24a odst. 1 ZOR

Tato v pořadí druhá varianta rozvratu nevyžaduje prokazování příčin rozvratu. 

Účelem tohoto ustanovení je zjednodušení a urychlení rozvodového řízení pro manžele, 

kteří jsou schopni se nějakým způsobem stále ještě rozumně domluvit, avšak v žádném 

případě nelze tuto variantu rozvodu považovat za rozvod dohodou. I když se v teorii 

užívá pro tento druh rozvodu též název rozvod bez prokazování příčin rozvratu či 

konsensuální rozvod, neshodují se naši civilisté na tom, který z názvů vyloučit a proč. 

Označení konsensuální rozvod není zcela přesné, protože i když zákon počítá s dohodou 

manželů, nejedná se o rozvod dohodou, který je zároveň nesporným řízením. Na druhou 

stranu právě proto, že i tato varianta rozvodu je řešena ve sporném řízení, mají někteří 

autoři97 problém s označením nesporný rozvod.

Na rozdíl od sporného rozvodu, jsou-li splněny veškeré zákonem stanovené 

podmínky pro užití § 24a ZOR, soud manželství rozvede, z čehož zároveň vyplývá, že 

navrhovatel má v tomto případě právní nárok na rozvod. Pro povolení rozvodu 

manželství dle § 24a ZOR musí být splněny následující předpoklady. Zaprvé, 

manželství musí trvat zákonem stanovenou minimální dobu, tj. alespoň jeden rok. 

Zadruhé, rozvádějící se manželé spolu minimálně šest měsíců nežijí, přičemž tuto 

podmínku nelze zúžit na společné bydlení, nýbrž je zapotřebí brát v potaz manželské 

soužití v širším slova smyslu. Ohledně těchto dvou předpokladů není zcela jasné, zda 

tyto stanovené minimální doby musí být splněny ke dni podání návrhu nebo ke dni 

nařízení jednání. Já osobně bych se klonila k první zmíněné variantě. Dále je třeba, aby 

se k návrhu na rozvod připojil i odpůrce. Toto jeho připojení se k návrhu je 

samostatným procesním úkonem a jelikož rozvodové řízení je stále řízením sporným, 

mělo by být projeveno v podání soudu odlišném od návrhu na rozvod. Konečně musí 

manželé k návrhu na rozvod připojit zákonem požadované dohody, pro něž je 

                                               
97 např. HADERKA, J. Rozvod a rozvodové řízení od účinnosti zákona č. 91/1998 Sb. Právní praxe. 
1998, č. 6, str. 343
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požadovaná písemná forma a úředně ověřené podpisy rozvádějících se manželů. 

Všechny tyto dohody nabudou účinnosti společně s nabytím právní moci rozsudku o 

rozvodu manželství, tzn. že nedojde-li k pravomocnému rozvedení manželství, pak ani 

tyto dohody nebudou účinné. Předložené dohody mohou být použity pouze pro potřeby 

nesporného rozvodu dle § 24a odst. 1 ZOR, nikoli v případě rozvodu sporného či 

ztíženého.98

Zákon o rodině vyžaduje pro aplikaci § 24a ZOR obligatorně předložení dvou 

smluv či dohod. Dle dikce tohoto ustanovení by se soud neměl zabývat obsahem 

předložených smluv, ale pouze jejich platností. První z těchto dohod je dohoda o 

vypořádání vzájemných majetkových vztahů po dobu po rozvodu. Tato smlouva bude 

obsahovat zejména vypořádání SJM a dále pak vypořádání případných ostatních 

vzájemných majetkových vztahů, např. podílového spoluvlastnictví. Vzhledem k tomu, 

že v mezičase mezi uzavřením dohody o vypořádání majetkových vztahů a nabytím 

právní moci rozsudku o rozvodu manželství uplyne nějaká doba, bylo by více než 

vhodné, aby dohoda obsahovala i nějaké ustanovení řešící majetkové vztahy manželů 

vzniklé v tomto období. Druhou požadovanou smlouvou je dohoda o vypořádání práv a 

povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu. Obsahem této dohody by 

nepochybně mohla být např. povinnost jednoho z manželů se v přiměřené době z bytu 

vystěhovat, povinnost zajistit tomuto manželu bytovou náhradu, dohoda o tom, kdo 

bude nadále nájemcem bytu či případná finanční kompenzace.       

Rozvádějící se manželé mohou dále předložit soudu ke schválení i dohodu o 

vyživovací povinnosti jednoho rozvedeného manžela vůči druhému. Vzhledem k tomu, 

že tato dohoda je opravdu jen fakultativní, nemusí být tato otázka v rozvodovém řízení 

řešena vůbec. Pokud se však manželé rozhodnou uzavřít i tuto dohodu, pak ji soud 

schválí a není povinen zkoumat, zda jsou splněny podmínky § 92 an. ZOR o výživném 

rozvedeného manžela. Z logiky věci tak stanovení tohoto výživného bude spíše jakýmsi 

odstupným než výživným v pravém slova smyslu.

Poslední podmínkou (sine qua non) výše citovaného ustanovení zákona o rodině 

je pravomocný rozsudek o úpravě poměrů k nezletilým dětem v době po rozvodu, resp. 

                                               
98 K tomu pro srovnání např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 6. 2001, sp. zn. 30 Cdo 257/2001: 
„Smlouva o vypořádání vzájemných majetkových práv manželů, kterou zákon nepodmiňuje rozvod 
dohodou manželů bez zjišťování příčin rozvratu, je platná pouze v případech rozvodu, o němž bylo 
rozhodnuto podle § 24a ZOR.“
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lépe řečeno schválená dohoda rodičů nezletilých dětí. Během nesporného rozvodu jsou 

zájmy nezletilých dětí chráněny obdobně jako v případě sporného rozvodu. 

Z výše řečeného jasně vyplývá, že se jedná o komplexní řešení otázek 

vzájemných vztahů v době po rozvodu. Vzhledem k tomu, že zákon předpokládá 

součinnost obou manželů během řízení o nesporném rozvodu, není třeba provádět 

dokazování existence kvalifikovaného rozvratu a tento se pouze presumuje.   

C) Ztížený rozvod dle § 24b ZOR

Ztížený rozvod je v podstatě sporný rozvod, ve kterém se odpůrce dovolává užití 

tvrdostní klauzule na svou obranu. Na rozdíl od valné většiny učebnic věnovaných 

problematice rodinného práva, J. Haderka99 nepovažuje toto ustanovení za další typ 

rozvodu, nýbrž pouze a jen za způsob obrany jednoho z manželů.  

Aby soud postupoval podle ustanovení § 24b ZOR, tzn. nevyhověl návrhu na 

rozvod manželství, musí být dány níže uvedené kumulativní podmínky. Prvně musí jít o 

mimořádnou okolnost podmiňující setrvání v manželství, přičemž toto nebude splněno, 

jsou-li tyto okolnosti či následky společné pro každou z rozvodových variant100. Za 

druhé odpůrce nesouhlasí s rozvodem a brání se mu, protože by mu jím vznikla zvlášť 

závažná újma101. Dále tento bránící se manžel nesmí být původcem rozvratu manželství, 

resp. v porovnání s jednáním navrhovatele se na vzniku rozvratu manželství podílel 

v menší míře. A nakonec musí být splněna podmínka existence rozvodového důvodu, tj. 

kvalifikovaného rozvratu. Důkazní povinnost je v tomto případě na odpůrci, který musí 

prokázat existenci všech výše uvedených podmínek. Z povahy věci vyplývá, že půjde 

zejména o rozvody manželství, v nichž odpůrce je invalidní, odkázaný na pomoc třetí 

osoby, atd. 

Tato zákonem garantovaná ochrana jednoho z manželů však nemůže být 

absolutní, nejen kvůli jejímu možnému zneužití, ale i možné diskriminaci navrhovatele. 

Zákon proto stanoví, že soud manželství rozvede i přes existenci všech kumulativních 

                                               
99 Např. ve svém článku: HADERKA, Jiří. K problematice ustanovení § 24b odst. 1 zákona o rodině. 
Právní praxe. 1999, č. 6, str. 383
100 K tomu pro srovnání např. rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 2. 1999, sp. zn. 13 Co 
101/1999
101 Pojem zvlášť závažná újma byl ponechán soudní praxi k vyložení, která jej převážně definuje jako 
újmu ekonomickou či zdravotní. Např. Krajský soud v Ostravě se s ním vypořádal ve svém rozsudku ze 
dne 25. 2. 1999, sp. zn. 13 Co 101/1999 takto: „Zvlášť závažnou újmu zpravidla neprokazuje sama o sobě 
nepříliš výrazná rozdílnost v ekonomickém postavení účastníků.“ a Okresní soud v Novém Jičíně ve svém 
rozsudku ze dne 14. 9. 1998, sp. zn. 6 C 354/1997 zase takto: „…může spočívat jak v ekonomických, tak 
osobních dopadech na postavení odpůrce, pokud by rozvod manželství byl povolen.“
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podmínek stanovených v ustanovení § 24b odst. 1 ZOR, pokud spolu zároveň manželé 

již více jak tři roky nežijí.  

D) Rozvod a nezletilé děti

Zákon o rodině pamatuje v souvislosti s rozvodovým řízením výslovně i na 

zájmy nezletilých dětí, čímž jim de facto poskytuje ochranu. Vedle již shora citovaných 

ustanovení § 24 odst. 2 a § 24a odst. 1 a 2 ZOR se jedná o ustanovení § 25 až 28 ZOR.

Obecně platí pro všechny varianty rozvodu, že soud manželství nemůže rozvést 

dokud nebude pravomocné rozhodnutí o úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu 

po rozvodu, resp. zejména u nesporného rozvodu pravomocně schválena dohoda rodičů. 

Otázka úpravy poměrů k nezletilým dětem je řešena v samostatném řízení dle § 176 an. 

OSŘ, které není v žádném případě spojené s řízením rozvodovým. Návrh na zahájení 

tohoto řízení může být podán rodiči nezletilých dětí spolu s návrhem na rozvod 

manželství, popř. jej ex offo zahájí soud sám na základě podnětu soudce rozhodujícího 

o rozvodu. Soud ve svém rozsudku stanoví výši výživného nezletilých dětí a stejně tak 

rozhodne o svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, popř. o jeho svěření do společné či 

střídavé výchovy obou rodičů102.

Toto meritorní rozhodnutí nezakládá překážku rei iudicatae, protože je vydáváno 

s ohledem na současné poměry rodičů a jejich nezletilých dětí. Dojde-li po rozvodu ke 

změně těchto poměrů103, měl by opatrovnický soud změnit své rozhodnutí v souladu 

s novým stavem. V této souvislosti považuji za nutné poznamenat, co se bude dít

v případě, kdy se rozvodové řízení potáhne delší dobu a opatrovnický rozsudek bude 

starý. Ustanovení § 25 ZOR totiž bohužel nestanoví, jak starý může být pravomocný 

rozsudek opatrovnického soudu. Soud rozhodující o rozvodu by se v každém případě 

měl účastníků řízení zeptat, zda poměry, na jejichž základě rozhodl opatrovnický soud, 

jsou stále stejné, tedy nezměněné, a předmětný rozsudek je pořád přiměřený situaci. 

Shledá-li, že opatrovnický rozsudek není již aktuální, dá podnět k zahájení nového 

opatrovnického řízení104. 

                                               
102 Soud při svém rozhodování o tom, komu bude nezletilé dítě svěřeno do péče, dbá zejména o zájmy 
tohoto dítěte a dále bere v úvahu okolnosti stanovené v ustanovení § 26 odst. 4 ZOR. Vždy však musí 
zohlednit, kdo o nezletilého doposud řádně pečoval a dále, kdo se o něj staral po stránce citové, rozumové 
a mravní.
103 Klauzule rebus sic santibus, tj. klauzule podstatné změny poměrů, je obsažena v § 28 ZOR.
104 Otázka přípustnosti změny opatrovnického rozhodnutí o výchově nezletilého dítěte nebo soudem 
schválené dohody rodičů byla řešena např. Nejvyšším soudem ČSR v jeho rozhodnutí ze dne 27. 4. 1967, 
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Vedle dohody rodičů o výchově nezletilého dítěte a o jeho výživném po dobu po 

rozvodu mohou rodiče uzavřít i dohodu o úpravě styku105 rodičů s dítětem. Na rozdíl od 

první jmenované dohody, dohoda o úpravě styku nemusí být schválena soudem. I když 

schválení soudem není v zásadě zapotřebí, v některých situacích může být více než 

praktické. Ingerence soudu může být však i přesto vyžadována, nemohou-li se rodiče 

spolu dohodnout a s ohledem na poměry v rodině a zájem na výchově nezletilého to je 

zapotřebí. V zásadě by nemělo být rodiči bráněno stýkat se se svým dítětem, nicméně 

je-li to odůvodněné, může soud styk nezletilého dítěte a jeho rodiče svým rozhodnutím 

omezit, popř. zakázat. Dále může soud upravit i styk nezletilého dítěte s jeho prarodiči a

sourozenci. Styk s dítětem může být např. omezen tím, že musí probíhat za účasti 

druhého rodiče, popř. třetí osoby106. 

E) Rozvodové řízení 

Rozvodové řízení je výlučně zahajováno na návrh jednoho z manželů. Soud je 

tedy podaným návrhem zcela vázán a ke změně návrhu může tak opět dojít pouze z vůle 

navrhovatele. V praxi tedy může soud rozvést manželství dle § 24a ZOR, i když 

původně navrhovatel chtěl rozvést dle § 24 odst. 1 ZOR, za předpokladu, že během 

soudního řízení navrhovatel změnil svůj původní návrh. Do 31. 12. 2013 nezná náš 

právní řád zvláštní rozvodové řízení, a proto se na něj užívají obecná ustanovení o 

sporném řízní obsažená v občanském soudním řádu. V rozvodovém řízení je kladen 

velký důraz na výslech účastníků a tento může být proveden i proti jejich vůli. 

Zánik manželství nastane dnem nabytí právní moci rozsudku o povolení rozvodu 

manželství. OSŘ nepřipouští v tomto případě uplatnění mimořádných opravných 

prostředků, i vzhledem k tomu že je tu vždy možnost, aby rozvedení manželé znovu 

uzavřeli nové manželství.

                                                                                                                                         
sp. zn. 5 Cz 6/1967: „Změna poměrů odůvodňuje změnu rozhodnutí…, jen tehdy, jestliže jiné okolnosti 
převažují nad požadavkem stálosti výchovného prostředí… v těch případech, v nichž dříve provedená 
úprava… nezajišťuje nejpříznivější podmínky pro zdárný vývoj dítěte v uvědomělého občana. 
Rozhodujícím hlediskem pro úvahy o nejvhodnější úpravě výchovy nezletilého dítěte zůstává vždy zájem 
dítěte…“ a i Ústavní soud ČR ve svém usnesení ze dne 9. 3. 2000, sp. zn. IV. ÚS 14/2000 též 
zkonstatoval, že je možné změnit i soudem schválenou dohodu rodičů o výchově nezletilých dětí, změní-
li se jejich poměry. 
105 Stykem je třeba rozumět nejen přímý fyzický kontakt s rodičem, nýbrž i kontakt prostřednictvím 
telekomunikačních a jiných prostředků, tedy styk nepřímý.
106 K tomu např. rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31. 3. 2004, sp. zn. 10 Co 158/2004: 
„Styk rodiče s dítětem lze výjimečně po určitou dobu upravit za přítomnosti pracovníka orgánu sociálně-
právní ochrany dětí, popř. i druhého rodiče.“
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3.6.4. Právní následky zániku manželství

Právní následky spojené se zánikem manželství jsou v zásadě stejné pro všechny 

tři výše uvedené způsoby, nicméně některé z nich mohou být závislé pouze na konkrétní 

okolnosti zániku manželství. Platí, že se zánikem manželství zanikají i veškerá osobní a 

majetková práva manželů, avšak některá práva a povinnosti mohou na základě této 

skutečnosti i vzniknout, typicky vyživovací povinnost mezi rozvedenými manžely. Tyto 

právní následky jsou účinné v okamžiku samotného zániku manželství. 

Za prvé nastává změna v osobním stavu manželů ze stavu „vdaný/vdaná“ na stav 

„rozvedený/rozvedená“, popř. „vdovec/vdova“. V souvislosti s rozvodem manželství 

může dojít ke změně příjmení toho z manželů, jenž si vzal příjmení svého manžela. 

Tento rozvedený manžel se ve lhůtě jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí o 

rozvodu může rozhodnout, že se navrátí ke svému původnímu příjmení a tuto 

skutečnost oznámí matričnímu úřadu. Matriční úřad tento svobodně projevený 

jednostranný právní úkon nepřezkoumává, pouze jej vezme na vědomí, zkontroluje 

dodržení lhůty a právní moc rozhodnutí a změnu příjmení zaeviduje. Touto změnou 

příjmení není dotčeno příjmení společných dětí narozených v manželství.107 Právy a 

povinnostmi osobního charakteru zanikajícími jsou zejména ty stanovené zákonem o 

rodině v jeho části první, hlavě třetí s názvem Vztahy mezi manžely. 

Manželé si mezi sebou musí vyrovnat také veškeré majetkové vztahy, tzn. že 

pouhé vypořádání SJM není dostačující a musí dále vyřešit např. vzájemnou vyživovací 

povinnost či otázku dosavadního společného nájmu bytu. V případě zániku manželství 

smrtí jednoho z manželů musí proběhnout dědické řízení, v rámci něhož dojde 

k vypořádání majetku zůstavitele. Pozůstalý manžel může být dědicem ze zákona či 

testamentu. V obou těchto případech musí být splněny zákonné podmínky dle 

příslušných ustanovení občanského zákoníku. Co se týče dědění ze zákona, pozůstalý 

manžel přichází v úvahu jako dědic v první108 nebo druhé109 skupině a nutno 

                                               
107 K tomu pro srovnání rozhodnutí Krajského soudu Praha ze dne 24. 6. 1950, sp. zn. R XV 689/1950: 
„Příjmení dítěte zůstává rozvodem manželství rodičů nedotčeno a nemůže se měnit dohodou rodičů.“  
108 § 473 odst. 1 OZ: „V první skupině dědí zůstavitelovy děti a manžel nebo partner, každý z nich stejným 
dílem.“
109 § 474 OZ: „(1) Nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí ve druhé skupině manžel nebo partner, 
zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve 
společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou 
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podotknout, že není nepominutelným dědicem. Zemře-li zůstavitel až po rozvodu 

manželství, pak rozvedený manžel o své postavení zákonného dědice přišel a dědit 

může pouze na základě závěti, popř. může být dědicem ze zákona, bude-li se jednat o 

osobu, jež žila se zůstavitelem ve společné domácnosti.

Se zánikem manželství sice zaniká vyživovací povinnost mezi manžely, ale 

zároveň může nově vzniknout povinnost dle ustanovení § 92 an. ZOR platit výživné 

rozvedenému manželu. Pro vznik této povinnosti musí být splněny následující 

kumulativní podmínky. Ze strany oprávněného rozvedeného manžela musí být o 

výživné požádáno a dále tento musí být neschopným se sám uživit110. Naopak povinný 

exmanžel musí mít schopnosti, možnosti a majetkové poměry způsobilé k tomu, že 

může oprávněnému přispívat na výživu. A konečně plnění této povinnosti nesmí být 

v rozporu s dobrými mravy. Zákon o rodině rozeznává dva typy tohoto výživného. 

První, které bychom mohli nazvat jako „obecné“, je poskytováno pouze pro 

zprostředkování přiměřené výživy111 a není časově omezeno. Druhý možný typ bych 

označila jako „sankční“ výživné, jelikož jej může požadovat exmanžel, který se 

převážně nepodílel na rozvratu manželství a v souvislosti s rozvodem mu vznikla 

závažná újma. Toto výživné může být přiznáno ve stejném rozsahu jako výživné mezi 

manžely, avšak nejdéle po dobu tří let. Nárok na výživné pro rozvedeného manžela 

zaniká, uzavře-li oprávněný nové manželství, zemře-li povinný nebo oprávněný, stane-li 

se oprávněný schopným se sám živit, uplyne-li lhůta tří let, anebo byla-li poskytnuta 

povinným oprávněnému jednorázová částka.   

Právní následky zániku manželství se mohou dotknout i společných dětí 

narozených z manželství. Jde konkrétně o případ, kdy zemře jeden z rodičů, čímž dojde 

ke koncentraci rodičovské zodpovědnosti u přeživšího rodiče. Naopak k pouhé změně 

jejího výkonu dojde tehdy, když se rodiče dítěte rozvedou. Zánik manželství hraje roli 

též při určování otcovství.112

                                                                                                                                         
na zůstavitele. (2) Dědici druhé skupiny dědí stejným dílem, manžel nebo partner1a) však vždy nejméně 
polovinu dědictví.“
110 K osobě odkázané na výživu např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 19. 12. 1977, sp. zn. 
Cpj 36/1977: „zejména osoba pečující o dítě mladší tří let nebo o dítě starší, avšak invalidní nebo 
vyžadující zvláštní péči.“
111 Na rozdíl od vyživovací povinnosti mezi manžely, tato vyživovací povinnost nutně nemusí 
zprostředkovat stejnou životní úroveň jakou má druhý exmanžel. 
112 První domněnka otcovství uzákoněná v ust. § 51 ZOR říká, že otcem dítěte je manžel ženy, která dítě 
porodila, pokud se toto dítě narodí v době od uzavření manželství do třístého dne po jeho zániku, popř. 
jeho prohlášení za neplatné. Za otce dítěte bude považován i manžel matky znovu provdané, jejíž dítě se 
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3.6.5. Právní úprava zániku manželství de lege ferenda 

Zánik manželství je upraven v díle pátém, hlavě první, části druhé „nového“ 

občanského zákoníku. V rámci právní úpravy problematiky zániku manželství 

nedochází v její právní úpravě od 1. 1. 2014 k žádným významným změnám. I nadále 

manželství zaniká smrtí jednoho z manželů, popř. jeho prohlášením za mrtvého a 

rozvodem, přičemž jediným rozvodovým důvodem zůstává kvalifikovaný rozvrat 

manželství. Co se rozvodu týče, zůstávají zachovány všechny tři varianty rozvodu a 

stejně tak i ochrana společných nezletilých dětí. K tomuto tématu je však třeba 

poznamenat, že NOZ výslovně nikde nestanoví, že manželství zaniká smrtí jednoho 

z manželů, protože tento způsob zániku manželství považuje za přirozený. Prohlášení za 

mrtvého, popř. za nezvěstného je upraveno v ustanovení § 66 an. NOZ. Ustanovení § 76 

odst. 1 NOZ stanoví, že vyjde-li najevo, že osoba prohlášená za mrtvou žije, její 

manželství se neobnovuje. Nově také NOZ reaguje na pokrok moderní medicíny 

v oblasti změny pohlaví. NOZ ve svém ustanovení § 29 odst. 2 zmiňuje, že změnou 

pohlaví jednoho z manželů manželství, popř. i registrované partnerství, zaniká. Tento 

způsob zániku je zde na místě, protože jak již bylo několikrát řečeno, manželství je 

výhradním svazkem mezi mužem a ženou a nechá-li si změnit jeden z manželů své 

pohlaví, stane se z něj vlastně osoba stejného pohlaví jako je jeho manžel. A z povahy 

věci tak osoby stejného pohlaví nemohou žít v manželství, alespoň ne v České 

republice.

Novinkou je ustanovení § 758 NOZ, které nově definuje oddělené žití 

manželů113. Drobnou změnou projde i ustanovení upravující lhůtu pro oznámení, že se 

rozvedený manžel hodlá navrátit ke svému původnímu příjmení. Nově tato lhůta bude 

prodloužena z jednoho měsíce na šest měsíců. Mezi právními následky zániku 

manželství nově zákonodárce upravil i otázky vypořádání majetkových práv a 

povinností, jakož i společného bydlení po zániku manželství.  

„Nový“ občanský zákoník klade důraz na výjimečnou povahu institutu 

výživného na rozvedeného manžela a upřesňuje podmínky jeho přiznání. V ustanovení 

§ 760 odst. 2 NOZ je dále výslovně zákonodárcem určeno, k jakým skutečnostem by 

                                                                                                                                         
narodí již za trvání druhého manželství, ale od zániku prvního manželství neuplynulo potřebných tři sta 
dní.
113 NOZ zde předpokládá vůli minimálně jednoho manžela neobnovit manželské společenství, které již 
bylo narušeno a v podstatě neexistuje. 
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měl soud při rozhodování o výživném pro rozvedeného manžela přihlížet. Znění nového 

kodexu opouští též přednost tohoto výživného před ostatními. Není zde uvedena 

maximální tříletá lhůta pro jeho přiznání a tak období, pro něž bude výživné přiznáno 

bude čistě na rozhodnutí soudu. 

Jedinou zásadní změnou, alespoň dle mého názoru, je nová speciální úprava 

rozvodového řízení, jež se nově bude řídit příslušnými ustanoveními speciálního zákon 

o zvláštních řízeních soudních. Aktivně legitimováni k podání návrhu na rozvod jsou 

pouze a jen manželé. Nově mohou podat návrh na rozvod bez zjišťování příčin rozvratu 

manželství společně oba manželé, přičemž oba dva budou navrhovateli. Ovšem stále se 

nejedná o rozvod dohodou! 

3.7. Manželské právo církevní  

Tradičně byla právní úprava manželského práva ovlivněna církevním právem a 

to konkrétně kanonickým právem katolickým. I když je Česká republika spíše 

ateistickou zemí, přibližně jedna čtvrtina všech obyvatel je katolického vyznání. Navíc, 

jak již bylo řečeno výše, od roku 1992 máme vedle civilního sňatku připuštěnu v § 4a 

an. ZOR i fakultativní formu sňatku církevního. Právě hlavně z těchto důvodů jsem do 

této práce začlenila i podkapitolu zabývající se právní úpravou manželského práva 

kanonického latinského ritu a jeho malým historickým exkurzem. Manželské právo pro 

příslušníky východních ritů ponechávám stranou. 

V období mezi reformami 16. století a absolutismem 18. století postupně 

církevní právo ztrácelo své dominantní postavení v oblasti práva manželského. Institut 

manželství se právě v této době řídil téměř výhradně právem světským, státním neboli 

sekulárním. Nicméně toto sekulární manželské právo navázalo poměrně dost na 

předcházející kanonickou úpravu. Zásadním rozdílem mezi světskou a církevní úpravou 

manželství je možnost zániku manželství rozvodem, který kanonické právo odmítá, 

protože v rozvodu spatřuje prolomení zásady monogamie. Obecně lze říci, že církevní 

právo týkající se tohoto právního institutu je přísnější než právo sekulární, jenž je 

v podstatě jakýmsi minimem, které musí být dodržováno za každou cenu. Na základě 

výše uvedeného lze tedy konstatovat, že církevní právo a světské právo by se měly 

vzájemně podporovat, neklást si navzájem překážky, popřípadě se jedno od druhého 

přímo separovat. 
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Církevní právo upravuje problematiku manželství ve svém Kodexu kanonického 

práva z roku 1983114 v knize čtvrté, stati sedmé. Manželství bylo platně uzavřeno podle 

kanonického práva, pokud nupturienti115 projevili svou vůli uzavřít manželství neboli 

souhlas v předepsané formě a nejsou dány žádné překážky vylučující uzavření 

manželství. Stejně jako římské právo i církevní právo hledí na manželství jako na 

smlouvu sui generis. Její specifické postavení spočívá v tom, že i když je potřeba 

konstitutivní souhlasný projev vůle kontraktujících stran, je jejich autonomie smluvní 

vůle omezena ze zákona tím, že je vyloučen jako způsob zrušení manželství vlastní 

projev vůle smluvních stran, a dále samotný obsah tohoto právního vztahu je dán 

zákonem. Manželský souhlas projevují ženich s nevěstou osobně, zcela výjimečně je 

možné se nechat zastoupit zástupcem, v přítomnosti asistujícího zástupce církve a dvou 

či tří svědků. Tato forma uzavření manželství se nazývá tridentská popřípadě kanonická. 

Své jméno získala tato forma podle tridentského dekretu116, který ji zavedl jako jedinou 

přípustnou formu. Oddávajícím je ten kdo jménem církve přijímá, vyžaduje projevení a 

je přítomen manželskému souhlasu, nemůže to být tedy kdokoli, ale jen odborný 

církevní zmocněnec, vlastní ordinář nebo farář, který zajišťuje nupturientům platnost a 

dovolenost jejich sňatku. Co se týče svědků, nestanovuje CIC žádné zvláštní požadavky 

na jejich osobu. Z povahy věci je však více než jasné, že musí jít o osoby schopné 

chápat význam a následky projeveného manželského souhlasu, z tohoto důvodu jsou 

v podstatě vyloučeny děti a dá se dovodit, že zletilost svědků je žádoucí, dále jako 

svědci nepřichází v úvahu osoby hluché a nepříčetné. Zároveň je lhostejno, zda jsou 

svědci v nějakém příbuzenském poměru k nupturientům, popřípadě jsou-li jiného 

náboženského vyznání. Církevní sňatek se zásadně uzavírá ve farním kostele, místně 

příslušnou farností je ta farnost, ve které má ženich nebo nevěsta bydliště, popřípadě 

tam, kde bydlí alespoň jeden měsíc. Mimo místně příslušnou farnost se mohou oddavky 

konat pouze v případě, že byla snoubencům udělena tzv. licence, jež je opravňuje 

uzavřít sňatek v jiné farnosti. Zvláštní povolení neboli dispenz k uzavření manželství 

                                               
114 Codex Iuris Canonici dále jen CIC.  
115 Ženich s nevěstou, neboli snoubenci
116 Tridentský dekret „Tametsi“ byl přijat dne 11. 11. 1563. Tento dekret stanoví: „než se bude uzavírat 
manželství, bude vlastním farářem snoubenců třikrát po sobě jdoucí svátky v kostele při slavení mše 
veřejně ohlášeno, mezi kým má být manželství uzavřeno; a po vykonání těchto ohlášek, nebude-li bránit 
žádná zákonná překážka, má se přikročit k slavení sňatku před tváří církve. Tehdy farář, po dotazu muže 
a ženy a po jejich vzájemném souhlasu, buď řekne: ,Spojuji vás v manželství ve jménu Otce i Syna i 
Ducha svatého' nebo ať použije jiných slov podle obvyklého ritu každé z provincií." (Revue církevního 
práva 11 3/1998)
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mimo katolickou církev je nutný v případech sňatku katolíka s křesťanem, přičemž musí 

být dány závažné důvody ospravedlňující tento požadavek. Kanonické právo zná ještě 

tzv. tajně uzavřené manželství. Tajně uzavřít manželství mohou snoubenci, pouze 

pokud je jim dán místním ordinářem souhlas k jeho uzavření a předchozí tajné 

manželské šetření prokázalo, že jsou dány vážné a naléhavé důvody. Osoby, které se 

účastní uzavírání tajného manželství, tj. sami nupturienti, svědci, místní ordinář a 

oddávající, mají povinnost mlčenlivosti o této skutečnosti.

Pokud je daný souhlas vadný, byť i jen u jednoho ze snoubenců, manželství je 

neplatné. Kanonické právo považuje za vadu, pokud je jeden ze snoubenců nezpůsobilý 

k uzavření manželství, bylo-li uzavření manželství podmíněno podmínkou, jež má 

nastat v budoucnosti, šlo-li o pouhou simulaci či předstírání dání manželského souhlasu 

nebo jednal-li v omylu, ze strachu nebo pod pohrůžkou násilí. 

Uzavření manželství mohou zabránit určité překážky, které, existují-li v tomto 

okamžiku, pak mají za následek neplatnost manželství. CIC z roku 1917 rozlišoval dva 

druhy takových překážek, a to zabraňující nebo též zákonné zápovědi a vylučující. 

Rozdíl mezi těmito dvěma překážkami spočíval v tom, že přítomnost prvně jmenované 

nebránila uzavření platného manželství, ale nebyla-li prominuta místním ordinářem, pak 

bylo takové manželství považováno za uzavřené nedovoleně, zatímco v případě 

existence druhé jmenované překážky mohlo platné manželství vzniknout jen v případě 

udělení dispenzu k tomu oprávněnou autoritou, tedy místním ordinářem nebo 

Apoštolským stolcem.   CIC zná již jen druhou zmíněnou překážku, kterou tentokráte 

označuje český překlad CIC jako zneplatňující. Zneplatňující překážky lze dispenzovat, 

pokud jsou původu čistě práva církevního a nikoli božského. Tyto dispenzovatelné 

překážky je pak možno rozdělit podle toho, kdo je oprávněn dispenz udělit, tj. místní 

ordinář nebo Apoštolský stolec, nebo podle toho zda jsou běžně či výjimečně 

dispenzovatelné. Pro udělení dispenzu platí zásada, že na něj není právní nárok. Osoba, 

u níž je dána tato překážka, je nezpůsobilá uzavřít platné manželství. A. Hrdina ve své 

knize117 rozlišuje manželské překážky z několika hledisek. Za prvé podle toho, z jakého 

práva vyplývají, na božské a církevní, které je možné dispenzovat, jak již bylo výše 

řečeno. Dalším dělením překážek je dělení na „překážky veřejné, které jsou dokazatelné 

                                               
117 HRDINA, Ignác Antonín. Kanonické právo. Praha: Eurolex Bohemia, 2002, str. 299-303
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ve vnějším oboru, a tajné, ty ostatní“118. Za třetí je možné dělení podle věcného 

hlediska na čtyři skupiny. První skupinu překážek tvoří překážky vázané na osobu 

jednoho ze snoubenců. Jsou jimi nedovršení šestnáctého roku u mužů a čtrnácti let u 

žen, tělesná neschopnost neboli impotence, která musí být nevyléčitelná a musí 

existovat již v době uzavření manželství, a rozdílné náboženství, tzv. disparitas cultus, 

tedy případy, kdy katolík hodlá uzavřít manželství s nepokřtěnou osobou. Druhou 

skupinu tvoří překážky vázané na „právní volnost“ snoubenců. Jedná se o překážku 

jiného trvajícího manželství, svátost svěcení a řeholní slib. Překážky obsažené v třetí 

skupině jsou výsledkem spáchání trestného činu jedním ze snoubenců, jsou jimi únos a 

způsobení smrti manžela, ať již vlastního nebo osoby, se kterou chce uzavřít sňatek. 

Poslední skupinu tvoří překážka pokrevního příbuzenství, ať už v nedispenzovatelné 

linii přímé nebo linii pobočné do čtvrtého stupně příbuzenství včetně, švagrovství, tzn. 

vztah vznikající mezi manželem a příbuznými druhého manžela (překážkou je pouze 

švagrovství v celé linii přímé), veřejná počestnost nebo též „kvazišvagrovství“ - jedná 

se o zákaz sňatku mezi osobou, jež žila v neplatném manželství nebo jiném podobném a 

prokazatelném svazku s pokrevním příbuzným nastávajícího manžela - a nakonec 

zákonné příbuzenství, které vzniká osvojením. CIC tedy obsahuje celkem dvanáct 

manželských překážek. CIC z roku 1917 obsahoval oproti CIC ještě překážku 

duchovního příbuzenství, jež vylučovala manželství mezi křtěncem a jeho kmotrem. Od 

překážek je třeba odlišit zákazy, podle nichž nesmí oddávající snoubence oddat bez 

povolení místního ordináře. Takovým zákazem může být například sňatek bezdomovce 

nebo sňatek uzavíraný prostřednictvím zástupce.   

Kanonické právo považuje platné a dokonané manželství uzavřené mezi 

pokřtěnými za absolutně nerozlučitelné. Z povahy věci vyplývá, že takové manželství 

může řádně zaniknout pouze smrtí jednoho z manželů, popřípadě prohlášením manžela 

za mrtvého. Co se týče prohlášení za mrtvého, právní úprava v CIC je v zásadě 

procesního rázu. Aby církev uznala platným toto prohlášení, musí být učiněno 

samotným církevním soudem. Rozvod jako způsob zániku manželství nepřichází 

v úvahu, jelikož odporuje slovům Ježíše Krista: „ Co Bůh spojil, ať člověk nerozlučuje“. 

Katolické církevní právo zná tři případy, jejichž prostřednictvím lze docílit zrušení 

manželství. Prvním z těchto případů je zrušení dosud nezkonzumovaného manželského 
                                               
118 HRDINA, Ignác Antonín. Kanonické právo. Praha: Eurolex Bohemia, 2002, str. 300
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svazku. Z tohoto důvodu může zrušit manželství pouze papež na základě žádosti 

jednoho nebo obou manželů. Právě tento papežský dispenz má konstitutivní charakter a 

je rozhodnou právní skutečností přinášející zánik manželství. Zrušení manželství 

v těchto případech je zcela na místě, jelikož fakt, že nedošlo k jeho konzumaci, je 

v rozporu se samým účelem manželství. Druhým případem přicházejícím v úvahu je 

tzv. privilegium Paulinum neboli privilegium víry. Privilegium víry lze využít tehdy, 

pokud existuje platné manželství mezi dvěma nepokřtěnými, jeden z nich se posléze 

nechá pokřtít a druhý manžel od něj odejde, aniž by k tomu pokřtěná strana zavdala 

důvod. Tento druhý manžel je místním ordinářem dotázán (interpelován), zda také chce 

přijmout křest nebo jen nerušeně spolužít se svým manželem. Pokud je výsledkem 

negativní odpověď, pak pokřtěná strana získá dovolení uzavřít nové manželství zásadně 

s katolíkem. Právní skutečnostní rozhodnout pro zánik původního manželství je zde 

uzavření nového sňatku, nikoli samotné udělení privilegia. Poslední z těchto možností je 

privilegium Petrinum neboli privilegium ve prospěch víry. Pravomoc rozvázat tímto  

privilegiem nesvátostná119 a polokřesťanská120 manželství má výhradně papež, který tak 

činí na žádost jednoho z manželů a existují-li k tomu závažné důvody. Na rozdíl od 

předchozího privilegia je zde právní skutečností podmiňující zánik manželství samotný 

papežův individuální správní akt. Se zánikem manželství nelze zaměňovat případy, kdy 

z vážných důvodů dovolí místní ordinář odloučení nebo kdy bylo domnělé manželství 

prohlášeno za neplatné.    

                                               
119 Nesvátostné manželství je takové manželství, které spolu uzavřeli nepokřtěné osoby, případně též        
manželství, které nebylo uzavřeno kanonickou formou.  Privilegium Petrinum se užije pouze  tehdy,  
nelze-li užít privilegium Paulinum.                                                                            
120 Polokřesťanské manželství je manželství, ve kterém je jeden z manželů pokřtěn. 
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4. Odlišnosti týkající se institutu manželství ve francouzském 

právním řádu

I když je právní institut manželství, dle mého názoru, spíše institutem ryze 

národního práva, je třeba si jej přiblížit i v porovnání s jiným právním řádem. 

Následující kapitola nastíní hlavní rozdíly týkající se tohoto institutu mezi naším a 

francouzským právním řádem. Vzhledem k tomu, že tato práce není komparatistikou 

jednoho institutu dvou právních řádů, ale je zejména zaměřena na národní právní 

úpravu, je tato kapitola spíše úvodem do problematiky manželství ve Francii a 

poukazuje hlavně na odlišnosti mezi jednotlivými úpravami. 

Francouzské právo jsem si pro srovnání nevybrala náhodou. V průběhu roku 

2012 a 2013 se nejen ve francouzských médiích hovořilo o velmi kontroverzním 

tématu, kterým je uzákonění možnosti uzavřít manželství i pro osoby stejného pohlaví. 

Právě ve Francii byl letos přijat zákon, který umožňuje osobám stejného pohlaví uzavřít 

manželství121. Druhým podstatným argumentem pro výběr francouzského právního řádu 

byl fakt, že francouzský občanský zákoník je slavným napoleonským kodexem z roku 

1804122, který je platný ve své pozměněné podobě dodnes. Právě tímto občanským 

zákoníkem se inspirovala řada civilistů při tvorbě svých národních kodexů občanského 

práva.

Francouzský právní řád umožňuje partnerům, ať už jde o osoby jiného či 

stejného pohlaví, žít ve třech formách svazku, a to: manželství, tzv. PACS123 a 

nesezdané soužití neboli concubinage. Jednotlivé formy svazku jsou rozebrány blíže 

v následujících podkapitolách.

                                               
121 Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (loi n° 2013-404) ze dne 17. května 
2013), který byl uveřejněn ve francouzské sbírce zákonů č. 114 (Journal officiel n°114) dne 18. května 
2013. 
122 Code Civil nebo též Code Napoleon vešel v platnost 21. 3. 1804. Code Civil byl jedním z prvních 
moderních kodexů upravujících občanské právo. Kodex vychází z Justiniánova Corpus Juris Civilis, který 
byl kodifikací římského práva, dále pak z francouzského psaného práva z oblasti jižní Francie a 
obyčejového práva zejména z okolí Paříže a v neposlední řadě samozřejmě i z idejí Velké francouzské 
revoluce. I přes četné novelizace je více než 200 let základem francouzského občanského práva. Známý 
francouzský civilista, Jean Carbonnier, označil velmi výstižně Code Civil za „ústavu civilního práva 
Francouzů“. 
123 Pacte civil de solidarité neboli Smlouva o občanské solidaritě, jenž by mohla být označena jako 
obdoba našeho registrovaného partnerství. 
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4.1. Manželství 

Jak jsem již předeslala, došlo v letošním roce k velké změně manželského 

institutu na území Francie a to tím, že zdejší právní úprava autorizovala uzavírání 

manželství mezi homosexuály. Jak je tento institut upraven a čím se liší od toho našeho? 

Code Civil nemá legální definici manželství. Teorie se shoduje, že jej lze 

definovat prostřednictvím tří charakteristických znaků. Prvním znakem je, že jej mohou 

uzavřít osoby odlišného i stejného pohlaví. Dále se jedná o slavnostní projev vůle, který 

nemůže být učiněn před nikým jiným, než matričním úředníkem. A za třetí francouzská 

právní úprava neuznává církevní formu sňatku a tak vyžaduje jeho civilní formu. 

Pro řádný vznik manželství je třeba splnění zákonných podmínek. Manželství 

mohou uzavřít osoby starší 18 let. Tato podmínka nemusí být splněna má-li z důvodu 

existence důležitého důvodu udělen dispens od státního zástupce. Do účinnosti zákona o 

povolení manželství osob stejného pohlaví124 se vyžadoval minimální věk pro uzavření 

manželství u mužů 18 let a u žen 15 let. Nezletilý nemůže uzavřít manželství bez 

povolení svých zákonných zástupců. Manželství nemůže uzavřít osoba, jejíž předchozí 

manželství stále trvá. Dále je vyloučeno uzavření manželství mezi příbuznými v linii 

přímé a linii pobočné do 3. stupně příbuzenství. Prezident republiky může povolit 

manželství z důležitých důvodů mezi příbuznými ve 3. stupni v linii pobočné a mezi 

příbuznými na základě sňatku, zemřela-li již osoba, díky níž bylo příbuzenství založeno. 

Prezident republiky má pravomoc povolit uzavření sňatku i s mrtvým 

snoubencem, jde však o zcela výjimečný případ a pro uzavření manželství musí být 

závažný důvod. Právní účinky manželství nastávají ke dni předcházejícímu dni smrti 

mrtvého snoubence. Právní režim tohoto manželství se od „normálního režimu“ liší tím, 

že přeživší manžel nemůže po zemřelém dědit a dle znění zákona mezi manželi vlastně 

ani nikdy neexistoval režim manželství.

Ještě předtím, než snoubenci projeví řádně a svobodně svou vůli uzavřít 

manželství, musí být provedeno veřejné oznámení vyhláškou o záměru snoubenců 

vstoupit do manželství. Třetí osoby mají možnost v tomto mezidobí vznést námitku 

proti uzavření sňatku. Manželství musí být uzavřeno veřejně a za přítomnosti budoucích 

manželů a jejich svědků. 

                                               
124 loi n°2013-404 z 17. května 2013
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Uzavřené manželství může být prohlášeno za neplatné v případě vady projevu 

vůle, nejdéle však ve lhůtě pěti let od uzavření manželství, a v případě absence 

potřebného povolení. Vedle těchto dvou případů relativní neplatnosti rozeznává Code 

Civil sedm důvodů tzv. absolutní neplatnosti, jsou jimi: porušení zákona, bigamie, 

nedospělost, ilegálnost, incest, vada souhlasu a nekompetence matričního úředníka. 

V případě absolutní neplatnosti mají manželé, osoba s právním zájmem ve věci a státní 

zástupce právo podat návrh na vyslovení neplatnosti manželství ve lhůtě třiceti let ode 

dne uzavření manželství.  

Uzavřením manželství vznikají manželům vzájemná práva a povinnosti. Tyto 

vzájemná práva a povinnosti jsou v zásadě stejné jako práva a povinnosti vyplývající 

z českého právního řádu. Jde tedy např. o tyto práva a povinnosti: vzájemná vyživovací 

povinnost, výchova dětí a péče o ně, věrnost, společný život. Neuzavřou-li manželé 

manželskou smlouvu, ve které by upravili své majetkové poměry, pak platí, že se jejich 

majetkové vztahy řídí zákonným režimem společného jmění manželů.

Manželství může zaniknout podle Code Civil smrtí nebo rozvodem. Francouzské 

právo rozeznává čtyři případy rozvodu. Prvním typem rozvodu je rozvod po vzájemné 

dohodě. Dohodnou-li se manželé, že jejich vztah je rozvrácen, mohou společně podat 

návrh na rozvod manželství. Soud schválí navrženou dohodu manželů a rozvede 

manželství, shledá-li, že projev vůle k ukončení manželství je skutečný a svobodný. 

Soud manželství nerozvede, pokud zjistí, že dohoda nedostatečně chrání zájmy dětí 

nebo jednoho z manželů. Druhým případem rozvodu je tzv. divorce accepté, přibližně 

přijatý rozvod. Soud v tomto případě rozvede manželství, podal-li návrh na rozvod 

jeden z manželů nebo oba dva a zároveň se manželé shodli na existenci rozvratu 

manželství a není tak třeba zkoumat jeho příčinu. Toto vzájemné prohlášení již nelze 

v budoucnu odvolat. Dalším typem je rozvod z důvodu nevratného rozvratu manželství 

mezi manžely, jenž vyústil v ukončení společného soužití. Manželé musí v tomto 

případě žít odděleně alespoň dva roky před předvoláním k rozvodovému jednání. 

Posledním typem je rozvod z důvodu zavinění. V tomto případě jeden z manželů může 

podat žádost o rozvod, jestliže jsou zde takové skutečnosti, které představují vážné 

porušení manželských povinností a závazků, toto narušení lze přičíst jednomu 

z manželů a z tohoto důvodu je vyloučeno pokračování společného života.  Dojde-li po 

podání návrhu na rozvod ke smíření manželů, je nadále vyloučeno užití tohoto 
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rozvodového důvodu. Zamítne-li soud rozvod z tohoto důvodu, může přesto rozvést 

manželství z důvodu nevratného rozvratu manželství. Samozřejmě stejně jako u nás je 

třeba vyřešit vztahy rodičů k nezletilým dětem. 

Code Civil vedle národní právní úpravy obsahuje i normy řešící problematiku 

manželství uzavřených francouzskými státními občany v zahraničí a kolizní normy. 

Platí pravidlo, že specifické vlastnosti a požadavky, kladené na budoucího manžela se 

řídí jeho osobním právem. Homosexuální manželství může být uzavřeno, dovoluje-li 

jeho uzavření osobní právo alespoň jednoho ze snoubenců nebo právo státu, ve kterém 

má snoubenec bydliště nebo povolení k pobytu. Manželství je považováno za platné, 

splňuje-li formální požadavky vyžadované právem státu, ve kterém bylo uzavřeno.

Možnost uzavření sňatku mezi osobami stejného pohlaví byla diskutována 

francouzskými legislativci již více jak deset let a jistým řešením tohoto nesporně 

kontroverzního problému bylo zavedení nového institutu PACS.  Hlasy požadující 

přijetí zákona, který zpřístupní manželství i pro homosexuální páry na čas utichly, aby 

po uplynutí pár let byly úspěšně vyslyšeny. Až doposavad totiž Code Civil výslovně 

nestanovil manželskou podmínku sine qua non, že manželství musí být uzavřeno jen 

mezi mužem a ženou. Soud prvního stupně se touto otázkou zabýval a za použití 

systematického výkladu došel k závěru, že francouzské právo zná jen manželství mezi 

mužem a ženou. Ve svém rozhodnutí odkazoval na Portalise, důležitého autora Code 

Civil, jistá ustanovení v zákoně hovořící o muži a ženě a nakonec na skutečnost, že se 

pracuje na zákoně o PACS, který má nově přinést možnost i homosexuálním párům 

uzavřít právem uznávaný svazek. 

4.2. PACS 

PACS je bezesporu kontroverzním institutem francouzského civilního práva. 

Opomeneme-li fakt, že jejím prostřednictvím došlo k průlomu možností 

homosexuálních párů na lepší vzájemné právní postavení, které se blíží postavení 

manželů, pak druhým důvodem je sama povaha PACSu. „PACS svou právní povahou 

osciluje mezi smlouvou sui genesis (ex definitione tedy spadá do závazkového práva) a 

rodinněprávním institutem tvářícím se jako surogátní manželství.“125

                                               
125 VISINGER, Radek. PACS – elegantia iuris nebo promarněná šance?. Právní rozhledy. 2006, č. 23,      
str. 847
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PACS je definován jako smlouva uzavřená mezi dvěma plnoletými fyzickými 

osobami, stejného nebo opačného pohlaví, sloužící k jejich společnému životu.126 Code 

Civil sankcionuje PACS neplatností v případě příbuzenství127 mezi kontrahenty nebo 

pokud osoba, jež do něj vstupuje, již předtím platně uzavřela manželství nebo jiný 

PACS. Chtějí-li kontrahenti uzavřít PACS, musí se dostavit před soudního úředníka 

soudu prvního stupně (Tribunal d´instance), popř. notáře, a projevit souhlasnou vůli 

uzavřít PACS. Soudní úředník následně zapíše tento kontrakt do zvláštního rejstříku 

PACSů. Budou-li chtít kontrahenti v budoucnu změnit obsah jimi uzavřené smlouvy, 

učiní tak u úředníka, u nějž ji uzavírali. Právní účinky PACSu i změny jeho obsahu vůči 

třetím osobám nastávají dnem zápisu do rejstříku. Údaj o uzavření PACSu a osobě 

partnera se zapíše na okraj rodného listu obou partnerů. Uzavřením tohoto typu 

partnerství vznikají partnerům vzájemná práva a povinnosti, např. závazek vést 

společný život, právo na materiální pomoc či vzájemnou podporu. Co se týče 

majetkových vztahů partnerů, platí, že nemůže-li být prokázáno nabytí věci do 

výlučného vlastnictví jednoho z nich nebo nebyl-li pro jejich majetkové vztahy sjednán 

režim odděleného jmění, pak věc náleží do jejich podílového spoluvlastnictví, v němž 

každý je vlastníkem podílu jedné ideální poloviny. Partneři jsou solidárně odpovědní za 

závazky vzniklé za trvání jejich svazku, učiněné i jen jedním z nich pro účely 

společného života, jde-li o úkon běžné správy. PACS zaniká dnem úmrtí jednoho 

z partnerů, uzavřením manželství jedním z nich nebo jednostranným či dvoustranným 

projevem vůle. Právní účinky prvních dvou způsobů zániku PACSu nastávají v den, kdy 

se stala právní událost, s jejíž existencí zákon spojuje zánik partnerství. Právní účinky 

projevu vůle ukončit PACS nastávají dnem zápisu do rejstříku. Partner není dědicem ze 

zákona svého partnera a tak partner, pokud chce, aby jeho protějšek po něm dědil, musí 

pořídit závět.

V rámci své kompetence preventivní kontroly ústavnosti se zákonem se o PACS 

zajímala i Conseil Constitutionnel128, která jej shledala v rozsahu napadených 

ustanovení zcela v souladu s ústavním pořádkem. Ústavní rada se v tomto svém 

                                               
126 Art. 515 – 1 Code Civil: « Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes 
physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. »
127 Překážkou příbuzenství se v tomto případě myslí uzavření PACS mezi předky a potomky v linii přímé, 
osobami sešvagřenými v linii přímé nebo mezi příbuznými v linii pobočné do 3. stupně.  
128 K tomu blíže rozhodnutí Conseil Constitutionnel (Ústavní rady)  z 16. 11. 1999 Décision n° 99-419 
DC du 09 Novembre 1999.
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rozhodnutí zabývala mimo jiné i tím, zda nedochází zavedením tohoto institutu k zásahu 

do lidské důstojnosti. Problém byl spatřován v jednostranném ukončení smlouvy, a to 

v souvislosti s připodobněním k zapuzení manžela, které je možné např. v arabských 

kulturách. Ústavní rada vyslovila názor, že takovéto ukončení PACSu nemá na 

opuštěného partnera difamující vliv, a proto tím nedochází k porušení jeho lidských 

práv.    

Zavedení tohoto institutu znamenal pro Francii velký pokrok, který je již 

v současnosti překonán umožněním uzavírání manželství osobám stejného pohlaví. Stát 

se prostřednictvím zavedení PACSu de facto rozhodl odměnit určitými právy ty, kdo 

upřednostňují život v páru, ale nemohou nebo z nějakého důvodu nechtějí uzavřít 

manželství. Kontrahenti uzavřením smlouvy o solidaritě totiž získají jisté výhody, např. 

sociální a daňové. Sami autoři zákona o PACSu spatřují pokrok v zavedení zákonem 

uznávané formy homosexuálního svazku ve Francii a zároveň nové možnosti párového 

života. 

V existenci institutu smlouvy o solidaritě vidím předzvěst tzv. manželství na 

zkoušku129, které zatím nebylo do našeho ani francouzského právního řádu zavedeno, 

ale začíná být diskutováno v legislativních kruzích. Tento názor zastávám proto, že až 

dosud byl tento institut pro osoby rozdílného pohlaví takovým mezistupněm mezi 

nesezdaným soužitím bez jakýchkoli vzájemných práv a povinností a zákonným 

režimem manželství, které přináší nejen práva a povinnosti, ale i změnu osobního stavu. 

Vzhledem k tomu, že PACS lze relativně snadno ukončit, představuje opravdu snadnou 

formu svazku, ve kterém si mohou partneři zkusit, jaké to je mít vůči sobě více 

vzájemné zodpovědnosti.    

Zájem o využití tohoto institutu je velký, o čemž svědčí i statistiky INSEE130. 

V roce 2010, tedy po deseti letech své existence, se celkový počet uzavřených PACSů 

téměř vyrovnal s celkovým počtem uzavřených manželství ve Francii, rozdíl mezi nimi 

tehdy činil necelých 50.000 svazků ve prospěch manželství. Po deseti letech byl 

                                               
129 Manželstvím na zkoušku se rozumí uzavření manželství, které je od samého počátku uzavřeno na dobu 
určitou, např. 3 roky. V případě, že manželé spolu nechtějí dále žít ve svazku manželském, pak zaniká 
uplynutím této doby. Naopak chtějí-li manželé i nadále žít společným životem, pak musí projevit 
výslovně svou vůli před příslušným úřadem a manželství se změní na klasické, časově neomezené. 
Manželství na zkoušku mají být užitečná z důvodu ulehčení administrativních úkonů v případech 
rozvodu, jelikož se předpokládá, že stanovená doba adekvátně dostačuje k tomu, aby manželé zjistili, zda 
spolu dokáží žít či nikoli a eliminuje se tím tak počet rozvodů.   
130 INSEE, Institut National de la statistique et des études économiques, je francouzský statistický úřad. 
Pro srovnání viz Příloha č. 1 Vývoj počtu uzavřených svazků ve Francii v letech 2000 až 2010.
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celkový počet desetkrát větší než v prvním roce zavedení tohoto institutu. Samozřejmě 

PACS je využíván zejména osobami stejného pohlaví, protože právě pro ně znamenal 

donedávna nejvyšší možné zpečetění jejich vztahu. Do budoucna odhaduji, že 

minimálně jedna třetina, ale spíš více, uzavřených PACSů mezi osobami stejného 

pohlaví zanikne z důvodu uzavření manželství se současným partnerem a zároveň se 

dramaticky zvýší zájem o uzavření manželství mezi osobami stejného pohlaví na úkor 

zájmu o uzavření PACS.  

4.3. Concubinage

Pro úplnost přehledu forem, v nichž mohou žít osoby ve Francii, chci krátce 

rozebrat i obdobu našeho nesezdaného soužití. Francouzský Code Civil definuje, stejně 

jako u předešlých možných svazků, pojem concubinage131, a to jako faktický svazek, 

pro který je charakteristický stabilní a kontinuální společný život osob žijících v páru, 

ať už jde o dvě osoby stejného nebo opačného pohlaví132 a dále se již tímto typem 

soužití výslovně nezabývá. Definice obsažená v Code Civil se snaží přiblížit svým 

obsahem institutu římského konkubinátu133. Samotná existence této definice je odlišná 

od naší právní úpravy, která ji nezná a ponechává tento způsob života de facto bez 

povšimnutí. 

I když je concubinage stabilní a dlouhotrvající, nezakládá žádné právní účinky 

týkající se změny osobního stavu u osob, jež v něm žijí. U takto žijících osob, se tedy 

nikde v matrice neregistruje jméno jejich protějšku a nemají ani právo na společné 

jméno. Nesezdané osoby nemají určitá práva a povinnosti, na něž mají práva manželé, 

např. povinnost být si věrni, povinnost pomáhat si nebo právo na materiální pomoc. Co 

se týče otázky společného bydlení těchto osob, záleží zcela na nich samotných, jestli 

budou dobrovolně sdílet jedinou domácnost či budou žít odděleně. 

                                               
131 Concubinage nebo také union libre by se mohlo přeložit jako nesezdané soužití či volný svazek. Výraz 
konkubinát zde není úplně přesný a proto ani vhodný. 
132 Art. 515 – 8 Code Civil: « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune 
présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même 
sexe, qui vivent en couple. »
133 Viz. kapitola 2.1. Manželské právo v právu římském
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5. Závěr

Hlavním cílem této diplomové práce bylo seznámení s právním institutem 

manželství, resp. s celou jeho existencí. Hned v úvodu byl popsán historický vývoj 

tohoto institutu, který byl následován jeho zařazením do systému práva, a vysvětlením 

samotného pojmu manželství. Dále jsem se věnovala problematice uzavírání manželství 

od předoddavkového řízení po sňatečný obřad, včetně jednotlivých forem manželství, 

uzavírání manželství při mimořádných okolnostech nebo okamžiku vzniku manželství a 

jeho právních účinků. Pak následovala problematika neplatnosti a neexistence 

manželství, včetně související problematiky fingovaných manželství. Ve svém výkladu 

o manželském svazku jsem se nezapomněla zabývat také jeho obsahem, tj. jednotlivými 

právy a povinnostmi osobního, smíšeného a majetkového charakteru. V úplném závěru 

jsem se zaměřila na zánik manželství, podrobně byly zmíněny jednotlivé možnosti jeho 

zániku, v rámci problematiky rozvodu pak i jednotlivé druhy rozvodu, včetně zákonné 

ochrany nezletilých dětí, jakož i právních následků spojených se zánikem manželství. 

Navíc k těmto uvedeným obecným skutečnostem jsem se věnovala i aktuálnímu dění ve 

Francii. Z výše uvedeného tedy jasně vyplývá, že se mi podařilo popsat a obsáhnout 

celou dobu trvání manželství, včetně jeho historických kořenů a světových novinek.  

V jednotlivých kapitolách jsem se snažila průběžně vyjádřit své dílčí závěry a 

názory na danou problematiku. Vedle toho jsem se snažila i místy objasňovat, proč jsem 

zařadila určitá témata do znění své práce. Zatím jsem však ještě nikde nevyjádřila svůj 

názor na kompletnost současné právní úpravy manželství v českém právním řádu a dále 

na její navrhované změny, které jsou obsaženy v „novém“ občanském zákoníku. 

Co se týče odpovědi na první položenou otázku, domnívám se, že naše současná 

právní úprava obsažená v zákoně o rodině je docela uspokojivá. Je sice pravda, že místy 

zákon není zcela jednoznačný, chybí vysvětlení některých pojmů a obsahuje minimálně 

jednu mezeru v zákoně, nicméně tento nedostatek byl odstraněn v zásadě rozhodovací 

praxí českých soudů. Abych se neopakovala s vyslovením svých názorů, kde konkrétně 

spatřuji nedostatky, dovolím si odkázat na svá předešlá tvrzení v rámci jednotlivých 

kapitol. Co však považuji za nutné zopakovat je, že některým našim známým civilistům 

přijde lehce problematické, že v současnosti není veškerá manželská problematika 

upravena komplexně na jednom místě, nýbrž je roztříštěna do několika různých 
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právních předpisů. I když tento jejich názor plně respektuji a chápu jimi nabízenou 

argumentaci, nemám s touto, řekněme, roztříštěností až tak velký problém a přijde mi 

docela logické např. zařazení SJM mezi věcná práva nebo problematiky společného 

nájmu bytu mezi ustanovení o nájemní smlouvě, atd. 

Jak jsem již několikrát zmínila, čeká nás zlom v oblasti občanského práva, 

kterou je „nový“ občanský zákoník. Tento nový občanský kodex přinese nejen řadu 

novinek do občanského práva, ale zároveň se i navrátí k některým starým právním 

institutům, jež naše platné právo dříve opustilo. Zaměřím-li se pouze na hodnocení 

NOZ z pohledu rodinného práva a konkrétně právní úpravy manželství, nezbývá mi než 

konstatovat, že nová právní úprava je v porovnání s tou současnou o něco lepší a 

výstižnější. Za prvé, nová právní úprava reaguje na ustálenou soudní judikaturu a snaží 

se ji zapracovat do svého znění, a vedle toho i vychází ze současné právní úpravy, 

kterou doplňuje, místy i usnadňuje a popř. odstraňuje zbytečnosti. Dále definuje dosud 

nejasné pojmy, popř. zavádí jiné, které se zároveň snaží vysvětlit. K mému milému 

překvapení reaguje na mezeru v zákoně, kterou jsem našla, a řeší ji přesně tak, jak jsem 

navrhovala. „Nový“ občanský zákoník je v zásadě liberální a klade důraz na smluvní 

volnost účastníků právního vztahu a dále poskytuje ochranu osobám, které jsou 

z nějakého důvodu ve slabším či horším postavení oproti jiným. Těmito chráněnými 

osobami jsou např. nezletilé děti během rozvodového řízení nebo manžel, jenž je 

vystaven domácímu násilí. A konečně představuje komplexní řešení manželské 

problematiky. Jednoduše řečeno, řekla bych, že nová právní úprava je ucelenější a lepší 

než ta současná. Jestli tomu tak opravdu bude i v praxi ukáže jedině čas.

V kapitole čtvrté své diplomové práce jsem se zaměřila na francouzskou právní 

úpravu manželství včetně jejích ostatních forem soužití mezi dvěma lidmi. V přijetí 

zákona umožňujícího uzavřít manželství osobám stejného pohlaví, i když nejde o první 

případ, spatřuji jeden ze zlomových okamžiků, protože jím dochází k úplnému 

zrovnoprávnění všech jednotlivců, ať už jsou heterosexuální nebo homosexuální, a to je 

jeho podstata. Navíc homosexuálové, kteří uzavřou manželství, mají lepší právní 

postavení, což se může projevit zejména v oblasti práva sociálního zabezpečení, 

dědického práva a podle francouzského práva i v oblasti osvojení dětí, jenž mohou být 

osvojeny i manžely stejného pohlaví. Jde o jasný příklad, jak je platné právo 

ovlivňováno i samotným vývojem moderní společnosti, protože ještě někdy v 19. století 
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by něco takového bylo zcela nepřijatelné. Francouzský občanský zákoník, Code Civil, 

již od svého vzniku před více než dvěma sty lety ovlivňuje moderní evropské 

občanskoprávní kodexy. Boj za uzákonění homosexuálních manželství byl během na 

dlouhou trať, kterému předcházel mezistupeň, spočívající v obdobě našeho 

registrovaného manželství, tj. smlouvě o občanské solidaritě. Tuto smlouvu mohou 

uzavřít osoby stejného i odlišného pohlaví. Její nespornou výhodou je, že se z ní 

kontrahenti mohou velice snadno, a to i jednostranně, vyvázat. V tomto francouzském 

právním institutu vidím obdobu manželství na zkoušku, protože zde v podstatě není 

zapotřebí ingerence státu k ukončení této formy svazku a automaticky dochází k jeho 

zániku např. uzavřením manželství. Navíc účastníci PACS jsou obdařeni oproti 

nesezdaným párům jistým souborem práv a povinností. Obě smluvní strany si tak 

vyzkouší, jestli jim tento způsob života vyhovuje a chtějí-li uzavřít později manželství, 

nebo se jednoduše rozejdou. Manželství na zkoušku bylo mimo jiné diskutováno i 

našimi zákonodárci při tvorbě „nového“ občanského zákoníku, avšak nebylo nakonec 

do platného znění zakomponováno. Existence manželství na zkoušku by nepochybně 

snížila počet rozvodů v České republice, protože řada manželství by zkrátka zanikla ex 

lege uplynutím doby, na kterou byla uzavřena. Navíc by se tak i trochu odlehčilo 

soudům, které jsou jediné výlučně oprávněny rozvést manželství. Závěrem bych k této 

problematice pouze dodala, že jen budoucnost ukáže, zda šlo o správný krok a nakolik a 

do jaké míry se od francouzských legislativců inspirují i ostatní národní normotvůrci.

Na okraj chci ještě zmínit pár statistických údajů vyplývajících ze statistik 

Českého statistického úřadu. V současnosti sice klesá celková sňatečnost v České 

republice, nicméně v některých letech dochází i k jejímu nárůstu, např. v roce 2007 

došlo zatím k nejvyššímu počtu uzavření manželství v posledních deseti letech. Oproti 

roku 1993 značně ubyla manželství osob ve věkové kategorii do 24 let, ale zároveň 

stoupl jejich počet u osob starších 25 let. Z toho jasně vyplývá, že se dnes lidé žení a 

vdávají později, než tomu bylo v minulosti, přičemž o první sňatek se nejvíce jedná u 

žen v rozmezí 30 – 34 let a u mužů v rozmezí 25 – 29 let. Co se týká rozvodovosti, tato 

byla v roce 2012 nejnižší za posledních deset let, s počtem 26 402 rozvodů. Nejvíce 

dochází v současnosti k rozvodům manželství trvajících více než patnáct let, což 

přikládám vůli manželů setrvat v manželském svazku, dokud nejsou děti dospělé, tedy 

do doby, dokud rozvod už děti příliš neovlivní. Srovnáním těchto statistik docházím 
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k závěru, že i přes pokles celkové sňatečnosti lidé na manželství úplně nezanevřeli, a 

myslím, že údaj z roku 2012, kdy bylo uzavřeno 45 206 manželství, není vůbec špatný, 

ba naopak. Zároveň i v tomto roce byla nejnižší rozvodovost za posledních deset let, 

což by možná mohl být počátek jejího celkového poklesu. Tato čísla podle mého názoru 

jasně svědčí o tom, že tento institut má stále své opodstatnění i budoucnost. Myslím si, 

že společnost manželství prostě potřebuje a pokud někdy nastane doba, kdy bude 

ohroženo, zákonodárce si s tímto hravě poradí a přizpůsobí jej současným potřebám 

společnosti.  

Jsem přesvědčena, že se mi mé teoretické znalosti, které jsem si díky této práci 

prohloubila, budou velmi hodit nejen v mé budoucí právní praxi.   
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Příloha č.1. Vývoj počtu uzavřených svazků ve Francii v letech 2000 až 

2010134

stejné 

pohlaví

různé 

pohlaví
celkem

2000 305 234 5 412 16 859 22 271 322 093

2001 295 720 3 323 16 306 19 629 312 026

2002 286 169 3 622 21 683 25 305 307 852

2003 282 756 4 294 27 276 31 570 310 032

2004 278 439 5 023 35 057 40 080 313 496

2005 283 036 4 865 55 597 60 462 338 633

2006 273 914 5 071 72 276 77 347 346 190

2007 273 669 6 221 95 778 101 999 369 447

2008 265 404 8 201 137 801 146 002 403 205

2009 251 478 8 434 166 089 174 523 417 567

2010 251 654 9 143 196 415 205 558 448 069

PACS

ManželstvíRok 

Svazky 

osob 

různého 

pohlaví

                                               
134

Institut national de la statistique et des études économique. Institut national de la statistique et des 
études économique [online]. Évolution du nombre de mariages et de pacs conclus jusqu'en 2012 [cit. 
31.10.2013]. Dostupné z WWW:  
<http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF02327>.
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Osob celkem 
Muži Ženy

10 436 560

Celkem 5 109 766 5 326 794

Svobodní 2 287 597 1 876 830

M
a
n

ž
e
ls

tv
í ženatí 2 211 579 2 197 895

rozvedení 466 461 606 486

ovdovělí 126 475 634 671

R
e
g

is
tr

o
v
a
n

é
 

p
a
rt

n
e
rs

tv
í

trvající 1 437 581

zaniklé 
úmrtím

28 10

zaniklé 
rozhodnutím 

soudu
103 84

Nezjištěno 16 086 10 237

                                               
135 Údaje byli převzaty z: Český statistický úřad. Český statistický úřad [online]. 15. 11. 2013. 
Obyvatelstvo podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 – Česká republika a kraje: Tab. 601 Obyvatelstvo 
podle pohlaví, rodinného stavu a podle národnosti a věku a Tab. 615 Obyvatelstvo ve věku 18 a více let 
podle registrovaného partnerství, pohlaví a podle věku, nejvyššího ukončeného vzdělání a ekonomické 
aktivity. [cit. 24. 11. 2013]. Dostupné z WWW: < 
http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/kapitola/07000-12-n_2012-00t0 >
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136 Český statistický úřad. Český statistický úřad [online]. 19. 8. 2013. Sňatečnost. [cit. 24.11.2013]. 
Dostupná z WWW: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/snatecnost>
137 Český statistický úřad. Český statistický úřad [online]. 19. 8. 2013. Rozvodovost. [cit. 24. 11. 2013]. 
Dostupná z WWW: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/rozvodovost>



95

Příloha č.4. Dotazník k uzavření manželství 138

                                               
138 Ministerstvo vnitra České republiky. Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 1. 9. 2011. 
Uzavření manželství: Co musíte předložit. [cit. 25.10.2013]. Formulář Dotazníku k uzavření manželství 
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139 Tyto dokumenty byly pro účely této diplomové práce poskytnuty manžely L.
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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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Abstract

Marriage

The topic of my Master´s degree thesis is Marriage. The reason for choosing this 

topic is that I believe marriage is everlasting and is still a very current legal institute that 

influence day-to-day live of individuals. The purpose of my thesis is to analyze and 

describe the entire existence of the legal institute of marriage from the beginning to the 

end. My research is mainly focused on entering into marriage, content of marriage 

itself, means of the termination of marriage and finally on associated legal 

consequences. 

The thesis is composed of five chapters. First chapter is the Introduction and last 

chapter is the Conclusion. The other three main chapters deal with different aspects of 

marriage. There are also the Content, the Index of Abbreviations, the Bibliography and 

the Annexes beside these five chapters. 

The first chapter following the Introduction describes historical development of 

legislation concerning marriage during the time. The chapter is divided into two parts. 

The first of them is devoted to matrimonial legislation in Ancient Rome. Second part

documents its development on Czech territory.

Chapter Three discusses the categorization of the Family law into the Civil law,

mentions sources of marital law and compares Czech matrimonial legislation in force

with the new one contained in Act No. 89/2012 Sb., The Civil Code. The chapter is 

subdivided into seven parts. Part One defines term of marriage. Part Two explains 

process of contracting the marriage including the procedure before the Registry Office, 

wedding ceremony, forms of marriage and entering into marriage in extraordinary 

situations. The next part is about the invalidity and the nonexistence of marriage. The 

fourth part is addressed to problematic of sham marriages. The content of marriage or 

better to say the husband and wife’s rights and responsibilities are described in the 

succeeding part. The next-to-last part outlines the means of the termination of marriage 

including types of divorce, the protection of minors and procedure of divorce. Last part 

gives a brief survey on religious aspects of marriage. Each of these parts contains also 

description of main changes effective from first of January 2014.
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Penultimate chapter reflects current affairs in the world which are represented by 

permission of homosexual marriages in France. There is a brief description of French 

marital legislation and its different ways of coexistence of man and woman such as the 

Contract of Civil Solidarity and cohabitation. The chapter also compares Czech and 

French relevant legislation.   

Conclusions are drawn in Chapter Five. There is given my final comparison of 

current and future Czech legislation. Even though Act No. 89/2012 Sb., The Civil Code 

copies current Czech marital legislation, it also reflects current jurisprudence, is more 

specific about doubts of legal statements in current legislation and introduces new legal 

institutes. The main conclusion which came out of this thesis is that Act No. 89/2012 

Sb., The Civil Code is better and more complex than current legislation. 
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