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Úvod

Manželství je natolik rozšířeným pravním institutem sloužícím lidskému 

společenství po tisíce let, že se nějakým způsobem dotýka, ať už přímo či 

zprostředkovaně, každého z nas. Spolu s vývojem společnosti přichazejí změny ve 

všech oblastech jejího působení, socialní interakce osob nevyjímaje. 

Manželství i přes neoddiskutovatelně stabilizující vliv na společenské 

uspořadaní není pojmem statickým – neměnným; je to poměrně dynamický pravní 

institut u nějž zejména v novodobých dějinach dochazí k zavažným změnam – v době 

několika posledních let se v řadě zapadních zemích manželství proměnilo dokonce 

způsobem zcela zasadním.

Předmětem prace bude v nasledujících kapitolach přiblížit změny ve styčných 

bodech tohoto institutu se zaměřením zejména na území českých zemí, a to pravě 

v navaznosti na celospolečenské proměny, které se důsledně do manželství promítaly 

a determinovaly jej tak, aby odpovídalo momentalním ideologickým, socialním, 

kulturním, politickým a ekonomickým potřebam společnosti.

V souvislosti s manželstvím nebude analyzovana pravní úpravy a její vývoj 

v ramci prava procesního. Vzhledem k rozsahu a formalním požadavkům na tento druh 

prace kladených je zaměřena výhradně na úpravu prava hmotného. Bude-li dale 

pracovano s procesněpravními normami, tak pouze v případech ojedinělých 

a v souvislosti s nutným výkladem a přiblížením smyslu hmotněpravních ustanovení.

Z důvodu zachovaní přehlednosti a snazší orientace je v předkladané praci její 

vnitřní uspořadaní rozděleno do třech zakladních okruhů: první věnující se historickému 

vývoji manželství, okruh druhý zabývající se institutem manželství v současnosti a třetí 

okruh, který je však spíše kratkou úvahou nad budoucím vývojem manželství včetně 

shrnutí několika milníků k zasadní proměně pojetí dogmat institutu manželství 

v zapadních zemích Evropské unie.

V obdobném duchu bylo přistupovano k rozčlenění materie v ramci každého 

z okruhů, kdy se prace pouze s dílčími odlišnosti snaží vždy v daném historickém 
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období uvést manželství zasazením do širších historických a společenských 

konsekvencí. Je kladen důraz zejména na politickou situaci, ktera je do jisté míry spolu 

s motivy jejího přijímaní pro konkrétní podobu pravních ustanovení regulujících 

manželství určující. 

Vyjma historických a politických konsekvencí se každa podkapitola zabýva 

třemi zasadními momenty manželství:

 Vznikem manželství, ve kterém je zkoumano zasnoubení, předdodavkové 

řízení, problematika sňatečné způsobilosti a zakonných překažek vzniku manželství a na 

to navazující pojmy neplatnosti a nicotnosti manželství. Dale jsou zde obsaženy formy 

sňatků a jejich důsledky v pravní rovině; u současné pravní úpravy i sňatečna 

prohlašení, okamžik vzniku manželství a možnosti jeho uzavření ve zvlaštních 

situacích.

Druhý zasadní moment je představovan vlastním pravním vztahem manželů, 

tedy jejich vzajemnými pravy a povinnosti spolu s pravy a povinnosti s nimiž manželé 

disponují vůči  třetím osobam a tyto zase k nim.

Bude tak popsan vývoj vzajemných prav a povinnosti manželů dle diferenciace 

na prava osobní povahy, smíšena a v neposlední řadě prava a povinnosti majetkového 

charakteru, jež jsou tato všechna spojena s uzavřením, trvaním a zanikem manželství.

Lze konstatovat, že pravě na vývoji prav a povinností manželů je zcela evidentní 

proměna institutu manželství, zejména když v úpravě vzajemných prav a povinností 

manželů zcela flagrantně – v textu zakona – byly tyto v různých historických etapach 

stanoveny tyto rozdílně pro ženu a muže. Tím byla samozřejmě plně reflektovana 

společenska role žen a role v souladu se socialním očekavaním od jejich postavení ve 

společnosti v daném historickém období.  

V navaznosti na uvedené bude možné na pravních normach doložit zavěr, že 

oproti rovnopravnosti obou pohlaví, ktera je určující zejména (nikoli však výhradně) pro 

vzajemna prava a povinnosti manželů, tak jejich souhrn ve vztahu k třetím osobam je 

výsledkem zpravidla změny společenských poměrů. Zasadní proměny těchto prav jsou 

úzce propojeny s nahlými změnami veřejného života jimiž jsou např. revoluce, nastolení 
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diktatury, příchod tržního hospodařství, svobodna společnost apod.

Třetím posledním momentem je zanik manželství. Ať už půjde o zanik 

manželství smrtí, prohlašením manžela za mrtvého či změnou pohlaví jednoho 

z manželů, a také o rozvod manželství. 

Rozvodu jako nejčastějšímu způsobu zaniku manželství bude věnovano více 

pozornosti: budou popsany jednotlivé druhy rozvodu, tvrdostní klauzule a ochrana 

nezletilců při rozvodu manželství rodičů včetně jeho nasledků, ať už se bude jednat 

o nasledky v rovině statusové, majetkové, až po problematiku výživného a bydlení 

manželů po zaniku manželství. 

Dle zmíněné logiky je přistupovano i k druhé časti prace, ktera je zaměřena na 

podobu manželství v současné České republice a jejíž aktualnost je zejména spatřovana 

v přijetí zakona č. 89/2012 Sb., občanského zakoníku. I tato čast se zabýva 

problematikou vzniku manželství, pravy a povinnostmi manželů a zanikem manželství, 

přičemž k nim přistupuje o něco detailněji než je u historického vývoje manželství.

Za dosažení účelu by byla považovana skutečnost, že prace bude schopna čtenaři 

přiblížit vývoj manželství a jeho provazanost se změnami ve společnosti tak, aby mohl 

tento tradiční institut poznat o něco blíže než lze z prostého znění paragrafů 

a komentařové literatury. 

Komplexní povědomí o zakladních zasadach, myšlenkových východiscích 

a koneckonců i historickém vývoji dané problematiky umožní mnohem detailnější 

porozumění institutu manželství, a tím ve svém důsledku lepší a přiléhavější schopnost 

aplikace účinné pravní úpravy. 
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1. Historický vývoj institutu manželství

1.1. Nejstarší civilizace

V pravěku1 se počaly formovat první naznaky forem společenské organizace 

s charakteristickými prvky rodinného společenství, jehož cílem bylo prosperovat – 

přežít. Zasadním v tomto společenství byl, jakožto výlučný prostředek k zachovaní 

kontinuity života, vztah muže a ženy. Nelze ani zdaleka hovořit o manželství v dnešní 

podobě, nicméně už tehdy vznikla potřeba tento vztah regulovat příslušnými pravidly 

chovaní. Úplně první formou manželství bylo tzv. ,,manželství skupinové“, kdy 

se „rody začínají rozdělovat na skupiny, uvnitř kterých je sexuální styk nadále  

neomezený, avšak navenek, mezi příslušníky různých takových skupin, přestává již být  

obvyklý. Vzniká tím uvnitř rodu první forma manželství, tzv. manželství skupinové, které  

je manželskou formou příznačnou pro rodovou společnost po celou dobu jejího 

trvání.“2

Postupem času v ramci lidských společenství sílila tendence sexualní 

zdrženlivosti, až se po delší dobu trvající spojení muže a ženy stavalo pravidlem. Parové 

soužití tak začalo inklinovat i k jinému než ryze reprodukčnímu významu. V této době 

se údajně také uchyloval muž k ženě, aby žil s ní a její rodinou. Do matrilokalního 

partnerství bylo možné vstoupit stejně jako z něj vystoupit naprosto neformalně. 

Mnoho informací o zakladní regulaci pradavných forem spojení muže a ženy 

současný stav poznaní však neposkytuje a valna čast domněnek není podložena 

přesvědčivými důkazy. Institut manželství, blížící se alespoň v nejhrubších rysech 

dnešnímu pojetí, je produktem historického vývoje, který jeho vzniku dopřal, až jakmile 

to začaly umožňovat především ekonomické poměry. Primarním účelem manželství 

bylo i nadale zachovaní reprodukce a společenské stability  – ochrana  materialních 

statků starověkých narodů je až  druhotnou funkcí manželství. Obdobně jako z období 

paleolitického, tak ani z období starověku se dodnes nedochovalo mnoho pramenů, 

ze kterých by bylo možné přesvědčivě analyzovat tehdejších pravní regulaci manželství.

1 Pozn. 3 mil. - 4,5 tis. let p. n. l.
2 KLABOUCH, J. Manželství a rodina v minulosti. Praha: Orbis, 1962. s. 12-13.
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Ve starém Egyptě vznikalo manželství smlouvou dvou osob opačného pohlaví, 

a to bez obligatorního požadavku participace kněžích, ani statních organů. Je tak možné 

hovořit o více soukromopravním vztahu manželů jak v současnosti. Takové pojetí mělo 

i svůj odraz v možnosti manželů tento svazek neformalně a okamžitě ukončit.3 

Z uvedeného lze dovodit, že manželství bylo více než li institutem pravním 

jistou formou socialního aktu, zvlaště když postradalo naboženský přesah v souvislosti 

s konaním ritualu či přivolení organů veřejné moci.4

Chammurapiho zakoník – nejstarší formalní pramen mezopotamského prava, 

z období 18. - 17. století př. n. l., mimo věcí trestních, obchodních nebo otroctví, 

upravoval také oblast prava rodinného a spolu s ním institut manželství. Kodex pro 

uzavření manželství vyžadoval projev vůle legitimovaných osob ve formě obligatorní 

písemné smlouvy, bez které vznik manželství nepřipouštěl. Smluvními stranami dohody 

směřující k založení řadného manželství nebyly ženich a nevěsta, nýbrž ženich 

a nevěstiny rodiče.5

Pro manželské pravo v Mezopotamii bylo příznačné pojetí: muž – ochrance, 

žena – rodička dětí, a také stalý motive, který se ve své podstatě nemění – zajištění 

potomstva a zachovaní hospodařské existence.6 Monogamní společnost se přísnými 

tresty snažila předchazet manželské nevěře a zejména incestním vztahům. Jakkoli ale 

nebylo cizoložství obecně akceptovano, zavažné pravní konsekvence mělo za nasledek 

hlavně to ženino, když v prokazaném případě mohl být k žadosti manžela svůdce 

nevěrné ženy spolu s ní usmrcen.

Ukončení manželství bylo obecně možné i za života manželů, avšak ze strany 

manželky jen velmi obtížně. Pokud by žena nenaplnila všechny zakonem stanovené 

předpoklady, vystavila by se opět dehonestací svého manžela nebezpečí smrti.7

3 Tamtéž, s. 28-29.
4 JACQ, Ch. Egypťanky: život žen faraonského Egypta. 2. vydaní. Praha: Rybka Publisher, 2001. 

s. 310.
5 CVETLER, J., TUREČEK, J. a kol. Světové dějiny státu a práva ve starověku. Praha: Orbis, 1963. 

s. 67.
6 KLÍMA, J. Nejstarší zákony lidstva: Chammurapi a jeho předchůdci. Praha: Academia, 1979. s. 262.
7 Podrobněji např. KLÍMA, J. Zákony Chammurapiho. NČSAV. Praha, 1954.
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1.2. Římska říše

Zakladní pilíře evropské kultury a civilizace lze spatřovat v řecké filozofii, 

křesťanství a římském pravu. O poznaní starověké společnosti a jejímu vztahu k rodině 

a manželství nelze ve srovnatelném množství a kvalitě vychazet z jiných než římských 

pramenů prava. Římské pravo nam tak svým prostřednictvím otevíra jedinečný, 

ba dokonce výlučný zdroj informací z této doby a jen stěží si lze představit vědeckou 

praci zabývající se vývojem manželství bez alespoň kratké zmínky o starověkém Římu.

Přelomově se v římském pojetí již na rodinu nenahlíželo pouze jako 

na seskupení osob, ale také jako na souhrn majetku, a tak prostřednictvím matrimonium 

iustum byla zajišťovana nejen reprodukce rodiny, ale také spravovaní majetkových 

poměrů v jejím ramci se nachazejících. Hlavním smyslem zakonného manželství bylo 

plození legitimních potomků, kteří se stavali dědici svých otců a mohli dale zachovavat 

a rozvíjet majetek své rodiny.

Římska rodina měla silný patriarchalní charakter představovaný skrze otce, 

hlavu rodiny, nazývaným pater familias. Tento muž8 měl svrchovanou moc nad celým 

majetkem rodiny (včetně otroků) a všemi dalšími osobami patřícími do ní: manželkou, 

dětmi, ale mnohdy například i nad manželkami svých synů. 

Široce koncipovana pravomoc patera familie umožňuje definovat římské pojetí 

manželství jako monokraticko-patriarchalní, nezakladající se primarně na pokrevním 

příbuzenství, ale na zakladě pravních, v podstatě uměle vytvořených, vazeb.9

Důsledkem společenské nerovnosti a politiky zvýhodňovaní různých socialních, 

naboženských, genderových aj. skupin byla rozdílna suma prav a povinností, kterými 

mohly osoby, žijící v říši římské, disponovat. V rovině manželského prava to mělo 

nasledky nejen v odlišných druzích svazků, ale i v samotné možnosti do manželství 

legalně vstoupit.

Zakladní rozdělení římské společnosti na osoby svobodné a nesvobodné mělo 

v manželství zasadní důsledky. Otrokům nebylo v žadném případě umožněno do 

8 Mohl se jím stat pouze muž starší věku 14 let, který byl římským občanem a osobou sui iuris.
9 VESELÁ, R., et al. Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex 

Bohemia, 2003. Římskoprávní pojetí manželství a manželského práva. s. 53. 
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matrimonium iustum vstoupit. Až v pozdějších dobach mohli žít ve svazku nazývaném 

contubernium. Svobodné obyvatelstvo se dale dělilo na privilegované patricije, jejichž 

původ byl dle legend odvozen od urozených otců (pater), a druhořadé plebeje10, kterým 

se i přes svobodný status nedostavalo po celou dobu existence římské říše zcela rovných 

prav.

Jako první bylo plebejům přiznano pravo nabývat a prodavat majetek (ius  

commercii), poté pravo volit (ius suffrogii) a až jako vrchol pomyslného zrovnopravnění 

s patriciji byl přijat Kanulejův zakon11, který zakaz uzavíraní manželství mezi patriciji 

a plebeji zrušil a umožnil plebejům uzavřít řadný zakonný sňatek (ius connubii).12

Nerovné postavení osob nebylo reprezentovano jen dělením na svobodné 

a otroky, event. patricije a plebeje. Významna byla také pochopitelně nerovností mezi 

ženami a muži. Diskriminace žen v pravním řadu byla vlastně absolutní – nebyla jim 

přiznana pravní osobnosti. Žena uskutečňovala svoji pravní existenci pouze 

prostřednictvím muže. A to ať už jako jeho dcera, sestra, matka, či manželka.13 

Lze se tak důvodně domnívat, že počatky genderové diskriminace, ktera bude 

charakteristicka pro postavení žen ve společnosti i v manželství po další dva tisíce let, 

když o rovnopravném postavení obou partnerů lze hovořit až v moderních dějinach 

20. století, mají svůj původ pravě také zde, v římském pravu.

Manželství římský pravní řad definoval jako ,,spojení muže a ženy za účelem 

nerozlučného životního společenství.“14 Pravník Modestinus k této definici dodaval, 

že se jedna o společenství vzajemné, založené na pospolitosti dle božského i lidského 

prava a preferoval realné, faktické pojetí svazku, před naboženským či pravním – 

manželství nevnímal jenom jako uzavření smlouvy.15

Pro klasické období římského prava jsou charakteristické dva odlišné přístupy 

10 Plebejové byli zpravidla přistěhovalci a jejich potomci, kteří se připojili k římskému obyvatelstvu více 
např. BARTOŠEK, M. Encyklopedie římského práva. Praha, 1994. s. 164.

11 5. stol př. n. l.
12   KRÁL, J. Státní zřízení římské. Praha, 1921. s. 19.
13 TUREČEK, J. Světové dějiny státu a práva ve starověku. Praha, 1963. s. 196.
14 Corpus Iuris Civilis (Významné dílo římského zakonodarství, provedené na podnět císaře Justiniana I. 

v 6. století pravníkem Tribonianem, skladající se ze 3 častí: Codex Iustinianus, Digesta seu Pandectae 
a Institutiones seu Elementa).

15 CVETLER, J., TUREČEK, J. a kol. Světové dějiny státu a práva ve starověku. Praha: Orbis, 1963. 
s. 275.

7



pojetí manželství. Prvním a starším typem je matrimonium cum in manum conventione  

neboli manželství s manželskou mocí nad ženou. Také nazývané přísné manželství bylo 

uzavírané v nejstarších dobach,  jelikož ke konci republiky a spolu s příchodem císařství 

již přestavalo vyhovovat společenským požadavků. 

Nasledkem významného ekonomického rozvoje a majetkové emancipace žen 

byl patrný jednoznačný narůst volnějších matrimonium sine in manum conventione, 

tj. manželství bez manželské moci nad ženou.

Společným oběma výše uvedených druhům římského manželství zůstava stale 

majetkový a socialní zajem muže, jež ma úmysl vzít si ženu a mít ji jako manželku 

legitimních dětí; ztratil-li muž tuto vůli neboli affectio maritalis, nasledkem byl zanik 

manželství.

1.2.1. Manželství s manželskou mocí nad ženou

Uzavřením přísného manželství přestala být žena podrobena moci svého otce 

a přešla do moci svého manžela (resp. svého tchana, pokud byl manžel sam v moci 

svého otce). Muži uzavřením manželství vznikla nad ženou moc manželska,  

tzv. manus16, ktera byla koncipovana velmi široce. Muž směl se svojí manželkou volně 

nakladat 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.“17

Žena tímto vystoupila ze všech původních agnatských vztahů18 a vstoupila 

do rodiny nové. Dočkala se čestného titulu matky rodiny mater familias, ale i nadale 

zůstavala žena osobou v postavení alieni iuris – osobou podřízenou cizí moci. 

V pravním vztahu ke svému manželovi byla v postavení dcery – filiae famlias loco, 

a ke svým budoucím dětem v postavení sestry. Manžel také disponoval pravem v zavěti 
16 Slovo ,,manus“ lze přeložit jako ,,ruka“. Původní význam slova jako absolutní moci patera familiae 

nad členy rodiny se později užíval pouze ve smyslu moci manžela nad manželkou.
17  KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M. Římské právo. 1. vydaní. Praha: C. H. Beck, 1995. s. 133 – 

134.
18 „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, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M. Římské právo. 1. vydaní. Praha: 
C.H. Beck, 1995. s.73).
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ustanovit ženě poručníka a zaroveň ji mohl vyhradit i pravo jeho libovolné změny.19 

V případě, že by ženu kdokoliv proti vůli manžela zadržoval, zakon jej 

opravňoval k podaní vindikační žaloby a domahat se tak vydaní své manželky z titulu 

vlastnického prava.20

V případě, že by žena byla osobou sui iuris a vlastnila majetek, by uzavřením 

manželství o veškerý majetek přišla ve prospěch svého nového manžela, jenž by se stal 

jeho výlučným vlastníkem a spravcem. Vazan by byl pouze povinností výživy manželky 

a dětí.

1.2.2. Manželství bez manželské moci nad ženou

Postupné uvolňovaní společenských pravidel, doprovazené hospodařskou 

samostatností mnohých žen vedlo téměř k vymizení přísné formy manželství a volna 

manželství pozdějšímu období Říma jednoznačně dominovala. Uzavřením 

matrimonium sine manu conventione se snoubencům neměnilo jejich pravní postavení.

Ženě nevznikaly agnatské vazby na rodinu svého manžela a její pravní 

příbuzenství k původní rodině zůstalo nezměněno. To s sebou přinašelo i paradoxní 

situace, kdy ženy prakticky nebyly agnatkami svých vlastních dětí, které zůstavaly 

podřízeny otcovské moci manžela.21

Jelikož manžel neměl manus nad manželkou, nachazející se v moci jejího otce, 

hrozilo nebezpečí, že by ji mohl otec ženy kdykoli manželovi odejmout a přikazat jí 

navrat do svého domu, čímž by fakticky i pravně došlo k zaniku manželství. Otcovo 

pravo vindikační žaloby proti manželovi své dcery bylo zrušeno až v době poklasické, 

kdy jej mohl uplatit naopak manžel, a to vůči komukoliv – včetně otce ženy.22

1.2.3. Vznik manželství

Předpokladem ke vzniku legitimního manželství bylo uzavření smlouvy mezi 

snoubenci, příp. jestliže oba snoubenci byli v postavení osob alieni iuris byl navíc 

19 BARTOŠEK, M. Encyklopedie římského práva. Praha, 1994. s. 199.
20 VANČURA, J. Úvod do studia soukromého práva římského. Praha, 1923. s. 386.
21 Tamtéž.
22 Tamtéž s. 387.

9



vyžadovan i souhlas jejich patera familiae. Dale k řadnému uzavření ,,manželské 

smlouvy“ byla vyžadovana plna způsobilost snoubenců manželství uzavřít – 

connubium.

Connubium bylo vztahovano výhradně k ius civile, tedy k pravnímu systému 

zavazného pouze pro římské občany. Naproti tomu cizinci byli zpočatku nuceni uzavírat 

manželství dle prava narodů (ius gentium), a jelikož tito nedisponovali ius conubii, tak 

matrimonium iustum mezi neřímskými občany vzniknout nemohlo.23 

Dostavala se jim ale možnost uzavřít řadně manželství i bez connubia; 

matrimonium iuris gentium bylo v souladu se zakonem a společností uznavano, fakticky 

ale bylo vnímano jako manželství podřadné a druhořadé, které nezakladalo ani agnatské 

příbuzenství, ani při něm nedochazelo ke vzniku moci manžela nad manželkou.24

Pro uzavření manželství volného nebyla vyžadovana žadna konkrétní forma 

obřadu. Naproti tomu, když se žena podřizovala moci svého manžela v matrimonium 

cum manu conventione, bylo nutné, aby se tak stalo jedním ze tří nasledujících způsobů: 

confarreatio, coemptio nebo usus.

 Confarreatio byl nejslavnostnější a nejstarší druh obřadu užívaný mezi patriciji. 

Ženich s nevěstou v jeho průběhu pronašeli stanovené formule a provaděli požadované 

úkoly. Během celém obřadu byla vyžadovana přítomnosti alespoň deseti svědků a dvou 

kněží. Formalnímu pojetí obřadu přispívalo obligatorní obětovaní zvířete, za účelem 

zdůraznění naboženské povahy confarreatia. 

Přísně formalní podoba obřadu se postupem času stala nevyhledavanou a byla 

užívana více méně jen mezi kněžími, z důvodu, že pokud rodiče chtěli, aby jejich 

potomek pokračoval v rodinné tradici a vykonaval kněžský úřad, musel se narodit pravě 

v manželství, které bylo uzavřenou konfareovanou formou.25

Obecnou a hlavně plebejci hojně využívanou možností uzavření manželství bylo 

coemptio. V tomto druhu obřadu dochazelo k symbolickému uzavření obchodu mezi 

23 Později bylo pravo přiznano na zakladě povolení i cizincům, BARTOŠEK, M. Encyklopedie římského 
práva. Praha 1994. s. 79.

24 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M., Římské právo. 2. vydaní. Praha: C. H. Beck, 1995. Římské 
manželství. s. 134 – 135.

25 Tamtéž s. 138.
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otcem nevěsty a ženichem, který od otce nevěstu na oko kupoval. Nazev je odvozen 

od cum emptione, resp. obrazné koupě manželky formou mancipace. 

S velkou pravděpodobností ale tato symbolicka forma ma původ ve skutečné 

kompenzaci pracovní síly, kdy otec nevěsty dostaval nahradu za dceru, ktera opouštěla 

svoji rodinu.26 Nevěsta nasledně slavnostně prohlasila, že přijíma rodové jméno 

manžela a vstupuje do jeho rodiny. Koncem doby klasické se však i koempce přestavala 

těšit masové oblibě a dale byla využívana už jenom poskromnu.27

Poslední formou uzavření manželství byl usus. V tomto případě vznikalo 

zakonné společenství muže a ženy bez formalního vykonaní sňatečného obřadu, pouze 

na zakladě společného žití obou partnerů v mužově domě. Takový vznik manželství lze 

přirovnat ke quasi vydržení manželovy moci nad manželkou, jejím nepřetržitým 

užívaním (usus). 

Podstatnou naležitostí bylo nejen, aby žena v mužově domě bydlela bez 

přerušení po dobu alespoň jednoho roku, ale také společna vůle obou manželů 

do manželství vstoupit.28 Zakon 12 desek stanovoval, že případě, že by se žena na tři 

po sobě jdoucí noci z mužova obydlí vzdalila, došlo by k přerušení běhu vydržecí doby 

a nova jednoleta doba by počala opět běžet až ode dne jejího navratu do společného 

obydlí.

Muž nemohl pojmout za manželku každou ženu.29 Existence případné relativní 

či absolutní překažky k uzavření manželství znemožňovala snoubencům možnost 

manželství řadně uzavřít. Absolutními překažkami – takovými skutečnostmi, které 

vylučovaly konkrétní osobě uzavření manželství s jakoukoliv osobou – byla jednak 

nedospělost, resp. u mužů věk pod 14 let, u žen pod 12 let, duševní porucha a tělesné 

vady. Absolutní překažkou byla také existence jiného trvajícího manželství u jednoho 

ze snoubenců, a to nejen neexistence jiného statusového svazku, ale dokonce i jen 

samotného zasnoubení.

Překažky relativní vylučovaly uzavření manželství pouze s určitými osobami, 

26 Tamtéž.
27 BARTOŠEK, M. Encyklopedie římského práva. Praha: Panorama, 1981. s. 104.
28 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M. Římské právo. Praha: C. H. Beck, 1995. s. 138.
29 Gaius 1, 58.
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vyjma okruhu těchto osob manželství mohlo být řadně uzavřeno. Římské pravo jako 

relativní překažku uvadělo kognatské příbuzenství osob v linii přímé a do 4. stupně 

v linii nepřímé, dale švagroství, rozdílný stav osob (pozn. typicky mezi svobodnými 

a otroky či původně patriciji a plebeji), rozdílné naboženství, vztah poručenství atd.

1.2.4. Prava a povinnosti manželů

Vyřešení majetkových zaležitostí v souvislosti s uzavřením manželství 

vlastnímu sňatečnému obřadu předchazelo. Jak je shora uvedeno, manželství bylo 

nejčastěji uzavírano formou coemptio, kdy ženich musel nejdříve svoji snoubenku 

od jejího otce odkoupit za předem určený finanční obnos. Prakticky se jednalo protiklad 

věna, který v dobach pozdějších do manželství přinašela naopak žena. 

Věno (dos) bylo nevěstě do manželství poskytovano jednak jako odškodnění 

za ztratu na dědictví z pozůstalosti jejího otce, jednak jako finanční motivace ženicha. 

Majetek, který věno představovalo, nemusel být ženichovi předan při uzavření 

manželství. Postačující byl i jeho pouhý příslib, nebo  odkaz.30 Takovým příslibem 

došlo k faktickému zasnoubení a lze jej mít za pactum de contrahendo. 

Pravní povinnosti poskytnout věno dobové prameny explicitně nestanovovaly, 

jeví se tak velmi pravděpodobné, že manželství mohlo být uzavřeno i bez něj. Velmi 

často se však věno objevovalo u všech uvedených druhů manželství, bez rozdílu, zda 

se jednalo o manželství volné, přísné, či manželství uzavřené dle prava narodů.31

Forma manželství však přímo souvisela s možnostmi nakladaní s věnem. 

Skutečnost, jestli šlo o manželství volné či přísné byla zcela zasadní pro uspořadaní 

nejen prav a povinností manželů k věnu, ale obecně stanovovala majetkové poměry 

mezi manžely a manžely a třetími osobami. V případě matrimonium cum in manum 

conventione manželka nebyla osobou sui iuris, a tedy žadný majetek vlastnit 

nemohla. Pokud by nějaké hodnoty měla nabýt, nabývala je pouze do vlastnictví svého 

manžela.

V manželství volném hradil také naklady spojené s manželstvím především 

30 TUREČEK, J. Světové dějiny státu a práva ve starověku. Praha, 1963. s. 278.
31 Tamtéž, s. 279.
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manžel, který měl vyživovací povinnost vůči ženě i dětem. Žadné jiné majetkové vztahy 

se mezi manžely a mezi rodiči a dětmi v zasadě nezakladaly. Žena mohla nabývat do 

svého výlučného vlastnictví a tento majetek byl pravně oddělen od majetku manželova. 

Častěji žena ale svého muže pověřovala spravou jejího jmění a manžel se jí za výkon 

spravy přímo zodpovídal.32

1.2.5. Zanik manželství

Manželství, uzavřené dle římského prava, připouštělo zanik ze dvou zakonem 

stanovených důvodů. První z nich je důvodem samozřejmým – smrtí jednoho 

z manželů, avšak manželství bylo  možné ukončit dokonce i za trvaní jejich života, a to 

rozvodem manželství.

1.2.5.1. Smrt jednoho z manželů

 Zemřel-li jeden z manželů, manželství k tomuto okamžiku bez dalšího zanikalo. 

V pojetí římského prava fakticka smrt nebyla ale jedinou možnou. Staří Římané užívali 

i pojem pravní smrt, tzv. capitis deminutia maxima. Tato nastavala při upadnutí 

římského občana do otroctví nebo při ztratě jeho svobody, např. zajetím nepřítelem.

Byl-li zajatému umožněn navrat zpět do společnosti, vstupoval znovu do všech 

svých původních prav a povinností, s výjimkou prava držby a manželství. To zaniklo 

a nemohlo být bez dalšího obnoveno – v případě zajmu již bývalých manželů, muselo 

být opětovně uzavírano. 33

V zasadě analogicky se přistupovalo i k člověku, který přišel o svou obecní 

příslušnost, tzv. capitis deminutia media, ktera měla za nasledek, že se z něj staval 

cizinec. Nicméně, rozdíl spočíval v tom, že matrimonium iustum, uzavřené dle ius 

civile, nezanikalo, nýbrž došlo k jeho transformaci na svazek uzavřený dle prava narodu 

ius gentium.34

32 HEYROVSKÝ, L. Dějiny a systém soukromého práva římského. Praha, 1910. s. 551.
33 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M. Římské právo. Praha: C. H. Beck, 1995. s. 70.
34 Tamtéž.
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1.2.5.2. Rozvod

Jediným možným způsobem zaniku manželství během života manželů byl 

rozvod. Jeho obřad spočíval v obraceném jednaní k uzavření manželství. Diffareací 

za účasti kněží v případě sňatku confarreatio. 

Bylo-li manželství uzavřeno formou coemtpio a nebo usus, rozvadělo se 

tzv. reivindikací, ve které byla nevěsta symbolicky prodana jiné osobě sui iuris. Tato 

osoba nevěstě dala svobodu a nasledně propouštěla ze své moci.35 Žena, jež byla tímto 

způsobem rozvedena, se poté navracela do moci svého otce, případně nabývala svobody 

vlastní.

Rozdíly v rozvodu manželství však nebyly dany jen formou uzavření sňatku, ale 

také jeho povahou. V manželství s mocí manželskou tak jednoznačně nerovnopravné 

postavení ženy bylo spojeno s nemožností nechat se na vlastní žadost rozvést. Rozvod 

přísného manželství mohl být iniciovan pouze ze strany manžela jako výhradního 

nositele manu. 

Naproti tomu k rozvodu matrimonium sine manu conventione postačovalo, aby 

u kteréhokoli z manželů pominul zajem v manželství nadale setrvavat a mohlo být řadně 

ukončeno z iniciativy muže i ženy. 

Na projev vůle k ukončení manželství nebyly za období republiky kladeny žadné 

formalní naležitosti, benevolence ale byla za císařství nahrazena požadavkem pořizovat 

o rozvodu písemnou, tzv. zapuzovací listinu.36

Tradiční pojetí římské rodiny zpočatku nepřipouštělo velké množství rozvodů. 

Rozvodové důvody byly stanoveny pouze na nejzavažnější porušení zakona, jako 

například cizoložství manželky anebo hrubé zanedbavaní péče o domacnost.

S nastupujícím rozvojem římské společnosti a všeobecným uvolňovaním mravů 

začalo rozvodů výrazně přibývat. Rozvodové důvody již nebyly přísné formalní 

a mnohdy dochazelo i k lehkovažným ukončením manželství. Změna přišla až v období 

principatu, když se začala společnost k rozvodům stavět více konzervativně a došlo 

35 BARTOŠEK, M. Encyklopedie římského práva. Praha: Panorama, 1981. s. 139.
36 TUREČEK, J. Světové dějiny státu a práva ve starověku. Praha, 1963. s. 277.
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k opětovnému zpřísnění rozvodových důvodů k odmítaní rozvodů jako takových.37

Po zaniku manželství, ať už z jakéhokoli z uvedených příčin, nebylo braněno 

ženam ani mužům vstoupit do manželství dalšího. Stanovena byla desetiměsíční doba, 

během které bylo pravo ženě znovu se vdat odepřeno. V téměř jednoroční době zakazu 

manželství se tak na ženě odražel společenský apel, aby po smrti svého manžela držela 

smutek a truchlila. 

Pragmaticky vzato by ale období o délce deseti měsíců mohlo být stanoveno 

primarně za účelem snahy předejít sporům spojených s určovaním otcovství 

eventualních, ještě nenarozených, potomků. Tak či tak ačkoliv uzavíraní opětovných 

manželství zakon nikde nezakazoval, lze vyslovit zavěr, že si římska společnost 

(zejména ve vztahu k ženam) cenila spíše osob, které více než jeden manželský svazek 

během svého života neuzavíraly.38

1.2.6. Jiné formy soužití muže a ženy

V klasickém Římě byly vedle manželství možné ještě další dvě formy svazku 

mezi mužem a ženou. Prvním takovým bylo spojení dvou svobodných osob, které 

s nejvyšší pravděpodobností byly opravněny uzavřít matrimonium iustum, ale 

z rozličných důvodu tak neučinily, a druhý byl alternativou k manželství pro osoby, 

kterým byl vstup do řadného manželství zakonem odepíran.

Konkubinat byl svobodný avšak trvalý svazek mezi mužem a ženou, oběma 

osobami sui iuris, k d y muž neměl mít vůli ženu za manželku, nýbrž pouze jako 

souložnici. Liberalní pojetí jej označovalo jako svazek kvůli chtíči, ne kvůli plození 

dětí.39

Možným důvodem ke konkubinatu mohla být i existence zakonné překažky, 

branící ve vzniku řadného manželství. Jak je uvedeno na začatku, hlavním účelem 

matrimonium iustum bylo založení rodiny a plození dětí, které se stavaly majetkovými 

nasledovníky svého otce. Dětem vzešlých z konkubinatu takové postavení přiznano 

37 ZENAHLÍKOVÁ, J. Právní a společenské aspekty římského manželství do konce republiky. Rigorózní 
prace, 2007, s. 66.

38 SVOBODA, L. Encyklopedie antiky. Praha: Academia, 1974. s. 364.
39 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M. Římské právo. Praha: C. H. Beck, 1995. s. 135.
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nebylo, a protože se jednalo o potomky nemanželské, nelegitimní, měly tyto vůči svému 

otci naroky pouze alimentační, nikoli však už naroky dědické.

Společné bydlení a také obcování, jak býva contubernium překladano, je 

obdobou civilního manželství mezi otroky. Ovšem ne pouze mezi nimi; zakon 

připouštěl, aby i svobodna žena žila se souhlasem otrokova pana s jeho otrokem 

v contuberniu. Tím ale tato žena přichazela o status svobodného člověka.

 Otrokařska společnosti si uvědomovala přirozenou potřebu člověka mít socialní 

zazemí, časem tak přiznavala nesvobodným lidem možnost žít ve společenství, které by 

bylo obdobou manželství. Ukazalo se totiž, že osoby, kterým bylo umožněno spolu 

vstoupit do faktického manželství, přinašely svému panovi více užitku a poslušnosti, 

jelikož byly výrazněji motivovany chranit své děti a životní partnery před různými 

formami kolektivních trestů. 

První zmínku o otrockém partnerství lze najít již z doby Konstatina Velikého, 

když ,,císař při prodeji císařských statků doporučuje přihlížet k otrockým rodinám 

a pokud možno neoddělovat děti od rodičů.“40 Jakkoli byl ale tento svazek ze strany 

veřejné moci akceptovan a z hospodařských důvodů  stimulovan, zůstal prost jakýchkoli 

pravních konsekvencí.

1.3. Středověkem do novověku

Středověkem tradičně označujeme dějinnou epochu dlouhou téměř tisíc let.41 

Vývoji manželského středověkého prava je v této praci, z důvodu zachovaní jejího 

rozsahu, tak z jejího zamýšleného určení, vymezena pouze jedna kapitola. Rigorózní 

prace si neklade za cíl přinést vyčerpavající rozbor manželství středověku a církevního 

prava, které ale je, jak bude nastíněno, dominantním hybatelem, charakteristickým nejen 

pro samotné manželství a rodinné pravo, ale pro uspořadaní téměř všech středověkých 

společenských vztahů. 

Na zakladě těchto důvodu by naopak nebylo vhodné vliv církve úplně 

40 Tamtéž.
41 Středověk je obvykle ohraničen padem Zapadořímské říše v roce 476 n. l. a zanikem Konstantinopole 

v roce 1453, případně objevením amerického kontinentu Kryštofem Kolumbem roku 1492.
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opominout; je nutné zmínit alespoň zakladní teologicka východiska, ktera v přeneseném 

významu ovlivňují podobu institutu manželství dodnes.

Obecně církevní pravo, a o to více ještě jeho ustanovení týkající se rodiny, je 

příznačné jistou neměnností. Vezme-li se k tomu v úvahu relativně pomalý společenský, 

ekonomický a kulturní vývoj statů středověku, nastava velmi dlouhé, ale jinak relativně 

homogenní období, umožňující zevrubné zkoumaní středověkého manželství bez 

nutnosti jeho podrobnější etapizace. 

Jako možné se proto dale jeví spojení problematiky naboženského přístupu spolu 

s historickým úvodem k manželství na území českých zemí do jedné samostatné 

kapitoly, ostatně kdy jindy, než pravě v této době lze hovořit o tak blízkém, de facto 

nerozlučitelném spojení prava světského a církevního.

1.3.1. Vliv křesťanství na vývoj manželského prava

U všech evropských narodů je to pravě vliv křesťanství, který sehral rozhodující 

roli při utvaření jejich dnešní podoby, podoby jejich společnosti a spolu s ní i institutu 

manželství. Jakkoli je v moderním pojetí statu manželství upravovano především 

ze strany sekularizované statní moci,  prvky odvozené od dlouha staletí trvajícího 

dominantního postavení křesťanského naboženství jsou  neoddiskutovatelné.

Dominantní vliv na teologii manželství raného středověku mělo asketické učení 

Aurelia Augustina, jehož pojetí manželství a sexuality obecně vychazelo z jeho 

interpretace prvotního selhaní v raji a nasledného dědičného hříchu.42

Dle Augustina Adam s Evou nejprve neznali pocit žadostivosti. Ten poznali 

až v důsledku prvního hříchu, jehož podstata vychazí ze vzepření se lidského paru proti 

Boží vůli. Jejich trestem mělo být probuzení sexualní touhy, kterou dale přenašeli 

na své potomky. Augustinus tvrdil, že dědičný hřích se projevuje u každého člověka 

přichazejícího na svět na zakladě aktu zplození a nelze se jej po celou dobu existence 

nijak zbavit. V jeho dílech je jím tak vyzdvihovan panenský a panický způsob života, 

42 DENZLER, G. Zakázaná slast; Dva tisíce let křesťanské morálky. Praha: Centrum pro studium 
demokracie, 1999. s. 19.
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stavěný hodnotově vysoko nad manželství.43

Sexualitu Augustinus v manželství připouštěl, pouze však ze dvou důvodů – 

plození dětí a výkonu manželské povinnosti. Ve světle těchto úvah popisuje v traktatu 

O dobru manželství tři zakladní pozitiva tohoto svazku: potomstvo, věrnost a svatost. 

Jen tyto dobra ospravedlňují zlo rozkoše spojené se sexem.44

Aurelius Augustinus se zabýval manželstvím v rovině filozoficko-teologické, 

na jeho pravní pojetí v kanonickém pravu měl daleko větší vliv až profesor Gratian se 

sbírkou Concordia discordantium canonum45, v níž se snažil vytvořit systematickou 

teorii manželského církevního prava.46 Spojení ženy a muže Gratian vnímal jako 

součast ius naturale, stanoveného Stvořitelem veškerému lidstvu. Vznik manželství byl 

pro něj výsledkem dvoustupňového procesu, ve kterém rozlišoval mezi iniciací 

manželství, resp. okamžikem vzajemného konsensu snoubenců a realizací sňatku 

prostřednictvím jeho konzumace – soulože .47

V případě, že manželství nemohlo být konzumovano pro neschopnost jednoho 

z partnerů k pohlavnímu styku, svazek mohl být rozloučen a oběma osobam bylo 

umožněno znovu vstoupit do manželství s jinými partnery.48 U otazek rozvodu 

a uzavření nového manželství byl Gratian nazoru, že nekonzumované, tedy nedokonalé 

manželství, může být na zakladě vzajemného souhlasu rozloučeno. Rozvod připouštěl 

dokonce i v manželství, ve kterém k souloži již došlo, a to tehdy, pokud jeden 

z manželů trpěl impotencí, nenabyl požadovaného věku nebo trpěl duševní poruchou.

Ve 12. století papež Alexandr III. vtiskl manželství formu, kterou si uchovalo 

po nasledující čtyři století. Nejvýznamnějším důsledkem jeho působení bylo usnadnění 

způsobu manželství uzavřít při ztížení jeho zaniku. Za platné manželství považoval to, 

které vzniklo svobodnou a dobrovolnou výměnou souhlasů, stvrzenou souloží partnerů. 

Takto uzavřené manželství pokladal za zavazné až do smrti jednoho z nich. 

Rozvod Alexandr III. připouštěl pouze u impotence, příbuzenského vztahu, 

43 Tamtéž s. 26.
44 BOLOGNE, C., J. Svatby: dějiny svatebních obřadů na Západě. Praha, 1997. s. 67. 
45 Nebo také Corpus Decretorum, Decretum.
46 HOBZA, A., TUREČEK, J. Úvod do církevního práva. Praha, 1936. s. 28. 
47 Tamtéž s. 47.
48 Tamtéž s. 49.
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založeného souloží jednoho manžela s rodičem druhého před konzumovaním 

manželství, nebo pro rozhodnutí obou stran o vstupu do řehole shodně před konzumací. 

Zanik rozvodem byl možný i v případě, že by jeden z manželů byl dlouhodobě 

nezvěstný a existovalo důvodné podezření, že zemřel.49

Papežské dekretaly decretales extra vagantes, vedle kterých se v platnosti udržel 

i Gratianův dekret, byly nejčastější formou církevních zakonů.50 Svým významem 

vystupoval do popředí zakoník papeže Řehoře IX. z roku 1234 Liber Extra, protože 

aktivně derogoval všechny ostatní pravní prameny, vyjma Decretum Gratiani, které 

nebyly pojaty do Řehořovy Liber Extra. 

Všechny další papežské dekretaly, které byly vydany po vzniku tohoto pravního 

díla, musely být do jeho příslušných kapitol zařazovany. Později byla pořízena sbírka 

Liber sextus, jež zachovala opět platnými pouze normy vyjma Decret a Liber Extra, 

které do sebe recipovala, a konečně eště zakoník Clementiane papeže Klementa V. 

Souhrnně tyto sbírky zakonů byly na sboru kostnickém a kanonickém označeny jako 

Corpus Iuris Canonici.

Významným mezníkem v dějinach církevního pojetí manželství bylo dvacaté 

čtvrté zasedaní tridentského koncilu v roce 1563.51 Koncilem bylo vyhlašeno dvanact 

kanonů a také dekret o sňatkové reformě v rozsahu deseti kapitol. Dekretem byl 

proklamovan posvatný charakter sňatku, monogamie, pravomoc církve stanovit 

překažky manželství, nerozlučitelnost manželského svazku, možnost rozluky od stolu 

a lože, zakaz sňatků kněží, nadřazenost panictví a celibatu nad manželstvím, liturgický 

kalendař sňatků a výlučna kompetence církevních soudů v otazkach manželských.52

Zmiňme i pražskou synodu z roku 1605, v níž se odrazily zavěry z tridentského 

koncilu, zejména dekretu o sňatkové reformě. Manželství mělo vzniknout pouze 

na zakladě kněžského požehnaní při církevním obřadu. Jasně patrna snaha církve 

k popření sňatku jako prostředku společenského zvýhodňovaní a osobnímu 

49 Tamtéž s. 56.
50 Tamtéž s. 30.
51 FRANZEN, A. Malé církevní dějiny. Praha, 1995. s. 223. 
52 GRULICH, J. Slavnostní okamžiky - svatební a křestní obřad v období raného novověku (Závěry  

tridentského koncilu a pražské synody ve světle jihočeských matričních zápisů z 2. poloviny  
17. století), Historicka demografie 24, 2000. s. 72. 
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majetkovému prospěchu byla zdůrazněna myšlenkou pojetí manželství jako křesťanské 

svatosti. Pražskou synodou byl také zveřejněn dekret o sňatkové reformě, který aby 

se dostal do obecného povědomí, byl přednašen samotnými duchovními při nedělních 

a svatečních bohoslužbach. 

1.3.2. Počatky manželství v českých zemích

V době raného feudalismu byla u slovanských kmenů zcela běžna polygamie. 

Převažoval patriarchalní model rodiny s tolerancí sexualní nevazaností mužů, ale již 

s přísným požadavkem  věrnosti žen. Dochazelo k uzavíraní pohanských sňatků únosem 

nevěsty, který byl později vytlačen jejím výkupem, jež se stal obvyklou formou 

uzavření manželství po dlouha staletí.53

Koupě ženy byla běžným způsobem vzniku manželství, nejen na území 

budoucího Českého kralovství, ale u většiny evropských narodů. Původ slova věno 

vychazí i u Slovanů z davky, placenou mužem za ženu jejímu otci.54 Dcera přechazející 

výkupem do držby manžela je tímto uvedena do jeho rodiny a obydlí, přičemž 

důsledkem obchodovaní s nevěstami bylo faktické, ale i pravní pojetí žen pouze jako 

předmětů kupních smluv. 

Změna na sebe nechala čekat ještě velmi dlouhou dobu a  ženy se 

rovnopravného postavení s muži, alespoň co se vzniku manželství týče, dočkaly 

až přijetím křesťanství a zavedením křesťansko-církevních zasad pro uzavíraní 

manželství.55 Stejně tak pro církevní pojetí manželství typické instituty, jako jsou 

např. pravo do něj vstoupit pouze s jednou osobou s absolutním zakazem  sexualních 

aktivit před jeho uzavřením či apel na dodržovaní věrnosti byl v rozporu s dosavadními 

zvyky Slovanů.56

První z takových změn nastala už v 11. století, kdy začala církev na našem 

území zavadět tři zakladní pilíře katolické věrouky, jimiž jsou: pojetí manželství jako 

53 KAPRAS, J. Manželské právo majetkové dle českého práva zemského. Praha, 1908. s. 1. 
54 Srov. kap. 1.2.4. Prava a povinnosti manželů v Římské říši.
55 Tamtéž s. 2. 
56 LE GOFF, J. Středověký člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 2003. s. 247.
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svatosti57 a dale věrnost a nerozlučitelnost manželství.58 Silný vliv kanonického prava59 

se počal promítat do všech  oblastí prava včetně prava rodinného. To mělo za nasledek, 

že pojetí církevní moralky přejala i Dekreta Břetislavova z roku 1039 – nejstarší 

zakonna norma na našem území, ktera upravovala i manželství .60

První znama rozsahlejší pamatka z dějin českého prava, sestavající se ze sumy 

příkazů a zakazů zaměřených především na podporu křesťanských zasad a upevnění 

církevní moci, přinašela zcela nové pojetí institutu manželství. Přesunula jej výlučně 

pod kontrolu církve, když jeho vznik vyhradila pouze formě církevního obřadu.61 

Zakotvila dale zasadu monogamie s přísným stíhaním smilstev a faktickou 

nerozlučitelnost manželství za trvaní života manželů.62 Ze silného zajmu církve 

o prosazení monogamního partnerství a s tím spojené spravy rodinných a manželských 

zaležitostí bylo však možné vyjma zbožných cílů postřehnout i motivaci daleko 

světštější – finanční.63

1.3.2.1. Vznik manželství

Již počatkem 12. století byly církví vypracovany a zformulovany zakladní 

zasady manželského prava a také jasně definovany naležitosti, které byly nezbytné 

57 Ještě v průběhu 11. století byl pojem svatosti ne zcela jistý, manželství jí bylo definitivně prohlašeno  
na IV. Lateranském koncilu v roce 1215. Blíže např. KOPIČKOVÁ, B. Tajné zásnuby a sňatky 
ve středověkých Čechách. Dějiny a současnost 18. Kulturně historicka revue: Nakladatelství Lidové 
noviny, 1996. s. 7. 

58 KLABOUCH, J. Manželství a rodina v minulosti. 1. vydaní, Praha: Orbis, 1962. s. 64.
59 Kanonickým pravem rozumíme podmnožinu prava církevního, jež je komplexem pravních norem 

katolických, pravoslavných a anglikanských církví.
60 Mimo úpravu rodinného prava Dekreta Břetislavova obsahovala i řadu trestněpravních, 

pracovněpravních i dalších občanskopravních norem.
61 Takto vznikají manželství v českých zemích až do roku 1871.
62 „...aby vaše manželství, jež jste doposud měli jako s lehkými ženami a nepořádně po způsobu 

hloupých hovad, od této chvíle byla podle církevních ustanovení zákonná, soukromá a nerozlučná,  
a to tak, aby muž žil maje dosti na jedné ženě a žena majíc dosti na jednom muži. Jestliže by však  
manželka svým mužem nebo muž manželkou opovrhl a svár mezi nimi vzplanul do roztržky...ten rušitel  
manželství, který by se nechtěl vrátiti k předešlému svazku právně uzavřenému, nebyl uváděn podle  
řádu naší země do otroctví, nýbrž...do Uher, a nesmí se žádnými penězi vykoupiti nebo do naší země 
navrátiti, aby se hlízami jedné osoby nenakazil celý ovčinec Kristův... Týmž trestem mají být stiženy  
panny, vdovy a cizoložnice, o nichž je známo, že pozbyly dobrého jména, porušily stud a obtěžkaly  
smilstvím. Neboť když se mohou podle své vůle vdáti, proč se dopouštějí cizoložství a svůj plod 
vyhánějí, což je zločin ze zločinů nejhorší?... Když by však žena prohlásila, že jí muž nesplácí stejnou  
láskou, nýbrž ji nemilosrdně bije a trýzní, bude rozhodnuto mezi nimi božím soudem, a kdo bude  
nalezen vinným, ať trpí trestem vinného...“ MALÝ, K. České právo v minulosti. Praha, 1995. s. 12-13. 

63 Blíže např. KLABOUCH, J. Manželství a rodina v minulosti. 1. vydaní. Praha: Orbis, 1962. s. 64.

21



k jeho řadnému založení. Církev vnímala manželství jako vztah dvou osob, který je 

výlučně zakladan vzajemným a svobodným souhlasem muže a ženy – alespoň v rovině 

teoretické byl vznik manželství odvozen od vzajemného dobrovolného konsenzu 

snoubenců.

Tato koncepce se dostavala do kolize se zažitými obyčeji. Tradičně totiž 

do výběru snoubence zasahovalo mnoho dalších faktorů, od otazek  majetkových 

až po zajištění společenského postavení. Rozhodně nebylo neobvyklé, když snoubenci 

byli vybírani otci jejich rodin daleko dříve, než vůbec k uzavření manželství mohlo 

dojít.

Svobodné pojetí vzajemného konsensu potvrzovalo i pravo městské, když Pavel 

Kristian Koldín v roce 1579 stanovil ,,že manželstvo nic jiného není, než toliko pořádné  

spojení osoby mužské s osobou ženskou, nerozdílné jich spolu s sebou životem obcování  

obsahující. (….) manželstva pak mají býti svobodná mezi všemi lidmi, beze všeho  

přinucení.“64

Netěšil-li se budoucí svazek přízni rodičů partnerů, mohl i přesto vzniknout. 

Rodičovský souhlas nebyl rozhodující, ovšem s přihlédnutím k proklamované úctě 

potomků ke svým předkům byl doporučovan, a to i přestože hlavní podmínkou 

ke vzniku manželství byl vzajemný konsensus nevěsty a ženicha.65 Pokud snoubencům 

nebylo oficialně dopřano, aby si svého partnera zvolili sami dobrovolně, dochazelo 

mnohdy k uzavíraní tzv. tajných sňatků.

Takovému způsobu zakladaní manželství se církev snažila zamezit 

prostřednictvím ohlašek, jež se kvůli možným namitkam konaly zpravidla v době 

alespoň tří týdnů před církevním sňatečným obřadem. To se církvi povedlo 

až ve 13. století, když se manželství dočkalo pojetí formalní instituce, přičemž církevní 

obřad uzavření manželství byl jediným možným způsobem, jak do manželství řadně 

vstoupit. 

Uvedené ztvrdilo legalní uznaní manželství jako svatosti na IV. Lateranském 

koncilu, jehož usnesením se stala církevní forma sňatku, při níž muselo dojít 

64 KOLDÍN, P., K. Práva městská království českého. s. 100.
65 KLABOUCH, J. Manželství a rodina v minulosti. Praha: Orbis, 1962. s. 64.
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ke kněžskému požehnaní za přítomnosti svědků, jedinou přípustnou.66

Jakmile byly vyřízeny zaležitosti se stanovením věna a uběhla třítýdenní lhůta 

ohlašek, smělo se přistoupit k formalnímu sňatečnému obřadu. Vlastní podoba 

slavnostního aktu byla na našem území upravena až Dekretem o sňatkové reformě, 

kterým byly vyjmenovany i zavazné překažky branící řadnému uzavření manželství: 

pokrevní příbuzenství, švagrovství, nedobrovolnost (zmíněný únos) a konkubinat.

Dekret také požadoval, aby každý vzniklý sňatek byl zapsan do matriky, čímž 

vedl i k prevenci sňatků tajných a ukladal snoubencům, aby se ještě před přijetím 

svatosti manželství vyzpovídali ze svých hříchů. 

Jak je již uvedeno v předchozí kapitole, pro pojetí manželství v kanonickém 

pravu jsou ústředními principy monogamie, svatost a nerozlučitelnost. Ustanovení 

Dekretu v podstatě reflektují poměry evropské vazalské společnosti vrcholného 

středověku, kdy vznikají nejvýznamnější kanonické texty, snažící se zakotvit stabilitu 

patriarchalnímu modelu monogamní rodiny feudalního řadu a současně rozšířit sféru 

vlivu církve při spravě manželských vztahů na úkor světské statní moci.67

Ve slibu učiněném během svatebního obřadu, si snoubenci přísahali 

„zachovávat k sobě lásku, úctu a věrnost, nikdy se neopustit a nést společně až do smrti  

vše dobré i zlé.“ Tím byly vyjadřeny dvě podstatné naležitosti církevního sňatku – 

jednota a nerozlučnost.68

Jednotu popisuje kanonicka nauka jako skutečnost spočívající ve společném 

sdílení všech aspektů lidského života manžely a chape ji jako naležitost kvalitativní. 

Manželství muže a ženy je církevním pravem považovano za nejniternější osobní 

společenství a jeho výjimečnost by byla narušena, pokud by dochazelo ke stejně 

intenzivnímu sdílení současně i s jinými dalšími osobami. Jednotu lze chapat tudíž 

i jako věrnost, ovšem daleko šířeji, než jen jako absenci partnerské nevěry. Věrností je 

zde myšlena soudržnost partnerů v časem obtížných, což si manželé vyjadřují vzajemně 

učiněným slibem. 

Nerozlučností se zdůrazňovalo pojetí manželství jako celoživotního 
66 ENNEN, A. Ženy ve středověku. Praha: Argo, 2001. s. 103. 
67 KLABOUCH, J. Manželství a rodina v minulosti. Praha: Orbis, 1962. s. 64.
68 Srov. Kanon 1056 CIC/1983.
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společenství, které dle římskokatolickém idealu nebylo lidskou mocí rozlučitelné; 

manželství mělo trvat po celý život manželů a jeho zanik měl nastat až smrtí jednoho 

z nich.69

Pro stvrzení sňatku byla užívana formule: „Ego vos in matrimonium  

coniungo“70, kterou vyslovoval kněz, jakmile vyslechl z úst snoubenců kladné odpovědi 

k uzavření sňatku. Manželství tak vznikalo slavnostním přivolením před organy církve, 

a jak je uvedeno výše, bylo ve smyslu kanonické poučky ,,co bůh spojil, člověk  

nerozlučuj“ za života manželů nerozlučitelné, až do doby stavovské, kdy začal být 

rozvod manželství v zasadě možný.71

1.3.2.2. Prava a povinnosti manželů

Uzavřením manželství byla mezi manžely zakladana vzajemna prava 

a povinnosti. Primarním účelem manželství setrvavalo plození a výchova dětí, které 

byly stejně jako v římském pravu podřízeny moci otcovské. Avšak odlišného přístupu 

jak římskopravního se dostavalo dětem, které nebyly zrozené v manželství: ,,(...)  

nemanželské děti (illegitimi) se legitimovali buď následným uzavřením manželství  

rodičů, nebo reskriptem Apoštolského stolce. Mezi dětmi manželskými a legitimovanými 

(legitimati) nebyli činěny žádné kanonické rozdíly (...)“. 72

Pravní poměry manželů byly determinovany i popisem knihy Genesis stvoření 

muže před ženou.73 Teologičtí filozofové zapadního křesťanství v tomto duchu 

a na zakladě tendenčního výkladu bible navazali na nazory, na jejichž zakladě 

se postupem času ve společenském povědomí usazoval stereotyp, dle kterého žena byla 

vůči muži v postavení podřízeném a podřadném, transformující se prostřednictvím 

pravních norem zpět do společenské praxe.74 

Žena se tak stavala vstupem do manželství součastí manželovy rodiny. Nerovné 

69 Srov. Kanon 1141 CIC/1983.
70 ,,Spojuji vas v manželství.“
71 MALÝ, K., et al. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 2. upravené vydaní, 

Praha: Linde, 1999. Dějiny statu a prava za feudalismu. s. 124.
72 HRDINA, I. A. Kanonické právo. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. s. 304.
73 „A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka (muže), ženu a přivedl ji k němu“, (Gn 2,22).
74 KOPIČKOVÁ, B. Žena, s. 14-18; Blíže též BELLINGER, B. Sexualita v náboženstvích světa. s. 278; 

nebo dale DENZLER, G. Zakázaná slast. s. 160 a 170-174. 
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postavení ženy ve společnosti, přetrvavající již z dob říše Římské, bylo i dle norem 

kanonického prava,  v mnohém římským pravem inspirovaných, stale podřízené muži. 

Svůj odraz uvedené nalezlo i v rozdílném pojetí zasady monogamie, když nedodržený 

požadavek věrnosti byl u žen trestan podstatně přísněji.

Cizoložství mohlo být stíhano nejen soudem, ale i svépomocí manžela, který 

nevěrnou ženu spolu s jejím svůdcem mohl potrestat přímo na místě smrtí.75 V případě 

opačném však nevěrnému manželovi, nanejvýše mimo společenského zahanbení, 

a nebyl-li zrovna milencem ženy vdané, zdaleka takové nebezpečí nehrozilo a trest 

uložený církevním soudem byl úkazem jen velmi ojedinělým.76 

Jak je předeslano – rozhodovaní ve věcech manželských bylo v kompetenci 

soudů nikoli zemských, ale církevních, u nichž se konala tzv. ordalova řízení77, ktera 

byla omezena až s nastupem vlady Karla IV. a definitivně zanikla s příchodem 

husitství.78

Do nové rodiny s sebou přinašela nevěsta obligatorně věno, které bylo 

domluveno již před uzavřením manželství. Neměnna tradice udržovana obyčejovým 

pravem symbolizovala majetkové postavení rodiny nevěsty. Dos představovalo 

majetkový přínos ženy do manželství a manžel s ním mohl libovolně nakladat. Nesmělo 

se zaměňovat s osobními věci nebo zakladním vybavením domacnosti, které si nevěsta 

s sebou přinašela.

Druhou formou věna bylo tzv. věno vdovské. Vdovské věno bylo nejčastěji 

tvořeno nemovitými věcmi a jinými věcmi vyšší hodnoty, určenými manželce 

pro případ manželovy smrti. Jeho výše byla odvozovana od nevěstina věna a stanovena 

přibližně na jeho dvou a půl nasobek, což samo o sobě mohlo zase stimulovat výši věna 

nevěsty.79

75 „Z našich zemí máme doklady, kdy muž dal ženu podezřelou z nevěry prostě zazdít, jinde zase  
nesměla potrestaná žena mluvit a musela pít z lebky svého zavražděného milence.“ KLABOUCH, J. 
Manželství a rodina v minulosti. Praha: Orbis, 1962. s. 108. 

76 MALÝ, K., et al. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 2. upravené vydaní. 
Praha: Linde, 1999. Dějiny statu a prava za feudalismu. s. 105.

77 Neboli také boží soud. Představuje používaní magických, iracionalních a útrpných prostředků (ohně, 
žhavého železa, vody,...), sloužících k prokazaní viny či neviny souzeného.

78 MALÝ, K. et al. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 2. upravené vydaní. 
Praha: Linde, 1999. s. 76.

79 MALÝ, K., SIVÁK, F. Dějiny státu a práva v Československu (I. díl do r. 1918). 1. vydaní. 
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Majetkové vztahy mezi členy rodiny se zakladaly na jisté formě bezpodílového 

spoluvlastnictví, nazývané otcovský nedíl. Nedíl bylo majetkové rodinné společenství 

pokrevně spřízněných osob, přičemž každa z těchto osob byla v ramci nedílu opravněna 

k celému nedílovému majetku a výnosů z něj plynoucích. 

Disponovat s ním bylo možné pouze na zakladě souhlasu hlavy nedílu – otce 

rodiny. Manželka mohla být subjektem výkonu vlastnického prava, nicméně je otazkou, 

do jaké míry s ním mohla nakladat, bez ohledu na vůli svého muže.80

1.3.2.3. Zanik manželství

Křesťanské pojetí manželství jako svatosti nedovolovalo jeho rozloučení 

za života manželů. Rozvod manželství byl připuštěn až v době stavovské, nicméně 

významově se nekryl s dnešním pojetím rozvodu. Divortium nejčastěji znamenalo buď 

deklarovaní manželství za neplatné nebo jeho rozluku, ktera umožňovala žít manželům 

odděleně. Manželé v jejím důsledku byli osvobozeni od manželských povinností, avšak 

manželství trvalo z formalního hlediska nadale a manželům tak bylo fakticky 

znemožněno uzavřít manželství nové. 

K tomu ukončení manželství formou rozluky vyžadovalo rozhodnutí církevního 

soudu, který z důvodu finanční nakladnosti procesu nebyl pro většinu společnosti 

dostupný. Často tak kvůli nedostatečné evidenci obyvatel dochazelo k nežadoucím 

situacím, kdy v případě nefungujícího manželství se jeden z manželů zkratka odstěhoval 

a vstoupil do nového manželství v jiném kraji.81 

Rozluka manželství neukončovala; smířili-li se manželé,  manželska prava se 

obnovovala v plném rozsahu.82

Rozvést manželství bylo možné, jen jestliže by se jeden z manželů obratil 

na křesťanskou víru a druhý nevěřící manžel by mohl ohrožovat jeho naboženský 

Praha: Panorama, 1988. s. 198.
80 KADLECOVÁ, M., SCHELLE, K., VESELÁ, R., VLČEK, E. Dějiny českého soukromého práva. 

Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o. 2007. s. 89.
81 KLABOUCH, J. Manželství a rodina v minulosti. Praha: Orbis, 1962. s. 86.
82 SAMLEROVÁ, D. Manželství v českém měšťanském prostředí v pozdním středověku. Diplomova 

prace, FFUK, 2004. s. 59.
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život.83 Tímto způsobem byl tedy zvýhodněn manžel křesťan. Manželství také mohlo 

být rozvedeno, pokud manželé ještě spolu nevykonali soulož.84 

Výše uvedené platilo pouze pro křesťanska manželství, u manželství židovských 

byl možný zanik rozlukou bez nutnosti formalního církevního procesu pouze 

prostřednictvím tzv. propouštěcího listu.85

Nadchazející reformace se významným způsobem dotkla také manželství, když 

jej Martin Luther prohlasil za přirozenou potřebu člověka.86 Bylo tím narušeno 

svatostné pojetí manželství, které bylo nově vnímano jako zaležitost spíše světska, 

separovana od vlivu církve (vyjma udílení manželských požehnaní, jež byla i nadale 

zachovana). Praktický rozdíl mezi staty, ve kterých si udržela dominantní vliv katolicka 

církev, a těmi reformovanými, spočíval v rozlučitelnosti manželství za života manželů, 

resp. možnosti do něj znovu vstoupit s jinou osobou.87

Reformace se nevyhnula ani kněžskému celibatu, jehož potlačení také přispělo 

k vzestupu hodnoty manželství. Manželství tak mohlo považovano za naplnění Božího 

zaměru a možností pro každého, jak žít v souladu s evangeliem. Na stranu  druhou 

se i přes nové chapaní manželského statusu stavající forma rodiny výrazně nezměnila 

a dle mnohých autorů evangelicka dogmata spolu s puritanstvím a upjatým 

asketizmem mnohdy vedla ještě k pokrytečtějšímu razu společnosti a úpadku sexualní 

moralky než v zemích katolických.88

Jakkoli byly u protestanského a katolického učení předpoklady pro vznik nového 

pojetí manželství rozdílné: manželství jako svatost proti světskému pojetí manželství, 

tak obě církve spatřovaly hlavní účel tohoto spojení v plození dětí. Protestantska 

a katolicka úprava manželského svazku zůstala zavazna pro většinu obyvatelstva 

českých zemí až do 19. století.89

83 Tamtéž s. 67.
84 Blíže teologicka východiska na začatku této kapitoly.
85 SAMLEROVÁ, D. Manželství v českém měšťanském prostředí v pozdním středověku. Diplomova 

prace, FFUK, 2004. s. 77.
86 Tamtéž s. 79. 
87 Tamtéž. s. 82.
88 HORSKÝ, J., SELIGOVÁ, M. Rodina našich předků. Praha: Nakladatelství Lidových novin, 1997. 

s. 73. 
89 VAN DÜLMEN, R. Kultura a každodenní život v raném novověku díl. I. Praha, 1997. s. 167. 
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Jak bude nastíněno v nadchazející kapitole: ani v raném novověku zajem 

o uzavíraní manželství nepolevil. Pro běžné lidi manželství představovalo tradiční 

a jedinou přirozenou cestu životem. Možnost jak založit vlastní rodinu a domacnost, 

dosahnout seberealizace a odstěhovat se od rodičů k získaní vlastní nezavislosti. 

Svatbou, tak jako dříve i později, dochazelo k legalizaci sexualních vztahů a zakladaní 

nových rodinných společenství.

Zavěrem uveďme, že zasadní zlom v oblasti rodinného prava představuje 

až manželský patent císaře Josefa II. č. 117/1783 Sb. z. s. z období pozdního 

feudalismu, který v procesu pověřil rozhodovaním ve věcech manželských místo 

církevních soudů výlučně soudy světské. 

Vliv církve samozřejmě přetrvaval i nadale, ale církevní jurisdikce byla 

v zaležitostech rodinného prava výrazně omezena na úkor statní moci. Patent připouštěl 

naboženskou pluralitu a umožnil osobam z různých církví sjednat si prava a povinnosti 

v manželství v souladu a na zakladě učení jejich vyznaní.90

Manželský patent Josefa II. prohlasil manželství za občanskou smlouvu, jejíž 

vznik, změna i zanik mají být upraveny na zakonné úrovni.91 Církevní pojetí se stale 

projevovalo v obligatorní formě církevního sňatku a také zachovavalo zasadu 

nerozlučitelnosti manželství, avšak křesťanům byl umožněn alespoň rozvod od stolu 

a lože. Rozluka byla přípustna v manželství evangelickém, v případě smíšeného 

manželství křesťana s evangelíkem byla opět zapovězena.

Pravidlo absolutní nerozlučitelnosti manželství za života manželů bylo tak 

modifikovano a nedochovalo se ve svém původním rozsahu. Příčinou bylo prolínaní 

církevního prava a prava světského, neboť statní moci nebyla myšlenka absolutní 

monogamie, resp. zakazu adresovanému přeživšímu manželu opětovně vstoupit 

do manželství, nijak vlastní. Přesto, že křesťanství v původní podobě opětovné sňatky 

vdovců a vdov nepřipouštělo, došlo v tomto směru ze strany církve k postupnému 

dispenzu.92

90 KLABOUCH, J. Manželství a rodina v minulosti. Praha: Orbis, 1962. s. 120.
91 KNOLL, V., SCHELLE, K., VOJÁČEK, L. České právní dějiny, 2. vydaní. Plzeň: Čeněk, 2010. 

s. 456. 
92 VESELÁ, R. a kol . Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex 

Bohemia, 2003, s. 57 – 58.
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1.4. Všeobecný zakoník občanský č. 946/1811 Sb. z. s.

V polovině 18. století se začala ve Vídni objevovat tendence ke sjednocení 

soukromého prava, platného na území rakouských a českých zemí. Marie Terezie 

přikazala vytvoření komise pro vypracovaní zakoníku, který měl nést nazev Codex 

Theresianus. Komise rozdělila materii na tři zakladní okruhy. První byl věnovan 

osobnostním pravům, druhý upravoval prava věcna a třetí se zabýval pravem 

zavazkovým. 

Později se začalo pracovat ještě na čtvrté časti, jejímž předmětem byla úprava 

soudního řízení. Osnova zakoníku byla v roce 1766 hotova, ale nesetkala se s příliš 

kladným přijetím. Dílo bylo velmi rozsahlé a pro praktickou potřebu se ukazalo jako 

nevhodné.93

V nasledujících letech byly zřizovany další komise, kterým byly předkladany 

požadavky na kodifikaci soukromého prava. Hlavním referentem komise zakonodarné 

byl jmenovan pravník Johann Berhard Horten, který vypracoval stať o pravu 

manželském, jež byla vyhlašena jako  zmíněný manželský patent. Spolu s ní byl 

vyhlašen patent o dědické posloupnosti a po provedení několika změn se tato 

samostatně vydana pravní norma o 57 paragrafech stala součastí prvního dílu 

občanského zakoníku z roku 1786 č. 591 Sb. z. s.94 a přinesla komplexní úpravu 

manželského prava.

Prace na ostatních dílech zakoníku pod vedením profesorů Karla Martiniho 

a Františka Zeillera pokračovaly. V roce 1808 byla dvorskou komisí ve věcech 

zakonodarných předložena kompletní osnova celého kodexu panovníkovi, který ji 

26. dubna 1811 schvalil.95 Zakoník byl vyhlašen jako patent č. 946 Sbírky zakonů 

soudních ze dne 1. června 1811 pod nazvem Všeobecný zakoník občanský pro veškeré 

93 ROUČEK, F., SEDLÁČEK J. a spol. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému 
a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl I., BAXA, B. K dějinám kodifikace  
práva soukromého v zemích českých. Praha: Pravnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1935. 
s. 49.

94 „Wsseobecna Prawa Městska. Djl prwnj“. SCHELLEOVÁ, I., SCHELLE, K. Civilní kodexy 1811-
1950-1964. Brno: Nakladatelství Doplněk, Pravnicka fakulta Masarykovy univerzity, 1993. s. 14-15.

95 ROUČEK, F., SEDLÁČEK J. a spol. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému 
a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl I., BAXA, B. K dějinám kodifikace 
práva soukromého v zemích českých. Praha: Pravnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1935. 
s. 58.
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německé země dědičného rakouského mocnařství96 s účinností od 1. 1. 1812. 

Zakoník platil ve všech rakouských zemích, vyjma zemí koruny uherské, kde 

vešel v účinnost až v roce 1852. Na území českých zemích byl zakoník97 účinný téměř 

150 let. Do samostatného československého pravního řadu byl přejat na zakladě 

recepční normy č. 11/1918 Sb. a pasivně derogovan byl přijetím středního občanského 

zakoníku v roce 1950. Všeobecný zakoník občanský tak jednoznačně představuje jeden 

z nejdominantnějších předpisů celé naší moderní soukromopravní historie.98

Zakladním rysem zakoníku byla jeho všeobecnost a výlučnost – nahradil 

veškerou předchazející pravní úpravu civilního prava. V době svého přijetí představoval 

moderní přirozeněpravní normu, ktera byla bezvýjimečně zavazna pro všechny 

obyvatele bez ohledu na jejich socialní postavení.99 Zakoník totiž zformuloval v plném 

rozsahu nejen statusové pravo manželské, ale také pravo majetkové, upravoval pravní 

poměry rodičů a dětí, poručenství a adopci, a to v zasadě jednotně pro všechny 

společenské vrstvy.

Jak ale vyplyne z nasledujícího, pravní úprava, ačkoli bez pochyb velmi kvalitní 

a pokrokova, byla od plné rovnopravnosti ještě vzdalena. Nejen, že dělala rozdíly mezi 

osobami různých naboženských vyznaní, ale velmi výrazně odlišovala, a to ne pouze 

v manželství, mezi pravy a povinnostmi mužů, žen, tak dokonce i dětí narozených 

v manželství a dětí nemanželských.

Všeobecný zakoník občanský svých 1502 paragrafů rozdělil do úvodu a třech 

zakladních dílů: nejobsahlejší druhý díl (§ 285–1341) pojednava o pravech věcných, 

dědickém a obligačním pravu, díl třetí (§ 142–1502) obsahuje společna a zavěrečna 

ustavení. Pro účely této prace je stěžejní především díl první (§ 15–284), který je 

zasvěcen pravům osobnostním, tj. i pravu rodinnému a manželskému. 

Ustanovení věnující se manželství jsou zahrnuta do jeho hlavy druhé 

96 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer der Österreichischen 
Monarchie. Dale také ,,ABGB“ nebo ,,Všeobecný zakoník občanský“.

97 Vyšel pod nazvem Kniha všeobecných zakonů městských a jeho překlad provedl tlumočník Josef 
Zlobický.

98 VOJÁČEK, L., SCHELLE, K., KNOLL, V. České právní dějiny. 1. vydaní. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 
s. 438.

99 MALÝ, K., a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. přepracované vydaní. 
Praha: Linde, 2003. s. 202.
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O manželském pravu (§ 44–136), ktera podlehla silnému vlivu kanonického prava více 

než jina ustanovení zakoníku. Pravní úprava manželství byla jednotna jen pro 

příslušníky křesťanské obce; osoby nekřesťanského vyznaní a Židé se museli řídit 

úpravou specialní.100

1.4.1. Vznik manželství

1.4.1.1. Zasnoubení

Zasnoubení (sponsalia pro futuro) bylo znamo už občanům římské říše101, a to 

především v souvislosti s institutem dos. Zasnoubení bylo i v 19. století zcela běžným 

jevem, opět po majetkové strance úzce provazaným s věnem, které sloužilo pro 

zabezpečovaní potřeb celé rodiny, jakkoliv vlastnickým pravem disponoval pouze 

muž.102 

V nejobecnější rovině lze o zasnoubení hovořit jako o ,,souhlasném prohlášení  

muže a ženy, že spolu vstoupí do manželství bud v době přesně určené, nebo přiměřené  

podle zvyklostí, tedy v souladu s pravidly společenského soužití.“103

Všeobecný zakoník občanský úpravu zasnoubení podaval, ale pouze 

dispozitivně – nespojoval s jejím nedodržením nebo opomenutím žadné sankce. 

I v případě jeho vykonaní neukladal snoubencům, ani třetím osobam žadna další prava 

a povinnosti ze zasnoubení vyplývající. 

Stanovil, že ať byl tento slib dan nebo přijat za jakýchkoli podmínek a okolností, 

nema žadných pravních nasledků; nemusí vést k uzavření manželství, ani se nemusí 

plnit to, co bylo pro případ odstupu od sponsalia pro futuro mezi snoubenci sjednano.104 

Povinnost uzavřít manželství nemohla být na snoubencích žadným způsobem vynucena, 

100 Např. Manželský patent pro Židy z roku 1786, Dvorský dekret z roku 1788, Patent Františka II. pro 
Čechy (nazývan také ,,židovský systém“) atd.

101 Blíže 1.2. Římska říše.
102 ,,Věno jest majetek, který žena nebo někdo třetí za ni poskytuje mužovi, aby jím byla ulehčena  

hospodářská břemena spojena s manželstvím“. TYL, T. Zasnoubení a věno. 2002 [cit. 2016-17-12] 
dostupné na: http://www.epravo.cz/top/ clanky/zasnoubeni  -  a  -  veno  -  18026.html

103 HADERKA, J. Uzavíraní manželství z hlediska právního. Praha: Academia, 1977. s. 31.
104 § 45 ABGB: ,,Zasnoubení čili zatímní slib vstoupiti v manželství, nechť byl dán nebo přijat  

za jakýchkoliv okolností nebo podmínek, nezpůsobuje právního závazku, ani uzavříti manželství samo,  
ani plniti, co pro případ odstoupení bylo vymíněno.“
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a to ani nepřímo.105 

Zakon nanejvýše přiznaval pravo snoubenci, jež nezavdal příčinu k odstoupení 

od zasnoubení druhému a byla mu tímto odstoupením způsobena materialní škoda, 

domahat se na odstupujícím snoubenci nahrady případné škody.106

Za jistých okolností se ale osoba, se kterou nebylo manželství uzavřeno, mohla 

domahat dokonce i újmy nematerialní, jež zahrnovala nahradu tzv. škody na cti.

Skutkova podstata přestupku zmrhání pod přípovědí manželství107 z trestního 

zakona z roku 1852 kriminalizovala svedení osoby pod příslibem uzavření manželství 

a poškozené osobě přiznavala pravo nahrady újmy, způsobené dehonestací jejího 

společenského postavení.

1.4.1.2. Manželska smlouva

Manželství vznikalo uzavřením manželské smlouvy108, tj. dvoustranným 

pravním jednaním, vyjadřujícím svobodnou vůli osob různého pohlaví žít spolu 

v nerozlučném společenství, plodit a vychovavat děti a poskytovat si vzajemnou 

pomoc.109 Pojetí manželské smlouvy vychazí z principu snubní svobody, kdy 

manželství směla uzavřít každa osoba, které v tom nebranila nějaka ze zakonných 

překažek.

Taxativně upravenými překažkami manželství byl nedostatek přivolení, 

nedostatek  mohoucnosti k účelu, a dale se k platnosti manželství vyžadovaly podstatné 

naležitosti obřadností.

Zakon rozlišoval nedostatek přivolení pro jeho nemohoucnost, kdy stanovil 

105 Např. utvrzením smluvní pokuty. Blíže KRÁLÍČKOVÁ, Z. Autonomie vůle v rodinném právu 
v česko-italském porovnaní. Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 122.

106 § 46 ABGB: ,,Jen strana, z jejíž strany nebyla zavdána důvodná příčina k odstupu, má nárok  
na náhradu skutečné škody, o které může dokázati, že ji utrpěla tímto odstoupením.“

107 § 506 trestní zak. 117/1852 ř.z. O zločinech, přečinech a přestupcích, ve znění předpisů jej měnících 
a doplňujících ke dni 1.1.1927: ,,Když někdo osobu nějakou, přípověděv ji manželství, ale nesplniv  
slibu, svede a zmrhá, potrestán býti má za tento přestupek tuhým vězením od jednoho do tří měsíců.  
Krom toho zůstavuje se zmrhané osobě právo k náhradě.“

108 Blíže např. ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J., a k o l . Komentář k Československému zákoníku  
občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl I. Praha, 1935, s. 369-
370.

109 § 44 ABGB.
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v § 48 že „zuřiví, šílení, blbí a nedospělí nejsou s to zřídit platnou smlouvu  

manželskou“. U osob, které nebyly plně svépravné, a to ať už zletilých, či nikoli, 

existoval dispenz v podobě otcovského souhlasu k uzavření manželství, příp. řadného 

zastupce a soudu.110 ABGB rozdílně upravoval prava a povinnosti pro děti narozené 

v manželství a těmi nemanželskými – u těch bylo nutné mimo přivolení soudu přikladat 

ještě prohlašení poručníka. 

Zvlaštní úprava dopadala také na cizince a osoby spojené s vojenstvím, přičemž 

u obou skupin byly ,,nedostatek nutných příjmů; prokázané nebo obecně známé špatné  

mravy; nakažlivé nemoci nebo vady, které jsou na překážku účelu manželství toho,  

s nímž má býti manželství uzavřeno“ pravními důvody k odepření obligatorního svolení 

soudu k uzavření manželství.111

Druhým atributem přivolení byly požadavky na jeho dobrovolnost. Přivolení, 

které bylo vynuceno důvodnou bazní, natlakem nebo na osobě unesené, nemělo 

pravních účinků.112

Nedostatky mohoucnosti zakoník rozlišoval na mohoucnost tělesnou a mravní. 

Tělesnou byla trvala indispozice, existující již v okamžiku uzavíraní manželství, 

vykonavat manželskou povinnost, a tím naplnit účel manželství. 

Naproti tomu při porušení nemohoucnosti mravní účel manželství mohl být 

naplněn, ale limitem byly zejména korektivy vyjadřující společenskou moralku 

s teleologickým podtextem, kdy mimo samozřejmých impediment jako příbuzenství 

či bigamie, bylo manželství zapovězeno i osobam se zavažnou kriminalní minulostí, 

osobam sešvagřeným, duchovním či osobam, které se dopustily vzajemného 

cizoložství.113

K platnému uzavření manželství byly vyžadovany ohlašky114 a slavnostně 

prohlašené přivolení. Bez toho nastaval nedostatek podstatných obřadností. Účelem 

ohlašek bylo oznamení úmyslu snoubenců uzavřít manželství a zaroveň učiněna výzva 

110 § 49 ABGB.
111 § 53 ABGB.
112 § 55-59 ABGB.
113 § 61-68 ABGB.
114 Blíže 1.3.2.1. Vznik manželství
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osobam, kterým mohla být znama případna překažka uzavření manželství, aby o ní 

podaly zpravu duchovnímu spravci. Dobu ohlašek ABGB stanovil na zpravidla 

třítýdenní115, a nedošlo-li k uzavření manželství do půl roku po skončení ohlašek, 

musely být opakovany.

„Slavnostní prohlášení svolení musí se státi před řádným duchovním správcem 

některého ze snoubenců, nechť podle toho, o jaké náboženství jde, se jmenuje farář,  

pastor nebo jakkoliv jinak, nebo před jeho zástupcem a u přítomnosti dvou svědků.“116 

Ve výjimečných případech a při existenci povolení úřadu zemské spravy, snoubenec 

mohl učinit své slavnostní prohlašení v zastoupení, prostřednictvím svého 

plnomocníka.117 

Materialní publicita byla zajištěna zapisem do knihy oddavků, do které se mimo 

dne uzavření sňatku, jmen a příjmení snoubenců, věku, stavu manželů (zda již byli 

v manželství), bydliště, zapisovala i jména a příjmení rodičů snoubenců a také osoba 

oddavajícího.

V případě, že by byla dana přítomnost překažky manželství a tím padem nebyly 

splněny všechny podmínky pro jeho bezvadné uzavření, existovala možnost překažku 

prominout. O prominutí si žadali snoubenci, příp. prostřednictvím církevního 

hodnostaře, u organu zemské spravy nebo krajského úřadu.118

Sakralní pojetí manželství bylo zdůrazněno tím, že dle Všeobecného zakoníku 

občanského mohly sňatek uzavírat pouze osoby, které naležely k některé ze statem 

uznaných naboženských společností – pro osoby bez vyznaní zde nebyl nikdo, kým 

mohl být sňatek celebrovan. Neutěšený stav byl napraven až přijetím zakona 

č. 47/1868 ř. z., kterým byla zavedena tzv. civilní manželství. 

Tato manželství byla uzavírana před civilním úřadem spravním v případě, 

že snoubence nechtěl oddat duchovní z jiného důvodu, než který zmiňoval ABGB. Pro 

osoby, které nenaležely k žadné statem uznané církvi byl zaveden civilní sňatek až 

115 § 71 ABGB. Šest týdnů bylo stanoveno pro osoby, které bydlely mimo farnosti, kde mělo dojít 
k uzavření manželství.

116 § 75 ABGB.
117 § 76 ABGB.
118 § 83 a nasl. ABGB 
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v roce 1870 zak. č. 51/1871 ř. z.119 

1.4.2. Prava a povinnosti manželů

Uzavřením manželství vznikaly manželům vzajemna prava a povinnosti 

plynoucí z manželské smlouvy a zakonných ustanovení.

Společně byli manželé zavazani k věrnosti, vzajemnému slušnému chovaní 

a k výkonu manželské povinnosti.120 Vzhledem k tomu, že ,,Všeobecný občanský  

zákoník koncipoval manželství jako svazek dvou nerovnoprávných subjektů, kdy žena  

měla podřízené postavení“121, tak jednotlivým manželům byla stanovena řada prav 

a povinností výlučných.

Manžel byl hlavou rodiny. Vedl domacnost a zastupoval ženu ve všech pravních 

jednaních. Zaroveň ženě poskytoval, dle svých finančních možností, slušnou výživu.122 

Manželka byla povinna svého manžela nasledovat do jeho bydliště, starat 

se o domacnost a v případě, že byla výdělečně činna, tak i finančně přispívat 

na uspokojovaní potřeb celé rodiny, pokud to situace vyžadovala. Podřízenost žen 

tradovana již z dob římského prava byla zdůrazněna i povinností plnit opatření mužem 

učiněna.123

Narození dětí v manželství zavdavalo vzniku nových prav a povinností mezi 

rodiči a dětmi. Manželé byli povinni své děti řadně vychovavat, pečovat o jejich život, 

zdraví a poskytovat jim slušnou výživu. Společnými silami taky měli dbat o jejich 

naboženskou výuku a rozvoj jejich osobností.124

Každému z rodičů bylo přikazano pravo podílet se na jiném úseku výchovy 

a péče o dítě. Matka se měla starat zejména o tělesnou výchovu (osobní hygienu) 

119 VESELÁ, R. Vznik Československé republiky a novelizace rodinného práva. Pravnicka fakulta 
Masarykovy Univerzity. Brno. s. 4. Dostupné na: 
http://www.law.muni.cz/sborniky/dp08/files/pdf/historie/vesela.pdf

120 § 90 ABGB.
121 VESELÁ, R., a k o l . Rodina a rodinné právo: historie, současnosti a perspektivy. 1. vydaní, 

Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2003. s. 71.
122 § 91 ABGB.
123 Tamtéž.
124 V případě různého naboženského vyznaní rodičů: § 140 Politické předpisy ustanovují, v jakém 

naboženství ma býti vychovavano dítě, jehož rodičové jsou nestejného naboženského vyznaní, 
a v kterém věku je dítě opravněno přihlasiti se k jinému naboženství, než v kterém bylo vychovano.
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a zdraví, otec, disponující mocí otcovskou, měl zajišťovat výživu dětí, a „ani zde nebyl  

opuštěn princip výsadního postavení muže v rodině: on dával dítěti jméno, musel  

vyslovit souhlas s případnými závazky dítěte, rozhodoval o výchově dětí a také 

spravoval jejich majetek.“125 

Vznik manželství měl samozřejmě nasledky v rovině majetkopravní. Úprava 

manželského prava majetkového se nachazela v § 1217–1266 v hlavě dvacaté osmé 

O smlouvach svatebních – nezaměňovat se smlouvou manželskou, kterou bylo 

manželství uzavírano.126

Majetkové společenství manželů bylo určeno svatební smlouvou, kterou 

se stanovovala vzajemna majetkova prava a povinnosti, související s vlastnictvím 

a dispozicí se současným ale i budoucím majetkem. Mimo shora uvedeného věna 

pokrývala majetkové společenství manželů zakladní tzv. společenství statků127. 

Zakon vychazel z principu, že samotné uzavření manželství ještě žadné 

majetkové společenství nezaklada. K tomu vyžadoval uzavření zvlaštní smlouvy, jejíž 

rozsah a pravní forma se posuzovala dle § 1177 a §1178 předchozí hlavy O smlouvě 

o společenství statků. Pravní úprava, obsažena v této hlavě, se nejvíce využívala pro 

stanovení pravních vztahů při provozovaní obchodní a hospodařské činnosti a později 

se stala jedním ze zakladů obchodněpravínch norem.128 

Vyřešení zakladních požadavků na svatební smlouvu prostřednictvím odkazu na 

formu jiného pravního jednaní si lze vysvětli snahou o zjednodušení a minimalizaci 

pravní regulace, tak aby nedochazelo ke zbytečné duplicitě. Je ale diskutabilní, jaké tato 

snaha, v díle čítající půl druhého tisíce paragrafů, našla skutečné uplatnění a zda by si 

manželské majetkové pravo nezasloužilo úpravu formy a rozsahu svatební smlouvy 

125 VESELÁ, R., a k o l . Rodina a rodinné právo: historie, současnosti a perspektivy. 1. vydaní. 
Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2003. s. 72.

126 „O majetku manželů se sjednávaly svatební smlouvy (§ 1217 a násl.), které je třeba odlišit  
od manželské smlouvy. Svatební smlouvy musely mít podobu notářského zápisu a týkaly se především 
majetkových poměrů manželů, tj. věna, obvěnění, jitřního daru, společného vlastnictví manželů,  
vzájemného dědění a vdovského platu.“ VOJÁČEK, L., SCHELLE, K., KNOLL, V. České právní  
dějiny. 1. vydaní, Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. s. 451.

127 § 1233 a nasl. ABGB
128 Např. z ní vychazel zakon č. 1/1863 ř.z., Všeobecný zakoník obchodní, zakon č. 70/1873 ř.z., 

o společnostech výdělkových a hospodařských či zakon. č. 58/1906 ř.z., zakon o společnostech 
s ručením obmezným.
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vlastní, ktera by přece jen více mohla zohledňovat potřeby a specifika manželství. 

Zaroveň je nutné dodat, že před přílišnou komercionalizací majetkových vztahů 

manželů se obchodní pravo tak, jak jej zname dnes, dotýkalo jen sporadicky. Cela 

obchodněpravní úprava z druhé poloviny 19. století byla založena na osvědčených 

občanskopravních východiscích a důsledně od vztahů mezi podnikateli oddělovala 

manželské pravo majetkové. Byla založena na svobodné vůli, dobrovolné smlouvě, 

a dokonce i rovnopravnosti obou pohlaví.129

Smluvní autonomie manželů byla dodržena i ohledně dispozice s jejich 

majetkem za trvaní manželství. Ustanovení Sprava a požívaní původního nebo nabytého 

jmění130 jasně stanovilo, že jestliže manželé neučinili ,,zvláštní úmluvy o užití svého 

jmění; podrží každý manžel své vlastnické právo dosavadní a na to, co kterýkoliv  

manžel za manželství nabude a jakýmkoliv způsobem obdrží, nemá druhý nároku.“131 

Manželům tak byla dana možnost úpravy dispozice s majetkem tak, 

že se společné jmění, resp. společenství statků, vůbec nezakladalo nebo do něj byla 

vkladana pouze čast a nikoli celý majetek. Nebylo-li založeno společné majetkové 

společenství v sebemenším rozsahu, zakon jasně stanovil, že každý manžel ma 

neomezené a výlučné vlastnické pravo k majetku, se kterým do manželství vstupoval.132

Důsledkem možnosti nahlížet na manželé i jako na samostatné pravní subjekty 

s výlučným majetkem, byla úprava darovaní mezi manželi, ktera opět byla řešena 

odkazem na obecné ustavení o darovací smlouvě.133 Manželé si mohli vzajemně darovat 

cokoliv ze svého výlučného majetku, s konkretizací, že pokud muž obdaroval ženu 

šperky, drahokamy či jinými cennostmi pro okrasu, zakon stanovil domněnku, 

že v pochybnostech se ma za to, že se jednalo o dar, nikoli o výpůjčku.134

129 ,,Manželka jest podřízena manželu jen potud, že jest povinna dbát jeho vůle v okruhu domácího řádu,  
jinak však platí mezi nimi úplná rovnost“ Rv I 1044/27, čís. 7803 ze dne 23. 2. 1928. Blíže dale např. 
GERLICH, K. Rozvod, rozluka, alimenty. Pravnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1934. 
s. 203.

130 § 1237 a nasl. ABGB.
131 V pochybnostech se ma však za to, že vlastnické pravo nabyl muž (§ 1237 ABGB).
132 Výjimkou byla zvlaštní úprava věna v § 1218 a nasl. ABGB.
133 § 1246 ABGB.
134 § 1247 ABGB.
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1.4.3. Zanik manželství

K zaniku manželství dochazelo samozřejmě smrtí, resp. prohlašením za mrtvého 

jednoho z manželů, dale prohlašením manželství za neplatné, rozvodem od stolu a lože 

a rozlukou. Jiným způsobem ke skončení manželství dojít nemohlo. Dohodou manželů 

byl zanik manželství explicitně zakazan.135

1.4.3.1. Prohlašení manžela za mrtvého

Všeobecný zakoník občanský stanovoval doby, jejichž uplynutím nastavala 

domněnka smrti nepřítomného manžela. Rozpětí se pohybovalo mezi pěti až deseti lety 

od okamžiku, kdy o nepřítomném manželu byla podana poslední zprava. V případě 

manžela jako účastníka valky, ztroskotaní na lodi nebo jiného blízkého nebezpečí smrti 

činila tato doba tři léta a počínala běžet od konce kalendařního roku, ve kterém tato 

udalost nastala.136

Samotné uplynutí doby, během které nebyl jedem z manželů přítomen, 

nezpůsobovalo zanik manželství a druhého manžela bez dalšího neopravňovalo ke 

vstupu do manželství nového. Bylo vyžadovano, aby se tento nejdříve obratil na soud 

se žadostí o vydaní rozhodnutí prohlašujícího manžela za mrtvého a stavající manželství 

za rozloučené. 

Uvedené soudní rozhodnutí mohlo být vydano až po provedeném patraní po 

nezvěstném manželovi opatrovníkem, kterého za tímto účelem soud přímo určil, a po 

vyvěšení vyhlašky o nezvěstnosti manžela, jež musela být zveřejněna alespoň po dobu 

jednoho roku. Příslušný soud takové rozhodnutí nevydal ani tehdy, pokud nebyly 

přesvědčivě vyvraceny všechny pochybnosti o tom, že nezvěstný zemřel – nežli se tak 

stalo, platilo, že nezvěstný manžel je stale naživu.137

135 § 93 ABGB: ,,Manželům není nikterak dovoleno, aby zrušili o své újmě manželský svazek, třebas by  
byli mezi sebou o tom za jedno; nechť již tvrdí neplatnost manželství, nebo chtějí provésti rozluku  
manželství neb i jen rozvod od stolu a lože.“ 

136 § 24 ABGB.
137 § 112 a nasl. ABGB.
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1.4.3.2. Prohlašení manželství za neplatné

Zakonna domněnka svědčila pro platnost manželství, a tudíž případna neplatnost 

musela být prokazovana, přičemž jako důkaz nebylo připuštěno ani souhlasné 

prohlašení manželů o existenci zakonné překažky. Za neplatné mohlo být manželství 

prohlašeno výlučně soudem.

Soud prohlasil manželství za neplatné ex offo, jestliže bylo ztíženo některou 

z výše uvedených překažek manželství.138 Nedošlo-li ale k uzavření manželství např. 

prostřednictvím vynuceného souhlasu nebo k bigamii, nebylo uzavřeno mezi blízkými 

příbuznými, event. mezi osobami rozdílného naboženského vyznaní, vyžadoval se 

k prohlašení manželství za neplatné navrh osoby, ktera tímto byla poškozena 

a neplatnost sama nezpůsobila. 

Ve světle zasady nemo turpitudinem suam allegare potest bylo § 96 ABGB 

stanoveno, že „jen nevinný má právo žádati, aby byla smlouva manželská prohlášena  

za neplatnou.“ Prava domahat se neplatnosti manželství tak manžel pozbýval, jestliže 

o existenci překažky věděl, a přesto v něm nadale pokračoval.

Zjistil-li příslušný soud k řešení manželských sporů139 existenci zakonné 

překažky manželství, zkoumalo se, zda se jedna o překažku zhojitelnou, u které soud 

měl pravo pokusit se o její odstranění. Tak se například překažka nemohoucnosti směla 

zkoumat prostřednictvím lékařů, ranhojičů či porodních bab a v případě pochybností 

o její trvalosti byli manželé povinni spolu žít další rok a až po uplynutí této doby bylo 

možné opětovně přistoupit k rozhodovaní o zaniku manželství.140

K vypořadaní majetkových aspektů při tomto způsobu zaniku manželství ABGB 

stanovil poměrně jednoduché pravidlo: ,,Je-li manželství prohlášeno za neplatné;  

pominou i svatební smlouvy, jmění, pokud tu je, navrátí se v předešlý stav. Strana však,  

která má vinu, má nevinné straně dáti odškodnění.“141 Zakon tak vlastně rušil účinky 

svatebních smluv ex tunc a kogentní ustanovení nepřipouštělo možnost odchýlit se ani 

138 Blíže 1.4.1.2. Manželska smlouva
139 § 97 ABGB: ,,Projednávání neplatnosti manželství přísluší jen zemskému právu toho okresu,  

ve kterém manželé mají své řádné bydliště (…).“ 
140 § 101 ABGB.
141 § 1265 ABGB.
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vzajemnou dohodou manželů.

1.4.3.3. Rozluka a rozvod od stolu a lože

Všeobecný zakoník občanský vyhazel z konfesního principu monogamie 

a katolíkům neumožňoval ukončení manželství za trvaní jejich života. Přiznaval jim 

pouze možnost odloučení formou rozvodu od stolu a lože. Pravem absolutního rozvodu 

disponovaly jen osoby nekatolického vyznaní – prostřednictvím rozluky. Takové 

privilegium nekatolíků, ale již v době legislativního procesu nebylo přijímano zcela 

jednotně.142

K rozluce manželství musely být dany taxativně vymezené důvody, které zakon 

označoval jako důležité.143 Konkrétně jimi bylo: cizoložství, odsouzení jednoho 

z manželů k nejméně pěti letům žalaře, dale když jeden manžel druhého zlomyslně 

opustil a jeho pobyt více než jeden rok nebyl znam, soustavné zlé nakladaní a konečně 

nepřekonatelný vzajemný odpor. 

U všech vyjmenovaných rozlukových důvodů byl k podaní navrhu na skončení 

manželství aktivně legitimovan každý z manželů, pouze u nepřekonatelného 

vzajemného odporu, jak logicky vyplýva, byla obligatorní součinnost obou z nich. 

Zakon dale přiznaval pravo žadat o rozluku nekatolickému manželovi, 

konvertoval-li druhý manžel ke katolicismu.144 Uznal-li soud existenci některé z těchto 

skutečností – manželství prohlasil za oficialně rozloučené.145 To znamenalo pro 

manžele také, že pokud by chtěli spolu opětovně do manželství vstoupit, museli 

podstoupit všech obřadností, které uzavření manželství dle zakona vyžadovalo. 

Při majetkovém vypořadaní manželů bylo nutné subsidiarně postupovat dle 

§ 1266 ABGB, který stanovil, že při rozluce manželství pro nepřekonatelný odpor 

svatební smlouvy zanikají. Dispozitivní ustanovení ale přiznavalo manželům pravo 

142 SEDLÁČEK, J. Reforma manželského práva. Praha: Pravnické knihkupectví a nakladatelství 
V. Linhart, 1938. s. 48.

143 § 115 ABGB.
144 § 116 ABGB.
145 ROUČEK, F., SEDLÁČEK J., a spol. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému 

a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl I. Praha: Pravnické knihkupectví 
a nakladatelství V. Linhart, 1935. s. 498-499.
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sjednaní si vzajemných prav a povinnosti odlišně. 

Pravní ochrana manžela, který rozluku nezavinil, se projevovala v naroku 

na plné zadostiučinění vůči druhému manželu a v pravu na majetek ve výši garantované 

ve svatební smlouvě pro případ přežití. Bylo-li tak založeno společenství statků, 

rozdělovalo se stejně jako v případě smrti – ovšem za podmínky, že se manžel 

na rozluce nijak nepodílel.146 

Rozvod od stolu a lože byl v zasadě dvojího charakteru. V prvním případě lze 

hovořit o rozvodu dohodnutém, kdy oba manželé s rozvodem souhlasili. A rozvodu 

sporném, jestliže jedna ze stran rozvedena být nechtěla. Pro obě alternativy zůstavalo 

společné, že nedochazelo ke zrušení manželství, nýbrž pouze k ukončení společného 

soužití manželů. Překažka k uzavření platného manželského svazku s jinou osobou 

zůstavala zachovana.

Když nechtěli manželé v manželství dale setrvavat, museli své rozhodnutí 

rozvést se nejdříve ohlasili svému faraři. Za přítomnosti faraře opakovaně probíhala 

neformalní mediace a až když se tato snaha ukazala jako zcela bezvýsledna, duchovní 

vydal písemné osvědčení, že manželé na své žadosti o rozvod trvají, ačkoli jim tento 

zaměr byl nejméně na třech různých sezeních vymlouvan.147 

S předmětným osvědčením se mohli manželé148 obratit na soud. Před ním museli 

potvrdit, že jsou s podmínkami i nasledky rozvodu plně srozuměni, že vypořadali 

vzajemné majetkové vztahy a vyživovací povinnosti k nezletilým dětem; soud poté 

neměl jinou možnost, než manželství rozvést.149 

K vypořadaní jejich společenství statků zakon poměrně benevolentně 

stanovil: ,,shodnou-li se manželé, že chtějí rozvedeně žíti, záleží také na jejich 

srozumění, které se má vždy státi zároveň (...), zda své svatební smlouvy dále ponechají  

nebo jakým způsobem je chtějí změniti.“150 Z uvedeného vyplýva, že k rozdělení 

146 Jakkoli se na rozluce nevinný manžel nepodílel, pravo zakonné dědické posloupnost mu zakon i tak 
nepřiznaval.

147 § 104 ABGB.
148 § 108 ABGB: ,,Je-li manžel nezletilý nebo chráněncem, může sice sám k rozvodu přivoliti, ale  

k dohodě o jmění manželů a o výživě, jakož i o zaopatření dětí je třeba přivolení zákonného zástupce  
a poručenského soudu.“ 

149 § 103 ABGB.
150 § 1263 ABGB.
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společného majetku ze zakona nedochazelo.

Sporný rozvod představoval situaci, kdy jeden z manželů s rozvodem 

nesouhlasil, zatímco u druhého byly dany důvody, se kterými mohl o ukončení 

manželství usilovat. Taxativně upravené rozvodové důvody se shodovaly s těmi 

rozlukovými, nad jejich ramec ABGB dale uvaděl: existenci trvalých tělesných vad 

spojených s nebezpečím nakazy a vedení trvale nezřízeného života, kterým manžel 

ohrožoval jmění či dobré mravy rodiny ze strany žalujícího manžela.151

I zde obligatornímu soudnímu řízení musely předchazet domluvy faraře. Jestliže 

se tyto snahy o smíření manželů ukazaly jako marné, příp. se žalovana strana k faraři 

vůbec nedostavila,  tak na zakladě církevního osvědčení soud o rozvodu rozhodl 

a vyhověl žalujícímu manželovi – povolil mu oddělené bydliště.152 

V případě vzajemného usmíření manželského paru a jejich touze vést opět 

společný život, na rozdíl od rozluky, bylo postačující, aby tento svůj zaměr oznamili 

soudu.

Stanovení majetkových důsledků rozvodu determinovala především skutečnost, 

který z manželů nese na rozvodu zasadní vinu: přiměřené výživy a zrušení svatební 

smlouvy (nebo jejího  pokračovaní), se mohl domahat pouze ten z manželů, který 

rozvod převažně nezavinil. Majetkové vypořadaní manželů u sporného rozvodu tak ve 

skutečnosti předpokladalo nejdříve zjištění, ktera ze stran rozvod zapříčinila.

1.5. Manželska novela č. 320/1919 Sb. z. a n.

Konec první světové valky s sebou přinesl rozpad rakousko-uherské monarchie 

a vznik samostatného Československého statu. Zakladní ústavněpravní změny ale 

bezprostředně nevedly k výrazné proměně pravního řadu nově vzniklého suverénního 

celku. Recepční normou153 byla přejata rakouska pravní úpravu a zachovana pravní 

jistota a kontinuita. Na celém československém území ale neplatila jednotna úprava 

151 § 109 ABGB: „(...) byl-li žalovaný uznán vinným cizoložství nebo zločinu; jestliže zlomyslně opustil  
žalujícího manžela nebo vedl nepořádný život (...), životu nebo zdraví nebezpečné úklady; kruté  
nakládání (...), trvalé, s nebezpečím nákazy spojené tělesné vady.“ 

152 § 107 ABGB.
153 Čl. 2 zakona č. 11/1918 Sb. z a n., o zřízení samostatného statu československého: „Veškeré 

dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti.“

42



soukromého prava – pro území Čech, Moravy a Slezska byla  zavazna pravidla 

obsažena v ABGB; na Slovensku a Podkarpatské Rusi byla regulace občanského 

(rodinného) prava tvořena pravem obyčejovým a uherským zakonným člankem XXXI. 

z roku 1894 o pravu manželském.154

Dosavadní úprava manželství začala být označovana za překonanou 

a nevyhovující současným společenským potřebam. Tento stav měl být vyřešen přijetím 

zakona č. 320/1919 Sb. z. a n., kterým se mění ustanovení občanského prava 

o obřadnostech smlouvy manželské, o rozluce a o překažkach manželských, pro nějž 

se vžil nazev rozlukový zákon neboli manželská novela.155

Prvních sedm ustanovení manželské novely upravovalo veřejné oznamení 

o zaměru uzavřít manželství – vyhlašky, a to buď provaděnou formou civilní, anebo 

formou církevní. Přímo z prvního paragrafu156 je možné konstatovat výrazný posun 

k liberalizaci úpravy vzniku manželství. Byla uzakoněna fakultativní občanska a 

církevní forma sňatku, bez ohledu na příslušnost snoubenců ke statem uznané 

naboženské společnosti nebo církvi.

Vztah obou dostupných forem uzavření manželství byl upraven mezi § 8–12. 

Snoubencům bylo výslovně přiznano pravo uzavřít sňatek církevní, i když už byl 

vykonan sňatek občanský. Situaci opačnou, tedy zda bylo možné uskutečnit občanský 

sňatek nasledujíc po církevním, manželska novela neupravovala. 

Pravní teorie k potencionalnímu souběhu sňatků dovozovala: ,,došlo-li  

k uzavření civilního sňatku, tak byl dán průchod smluvní stránce manželství a následný 

církevní obřad má již jen povahu sakrální. Byl-li jako první vykonán obřad církevní,  

nese s sebou zároveň také prvek smluvní a není třeba jej „opakovat“ v podobě 

světské.“157

154 ROUČEK, F., SEDLÁČEK J. a spol. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému 
a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl I. Praha: Pravnické knihkupectví 
a nakladatelství Pravnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1935, s. 58 a nasl.

155 Zakon zpočatku nebyl přijíman zcela jednotně, jelikož se omezení konfesního vlivu manželství 
usilovně branila cela klerikalní agitace.

156 § 1 zakona č. 320/1919 Sb., tzv. manželské novely: ,,K platnosti manželství se vyhledávají vyhlášky  
a slavnostně prohlášené přivolení k manželství, a to buď občanské, nebo církevní.“

157 ROUČEK, F., SEDLÁČEK J., a spol. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému 
a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl I. Praha: Pravnické knihkupectví 
a nakladatelství V. Linhart, 1935. s. 595.

43



Další oblastí řešenou zakonem č. 320/1919 Sb., pro kterou byl tak také běžné 

nazývan, byla otazka rozluky manželství. Účinností rozlukového zakona byla zavedena 

rozluka pro všechna trvající manželství – i pro manželství, ktera byla uzavřena podle 

dřívější pravní úpravy Všeobecného zakoníku občanského.

V § 13 bylo taxativně vyjmenovano devět důvodů, pro něž mohlo být manželství 

rozloučeno: cizoložství, odsouzení na více než tři léta, nebo na dobu kratší, avšak 

za okolností svědčících o zvrhlé povaze odsouzeného, dale opuštění svého manžela 

na více než šest měsíců, soustavné zlé nakladaní a vedení zhýralého života. 

Rozlukovými důvody byla i těžka duševní či tělesna choroba, pijactví či navyklé 

zneužívaní jedů, padoucnice trvající alespoň rok s nejméně šesti zachvaty 

a nepřekonatelný vzajemný odpor manželů.

Posledním rozvodovým důvodem byl tzv. hluboký rozvrat manželství, 

kdy na manželech nešlo spravedlivě požadovat, aby v něm nadale spolu setrvavali. 

Rozluku z tohoto důvodu soud nemohl vyslovit k žalobě manžela, který byl rozvratem 

převažně vinen; pokud se rozluky pro hluboký rozvrat manželství domahali oba 

manželé, soud zavinění nezkoumal a rozluku povolil.158

Kratce po  publikovaní rozlukového zakona bylo vydano nařízení vlady 

Československé republiky, jímž se zakon č. 320/1919 Sb. z. a n. provaděl, a které 

upravovalo procesněpravní aspekty spojené s rozhodovaním o rozluce. Nařízení vlady 

stanovovalo aktivní legitimaci manželů při různých z výše uvedených rozlukových 

důvodů až k určení místní a věcné příslušnosti soudů.

Přijetí manželské novely bylo nepochybně nejvýznamnějším počinem v oblasti 

rodinného prava v období Československé republiky. Jejím nedostatkem byla 

skutečnost, že se manželské pravo nedočkalo v nově vzniklém statě jednotné úpravy. 

Pro Slovensko a Podkarpatskou Rus platily dle § 30 rozlukového zakona pouze jeho 

dílčí ustanovení159, zakon nicméně přinesl jednoznačnou dispenzi a zrovnopravnění 

a s tím spojenou laicizaci rodinného prava.160

158 „Domáhají-  li se oba manželé rozluky pro rozvrat, netřeba zkoumati, kdo z nich je převážně 
rozvratem vinen.“ Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn. Rv I 670/20 ze dne 7. prosince 1920.

159 § 1 – 12, dale § 25 odst. 1 týkající se zrušení § 25 XXXI. zakonného članku uherského, a § 26, § 29 
a § 30.

160 VESELÁ, R. Vznik Československé republiky a novelizace rodinného práva. Pravnicka fakulta 
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1.6. Vývoj manželství po roce 1939

Zhoršující se politicka situace v Evropě v souvislosti se stale rostoucím vlivem 

Narodního socialismu v sousedním Německu si své první realné dopady 

na demokratické Československo vyžadala v zaří roku 1938 podpisem Mnichovské 

dohody, jejímž nasledkem Československo přišlo o více než čtyřicet jedna tisíc km2 

a téměř pět miliónů obyvatel. 

Vpadem německých vojsk v pondělí v noci ze 14. na 15. března 1938 nastala 

destabilizace politického života vedoucí k opuštění demokratických hodnot a nastolení 

autoritařského režim. Vyhlašením výnosu č. 75/1939 Sb. z. a n. byl vytvořen Protektorat 

Čechy a Morava.

Založení nového statního útvaru nebylo pro rodinné, resp. manželské pravo, 

alespoň co se vztahu k výlučně českým obyvatelům protektoratu týče, diskontinualním 

zlomem. Úprava manželství pro české občany zůstala z velké časti zachovana i nadale 

dle úpravy ABGB ve znění manželské novely.

V souladu s nacistickou doktrínou došlo k oficialní separaci a pozitivní 

i negativní diskriminaci různých skupin obyvatelstva na zakladě jejich narodních 

příslušností. Začala se aplikovat rozdílna pravní úprava v oblasti manželského prava pro 

občany Protektoratu a německé říšské občany.

Říšští občané, požívající plných politický prav, spadali v souladu s nařízením 

o použití německého prava na německé statní příslušníky v Protektoratu Čechy 

a Morava pod úpravu německých zakonů a německé jurisdikce. Oblasti prava rodinného 

nevyjímaje, bez ohledu na statní příslušnost dalších účastníků řízení.161

Ještě zavažnější zasah rodinněpravní úpravy Protektoratu byl představovan 

nařízením protektoratní vlady č. 85/1942 Sb., o Židech a židovských míšencích. 

Nařízení plně transponovalo tzv. norimberské zakony162 a činilo je zavaznými pro 

Masarykovy Univerzity, Brno. s. 9. Dostupné na: 
http://www.law.muni.cz/sborniky/dp08/files/pdf/historie/vesela.pdf

161 Nařízení říš. zak. I. o použití německého prava na německé statní příslušníky v Protektoratu Čechy 
a Morava ze dne 20. 7. 1939, str. 1309.

162 Zakon o říšské vlajce (Reichsflaggengesetz (RGBl. 1935 I S. 1145), zakon o říšském občanství 
(Reichsbürgergesetz (RGBl. 1935 I S. 1146) a zakon o ochraně německé krve a německé cti (Gesetz  
zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre (RGBl. 1935 I S. 1146).
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všechny protektoratní obyvatele. 

Zakon o ochraně německé krve a německé cti rozlišoval narody, s nimiž bylo 

přípustné mísení německé krve (artvewandten Blutes) a narody, se kterými bylo mísení 

zakazano (artfremden Blutes). Také pod sankcí neplatnosti zakazoval manželství mezi 

Židy a příslušníky německé nebo rodově příbuzné krve, přičemž jediným možným 

dispenzem tohoto ustanovení představoval souhlas říšského ministra vnitra, příp. 

zastupců Vůdce.163

V nařízení č. 85/1942 Sb. byl vysloven taktéž zakaz, adresovaný protektoratním 

občanům, zakazující uzavírat manželství s osobou židovského původu pod sankcí 

neplatnosti, a to i pokud manželství bylo uzavřeno v zahraničí.164 Kdo by tento zakaz 

porušil a vstoupil do smíšeného manželství, tak vyjma neplatnosti manželství 

se vystavoval i nebezpečí trestněpravních konsekvencí – trestu odnětí svobody v délce 

od 1 do 15 let.165 Na osoby, které již smíšené manželství uzavřely, byl vyvíjen stalý 

celospolečenský tlak posílený mocí říšských organů, aby takové manželství bylo 

neprodleně ukončeno.166

Došlo ještě k přijetí nařízení o provedení a doplnění německého manželského 

zakona a o sjednocení prava rodinného, kterým se konkretizovala neplatnost manželství 

pro porušení formalních podmínek vzniku manželství a měnil se rozvod manželství 

na rozluku, v případě, že se jednalo o rozvod říšského občana nebo občana Protektoratu.

Po skončení 2. světové valky a osvobození Československa se prostřednictvím 

dekretů prezidenta republiky obnovoval pravní stav z doby před německou okupací. 

Stěžejním v otazkach kontinuity a diskontinuity pravního řadu byl ústavní dekret 

prezidenta republiky č. 11/1944 Úř. věst. čsl., o obnovení pravního pořadku167, 

163 PETRŮV, H. Právní postavení židů v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1941). Praha: 
Nakladatelství Federace židovských obcí Sefer, s.r.o., Institut Terezínské iniciativy, 2000. s. 131.

164 Výjimku mohl opět poskytnout pouze ministr vnitra.
165 ,,Velmi přísné sankce hrozily i například za porušení zákazu mimomanželského pohlavního styku, kdy  

byl pro muže stanoven trest podle právní kvalifikace uvedeného jednání diferencovaně, avšak o nic  
méně přísně. Pokud by bylo kvalifikováno jako přečin, mohl být viník potrestán tuhým vězením až do 5 
let. Pokud by bylo shledáno zločinem, hrozilo se trestem žaláře od 1 do 15 let. Zúčastněná žena měla 
být podle § 8 odst. 2 vyňata z potrestání.“ VESELÁ, R. Změny rodinného práva za protektorátu. 
Pravnicka fakulta Masarykovy Univerzity, Brno. s. 3.

166 MALÝ, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Linde, 1997. s. 390.
167 Članek I. úst. dekretu prezidenta republiky č. 11/1944 Úř. věst. čsl., o obnovení pravního pořadku: 
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prostřednictvím kterého se úprava manželství znovu vratila k manželské novele 

a Všeobecnému zakoníku občanskému v novelizovaném znění, a to alespoň na velmi 

kratkou dobu, než stihla diktaturu nacistickou vystřídat o totalita komunismu: „Období  

let 1945–1948 bylo sice krátké, ale o to dynamičtější a pro dalších čtyřicet let  

rozhodující. Právě v této době se krystalizovaly mocenské struktury, které po Únoru 

1948 definitivně upevnily své pozice.“168

1.7. Zakon o pravu rodinném č. 265/1949 Sb.

 O politické, hospodařské a pravní orientaci Československa bylo rozhodnuto 

po vladní krizi v únoru 1948. K upevnění komunistické diktatury došlo přijetím Ústavy 

9. května, resp. ústavního zakona č. 150/1948 Sb. Ústavní zakon uvozoval zakladní 

interpretační pravidlo: „při výkladu jednotlivých ustanovení této ústavy je třeba 

vycházet z ducha tohoto celku a ze zásad, na kterých je založen.“169 

Zaroveň ve světle Ústavy ukladal vykladat i všechny ostatní předpisy pravního 

řadu.170 Tím došlo, uvažíme-li nové celkové pojetí Ústavy a charakter předvalečných 

předpisů, ke střetu koncepčně odlišných pravních systémů.171

Pozitivní na přístupu Ústavy je jednoznačně  zrovnopravnění mužů a žen 

v rodině i ve společnosti, odstranění diskriminace nemanželských potomků a deklarace 

ochrany manželství, rodiny a mateřství statní mocí.172

Změna společenských a politických poměrů, v souladu s deklaracemi Ústavy, si 

vyžadala rekodifikaci všech hlavních pravních odvětví včetně prava občanského 

a rodinného a pravě z tohoto důvodu je období mezi roky 1948–1950 často 

„Ústavní a jiné právní předpisy československého státu, vydané do 29.9.1938 včetně, pocházejí  
ze svobodné vůle československého lidu a jsou československý právní řád. Předpisy, vydané v oblasti  
tohoto řádu v době, kdy československý lid byl zbaven své svobody (doba nesvobody) nejsou součástí  
československého právního řádu. Doba nesvobody jest doba ode dne 30.9.1938 až do dne, který bude  
určen vládním nařízením.“ (do 4.5.1945), GERLOCH, A., HŘEBEJK, J., ZOUBEK, V. Ústavní  
systém České republiky, 3. vydaní, Praha: Prospektum, 1999. s. 32.

168 VOJÁČEK, L., SCHELLE, K., KNOL, V. České právní dějiny. 1. vydaní. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, 
s. 384.

169 § 171 odst. 1 ÚZ č. 150/1948 Sb.
170 § 171 odst. 2 ÚZ č. 150/1948 Sb., blíže např. KADLECOVÁ, M., a kol. Dějiny českého soukromého 

práva, Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. s. 151.
171 MALÝ, K., SOUKUP, L. Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989. Universita Karlova 

v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2004. s. 888.
172 § 1 a § 10 ÚZ č. 150/1948 Sb.
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nazývano právnickou dvouletkou.173 

V novém socialistickém řadu došlo k prudkému zintenzivnění legislativní 

činnosti, kdy mimo zmíněné proměny všech vůdčích pravních odvětví, dochazelo 

i k vydavaní desítek a stovek dalších zakonů a norem podzakonného charakteru.

Pro oblast prava občanského bylo výsledkem pravnické dvouletky přijetí zakona 

č. 141/1950 Sb., občanský zakoník174, sestavajícího se z 6 častí, rozdělených na úvodní 

a obecna ustanovení, věcna prava, zavazkova prava, dědické pravo a ustanovení 

přechodna a zavěrečna. 

Střední občanský zakoník vychazel princip unifikace a ochrany socialistického 

vlastnictví a zajmů socialistické společnosti, přičemž „největším pozitivem, které přijetí  

občanského zákoníku přineslo, byla nesporně unifikace občanského práva, tedy  

odstranění dvojkolejnosti přežívající jako pozůstatek recepce rakouského a uherského 

práva v roce 1918.“175 Jeho přijetím však bylo demokratické občanské pravo, hledající 

svou podobu od konce 17. století systematicky zlikvidovano.176

Účinností Středního občanského zakoníku mělo za nasledek odstranění 

dvojkolejnosti prava občanského, ale již o jeden rok dříve se objevila snaha popřít 

dvojkolejnost prava soukromého a veřejného.

Rodinné pravo bylo k 1. lednu 1950 vyňato ze Středního občanského zakoníku 

přijetím zakona č. 265/1949 Sb., o pravu rodinném,177 který byl schvalen 7. prosince 

1949.178 

Zakon o pravu rodinném fakticky vedl ke vzniku nově samostatného pravního 

odvětví – prava rodinného. Uvedené bylo ještě zdůrazněno skutečností, že zakon 

o pravu rodinném neobsahoval v zasadě žadna ustanovení odkazující na subsidiarní 

173 KUKLÍK, J., et al. Vývoj československého práva 1945-1989, Praha: Linde, 2009. s. 122 – 129.
174 Dale také ,,Střední občanský zakoník“.
175  VOJÁČEK, L., SCHELLE, K., KNOLL, V. České právní dějiny. 1. vydaní. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 

s. 473.
176 SCHELLE, K., SCHELLEOVÁ, L. Civilní kodexy 1811-1950-1964. 1. vydaní, Pravnicka fakulta 

Masarykovy Univerzity, Brno, 1993. s. 31.
177 Dale také ,,ZOPR“.
178 Naprosto nedostatečna legisvakance zakona č. 265/1949 Sb., o pravu rodinném, kdy byl tento zakon 

přijat Narodním shromažděním republiky Československé dne 7. 12. 1949, 27. 12. 1949 byl vyhlašen 
ve Sbírce zakonů a účinnosti nabyl již 1. 1. 1950; na seznamení s tímto předpisem měli statní organy 
a občané pouhé čtyři dny.
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úpravu Středního občanského zakoníku.179 

V souvislosti s vydaním ZOPR byl přijat ještě zakon č. 266/1949 Sb., 

o zatímních změnach v některých občanských věcech pravních, kterým byli řešeny 

otazky jak hmotněpravní, tak procesní, a kterým bylo překlenuto období do účinnosti 

Středního občanského zakoníku a zakona č. 142/1950 Sb., občanský soudní řad. Zakon 

o pravu rodinném byl novelizovan zakony č. 61/1955 Sb., 15/1958 Sb., 45/1959 Sb. 

a pasivně derogovan byl k 1. dubnu 1963 zakonem č. 94/1963 Sb., o rodině.

Inspirací pro separaci prava rodinného od obecného prava občanského byl model 

obvyklý pro staty tehdejšího Sovětského svazu, v čele se sovětským Ruskem. V Rusku 

nastala tato změna  již mezi lety 1917 a 1918.180 

Primarním důvodem k oddělení prava rodinného od občanského, jakožto prava 

upravujícího i majetek, byla myšlenka pojetí rodinného prava jako souboru pravních 

norem upravujících vztahy výlučně uvnitř rodin. Zdůrazňoval se socialistický charakter 

ZOPR, jehož hlavní funkcí bylo posilovat společenské zřízení a zajištění socialistické 

výchovy dětí tak, aby tato byla zdravou zakladnou vývoje naroda181 p ř i oproštění 

veškerých majetkových aspektů.182 

Zakon o pravu rodinném byl uvozen preambulí a rozdělen do tří hlav: 

Manželství (§ 1–14), Rodiče a děti (§ 35–77) a Poručenství (§ 78–91).

1.7.1. Vznik manželství

Manželství nově naproti ABGB nebylo pojato jako smluvní vztah snoubenců. 

Soukromopravní rovina svazku byla zastíněna paternalistickou expanzí statu do všech 

oblastí života jeho občanů spolu se snahou o zdůraznění společenského poslaní 

manželství socialistické společnosti. Z dikce § 1 ZOPR: ,,Manželství se uzavírá 

souhlasným prohlášením muže a ženy před místním národním výborem, že spolu 

vstupují v manželství“, implicitně vyplývalo, že nebylo a priori uzavírano jako pravní 

179 Vyjma ustanovení o majetkovém pravu manželů. Blíže 1. 7. 2. Prava a povinnosti manželů.
180 KOVÁŘOVÁ, D. Rodinné právo v připravované rekodifikaci občanského práva. Rodinné pravo, 

ročník 2008. Číslo 2. s. 15.
181 Preambule zakona. č. 265/1949 Sb., o pravu rodinném.
182 PLANKOVÁ, O. Priebeh, metódy a koncepcie kodifikacie československého občianského  

a rodinného práva, v Problémy kodifikacie občianského prava v ČSSR a PLR. Bratislava, 1973.
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vztah mezi dvěma snoubenci, ale jako vztah mezi snoubenci a statem.

K takovému zavěru přispívala preambule ZOPR, v níže bylo manželství 

označeno ,,(...) jako dobrovolné a trvalé životního společenství muže a ženy, založené  

zákonným způsobem, které jako základ rodiny bude sloužit zájmům všech jejích členů  

i prospěchu společnosti v souladu s jejím pokrokovým vývojem“.

Pro řadný vznik manželství bylo vyžadovano, aby se jeho uzavření uskutečnilo 

před místním narodním výborem, který byl pověřen k vedení matrik pro obvod, v němž 

měl bydliště jeden ze snoubenců. Před jiným narodním výborem bylo možné manželství 

uzavřít pouze ze zavažných příčin183, které však byly posuzovany narodním výborem 

místně příslušným.184 Uzavření manželství mimo prostory narodního výboru bylo 

možné zcela ojediněle.

Stavající povinnost vyhlašek byla nahrazena předdodavkovým řízením, kdy 

snoubencům byla zakonem uložena povinnost předložení příslušnému úřadu stanovené 

doklady a výpisy z rodné matriky dle zakona č. 268/1949 Sb., o matrikach. Snoubenci 

v ramci předdodavkového řízení museli prohlasit, že jim je vzajemně znam zdravotní 

stav a naopak že nevědí o žadných okolnostech, které by uzavření zamýšleného 

manželství vylučovaly.185 

Zasnoubení zakon o pravu rodinném nikde neupravoval.

Zdůrazňovat obligatorní formu občanského sňatku jako jedinou přípustnou 

netřeba. Provedení církevního obřadu manželům nebylo zakazano – mohl být vykonan 

pouze po obřadu občanském, bez jakýchkoliv pravních účinků.186 

Občanský sňatek měl být uzavíran veřejně a slavnostně za přítomnosti dvou 

svědků. Svědci při obřadu již neměli figurovat jako svědci (důkazní prostředky) 

o řadném uzavření manželství a zachovaní všech zakonných naležitostí, nýbrž jako 

zastupci společnosti, ktera skrze ně brala uzavření manželství na vědomí.187

183 Např. přímé ohrožení života snoubence.
184 § 2 odst. 1 a 2 ZOPR.
185 Tato povinnost jim mohla být výjimečně diskreční pravomocí úřadu prominuta, viz § 3 ZOPR.
186 § 7 ZOPR.
187 ANDRLÍK, J., BLAŽKE, J., KAFKA, A., a spol. Komentář k zákonu o právu rodinném. Praha: Orbis, 

1954. s. 39.
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ZOPR připouštěl ze zavažných příčin  možnost uzavření manželství 

prostřednictvím zmocněnce vybaveného plnou mocí naležité formy a obsahu.188

Platné manželství mohlo být uzavřeno pouze tehdy, nebyla-li dana přítomnost 

nějaké z taxativně stanovených překažek vylučujících řadné uzavření manželství. 

Překažkami byly již tradičně: existence trvajícího manželství, blízké příbuzenství, 

osvojení, dale duševní porucha u některého ze snoubenců a nedostatek věku. Společným 

důsledkem pro všechny z překažek bylo, že manželství vznikalo, ale bylo ztíženo 

vadou, na zakladě které mohlo, resp. v některých případech muselo, být prohlašeno 

za neplatné  (a takové manželství se považovalo za neuzavřené).189

 Manželství nesmělo být uzavřeno se ženatým mužem (vdanou ženou). 

Neplatnost byla prohlašovana z úřední povinnosti. Jestliže ale dřívější manželství 

zaniklo nebo bylo prohlašeno za neplatné, dochazelo k jeho konvalidaci.

Pro příbuzné v řadě přímé, mezi osvojitelem a osvojencem po dobu trvaní 

osvojení a osobami sešvagřenými v řadě přímé bylo manželství zakonem zapovězeno. 

V řadě nepřímé bylo zakazano pouze do třetího stupně – pro sourozence. Takové 

manželství opět prohlašovano neplatným soudem ex offo. Stejně jako dnes manželství 

uzavřené mezi neteří a strýcem, či synovcem a tetou sankcionovano neplatností nebylo.

Osobě ztížené duševní poruchou soud mohl uzavření manželství povolit jen 

jestliže její zdravotní stav byl slučitelný s podstatou a účelem manželství; když duševní 

porucha pominula, soud neplatnost nevyslovil.190

Poslední zakonnou překažkou platného vzniku manželství byl nedostatek věku, 

který byl rozhodující nejen z hlediska tělesné vyspělosti, ale také z hlediska vyspělosti 

rozumové a vlastní schopnosti naplnit účel manželství. Manželství nesměla uzavřít 

osoba nezletila; ze zavažných příčin mohl soud povolit uzavření manželství osobě starší 

šestnacti let.  

Plnou způsobilost k pravním úkonům přiznaval Střední občanský zakoník 

188 § 6 ZOPR: ,,Plná moc musí být dána písemně a osoba, s kterou má být manželství uzavřeno, musí být  
v ní přesně označena; jinak není plná moc platná.“

189 § 14 ZOPR.
190 § 10 ZOPR.

51



osobam, které dovršily osmnactý rok života, anebo uzavřeli manželství.191 Nabyta plna 

způsobilost k pravním úkonům se zanikem manželství nebo jeho prohlašením 

za neplatné nepozbývala.192 Neplatnost pro nesplnění této naležitosti byla vyslovovana 

jak z úřední povinnosti, tak k navrhu snoubenců. Dovršil-li nezletilý osmnactý rok 

života, nebo jestliže žena otěhotněla, manželství bylo konvalidovano a za neplatné jej 

prohlasit možné nebylo. 193

1.7.2. Prava a povinnosti manželů

Zakon o pravu rodinném v § 15 přiznaval oběma manželům rovnopravné 

postavení a zaručoval jim stejna prava a povinnosti, mezi které patřily zejména 

povinnost žít spolu, být si věrni a vzajemně si pomahat. Tímto ustanovením ,,byly  

uvedeny v život zásady Ústavy o stejném postavení mužů i žen“194 –  bylo jím vyjadřeno 

ústavně deklarované pravo rovnosti obou pohlaví.195

Až zde došlo konečně k zaniku zasady nadřazenosti manžela, jako hlavy rodiny, 

přetrvavající z doby římského prava. Jedním z projevů rovnopravnosti manželů byla 

i skutečnost, že podstatna rozhodnutí v ramci rodiny měla být dosažena jejich 

vzajemným konsensem, a nebylo-li možné  shody dosahnout, pak zavazně rozhodl 

soud.196 

Podstatnými rozhodnutími lze rozumět např. otazky související s výchovou 

a výživou dětí či majetkovými poměry manželů. V komentařové literatuře se lze setkat 

i s poměrně široce pojatým nazorem, že podstatné naležitosti představovaly ,,vůbec vše,  

co je podmínkou harmonického soužití manželů“.197 Zakon každopadně výslovně 

uvaděl, že není třeba souhlasu manžela ke změně povolaní, či místa zaměstnaní manžela 

druhého.198 

191 § 10 odst. 1 zakona č. 141/1950 Sb., občanský zakoník.
192 § 10 odst. 2 zakona č. 141/1950 Sb., občanský zakoník.
193 § 11 ZOPR.
194 Třetí alinea preambule ZOPR.
195 Srov. § 1 ÚZ 150/1948 Sb.
196 § 16 ZOPR.
197 ANDRLÍK, J., BLAŽKE, J., KAFKA, A., a spol. Komentář k zákonu o právu rodinném. Praha: Orbis, 

1954. s. 72.
198 § 16 odst. 2 ZOPR.
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V zakoně byl zmíněn také pojem tzv. rozhodnutích v rámci rodiny, který je však 

nutné vykladat extenzivněji než jen rozhodnutí týkající se manželství – rodinné vztahy 

neutvařejí jen manželé, ale vznikají i mezi manžely a dětmi, příp. dalšími osobami. 

Rodičům byla přiznana rodičovska moc k nezletilými dětem, bez ohledu na to, 

zda se jednalo o děti manželské či nikoli.199 „Příznačné pro dobovou situaci pak bylo  

ustanovení zákona o tom, že rodičovská moc má být vykonávána tak, jak to vyžaduje  

zájem dětí a prospěch společnosti.“ 200

Manželé byli opravněni zavazovat se a jednat v obvyklých zaležitostech jeden za 

druhého. Z pravního jednaní byly manželé zavazani společně a nerozdílně. 

U zakonného zastupčího opravnění manželů platila domněnka spravnosti. Pouze 

k navrhu zastoupeného manžela mohl soud vyslovit neúčinnost jednaní manžela 

zastupujícího.201 

Zakonem o pravu rodinném byl zaveden nový majetkový režim manželů, 

do kterého manželé za dobu trvaní manželství nabývali penězi ocenitelné hodnoty – 

zakonné společenství majetkové.202 ZSM nebylo zakladano žadnou manželskou 

smlouvou, nýbrž k jeho vzniku dochazelo samotným uzavřením manželství ex lege.203

Do zakonného majetkového společenství spadalo veškeré jmění204, které bylo 

nabyto každým z manželů za dobu trvaní manželství, vyjma jmění nabytého darem, 

dědictvím nebo jmění, které sloužilo výlučně k osobním potřebam nebo k výkonu 

povolaní jednoho manžela. Z uvedeného vyplýva, že součastí ZSM nebylo jmění nabyté 

již před uzavřením manželství.

V ramci obvyklé spravy společného jmění byl každý z manželů opravněn s tímto 

199 Srov. § 35 ZOPR.
200 VESELÁ, R. Vývoj rodinného práva v letech 1945 – 1989. In: Vývoj prava v Československu v letech 

1945 – 1989. Praha: Karolinum, 2004. s. 891.
201 § 20 a nasl. ZOPR.
202 Upraveno v § 22 a nasl. ZOPR. Dale také ,,ZSM“.
203 Pravní úprava majetkového prava manželů respektovala i ochranu věřitelů – § 24 stanovil: ,,na jmění 

náležejícím do zákonného společenství majetkového se může hojit také věřitel jen jednoho z manželů.“  
Z uvedeného plyne, že ZOPR jednak zachovaval pojem věřitele, ale také chapal zakonné majetkové 
společenství manželů jako majetkovou podstatu, jejíž účelem bylo nejen zabezpečovaní potřeb rodiny, 
ale také pohledavek třetích osob – věřitelů.

204 Užitý výraz jmění pro majetek byl přejat z předchazející pravní úpravy. V zakoně č. 40/1964 Sb., 
občanský zakoník, se již používal striktně výraz majetek.
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jměním volně nakladat. V případech přesahujících ramec zaležitostí obvyklé spravy byl 

nutným předpokladem souhlas druhého z manželů.

Zakon o pravu rodinném mimo zakonný režim ZSM zachovaval i princip 

smluvní autonomie, kdy manželům byla dana možnost prostřednictvím manželské 

úmluvy, učiněné formou soudního zapisu, sjednat si ZSM odlišně od zakona. 

Dispenz mohl spočívat v možnosti sjednaní si změny rozsahu ZSM, jeho spravy 

nebo také jeho vzniku, který mohl být odložen až ke dni zaniku manželství. K platnosti 

takové úmluvy bylo vyžadovano, aby byla učiněna formou soudního zapisu a manželé 

se jí mohly vůči třetí osobě dovolat jen pokud prokazali, že jí byla znama.

Systematické uspořadaní a značna stručnost § 29, ve kterém bylo pravo 

modifikace ZSM upraveno, je však jasně patrný úmysl zakonodarce – ačkoli možnost 

smluvní úpravy majetkových poměrů manželů připouštěl, ideologicky ji rozhodně 

nepodporoval a uzavíraní manželský úmluv považoval za zaležitost spíše okrajovou.205

Zakonné majetkové společenství mohlo být na žadost kteréhokoli z manželů 

soudem, a to ze zavažných příčin, zrušeno. K zaniku ZMS dochazelo, mimo úmrtí 

manžela, i zbavením způsobilosti k pravním úkonům jednoho z manželů.206

Strohý navod na způsob vypořadaní zakonného majetkového společenství 

podaval § 26, který dale odkazoval na přiměřené užití ustanovení o spoluvlastnictví – 

předpokladal stejnou výši podílů obou manželů. Byl upřednostněn princip rovnosti 

manželů a ochrany ekonomicky neaktivního manžela před zasadou zasluhovosti – jakou 

měrou se každý z nich o hodnoty v ZSM přičinil.

Finanční kompenzace při rozdělovaní majetkové podstaty byla upravena v § 27 

ZOPR. Tento přikazoval každému z manželů nahradit druhému to, co vynaložil ze ZSM 

na svůj výlučný majetek, a rovněž přiznaval manželu pravo započítat si hodnotu toho, 

co vydal ze svého výlučného majetku do zakonného společenství manželů.

U rozvodu manželství bylo při rozdělovaní ZSM relevantní jeho zavinění, tak 

205 § 29 odst. 1 ZOPR: ,,Manželé se mohou dohodnout, že rozsah jmění jim společného bude jiný, než  
jaký je při zákonném společenství majetkovém. Také správu společného jmění mohou úmluvou upravit  
jinak, než stanoví zákon. Stejně mohou zákonné společenství majetkové vyhradit až ke dni zániku  
manželství.“

206 § 25 ZOPR.
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jak uvaděl § 28 odst. 1 ZOPR: ,,Podíl na jmění náležejícím do zákonného společenství  

majetkového může být rozvedenému manželu, který je vinen rozvodem, na žádost  

nevinného manžela odňat, jestliže se o nabytí tohoto jmění nepřičinil vůbec, anebo může  

být snížen, přičinil- li se v míře jen nepatrné. Jsou-li rozvodem vinni manželé oba,  

upraví soud jejich podíly na žádost kteréhokoli z nich tak, aby poměr podílů odpovídal  

tomu, jak se přičinili o nabytí společného jmění.“

Stale ještě přetrvavající tradiční model rodiny, kdy i přes vzrůstající emancipaci 

byly v rodinach ženami stale zastavany role, jejichž naplní byla především péče o děti 

a domacnost, musel zakon v zajmu zachovaní rovnosti pohlaví zohledňovat. Princip 

ochrany ekonomicky slabší strany byl vyjadřen nad ramec § 27 i v § 28 odst. 2, který 

ukladal soudu, aby při určení míry přičinění přihlížel i k osobní péči manžela o děti 

a společnou domacnost.

1.7.3. Zanik manželství

Manželství zanikalo smrtí jednoho z manželů, prohlašením manžela za mrtvého 

a rozvodem.207 Rozvod byl jako jediný důvod zaniku manželství zakonem o pravu 

rodinném výslovně uveden. 

Rozlišovaní mezi rozlukou a rozvodem od stolu a lože ZOPR nepřebíral 

a rovněž oproti předchozím pravním úpravam přestal kazuisticky vyjmenovavat 

jednotlivé rozvodové důvody. Jako jediný obecně aplikovatelný rozvodový důvod byl 

stanoven trvalý a hluboký rozvrat manželství, který nastal z důležitých důvodů.208 

Muselo tedy dojít k objektivnímu rozvratu manželství, resp. musel být dan 

takový trvalý stav, který z hlediska zajmů společnosti nasvědčoval tomu, že manželství 

není schopno plnit svoji společenskou funkci, přičemž osobní rozvrat mezi manžely, 

vychazející z jejich vlastností, byl přesunut do pozadí. ,,Při rozvodu se mělo dbát  

především zájmu společnosti209, nikoliv osobních zájmů manželů, proto bylo možné  

207 § 30 a nasl. ZOPR.
208 RADVANOVÁ, S., ZUKLÍNOVÁ, M. Kurs občanského práva: instituty rodinného práva. Praha: 

C. H. Beck, 1999. s. 60.
209 „Při výkladu pojmu "zájem společnosti" nutno odsunout do pozadí i otázku příčin manželského  

rozvratu a věnovat pozornost především možnosti právního uspořádání fakticky se vytvořivších  
nových harmonicky se vyvíjejících rodinných vztahů. Zájem společnosti na zrušení manželství  
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rozvést pouze hluboce a trvale rozvrácené manželství, neschopné plnit svou funkci.“ 210

Rozhodovaní211 o rozvodu bylo samozřejmě svěřeno soudům, jejichž úkolem 

bylo posoudit, zda došlo v konkrétním případě k hlubokému a trvalému rozvratu 

manželství.212 Jelikož zakon o pravu rodinném nikde nekonkretizoval domněnku, kdy 

k hlubokému a trvalému rozvratu mělo dojít, tak soudům byla svěřena široce pojata 

pravomoc pro konstatovaní jediného rozvodového důvodu – kvalifikovaného 

rozvratu.213 

Judikatura dovodila, že „hluboký a trvalý rozvrat nutno hodnotit s hlediska  

společenského, ježto manželství není smlouvou dvou osob, nýbrž společenským zřízením  

pod zvláštní ochranou zákona. Vzájemné nadávky, v nichž si manželé vyčítají  

národnost, mohou být důležitým důvodem, z něhož nastal hluboký a trvalý rozvrat jejich  

manželství“214 naproti tomu „hašteření mladých manželů pro maličkosti z mladické 

nerozvážnosti a vzdorovitosti není důležitým důvodem hlubokého a trvalého rozvratu.“ 

215

Vedle zjišťovaní existence kvalifikovaného rozvratu bylo zachovano i zjišťovaní 

viny manžela, který jej výlučně zavinil, protože nebylo možné manželství rozvést, 

pokud s tím manžel, který nezavdal žadnou příčinu k rozvratu, nesouhlasil. O výlučnou 

vinu nešlo, pokud se jednalo o důvod, který nelze přičítat za vinu žadnému z manželů, 

takovými mohly být například duševní porucha nebo třeba neplodnost jednoho 

z manželů.216 Rozsudek, kterým se manželství rozvadělo, tak obsahoval i výrok, kterým 

nevyžaduje ani to, aby manžel domáhající se zrušení manželství a jeho družka byli ve věku, kdy ještě  
mohou mít spolu děti.“ Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR sp. zn. Cz 22/58 ze 1. března 1958.

210 VOJÁČEK, L., SCHELLE, K., KNOLL, V. České právní dějiny. 1. vydaní. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 
s. 479.

211 Řízení o rozvod bylo upraveno § 230–236 a §239–241 zakona č. 142/1950 Sb., občanský soudní řad.
212 ,,Zamítavý rozsudek ve věci rozvodu manželství zakládá překážku věci pravomocně rozsouzené podle  

§ 57 odst. 1 písm. c) o. s. ř., pokud po předchozím soudním rozhodnutí nenastaly nové skutečnosti,  
které samy o sobě nebo spolu se skutečnostmi, jež byly už předmětem řízení předcházejícího  
zamítavému rozhodnutí, mohou být podkladem pro závěr o hlubokém a trvalém rozvratu manželství.“  
Usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 5 Co 272/62 ze dne 6. 6. 1962.

213 Srov. Směrnice pléna Nejvyššího soudu ČSSR Pls 2/62, ze dne 29. 7. 1962, k výkladu a používaní 
zakonů, týkajících se rodinných vztahů a výchovy mladeže.

214 Rozhodnutí Krajského soudu Ústní nad Labem sp. zn. 7 Ok 373/51. Kolektiv autorů. Komentář  
k zákonu o právu rodinném. 3. vydaní. Praha: Orbis, 1954. s. 114.

215 Rozhodnutí Krajského soudu Košice sp. zn. 6 Ok 69/51. Kolektiv autorů. Komentář k zákonu o právu 
rodinném. 3. vydaní. Praha: Orbis, 1954. s. 114.

216 ANDRLÍK, J., BLAŽKE, J., KAFKA, A., a spol. Komentář k zákonu o právu rodinném. Praha: Orbis, 
1954. s.128 a nasl.
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se konstatovala vina manželů, vyjma situace, kdy o upuštění výroku o vině oba manželé 

požadali.217

Rozvod manželství nemohl dokonce žadat ani ten z manželů, který rozvrat 

výlučně zavinil, ledaže druhý manžel projevil s rozvodem souhlas. Tento stav byl 

změněn až novelou zakona o pravu rodinném v roce 1955218, ktera umožnila soudu 

rozvod povolit i proti vůli výlučně nevinného manžela v případě, že manželství bylo 

hluboce a trvale rozvraceno a již delší dobu neplnilo svůj společenský účel.219

Samotna přítomnost kvalifikovaného rozvratu mezi manžely, i pokud byla 

vyslovena soudem, ještě k vydaní povolení k rozvodu v případě, kdy manželé měli 

nezletilé dítě, stačit nemusela – manželství nesmělo být rozvedeno, pokud by to bylo 

v rozporu se zajmem nezletilého dítěte.220 

Zakon o rodině nadřazoval zajem nezletilého dítěte osobním zajmům manželů 

a ukladal jim povinnost podřídit své osobní zajmy zajmům jejich nezletilého dítěte. 

Potřeby nezletilého dítěte musely být za každých okolností zabezpečeny tak, aby 

rozvodem neutrpělo žadnou újmu na své osobnosti příp. svém majetku.221 Na druhou 

stranu jestliže by kvalifikovaný rozvrat nepříznivě ovlivňoval jeho řadnou výchovu 

nebo výživu, rozvod byl zpravidla povolovan.222

Rozvod manželství neznamenal zanik všech vzajemných prav a povinností 

manželů, vzniklých v důsledku uzavření manželství. Zakon o pravu rodinném vychazel 

ze zasady vzajemné spoluodpovědnosti (ex)manželů za jejich budoucnost a manželé 

si byli povinni poskytnout materialní pomoc v otazce osobní potřeby i po zaniku 

manželství. 

Manžel, který nenesl odpovědnost na kvalifikovaném rozvratu, mohl žadat 

na druhém, i také nevinném, poskytnutí plnění, které by mu dostatečnou měrou 

217 § 31 odst. 2 ZOPR: ,,Od výroku o vině buď upuštěno, požádají-li o to oba manželé.“
218 Novela zakona o pravu rodinném, provedena zakonným opatřením předsednictva Narodního 

shromaždění č. 61/1955 SB., o změně některých předpisů o rozvodu.
219 K posouzení, kdy manželství neplní svůj společenský účel např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 

Cz 22/58 ze dne 1. 3. 1958.
220 § 30 odst. 2 ZOPR.
221 Srov. Rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 3 Co 447/61 ze dne 18. 7. 1962.
222 ANDRLÍK, J., BLAŽKE, J., KAFKA, A., a spol. Komentář k zákonu o právu rodinném. Praha: Orbis, 

1954. s. 132 a nasl.
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vykompenzovalo neschopnost vlastních výdělečných možností vzniklých v důsledku 

setrvavaní v manželství. Poskytnutí i výše takového plnění zaviselo na úvaze soudu, 

přičemž finanční kompenzaci mohl obdržet i manžel, kterému byla vyslovena vina, 

pokud požadoval plnění po zrovna tak vinném manželovi.223

Pravo na úhradu osobních potřeb v zasadě zanikalo smrtí povinného manžela, 

a zrovna tak pozbýval tento narok manžel, který uzavřel nový sňatek – zde povinnost 

přechazela na manžela nového.224

1.8. Zakon o rodině č. 94/1963 Sb.

Dne 11. července 1960 byl schvalen Narodním shromažděním ústavní zakon 

č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky. Uzakoněním nové 

Ústavy byl naš pravní řad zcela podřízen dominanci komunistické ideologie,225 ktera 

vychazela zejména ze zavěrů 21. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu v roce 

1959. 

Prezident Antonín Novotný k novému zakonu nejvyšší pravní síly uvedl, 

že „socialistická ústava bude vyjadřovat vůli celé socialistické společnosti vedené  

dělnickou třídou a její stranou… V tom se liší od ústav buržoazních, které frázemi  

o svobodě a demokracii zakrývají, že ve skutečnosti jsou nástrojem třídního panství  

buržoazie nad vykořisťovanými a pracujícími masami lidu. Československá republika  

je státem diktatury dělnické třídy… je prosta jakýchkoliv pozůstatků liberalistických  

pseudodemokratických principů dělby moci… náleží do světové socialistické  

soustavy.“226

Odbornou veřejností veskrze negativně hodnocena pravní norma, plna 

ideologických hesel227 a politických proklamací, byla paradoxně v mnohém realitě 

223 § 34 ZOPR, blíže např. ANDRLÍK, J., BLAŽKE, J., KAFKA, A., a spol. Komentář k zákonu o právu 
rodinném. Praha: Orbis, 1954. s. 139 a nasl.

224 § 34 odst. 3 ZOPR.
225 Srov čl. 4. Ústavního zakona č. 100/1960 Sb.
226 HŘEBEJK, J., GRONSKÝ, J. Dokumenty k ústavnímu vývoji Československa. 1. vydaní. 

Praha: Karolinum, 1997-2001. 4 sv. s. 397.
227 Třeba hned úvodní prohlašení: ,,(...)Socialismus v naší vlasti zvítězil! Vstoupili jsme do nového období  

našich dějin a jsme odhodláni jít dále k novým, ještě vyšším cílům. Dovršujíce socialistickou výstavbu,  
přecházíme k budování socialistické společnosti a shromažďujeme síly pro přechod ke komunismu.  
Po této cestě půjdeme dále ruku v ruce s naším velkým spojencem, bratrským Svazem sovětských  
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běžného života blíže než ustupující Ústava 9. května. V souvislosti s přijetím nové 

Ústavy se také začalo uvažovat o vydaní nového občanského zakoníku, protože účinný 

,,občanský zákoník plně neodrážel poměry a vztahy, které se v naší společnosti v dané 

etapě vývoje socialismu vytvořily“.228

Tak byla mezi lety 1960 až 1965 dovršena etapa budovaní socialistického statu 

a přistoupilo se k budovaní další faze společnosti – realného socialismu. Vyjma přijetí 

zakona č. 40/1964 Sb., občanský zakoník, vstoupila v platnost i cela řada dalších 

významných předpisů soukromého prava229 – např. zakon č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řad, zakon č. 109/1964 Sb., hospodařský zakoník, zakon č. 101/1963 Sb., 

zakoník mezinarodního obchodu či zakon č. 65/1965 Sb., zakoník prace. 

Změnou pravního řadu mělo dojít k dovršení budovaní socialismu 

a socialistického prava, kterým se mělo zajistit vytvoření jednotného pravního řadu, jež 

by vyhovoval potřebam beztřídní společnosti, ovladanou ideou směřující k popíraní 

hodnoty individualních prav a podřizující je zajmům celku.

Zakon č. 40/1964 Sb., občanský zakoník, byl pravním předpisem, který 

upravoval zakladní společenské vztahy bez tří měsíců celých padesat let. Samozřejmě 

byl po dobu své účinnosti mnohokrat novelizovan, nicméně už v době jeho přijetí mu 

byla vytýkana ,,jednak příznačná ideologická a deklaratorní povaha některých norem,  

jednak jejich kogentní povaha jako projev převahy veřejnoprávních prvků, upevňujících  

se v této míře cizorodě v typické soukromoprávní oblast“, a proto dle mnohých 

odborníků ,,znamenal výrazný krok zpět ve vývoji občanského práva.“230

Pro manželství bylo významné, že došlo k vynětí majetkových prav a povinností 

manželů ze zakona o pravu rodinném a jejich přesunutí do občanského zakoníku 

původně pod pojem bezpodílového spoluvlastnictví, a po novele provedené zakonem 

č. 91/1998 Sb., společné jmění manželů.231

socialistických republik, a se všemi ostatními přátelskými zeměmi světové socialistické soustavy,  
jejímž je naše republika pevným článkem (…).“

228 VOJÁČEK, L., SCHELLE, K., KNOLL, V. České právní dějiny. 1. vydaní. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 
s. 473

229 V pravu veřejném zakon např. č. 140/1961 Sb., trestní zakon a zakon č. 141/1961 Sb., trestní řad.
230 KNAPPOVÁ, M., a kol. Občanské právo hmotné 1. 4 aktualizované a doplněné vydaní. Praha: Aspi, 

2005. s. 70.
231 Srov. zakon o rodině v § 105 výslovně odkazoval na občanský zakoník, nešlo tak o vztah subsidiarní 
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Novému směru soukromého prava zavdalo i přijetí zakona č. 94/1963 Sb., 

o rodině,232 který měl vyhovět požadavkům na srozumitelnost rodinného prava pro 

pracující lid.233 Ustanovení § 104 ZoR přímo vyjadřovalo subsidiarní vztah 

k občanskému zakoníku, tedy že úprava občanského zakoníku se použije vždy, 

nestanoví-li zakon o rodině něco jiného. 

Jelikož u zakona o rodině zcela chyběla tzv. obecna čast, tak se zasada 

subsidiarity uplatňovala zejména k první časti občanského zakoníku, týkající se pravní 

subjektivity, způsobilosti k pravním úkonům apod. Výkladové problémy mohly vznikat 

pokud by se jednalo o zvláštní rodinně právní úkony, jimiž bylo např. uzavíraní 

manželství.234

První čast zakona o rodině (§ 1–29) obecně upravovala manželství, jeho vznik, 

neplatnost a neexistence, a jeho zanik. Jeho druha čast (§ 30–84) se zabývala vztahy 

mezi rodiči a dětmi, rodičovskou zodpovědností, výchovnými opatřeními, určením 

rodičovství, osvojení a poručnictví a opatrovnictví. Čast třetí ZoR (§ 85–103) pak 

rozebírala problematiku výživného a úhrady některých nakladů neprovdané matky 

a konečně čast poslední, čtvrta (§ 104–109) obsahovala zavěrečna ustanovení.

Zakon o rodině v době svého vyhlašení nepřinašel do oblasti rodinného prava 

dramatické změny. Ve své podstatě byl jen velkou novelou zakona o pravu rodinném, 

kdy celou řadu jeho ustanovení přebíral, zachovaval i nadale kontinuitu, nanejvýše 

formulačně měnil některa ustanovení.235 Vzhledem k dlouhé době účinnosti prošel 

i zakon o rodině významným vývojem, a to zejména v 90. letech236 v souvislosti se 

Sametovou revolucí

Mnohé novelizace zakona o rodině a jejich důsledky ve vztahu k manželství 

budou zmíněny v nasledujících kapitolach. Ramcově se jednalo o nasledující: novela 

použitelnosti – § 105 byl přímým tzv. odkazovacím ustanovením.
232 Dale také ,,Zakon o rodině“ nebo ,,ZoR“.
233 VESELÁ, R. a k o l . Rodina a rodinné právo – historie, současnost a perspektivy. 2. vydaní. 

Praha: Eurolex Bohemia, 2005. s. 96.
234 HRUŠÁKOVÁ M., KRÁLÍČKOVÁ Z. České rodinné právo. 3. přepracované a doplněné vydaní. 

Brno: Masarykova universita, Doplněk 2006. s. 33.
235 HRUŠÁKOVÁ M. a kol. Zákon o rodině. 4. vydaní. Praha, 2009. s. 25.
236 RADVANOVÁ, S., ZUKLÍNOVÁ, M. Kurs občanského práva: Instituty rodinného práva. 1. vydaní. 

Praha: C. H. Beck, 1999. Zakladní rysy vývoje rodinného prava v ČR. s. 9-10.
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provedena zakonem č. 132/1982 Sb., ktera přinesla jen velmi malo změn, z nichž 

většina byla pouze ,,kosmetickými úpravami“ (odborna literatura ji zmiňuje jako 

promarněnou šanci).237 V době polistopadové byla opět do českého pravního řadu 

zakonem č. 234/1992 Sb.238 zavedena druha možnost uzavření manželství – fakultativní 

forma církevního sňatku. 

Zasadní proměny se zakon o rodině dočkal až tzv. Velkou novelou, vyhlašenou 

pod č. 91/1998 Sb. S účinností od 1. 8. 1998 dlouho očekavana novela s sebou přinesla 

celou řadu změn, spočívajících zejména ve vztahu k rozvodu manželství a úpravy 

vztahů vyplývajících z rodičovské odpovědnosti. Došlo k výraznému upřesnění 

vzajemných prav a povinností rodičů a dětí, k posílení ochrany nezletilých dětí, a to 

nejvíce u jejich majetkových zajmů: spravy majetku a vyživovací povinnosti rodičů 

k dětem.

Manželství se týkalo ještě přijetí zakona č. 301/2000 Sb., o matrikach, jménu 

a příjmení a o změně některých souvisejících zakonů, který nahradil zakon č. 268/1940 

Sb., o matrikach a zakon č. 55/1950 Sb., o užívaní a změně jména a příjmení. Nový 

zakon o matrikach pozměnil dotčena ustanovení zakona o rodině, vztahující 

se k uzavíraní manželství formou sňatku občanského. 

K občanskému sňatku se vztahovaly ještě: novela provedena zakonem 

č. 320/2000 Sb., o změně některých zakonů v souvislosti s ukončením činnosti 

okresních úřadů, jíž byla do zakona o rodině včleněna ustanovení 104a a 104b239 

a novela zakonem č. 321/2002 Sb., o změně zakona o rodině, kterou se upřesnil výčet 

oddavajících osob.

Poslední novelizací manželství v zakoně o rodině byl zakona č. 115/2006 Sb., 

o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zakonů a nalez ústavního 

soudu č. 244/2010 Sb. spolu se zakonem š. 84/2012 Sb., kterým se mění zakon o rodině 

– uvedené zapříčinilo změnu § 57 ZoR, upravující zakonnou domněnku otcovství 

manžela matky.

237 HRUŠÁKOVÁ M. a kol. Zákon o rodině. 4. vydaní. Praha, 2009. s. 25.
238 Současně byl tímto zakonem novelizovan zakon č. 97/1963 Sb., o mezinarodním pravu soukromém 

a procesním.
239 § 104a se týka výkonu přenesené působnosti obce a § 104b upřesňuje podmínky vzniku manželství.
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1.8.1. Vznik manželství

Podmínky vzniku manželství upravoval zakon o rodině ve stejnojmenné hlavě 

první mezi § 1–10, přičemž k těmto zakladním ustanovením vzniku řadného manželství 

lze přiřadit i § 11–17a v hlavě druhé nazvané Neplatnost a neexistence manželství.

Novelou provedenou zakonem č. 91/1998 Sb. z něj byly s účinností k 1. 8. 1998 

vypuštěny politicky orientované zakladní zasady upravené v člancích I.–VII.240, a tak 

hned ve svém prvním ustanovení podaval ZoR legalní definici manželství jako trvalého 

společenství muže a ženy, založeného zakonem stanoveným způsobem.

Zakon o rodině také poprvé označil snoubence jako muže a ženu, jež spolu chtějí 

uzavřít manželství, a vyslovil spíše přaní než imperativ, že před uzavřením manželství 

by měli navzajem poznat své charakterové vlastnosti a zdravotní stav tak, aby mohli 

založit manželství, které bude plnit svůj účel241 – založení rodiny a řadnou výchovu 

dětí.242

Manželství se uzavíralo svobodným a úplným souhlasným prohlašením muže 

a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství, učiněným před obecním úřadem 

pověřeným vést matriky, popřípadě úřadem, který plní jeho funkci. Pojetí manželství 

spíše než jako smlouvy, kterou socialisticka pravní teorie odmítala, zůstalo u chapaní 

ZOPR, tedy dvou jednostranných pravních úkonů.243

Ani zde nebylo dosaženo pravní teorií jednoznačného konsensu o povaze 

pravních úkonů k uzavření manželství a lze se setkat i s nazorem opačným, resp. že není 

žadného rozumného důvodu vyhýbat se hodnocení souhlasného prohlašení o vstupu 

do manželství jako dvoustranného pravního úkonu, který je ve své podstatě zvlaštní 

smlouvou, splňující všechny naležitosti stanovené zakonem o rodině.244

240 Např. čl. II: ,,Rodina založená manželstvím je základním článkem naší společnosti, která všestranně  
chrání rodinné vztahy“, čl. III: ,,Mateřství je nejčestnějším posláním ženy (...).“

241 ,,V naší společnosti v současných letech pozorujeme někdy u mladých manželství nejen nedostatek  
vzájemného poznání, ale především též nedostatek představy o smyslu manželství.“ RADVANOVÁ, 
S. Manželství a rodina v ČSSR. 1. vydaní. Praha: Orbis, 1964. s. 50.

242 Srov. zrušeného čl. I s § 1 ZoR
243 např. HADERKA, J. Uzavírání manželství z hlediska právního. Praha, 1977, nebo HALOUZKA, 

J. K právním otázkám uzavření manželství a určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů. Pravník 
1982, č. 7.

244 HRUŠÁKOVÁ M., KRÁLÍČKOVÁ Z. České rodinné právo, 3. přepracované a doplněné vydaní, 
Pravnicka fakulta Masarykovy university, Brno: Doplněk 2006. s. 55
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Až do roku 1992 bylo jedinou možnou formou uzavření manželství souhlasné 

prohlašení učiněné před dvěma svědky, jejichž funkce byla obdobna jako v ZOPR, 

tj. byli „zástupci společnosti, která skrze ně bere na vědomí uzavření manželství“245, 

a organem statu (věcně a místně příslušným narodním výborem, později obecním 

úřadem pověřeným vést matriky).

Ve znění pozdějších předpisů zakon o rodině umožňoval snoubencům učinění 

prohlašení o uzavření manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným 

členem zastupitelstva obce, městské časti atd.246 Taxativní výčet osob jako organů statu 

v předpisu soukromopravní povahy nelze považovat za zcela elegantní řešení 

a současna účinna zakonna úprava přistoupila k pojetí odlišnému, které se zda být 

mnohem vhodnější.247

Takto uskutečněný sňatek byl označen jako sňatek civilní, a to až do novely 

provedené zakonem č. 91/1998 Sb., kdy došlo ke změně terminologie a sňatek civilní 

byl nanovo nazývan sňatkem občanským.

Zakon o rodině obsahoval i zjednodušenou formu uzavření manželství v případě, 

že život jednoho ze snoubenců byl přímo ohrožen – nebylo pak nutné předkladat 

doklady jinak k uzavření manželství potřebné a zaroveň nemuselo dojít k uzavření 

manželství před výborem pověřeným vedením matriky. Snoubenci byli ale i za této 

situace nadale povinni učinit prohlašení o tom, že jim nejsou znamy žadné okolnosti, 

které by uzavření manželství vylučovaly.248

Bylo uzakoněna možnost uzavření manželství prostřednictvím zastupce, který, 

oproti dnešní pravní úpravě, musel být stejného pohlaví jako snoubenec, kterého 

zastupoval. Důvodova zprava k § 9 zakona o rodině dodavala, že bylo podstatné 

zejména, aby občan, s nímž ma být manželství prostřednictvím zastupce uzavřeno, byl 

v plné moci přesně označen. Bez této naležitosti by manželství vůbec nevzniklo (non 

matrimonium). Příslušna plna moc musela obsahovat i prohlašení, ktera musí učinit 

245 ANDRLÍK, J., BLAŽKE, J., KAFKA, A., a spol. Komentář k zákonu o právu rodinném. 3. vydaní. 
Praha: Orbis, 1954. s. 39.

246 § 4 odst. 2 ZoR. V navaznosti na § 104 a (s účinností od 1. 1. 203) je opravnění přijímat sňatečna 
prohlašení výkonem přenesené působnosti, oddavající tedy nevystupuje jako organ samospravy, nýbrž 
jako organ statní spravy

247  Srov. 2.2.3.1. Sňatek občanský
248 § 7 ZoR.
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snoubenci podle § 6 ZoR při uzavíraní sňatku.

Za splnění konkrétních okolností šlo uzavřít manželství v zahraničí, kdy 

československý statní občan (resp. občan České republiky) mohl v cizině uzavřít 

manželství před zastupitelským úřadem ČSSR (ČR249) k tomu zvlaštním předpisem250 

opravněným. Z uvedeného plyne, že občanem republiky musel být alespoň jeden 

ze snoubenců251 a také při uzavíraní manželství v cizině musely být plně zachovany 

československé (české) pravní předpisy, tzn. platné manželství nemohlo vzniknout 

jiným způsoben než formou civilního sňatku.

Nutnost sňatku civilního výslovně vyjadřoval i zakon č. 97/1963 Sb., 

o mezinarodním pravu soukromém a procesním, který v § 20 odst. 2 stanovil obligatorní 

formu civilního sňatku československých (českých) statních příslušníků, ať uzavírali 

manželství na kterémkoli místě na světě. Pokud by tak bylo československým občanem 

v zahraničí do účinnosti novely uzavřeno manželství církevní formou, z hlediska 

československého pravního řadu by jednalo o neexistující manželství.

Tuto situaci měl napravit zakon č. 234/1992 Sb., kterým byl § 20 zakona 

o mezinarodním pravu soukromém a procesním zrušen a namísto toho byl v zakoně 

o rodině dosazen § 4C, který stanovil, že ,,manželství uzavřená občany ČSFR v období  

od 1. ledna 1950 do nabytí účinnosti tohoto zákona církevní formou v zahraničí podle  

práva platného v místě uzavření manželství jsou platná podle československého práva.“ 

Uvedené ustanovení se ale v odborné literatuře dočkalo celé řady pochybností, 

vztahujících se především k možnosti teoretické legalizace bigamických manželství.252 

Jakkoli formulace ustanovení není idealní, novela se musela nějakým způsobem 

249 Srov. Stanovisko Nejvyššího soudu ČR sp. zn. Cpjf 27/86 ze dne 27. 8. 1987: „Československý občan  
může v cizině uzavřít manželství jednak před čs. orgánem k tomu zmocněným (§ 5 zák. o rod.) nebo 
před státním orgánem zmocněným k tomu právním řádem země, kde se manželství uzavírá. Jestliže by  
tedy např. uzavřel čs. státní občan manželství v cizině na území jednoho státu před zastupitelským  
úřadem dalšího cizího státu, pak by šlo o platně uzavřený sňatek jen v tom případě, když by právní  
řád státu, na jehož území byl sňatek uzavřen, obsahoval positivní právní úpravu, jež by umožňovala  
uzavírání manželství mezi cizími státními příslušníky před zmocněným orgánem jiného cizího státu.“

250 § 5 ZoR, tímto předpisem byl Čl. 5 písm. f) vyhlašky ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., 
o Vídeňské úmluvě o konzularních stycích: „Konzulární funkce záleží v provádění funkce notáře,  
civilního matrikáře a obdobných funkcí a ve výkonu některých funkcí administrativní povahy  
za předpokladu, že to není v rozporu se zákony a předpisy přijímajícího státu.“

251 BĚLOHLÁVEK, A. Uzavírání sňatků v zahraničí. Pravní radce, 2006. č. 7. s. 4.
252 Např. HADERKA, J. Zamyšlení nad zákonem č. 234/1992 Sb., ve vztahu k církevní formě uzavírání  

manželství. Spravní pravo 1992, č. 5.
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vypořadat se sňatky v cizině církevní formou do nabytí její účinnosti v zajmu rovnosti 

a zakazu diskriminace dříve uzavřených manželství.

Druhou rovnocennou alternativou ke sňatku občanskému se stal s účinností 

od 1. 7. 1992 sňatek církevní. Tímto bylo ponechano zcela na vůli snoubenců, jakou 

formu uzavření manželství si sami zvolí. Vztah mezi občanským a církevním sňatkem 

byl od 1. 8. 1998 zakonem o rodině přímo upraven v § 10 odst. 1 ZoR: ,,Byl-li uzavřen 

občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky.“ Zakon tedy 

nijak nevylučoval, aby po uskutečněném občanském sňatku ještě proběhl sňatek 

církevní, nepřiznaval mu pouze žadnou pravní relevanci a naboženské obřady měly 

význam pouze z hlediska dané církve.

Z logiky věci vyplýva zavěr, že opačný postup, kdy je nejdříve vykonan sňatek 

církevní a po něm nasleduje obřad uskutečněny před matričním úřadem, nema vlastně 

žadné pravní opodstatnění. Přesto zakon explicitně stanovil, že pokud byl uzavřen 

církevní sňatek, sňatek občanský již vykonat nelze.253

Ve své hlavě druhé zakon o rodině upravoval problematiku neplatnosti 

a neexistence manželství. Zavedením této terminologie do pravního řadu byla opuštěna 

dosavadní formulace  okolností vylučujících platné manželství. Důvody neplatnosti 

manželství vyjmenovaval shodně jako zakon o pravu rodinném: dvojí manželství, 

příbuzenství, nezletilost a nedostatek způsobilosti k pravním úkonům, zpřesnění 

se dočkalo prohlašení manželství za neplatné pro duševní chorobu.

 Manželství nevznikalo ani, došlo-li např. k prohlašení o uzavření manželství na 

zakladě fyzického nasilí, osobou mladší 16 let, nebo pokud nebyly splněny podmínky 

stanovené v § 4a odst. 1 ZoR,254 a § 4b odst. 2 ZoR255. Případně pokud nebyly dodrženy 

naležitosti uvedené v § 9 ZoR, upravující manželství uzavřené prostřednictvím 

zastupce.256

253 § 10 ZoR, blíže např. HRUŠÁKOVÁ M., KRÁLÍČKOVÁ Z. České rodinné právo, 3. přepracované 
a doplněné vydaní, Pravnicka fakulta Masarykovy university, Brno: Doplněk, 2006. s. 65.

254 Sňatečné prohlašení nebylo učiněno před příslušným organem registrované církve nebo registrované 
naboženské společnosti.

255 Snoubenci nepředložili oddavajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, od jehož 
vydaní neuplynuly více než tři měsíce.

256 Vzhledem k tomu, že zakon č. 89/2012 Sb., občanský zakoník, problematiku neplatnosti a neexistence 
manželství upravuje v zasadě shodně, tak blíže k tomuto v 2.2.7 Způsobilost uzavřít manželství 
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1.8.2. Prava a povinnosti manželů

Zakon o rodině upravoval vztahy mezi manžely, z důvodu vyčlenění 

majetkového prava manželského do občanského zakoníku, stručněji než předchazející 

zakon o pravu rodinném.

V rozmezí pouhých čtyř ustanovení257 však téměř shodně stanovil zakladní 

povinnosti manželů, tj. žít spolu, být si věrni, vzajemně respektovat svoji důstojnost, 

pomahat si a společně pečovat o děti při současném vytvaření zdravého rodinného 

prostředí a zachovaní rovnopravného postavení obou manželů.258

Úprava majetkových vztahů manželů v jistých ohledech navazovala na úpravu 

zakonného majetkového společenství, kdy stejně jako zakon o pravu rodinném, opustila 

princip oddělených majetků manželů. Kontinuitu lze spatřit i ve vzniku majetkového 

společenství manželů259, k jehož založení dochazelo spolu s uzavřením manželství 

ex lege.

Významnou novinkou, jak už je shora nastíněno, bylo přesunutí manželského 

majetkového prava ze zakona o rodině do občanského zakoníku, který v podobě ryze 

kogentních ustanovení zavedl nový pravním termín – bezpodílové spoluvlastnictví 

manželů. Tím měla být zdůrazněna skutečnost, že manželé nejsou spoluvlastníky, 

kterým je dana konkrétní výše podílů.260 Jejich majetek byl určen jako materialní zaklad 

pro uspokojovaní potřeb celé rodiny, jež neměl být bez važného důvodu jakkoli dělen.

Tak po necelých patnacti letech byla úprava majetkových prav manželů opět 

zařazena do občanského zakoníku. Kodex upravoval bezpodílové spoluvlastnictví 

a zakonné překažky manželství.
257 Publikované rozhodnutí R IV/1996: ,,Pravidla vzájemného chování manželů jsou obsažena  

v ustanoveních §§ 18 až 21 zák. o rodině. Patří k nim povinnost životního společenství s cílem vytvořit  
zdravé rodinné prostředí, povinnost žít spolu (nejen společně bydlet), povinnost věrnosti, povinnost  
vzájemné pomoci, povinnost společné péče o uspokojování potřeb manželstvím založené rodiny.“

258 Viz §18 ZoR.
259 ,,Bezpodílové spoluvlastnictví manželů vzniká uzavřením manželství, a to i v případě, kdy z počátku 

nemá žádnou materiální náplň. Je prostě vázáno na vznik manželství a nezáleží na jiných okolnostech,  
tj. Není třeba, aby manželé spolu žili, aby měli společnou domácnost.“ BIČOVSKÝ J., HOLUB, M. 
Nové znění občanského zákoníku – poznámkové vydání, Pravnické a ekonomické nakladatelství 
a knihkupectví, Praha: Linde Praha a.s., 1991, s. 135.

260 ,,Bezpodílové spoluvlastnictví je chápáno jako podvojné spoluvlastnictví ke společnému majetku, kdy  
každý manžel je vlastníkem celé věci, má právo věc držet a užívat. Je však omezen stejným právem  
druhého manžela.“ Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR sp. zn. 3 Cz 19/74 (Cpj 86/1971) ze dne 
3. 2. 1972.
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v časti druhé Socialistické společenské vlastnictví a osobní vlastnictví261, v hlavě třetí, 

konkrétně mezi § 143–151.

Rozsah bezpodílového spoluvlastnictví stanovil § 143:  ,,V bezpodílovém 

spoluvlastnictví manželů je vše, co může být předmětem osobního vlastnictví a co bylo 

nabyto některým z manželů za trvání manželství, s výjimkou věcí získaných dědictvím 

nebo darem, jakož i věcí, které podle své povahy slouží osobní potřebě nebo výkonu  

povolání jen jednoho z manželů.“262 Ze zakonného ustanovení nepřímo vyplýva, 

že zcela zasadním nedostatkem bezpodílového spoluvlastnictví bylo, že jeho předmětem 

nebyly majetkova prava a zavazky jdoucí za jedním či oběma manžely, nýbrž pouze 

věci hmotné. 

Občanský zakoník tento zasadní nedostatek § 147 nezhojil (o možnosti věřitele 

uspokojit svoji pohledavku k jednomu z manželů při jejím vzniku v době trvaní 

manželství), a to ať už z naprosto nedostatečné ochrany třetích osob, tak manžela, který 

o existenci zavazku nemusel být informovan.

Dostatečnou se nejeví ani změna provedena zakonem č. 131/1982 Sb., jímž byla 

do pravního řadu inkorporovana ustanovení o relativní neplatnosti pravního úkonu263, 

kdy se manžel mohl domahat neplatnosti úkonu druhého manžela v neběžné zaležitosti. 

Výhodou pro věřitele byla presumpce platnosti pravního úkonu manžela do doby 

prohlašení za neplatný.264 

Stejnou novelou byl dale doplněn i § 149 občanského zakoníku a byla 

jí zakotvena domněnka o provedení vypořadaní bezpodílového spoluvlastnictví 

manželů, u kterých samotnými manžely majetkové vypořadaní manželství do určité 

doby po rozvodu provedeno nebylo.

Druhým naprostým nedostatkem bezpodílového spoluvlastnictví manželů byla 

úplna negace předchozího vývoje manželského majetkového prava, vychazejícího ať ze 

261 Od 1. 1. 1992 byla čast druha občanského zakoníku nazvana Věcna prava.
262 Srov. s § 22 zakona o pravu rodinném, který definoval zakonné společenství majetkové jako získané 

jmění obou manželů, jež bylo nabyto kterýmkoli z manželů v době trvaní manželství, vyjma toho, 
čeho bylo nabyto dědictvím, darem a toho, co slouží k osobním potřebam či výkonu povolaní.

263 § 40a občanského zakoníku.
264 KNAPPOVÁ, N., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné, 3. vydaní, Praha: ASPI, a.s., 2002. 

s. 138.
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Všeobecného zakoníku občanského, tak ze zakona o pravu rodinném – možnost 

manželů smluvně si upravit sva vzajemna majetkova prava a povinnost. Přísně kogentní 

ustanovení občanského zakoníku nepřiznavala manželům pravo na uzavření jakékoli 

modifikační smlouvy v době trvaní manželství nebo před jeho vznikem pro futuro.265

S přichazející změnou společenských poměru nastalých v důsledku Sametové 

revoluce bylo takové pojetí naprosto nedostačující a prvním průlomem do rigidnosti 

ustanovení byla novela občanského zakoníku provedena zakonem č. 105/1991 Sb., kdy 

mohl soud k navrhu jednoho z manželů zrušit bezpodílové spoluvlastnictví manželů, 

jestliže jeden či oba získali podnikatelské opravnění, a tím eliminovat potencionalní 

rizika podnikaní a ochrany majetkového zakladu, sloužícímu k uspokojovaní potřeb 

rodiny.

K největším změnam došlo až v souvislosti s Velkou novelou občanského 

zakoníku  č. 509/1991 Sb., s účinností od 1. 1. 1992, kdy byl tento nevyhovující stav 

odstraněn a manželům bylo opět přiznano pravo možnosti smluvní úpravy svých 

manželských majetkových poměrů.

Zanik bezpodílového spoluvlastnictví manželů nastal až účinností zakona 

č. 91/1998 Sb., kterým byl novelizovan jak zakon o rodině, tak občanský zakoník. Tato 

novela zavedla do českého pravního řadu zcela nový, dodnes aktualní, pravní institut – 

společné jmění manželů.

Společné jmění manželů a bezpodílové spoluvlastnictví manželů jsou, přes 

mnohé shodné rysy, dvě odlišné zaležitosti, ať je to nazvem, předmětem, rozsahem, 

obsahem i jejich zanikem.266 Lze ale konstatovat, že obě pojetí v zasadě zachovavají 

podobnou strukturu a podstatné znaky, když společné jmění manželů je do jisté míry 

vlastně projevem evoluce minulého bezpodílového spoluvlastnictví. 

265 ,,Občanský zákoník upravuje předmět bezpodílového spoluvlastnictví kogentně. Proto by byla  
neplatná např. dohoda manželů, že věc zděděná jen jedním z nich za trvání manželství bude patřit  
do bezpodílového spoluvlastnictví. Manželé si rovněž nemohou určit dohodou, že některá věc nebude  
vůbec v jejich bezpodílovém spoluvlastnictví. Žádný z manželů nemůže ze společných prostředků 
koupit věc do výlučného vlastnictví, a to ani se souhlasem druhého manžela.“ Nejvyšší soud 
Slovenské socialistické republiky, 2 Cz 51/73, [R 74/1973 civ.] ze dne 30. 5. 1974. LAZAR, J., 
ŠVESTKA, J. Občanské právo hmotné, 1. vydaní. Praha: Panorama, 1987. s. 264.

266 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 1803/2000 ze dne 26. 9. 2000. ŠARMAN, J. Přehled 
judikatury ve věcech majetkových vztahů mezi manžely. Praha: ASPI, 2006. s. 19.
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Věci, které byly k 1. 8. 1998 předmětem bezpodílového spoluvlastnictví 

manželů, se za předpokladu, že k tomuto datu bezpodílové spoluvlastnictví manželů 

existovalo, staly nadale součastí společného jmění manželů. Obdobné platilo i pro 

pohledavky a zavazky manželů, vzniklé před tímto datem, pokud dle nové pravní 

úpravy mohly být za součast SJM považovany.

Součastí společného jmění manželů se staly nově i věci sloužící k výkonu 

povolaní jednoho z manželů. Ty, které sloužily výkonu povolaní se do této doby 

součastí společného jmění manželů stat nemohly, jelikož se k tomuto datu nachazely 

ve výlučném vlastnictví, a tudíž součastí bezpodílového spoluvlastnictví manželů 

nebyly.

Současna podoba společného jmění manželů je velmi podobna, jen modernější 

a navíc také odstraňuje mnoha hlucha místa původní úpravy, a to v duchu již ustalené 

judikatury.267 Z toho důvodu, i z důvodu zachovaní rozsahu blíže v kapitole věnované 

současné pravní úpravě.268

1.8.3. Zanik manželství

Zakon o rodině, již tradičně, stanovil, že manželství zanika smrtí či prohlašením 

jednoho manžela za mrtvého, přičemž manželství zaniklo dnem, kdy se rozsudek soudu 

o prohlašení manžela za mrtvého stal pravomocným.269

Ideova proklamace v § 23 odst. 1, resp. že statní organy ve spolupraci 

se společenskými organizacemi a všemi občany jsou povinny napomahat upevňovaní 

manželství a rodiny zejména tím, že předchazejí příčinam, které by mohly vést 

k narušovaní pevnosti a trvalosti vztahů v manželství a v rodině, byla, stejně jako 

odst. 2 270 tohoto ustanovení, v roce 1998 zrušena.

V původním znění zakona o rodině byl také jediným rozvodovým důvodem 

kvalifikovaný rozvrat manželství. Naproti předchozí úpravě zakona o pravu rodinném 

267 SALAČ, J. Společné jmění manželů, Pravní praxe, 1998. č. 9. s. 557.
268 2.3.3.1. Společné jmění manželů
269 § 22 ZoR.
270 § 23 odst. 1 ZoR: ,,Lehkomyslný poměr k manželství je v rozporu se zájmem společnosti. Proto lze  

ke zrušení manželství rozvodem přistoupit jen ve společensky odůvodněných případech.“
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bylo odstraněno zjišťovaní viny toho z manželů, který se na tomto rozvratu podílel, 

a nově pouze stanovena povinnost soudu zjistit příčiny rozvratu manželství. Soud své 

zjištění měl uvést v odůvodnění rozvodového rozsudku271, přičemž jeho součastí měl 

být i výrok o úpravě prav a povinností rodičů k jejich nezletilým dětem pro dobu 

po rozvodu.272

Vagní formulace rozvodového důvodu jako stavu, v němž jsou vztahy mezi 

manžely tak važně rozvraceny, že manželství nemůže plnit svůj společenský účel, 

umožnila až do přijetí novely v roce 1998 aplikujícím organům podstatně měnit způsob 

interpretace tohoto ustanovení.273

Velka novela zakona o rodině s sebou přinesla další variantu rozvodu, tzv. 

rozvod smluvený, upravený v § 24a, a dale také do zakona implementovala tzv. 

tvrdostní klauzuli. Ačkoli s těmito novými ustanoveními do českého pravního řadu 

přibyl další způsob rozvodu, což se mimo jiné odrazilo i ve způsobu pojetí a dokazovaní 

kvalifikovaného rozvratu, tak přesto kvalifikovaný rozvrat manželství zůstal jediným 

přípustným rozvodovým důvodem.

Změny se dočkalo i celkové pojetí rozvodu. V původním znění zakon o rodině 

hovořil o rozvratu vztahů mezi manžely, naproti tomu v novelizované podobě jen 

o rozvratu manželství.

Komentařovou literaturou je zdůrazňovana skutečnost, že se nejednalo o pouhou 

formulační změnu, kterou novelizovana úprava již vlastně nijak nezohledňovala; 

§ 23 odst. 2 ZoR stanovil: ,,Lehkomyslný poměr k manželství je v rozporu se zájmem 

společnosti“ a ke zrušení manželství bylo možné přistoupit jen v případech společensky 

odůvodněných. „Neodpovědné jednání, které ohrožuje soulad, pevnost a trvalost  

manželských a rodinných vztahů; není jím však jednání, které je jen přiměřenou reakcí  

na závadné chování druhého manžela. Základním kritériem úvahy, zda je manželství  

účastníků vážně rozvráceno ve smyslu § 24 zák. o rod., jsou hlediska objektivní,  

271  § 25 v původním znění ZoR.
272 VESELÁ, R. et al. Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex 

Bohemia, 2003. Vývoj rodinného prava od roku 1963. s. 95-98.
273 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. Občanský zakoník II. Rodinné pravo, 

Komentař. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 448.
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v podstatě hlediska morálky socialistické společnosti.“274

Shora uvedeným rozhodnutím Nejvyššího soudu ČSSR byla reflektovana 

i obecně sdílena myšlenka, že rozvod manželství musí být odůvodněn nejenom zajmem 

manželů, ale také zajmem celé společnosti. 

Naproti tomu nové znění §24 ZoR upínalo svoji pozornost především na vztah 

manželů samotných a zdůrazňovalo nemožnost obnovení jejich vzajemného 

manželského soužití. Změna zrcadlila i postupnou proměnu společenských postojů 

k vnímaní rozvodu manželství, kdy se v roce 1998 z rozvodu jako  otazky 

celospolečenské stala soukroma zaležitost rozvadějících se manželů.

2. Institut manželství v současnosti

V druhé časti této prace bude blíže zkoumana současna podoba manželství, resp. 

popis stavu do jakého se manželství za více jak dva tisíce let své existence vyvinulo. 

I nadale z důvodu přehlednosti bude zachovana, tak jako v předchozí kapitole 

Historický vývoj institutu manželství, diferenciace problematiky na vznik manželství, 

prava a povinnosti manželů a rovněž zanik manželství, to vše v pravní úpravě účinné od 

1. 1. 2014.

2.1. Rodinné pravo v Novém občanském zakoníku

Prezidentem republiky byl 20. února 2012 podepsan zakon č. 89/2012 Sb., 

občanský zakoník.275 Kodex, čítající více jak tři tisíce paragrafů, byl ve Sbírce zakonů 

České republiky publikovan shodou okolností pod symbolickým číslem 89/2012, 

evokujícím významný rok 1989 v českých novodobých dějinach.276

Nový občanský zakoník nahradil s účinností k prvnímu lednu 2014 zakon 

č. 40/1964 Sb., občanský zakoník, kterým byly i přes četnou sbírku novelizací zejména 

v polistopadovém období, upravovany zdejší společenské poměry bez tří měsíců 

padesat let. Vstupem v účinnost nového zakladního předpisu soukromého prava však 

274 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR sp. zn. 3 Cz 13/69 ze dne 24. 6. 1969.
275 Dale také ,,o. z.“.
276 K tomu např. ELIÁŠ, K. Nový občanský zákoník ve Sbírce zákonů. Pravní rozhledy, 2012. č. 7. s. 229 

a nasl.
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došlo k aktivní derogaci celé řady dalších pravních norem, a to ať už zakonného277, či 

podzakonného charakteru. Spolu s občanským zakoníkem vešel v účinnost také zakon 

č. 91/2012 Sb., o mezinarodním pravu soukromém, kterým jsou regulovany manželské 

svazky se zahraničním prvkem.

Zcela zasadní a dost možna i největší změnou, kterou Nový občanský zakoník 

do oblasti prava manželského přinesl, byla absorpce prava rodinného do jeho druhé 

časti, čímž byl v souladu s věcným zaměrem278 překonan výše popsaný sovětský model 

odvětvové samostatnosti rodinného prava.279

,,Skutečnost, že rodinné právo bylo od občanského práva odděleno jako  

legislativně samostatné, od občanského práva odlišné právní odvětví, představuje jeden  

z nejhlubších a nejzávažnějších praktických a ideologických rozdílů, jimiž  

se socialistický systém práva liší od systému práva buržoazního“.280

Tvůrci civilního kodexu je ospravedlňovano opuštění sovětského modelu tím, 

že „obnova dualismu soukromého a veřejného práva odůvodňuje i návrat rodinného 

práva do civilní kodifikace obsahující všeobecná právní pravidla pro soukromý život –  

neboť nic není víc soukromé než vnitřní život rodiny.“281 Odbornou veřejností je takové 

pojetí zpravidla přijímano pozitivně.282

V této souvislosti si ale nelze odpustit, že předchazející pravní úprava institutu 

manželství, a to zejména po novele v roce 1998, byla ve své podstatě dostačující a ta 

nynější na ni ve všech ohledech velmi úzce navazuje. Ostatně jak bude uvedeno dale: 

jistých změn se manželství sice dočkava, ale pouha skutečnost, že nyní je spolu s celou 

materií rodinného prava integrovano do občanském zakoníku, z ní ještě sama o sobě 

277 Např. zakon č. 513/1991 Sb., obchodní zakoník, zakon č. 116/1990 Sb., o najmu a podnajmu 
nebytových prostor, zakon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, 
zakon č. 83/1990 Sb., o sdružovaní občanů atd.

278 Věcný zaměr Ministerstva spravedlnosti č.j. 2623/00-L ze dne 21. 1. 2001.
279 K tomu např. ELIÁŠ, K. Co nového doma? Rodinné právo v novém občanském zákoníku, in ELIÁŠ, 

K., HAVEL, B., BEZOUŠKA, P., ŠUSTROVÁ, D. Občanské právo pro každého. Praha: Wolters 
Kluwer, a.s., 2013. s. 162 a nasl.

280 KNAPP, V. Systém československého socialistického práva v historii čtyřiceti let. Pravník, 1985. 
s. 445 a nasl.

281 ELIÁŠ, K. et al. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 
Praha: Wolters Kluwer, 2013. s. 162.

282 např. RADVANOVÁ, S. et al. Občanské právo hmotné 3. Díl čtvrtý. Rodinné pravo. 5. jubilejní 
aktualizované vydaní. Praha: Wolters Kluwer, 2009. s. 20.
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nutně kvalitnější pravní úpravu udělat nemůže.

2.2. Vznik manželství

2.2.1. Zasnoubení

Ačkoli se v mnohém Nový občanský zakoník nechal inspirovat pravě 

Všeobecným zakoníkem občanským, tak naproti němu pravní úpravu zasnoubení 

neposkytuje. Nejenže zasnoubení neupravuje, dokonce jím není ani zmíněno, ale stejně 

tak jako zakon o rodině283 s pojmem snoubenci v § 656 odst. 1284 pracuje.

Nyní je zasnoubení o to více chapano jako ryze společensko-kulturní institut, 

k čemuž ostatně bez pochyb přispělo faktické vymizení věna. Lze si ale de lege ferenda 

představit situace, kdy by se zakonna úprava zasnoubení mohla jevit jako žadoucí.

Založení sankční povinnosti za pouhé nedostaní svého slibu o budoucím 

uzavření manželství s konkrétní osobou je z pohledu současného prava neproveditelné; 

představme si ale, že byly dovršeny veškeré svatební přípravy, vše bylo třetím osobam 

uhrazeno a jeden ze snoubenců se nedostavil ke sňatečnému obřadu s tím, že to myslel 

pouze jako žert.285 V obdobném duchu lze vykonstruovat jistě realnější situaci, kdy 

dojde k darovaní hodnotného daru snoubencem druhému snoubenci (typicky snubní 

prsten) a k uzavření manželství nakonec nedojde.

Jistě, snoubencům nejsou dany žadné překažky ke smluvní úpravě vzajemných 

prav a povinností, třeba i za použití suspenzivní podmínky, tedy např. ,,dojde-li  

k uzavření manželství“. Vzhledem ale k bizarnosti takovýchto ujednaní a empirickým 

zkušenostem se lze domnívat, že mnoho podobných podmínek a zavazků uzavírano 

nebude.

Zůstava tak otazkou, z jakého důvodu se recentní manželské pravo k institutu 

zasnoubení vůbec nevyjadřuje a zda se jedna o projev kontinuity rodinného prava, kde 

283 § 2 ZoR.
284 „Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají  

vstoupit do manželství (dále jen „snoubenci“).“
285 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z. České rodinné právo. 2. opravené a doplněné vydaní. 

Pravnicka fakulta Masarykovy univerzity. Brno: Doplněk, 2001. s. 52.
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celkově změn není ve srovnaní s předchazejícím zakonem o rodině mnoho, či je autory 

kodexu úprava majetkových vztahů snoubenců před vstupem do svazku manželského 

považovana za obecně dostačující.

I přes shora uvedené příklady, které jsou realné, nikoliv ale neřešitelné skrze 

obecna ustanovení občanského zakoníku286, lze shledat absenci pravní úpravy 

zasnoubení za vhodnou. Zasnoubení je v současné době, ale bylo již i v době téměř sta 

let minulé, institutem především tradičního významu a společenských konsekvencí, kdy 

s jeho nedodržením nelze spojovat žadné sankce. Pojetí zasnoubení jako nezavazného 

konsensu mezi snoubenci, že spolu hodlají vstoupit do manželství, se jeví jako spravné 

řešení a je zcela namístě jej i nadale ponechat v ryze dispozitivní podobě.

2.2.2. Předoddavkové řízení

Předoddavkovým neboli předsňatkovým řízením se rozumí obligatorní proces, 

v jehož ramci je ověřovana totožnost snoubenců spolu s jejich způsobilostí k řadnému 

uzavření manželství, a to ať už formou sňatku občanského, tak církevního. Kontrolovan 

je zejména věk, pohlaví a existence případných zakonných překažek vstupu 

do manželství. Tento postup nachazí svoji úpravu především v zakoně č. 301/2000 Sb. 

o matrikach, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů287, na který § 664 o. z. 

přímo odkazuje.

Předdodavkové řízení je provaděno u organu veřejné moci, kterým je matriční 

úřad, v jehož spravním obvodu ma být manželství uzavřeno.288 Tomuto úřadu je 

snoubenci adresovana písemna žadost o provedení sňatečného obřadu spolu 

s vyplněným předepsaným tiskopisem nazvaným Žadost o uzavření manželství. 

Žadatelé o uzavření manželství jsou také úřadu povinni předložit na zakladě § 33 

až § 37 Mat. Z. příslušné doklady.289

Tyto doklady, dle § 33 odst. 2 zakona o matrikach není nutné předkladat, jestliže 
286 Např. § 2068 a nasl. zakona č. 89/2012 Sb., občanský zakoník (odvolaní daru).
287 Dale jen ,,matriční zakon“ nebo ,,Matr. Z“.
288 § 32 a nasl. Matr. Z.
289 Platný doklad, kterým je možné prokazat totožnost, rodný list, doklad o statním občanství, výpisy 

z evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu, pravomocný rozsudek o rozvodu 
předchozího manželství, popřípadě doklad o zaniku registrovaného partnerství nebo úmrtní list 
zemřelého manžela či prohlašení za mrtvého manžela či partnera.
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si matriční úřad skutečnosti v nich uvedené může ověřit sam nebo je jsou žadatelé 

schopni prokazat svými občanskými průkazy. Stejně tak není žadatelům uložena 

povinností tyto doklady předkladat v případě přímého ohrožení života některého 

ze snoubenců. A konečně ani tehdy, pokud by bylo opatření stanovených dokladů 

spojeno s jen těžce překonatelnými překažkami – organ veřejné moci může na zakladě 

spravního uvažení jejich předložení prominout. Poslední uvedené se nejčastěji týka 

cizinců se statuty uprchlíků nebo žadatelů o azyl v České republice.290 

Z ustanovení 664 odst. 2 o.z. však jasně plyne, že na rozhodnutí o prominutí 

předložení dokladů neexistuje žadný pravní narok - jedna se o diskreční pravomoc 

příslušného matričního úřadu a navíc případné prominutí dopada pouze na doklady 

prokazující sňatečnou způsobilost, nikoliv již doklady prokazující totožnost 

snoubenců.291

Pokud by jeden z budoucích manželů byl cizincem, in eventum osobou 

s povolením k trvalému pobytu na území ČR, jsou zakonem vyžadovany i další 

dokumenty, jejichž předložení před uzavřením manželství je obligatorní. Jedna 

se o doklad o pravní způsobilosti uzavřít manželství292, který není starší šesti měsíců, 

dale potvrzení vydané Policií České republiky o opravněnosti pobytu na území České 

republiky,293 jež nesmí být ke dni uzavření manželství starší sedmi pracovních dnů, 

a také je-li manželství uzavírano prostřednictvím zastupce je nutné potvrzení o tom, že 

manželství bude v domovském statě uznano za platné a pravně bezvadné.

Zakon o rodině vyžadoval po snoubencích dle § 6 odst. 1 ještě učinění dalších 

prohlašení, a to již v samotné písemné žadosti o uzavření manželství. Snoubenci byli 

povinni uvést, že jim nejsou znamy žadné okolnosti, které by vylučovaly uzavření 

manželství. Dale, že znají vzajemný zdravotní stav a uvažili úpravu svých majetkových 

poměrů, a to včetně uspořadaní budoucího bydlení a hmotného zajištění rodiny v době 

290 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z. České rodinné právo. 3. přepracované a doplněné vydaní. 
Praha: Doplněk, 2006. s. 60.

291 ŠVESTKA, J. et al. Občanský zákoník. Komentař. Svazek II. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 24.
292 § 48 odst. 1 zakona č. 91/1989 Sb., o mezinarodním pravu soukromém a procesním, ve znění 

pozdějších předpisů (dale také ,,ZMPS“): „Způsobilost osoby uzavřít manželství, jakož i podmínky 
jeho platnosti, se řídí právním řádem státu, jehož je tato osoba občanem.“ S ohledem na tzv. výhradu 
veřejného pořadku je tato způsobilost posuzovana také z hlediska českého prava.

293 § 35 odst. 2 Matr. Z.: ,,(...)to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu  
Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky.“
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po uzavření manželství. Toto prohlašení bylo pouze informativní povahy ve vztahu 

k matričnímu úřadu a v žadném případě zavazkem k uzavření jakékoli tzv. 

předmanželské smlouvy.

Oproti minulému stavu účinna pravní úprava již neuklada snoubencům 

provedení takového prohlašení, občanský zakoník pouze stanoví, že snoubenci prohlasí 

výše uvedené při sňatečném obřadu a to dříve, než je jimi učiněn sňatečný projev 

vůle.294

Výstupy z předsňatkového řízení se liší dle toho, zda byl snoubenci žadan sňatek 

občanský nebo církevní. V případě sňatku občanského je matričním úřadem 

stanoveno295 datum sňatku a celé předoddavkové řízení je zakončeno až samotným 

sňatečným obřadem. Jde-li o druhý typ sňatku, je v případě kladného rozhodnutí 

snoubencům vydano osvědčení o způsobilosti uzavřít manželství, a tím je spravní řízení 

ukončeno a snoubenci nasledně toto osvědčení předloží oddavajícímu. 

Další možností rozhodnutí je provedení tzv. delegace, kdy k žadosti snoubenců 

je jim vydano povolení k uzavření manželství před jiným matričním úřadem než 

příslušným podle zakona. Poslední možnou alternativou je vydaní zaporného 

rozhodnutí, jímž se žadosti o uzavření manželství nevyhovuje. V tomto případě se jedna 

o rozhodnutí definitivní povahy, vůči kterému zakon podaní odvolaní nepřipouští.296

2.2.3. Formy sňatku

Všeobecný zakoník občanský stanovil v původním znění obligatorní církevní 

formu sňatku. Obřad civilní byl připuštěn až v roce 1868 výhradně pro osoby, kterými 

byl z taxativně uvedených důvodů sakralní obřad odmítan. Od dva roky později umožnil 

ABGB civilní sňatek pro osoby bez naboženského vyznaní, případně pro ty, které 

nebyly členy žadné ze statem uznaných církví. 

Až na konci dvacatých let minulého století se spolu s účinností manželské 

294 § 655 o. z.
295 ,,V případě, že snoubenci žádají o občanský sňatečný obřad, tak v rámci řízení je dohodnuto datum 

obřadu a místo jeho uskutečnění.“ ŠVESTKA, J. et al. Občanský zákoník. Komentař. Svazek II. 
Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. s. 23.

296 HRUŠÁKOVÁ, M. a kolektiv. Zákon o rodině. 4. vydaní. Praha, 2009. s. 26.
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novely český pravní řad dočkal dvou rovnopravných forem sňatku, aby byla tato 

možnost výběru opět od 1. ledna 1950 až do roku 1992 omezena. Obě formy sňatku 

byly zrovnopravněny, jak je výše uvedeno, novelou zakona o rodině č. 234/1992 Sb. 

V roce 1998 došlo ke změně terminologie a ze sňatku civilního se stal sňatek 

občanský.297

Tento stav zůstal zachovan do současnosti, a tudíž je možné nadale rozlišovat 

dvě zakonem stanovené a rovnocenné formy sňatku, přičemž rozlišovacím kritériem je 

na zakladě § 657 o. z. organ, před kterým dojde k projevu vůle snoubenců, že spolu 

vstupují do manželství. Dle zmíněného ustanovení jím může být organ moci veřejné 

– pak se jedna o sňatek občanský, nebo církev či naboženska společnost u sňatku 

církevního. Snoubencům je plně dano pravo zvolit si formu uzavření manželství, 

přičemž oběma z nich jsou přiznany shodné konstitutivní účinky.

Občanský zakoník zcela přebíra úpravu vyjadřenou v § 10 ZoR a možnost 

případné duplicity sňatku církevního a občanského při uzavíraní manželství upravuje 

v § 670 shodně, tedy jestliže uzavřou snoubenci sňatek občanský, pak nasledné 

naboženské a církevní obřady nemají žadných pravních nasledků a nejsou z pravního 

hlediska jakkoli relevantní.298 V druhém odstavci příslušného ustanovení je zakonem 

přejat explicitní zakaz uzavření sňatku občanského, došlo-li již k uzavření sňatku 

církevního.

Věcný zaměr k občanskému zakoníku schvalený usnesením Vlady ČR č. 345 

ze dne 18. dubna 2011 počítal pouze se sňatkem civilním, který měl jako jediný 

vyvolavat statusové účinky. „V samém závěru příprav návrhu nového civilního kodexu  

bylo politicky rozhodnuto, že vhodnější je řešení, které občanským sňatkům postaví  

na roveň některé sňatky církevní, a to s ohledem na sociální citlivost odlišného státního  

zásahu do soukromého života osob poté, co byly církevní sňatky s právně statusovými  

účinky do našeho právního řádu v roce 1992 zavedeny.“299

297 Blíže 1.8.1. Vznik manželství
298 ,,V katolické církvi by měl takový postup opodstatnění pouze v případě „zplatnění“ manželství  

kanonicky neplatného. Naproti tomu vzniklo-li platné manželství formou církevního sňatku, nelze  
následně uzavírat jakýsi další sňatek formou občanskou.“ HRDINA, I. A. Církevní sňatek po novele  
zákona o rodině. Pravník [online]. 03/1999, č. 03/1999, [cit. 2011-04-05]. 
Dostupný na: http://casopispravnik.juristic.cz/e3/1990/1999/clanek/prstati/220573/. 

299 ELIÁŠ, K. et al. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Praha: 
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Radikalní změna, kterou by byla opět stanovena obligatorní občanska forma 

sňatku, byla nakonec zamítnuta. Argumentací užitou proti zavedení povinné formy 

civilního sňatku bylo, že tímto bude snoubencům odepřeno pravo svobodné volby 

formy uzavření manželství, což však není v zasadě pravdou. Snoubencům by nadale 

bylo umožněno absolvovat církevní sňatek, pouze by se mu nedostavalo konstitutivního 

účinku.

Velmi přiléhavě komentuje doc. Kralíčkova: „Má-li tento kodex soukromého 

práva chránit osobnost a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí  

a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých (§ 3 odst. 1 NOZ) a má-li dostát svému cíli  

a účelu vyjádřenému v důvodové zprávě slovy, kodex soukromého práva se přihlašuje  

k zásadám práva přirozeného a staví na nich, měl by dát člověku právo vyjádřit svoji  

svobodu, také jde-li o volbu formy uzavření manželství“.300

Přes případné zhoršení vztahu statu s církvemi a naboženskými společnostmi, 

spolu se zintenzivněním procesu jejich sekularizace, mohlo by dojít i k dalším průtahům 

a důvodné nejistotě v souvislosti s přijímaním občanského zakoníku v ramci 

legislativního procesu. Lze připomenout stale ještě trvající odpor časti odborné, 

především ale snad laické veřejnosti i k několika par archaismům novému kodexu 

vlastních, tak je jasné, že rozdmýchavaní dalších hysterií v souvislosti s obligatorní 

formou občanského sňatku by bylo krajně nežadoucí.

Nelze najít žadného rozumně obhajitelného důvodu, proč by snoubencům mělo 

být upírano pravo volby formy uskutečnění sňatku. Pro každou svobodnou společnost je 

zcela zasadní ochrana přirozeněpravních východisek a dalších obecně uznaných zasad 

prava a spravedlnosti, ze kterých soukromé pravo vyvěra.301

Definitivní rozhodnutí ponechat fakultativně obě formy sňatku je jednoznačně 

vhodné, a to jak z  hlediska komplexního vývoje českého manželského prava počatku 

21. století, tak v navaznosti na tradice české společnosti v době před obdobím totality. 

Intenzivní vměšovaní statu do zaležitostí tohoto typu, nesloužící k ochraně osob, 

Sagit, 2012. s. 288.
300 KRÁLÍČKOVÁ, Z. Poznámka k obligatornosti civilního sňatku v návrhu nového občanského kodexu. 

Pravní rozhledy, 2006. č. 4.
301 Srov. § 3 odst. 3 o. z.
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a zejména ani nezletilých dětí, lze považovat za nekoncepční a v přímém rozporu 

s principy a teoretickými východisky občanského, rodinného a manželského prava 

evropského moderního liberalnědemokratického pravního statu.

2.2.3.1. Sňatek občanský

Občanský zakoník v § 657 odst. 1 stanovuje, že pokud je sňatek uzavíran před 

organem moci veřejné, jedna se bez dalšího o sňatek občanský. Nasledující ustanovení 

občanského zakoníku odkazuje na pravní předpis, kterým je organ moci veřejné 

provadějící sňatečný obřad.302

Osoba oddavajícího je nově upravena v § 11 odst. 1 Matr. Z, stejně jako 

taxativní výčet osob303, které spadají do organu představujícího matriční úřad. Tento 

způsob se jeví vhledem k veřejnopravní povaze matričního zakona mnohem 

elegantnější, než který podaval ZoR v § 4 odst. 1304 a dale v druhém odstavci výčet osob 

ještě nadale rozvaděl. Dle zakona o rodině305  muselo být učiněno prohlašení o uzavření 

manželství v přítomnosti zaměstnance306 místně příslušného matričního úřadu – tento 

požadavek nyní našel své místo v § 657 o. z.

Místem, kde může být manželství uzavřeno, je takové místo, na kterém dochazí 

k uzavíraní občanských sňatků pravidelně. Za takovéto obvyklé místo lze považovat 

např. obřadní síně v budovach obecních úřadů, příp. jiné místo, které obecní úřad pro 

občanské sňatky povětšinou využíva.

Ze zakonné dikce však nevyplýva žadné omezení, proč by ve výjimečných 

případech místem pro celebrovaní manželství nemohlo být i nějaké jiné místo, 

v krajních případech se nachazející např. pod zemským povrchem či nad ním. Zakon 

302 Dle Důvodové zpravy k § 658 o. z. je tímto předpisem zak. č. 128/2000 Sb., o obcích. Jelikož ale tato 
norma neobsahuje jediné ustanovení, týkající se organu, u kterého by probíhal sňatečný obřad, je tento 
odkaz s nejvyšší pravděpodobností nespravný.

303 Starosta, místostarosta nebo pověřený člen zastupitelstva obce, městské časti hlavního města Prahy, 
městských obvodů nebo městských častí územně členěných statutarních měst, které jsou matričním 
úřadem.

304 Blíže např. HRUŠÁKOVÁ, M. et al. Zákon o rodině; Zákon o registrovaném partnerství. Komentař. 
4. vydaní. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 15. nebo VESELÁ, R. et al. Rodina a rodinné právo: historie,  
současnost a perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. s. 114-115.

305 § 4 odst. 1 a 2 ZoR.
306 Za zaměstnance je považovan matrikař, který složil zkoušku odborné způsobilosti podle § 9 zakona 

č. 301/2000 Sb., o matrikach, ve znění pozdějších předpisů.
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pouze stanovuje, že k určení místa je nutné, aby organ veřejné moci přihlížel i k vůli 

snoubenců.

K příslušnému ustanovení je důvodovou zpravou konkretizovano, že ,,výraz  

,určí' nemá nikterak imperativní podtext, jde jen o to, že správní orgán jinak jednat  

neumí. Výslovně se stanoví, že vůle snoubenců (zvláštní přání, pokud jde o vhodné místo  

obřadu) má být pro úřad relevantním zřetelem.“ Zvolení sňatečného místa je tak 

v zasadě zaležitostí konsenzu mezi snoubenci, matrikařem a oddavajícím, přičemž 

jediným limitem je skutečnost, že by vždy měla být zachovana přítomnost dvou svědků, 

zasada veřejnosti a slavnostní forma obřadu.

Vlastní průběh sňatečného obřadu je upraven v § 659 o. z . : ,,Manželství  

se uzavírá tak, že osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba, která jedná  

za orgán oprávněné církve, položí snoubencům jako oddávající otázku, zda spolu chtějí  

vstoupit do manželství;(…).“ 

Vzhledem k tomu, že zakon o rodině k průběhu samotného občanského sňatku 

nestanovil ničeho a jeho obvykla forma byla v podstatě formou obyčejovou a otazkou 

ustalené praxe, zachovanou z pravní úpravy davno minulé, lze hodnotit i tuto relativně 

skromnou, jistě ne však zcela nezbytnou, zmínku jako vhodnou.

2.2.3.2. Sňatek církevní

Jedinou možnou alternativou ke sňatku občanskému je, jak již bylo v této praci 

mnohokrat předeslano, sňatečný obřad církevní. Zakladním rozdílem je, že sňatečna 

prohlašení o uzavření manželství jsou snoubenci činěna před příslušnými organy 

registrované církve nebo registrované naboženské společnosti307 Takovou církví může 

být pouze ta, ktera splňuje požadavky308 dané zakonem č. 3/2002 Sb., o svobodě 

naboženského vyznaní a postavení církví a naboženských společností a o změně 

některých dalších zakonů, ve znění pozdějších předpisů, na nějž § 657 odst. 2 o. z. 

přímo odkazuje.

307 Dale také jen ,,církev“. 
308 § 7 odst. 1 písm. d) zakona č. 3/2002 Sb.: „Registrovaná církev a náboženská společnost může  

za podmínek stanovených tímto zákonem k plnění svého poslání získat oprávnění k výkonu těchto  
zvláštních práv konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky podle zvláštního právního  
předpisu.“
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Uzavření manželství před jinou než statem registrovanou naboženskou 

společností či církví pravní řad České republiky nepřipouští. Je však nutné uvést, 

že příslušný církevní organ se nestava organem moci veřejné, ani organem plnícím jeho 

funkci. ,,Jeho výsada spočívá pouze v tom, že úřední akt, který by byl jinak uznán jen  

církví, je státem povýšen na akt, který uznává i stát sám.“309

Dle zakonné úpravy jsou snoubenci povinni předložit oddavajícímu osvědčení 

vydané příslušným matričním úřadem o tom, že splnili veškeré zakonné požadavky pro 

uzavření platného manželství, od jehož vydaní neuplynulo více jak 6 měsíců310, přičemž 

volba místa uskutečnění sňatku, stejně jako pověření konkrétní osoby oddavajícího je již 

plně ponechano kompetenci příslušné církve v ramci úpravy jejích interních předpisů.311

2.2.4. Sňatečný obřad

V navaznosti na vydaní kladného rozhodnutí, jímž bylo ukončeno předsňatkové 

řízení, přichazí na řadu absolvovaní vlastního sňatečného obřadu. Zakon žadnou definici 

tohoto nově zavedeného pojmu nepodava, obecně jej ale chape jako slavnostní proces 

uzavíraní manželství, což je koneckonců i s jeho druhým atributem – veřejností, 

vyžadovano přímo zakonem.

Potřeba přítomnosti veřejnosti historicky pramení ze snahy k potlačení tajných 

sňatků.312 Ceremonie v tomto ohledu může být konana na kterémkoli místě, kam není 

zakazan přístup jiným osobam, než těm, jejichž přítomnost u obřadu je zcela nezbytna, 

tj. snoubencům, svědkům a oddavajícímu. U sňatku občanského ještě matrikaři 

a případně tlumočníkovi. 

Požadavkem slavnostnosti je pak zdůrazňovana významnost institutu manželství 

a jeho uzavření. Slavnostnost spočíva zpravidla v samotné ceremonii, způsobu, jakým ji 

oddavající vede, v její důstojnosti, i v chovaní přítomných svatebčanů.313

309 RADVANOVÁ S. et al. Občanské právo hmotné 3. Díl čtvrtý: Rodinné pravo. 5. jubilejní 
aktualizované vydaní. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2009. s. 30.

310 Srov. § 4b odst. 2 ZoR, který staří dokumentů limitoval 3 měsíci.
311 § 663 odst. 2 o.z.
312 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z. České rodinné právo. 2. opravené a doplněné vydaní. 

Pravnicka fakulta Masarykovy univerzity, Brno: Doplněk, 2001. s. 49.
313 RADVANOVÁ, S., ZUKLÍNOVÁ, M., Kurs občanského práva: Instituty rodinného práva. 

1. Vydaní. Praha: C. H. Beck, 1999. s. 20.
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Sňatečný obřad nelze vykonat bez dvou svědků, jejichž přítomnost je obligatorní 

podmínkou, vyžadovanou jak pravem mezinarodním314, tak vnitrostatním315. Bližší 

určení osob svědků pravní úprava nepodava a jakékoliv omezení, ať už na zakladě věku, 

pohlaví nebo narodnosti by mohlo být považovano za diskriminační. 

Nicméně i na osoby svědků sňatečného obřadu je nutno aplikovat obecné 

ustanovení občanského zakoníku, týkajícího se svědků, tedy aby v případě pochybností 

o sňatečném obřadu byli schopny podat svědectví.316 Jejich přítomnost, nehledě 

na otazku zachovaní tradice a quasi zvýšení slavnostnosti obřadu, je odůvodňovana 

především funkcí důkazní.

2.2.4.1. Sňatečna prohlašení a prohlašení o příjmení

Před tím, než je snoubenci učiněn vlastní projev vůle o tom, že spolu hodlají 

vstoupit do manželství, jsou povinni během sňatečného obřadu uvést dle § 665 o. z., 

že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by jim v uzavření manželství bránily, a dále  

že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích majetkových  

poměrů, svého bydlení a hmotného zajištění po uzavření manželství.“ Toto prohlašením 

nahrazuje svým způsobem institut ohlašek. 317

Případné nedostatky v pravdivosti těchto prohlašení jsou bez pravních nasledků 

a nelze na jejich zakladě konstruovat žadné sankce, např. v podobě neplatnosti či 

dokonce neexistence manželství.318

V navaznosti na shora uvedené je možné konstatovat, že tyto skutečnosti jsou 

snoubenci uvaděny již v průběhu předchazejícího předsňatkového řízení v Dotazníku 

314 Úmluva o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a o registraci manželství, 
uveřejněna pod vyhlaškou ministra zahraničních věcí č. 124/1968 Sb.

315 § 656 odst. 2. o.z.
316 § 39 odst. 2 o.z.: „Svědky mohou být jen osoby, které na prohlášení a jeho obsahu nemají zájem  

a nejsou nevidomé, neslyšící, němé nebo neznalé jazyka, v němž je prohlášení učiněno. Svědci musí  
prohlášení podepsat a být schopni potvrdit schopnost prohlašujícího jednat a obsah jeho prohlášení.“

317 Blíže např 1.3.2.1. Vznik manželství, 1.4.1.2. Manželska smlouva. (Obecně se jednalo o jeden 
ze způsobů z j i šťovaní , zda neexis tu j í překažky uzavření sňatku . Oh lašky byly 
zavedeny 4. lateranským koncilem, zapisovaly se do knih ohlašek, navíc byly předepsany i statním 
pravem (§ 70-82 ABGB). Později v období komunistického režimu byly ohlašky statní mocí zakazany 
a po revoluci již znovu neobnoveny).

318 Blíže např. ŠVESTKA, J. et al. Občanský zákoník. Komentař. Svazek II. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 
2014. s. 26.
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o uzavření manželství (opět bez jakýchkoli pravních konsekvencí), a tak ani jejich úplna 

absence během sňatečného obřadu by neměla vést k zabranění vzniku manželství. 

Pravní nerelevantnost ale nemění nic na faktu, že veřejně učiněna prohlašení snoubenců 

mají dozajista svoji společenskou vahu a snoubence mohou vést k opětovnému zvažení 

všech podstatných skutečností před významným životním mezníkem – vstupem 

do manželství.

Manželství vznika svobodným a úplným souhlasným projevem vůle (liber ac 

plenus consensus) muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství, že spolu vstupují 

do manželství.319 Adjektivum úplný bylo přejato z pojmu free and full consent  

z relevantních mezinarodních smluv, kde výraz ,,full“ je obecně chapan jako dokonalý, 

bezvadný, řadný či perfektní a ,,v tomto smyslu je třeba použitý výraz 'úplný' vykládat“, 

dodava důvodova zprava k občanskému zakoníku.

Co by přesně mělo být obsahem sňatečného prohlašení není v pravní rovině 

upraveno. Běžna praxe je ale takova, že je oddavajícím postupně každému ze snoubenců 

položena otazku, zda dobrovolně vstupuje do manželství s druhým přítomným 

snoubencem. Odpoví-li oba snoubenci na otazku oddavajícího kladně ano, je manželství 

prohlašeno oddavajícím za řadně uzavřené.

Protože jde o pravní skutečnost spočívající v pravním jednaní, tak zakladním 

předpokladem k platnosti pravního jednaní snoubenců a zaroveň vyvolaní jimi 

zamýšlených pravních nasledků musí být splněny všechny zakonné podmínky. Pokud 

by nebyla vůle snoubenců svobodna, važna, určita a prosta omylu či byla by vynucena 

fyzickým nebo psychickým nasilím (tzv. bezpravní výhrůžka), nasledkem takového 

jednaní by bylo prohlašení manželství za neplatné či zdanlivé.320

V průběhu sňatku musí snoubenci učinit ještě prohlašení konstitutivní povahy 

o svých budoucích příjmeních. Zakonem jsou poskytovany tři eventualní možnosti 

volby příjmení nejen budoucích manželů, ale i příjmení jejich případných, ještě 

nenarozených potomků. 

Dle § 660 o. z. si mohou určit, že příjmení jednoho z nich bude jejich příjmením 
319 § 656 odst. 1. o. z.
320 ,,Vadná je i vůle simulovaná (tzv. jednání na oko), která by měla za následek manželství zdánlivé“  

ŠVESTKA, J. et al. Občanský zákoník. Komentař. Svazek II. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 6.
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společným. Již tradičně se na našem území jedna o příjmení muže, ale snoubencům 

samozřejmě nic nebraní v tom, aby to bylo současné příjmení ženy.

Muž i žena si také mohou ponechat sva dosavadní příjmení. Potom je nutné 

s ohledem na § 661 o. z., aby určili, které z jejich dosavadních příjmení bude příjmením 

jejich společných děti. Pokud je snoubenci zvolena tato alternativa, tak i do budoucna 

jim zůstava cesta ke společnému příjmení stale otevřena. Bez žadného časového 

omezení, nicméně stale v době trvaní manželství, je jim přiznano pravo  na učinění 

prohlašení před organem veřejné moci, že se oba dohodli na společném příjmení.

Jestliže by se narodilo společné dítě, jehož příjmení by bylo shodné s tím 

z manželů, který by si přal své změnit na příjmení druhého manžela, došlo by ex lege 

i ke změně příjmení nezletilého dítěte.

Poslední možností, uvedenou v § 662 odst. 2 o. z., je užití tzv. připojovaného 

příjmení, kterým se nahrazuje příjmení zdvojené. Podstata připojovaného příjmení tkví 

ve skutečnosti, že je snoubenci stanoveno příjmení společné a ten snoubenec, jehož toto 

přímení původně nebude, k němu připojí své příjmení dosavadní.

2.2.5. Okamžik vzniku manželství

Zakonem je nyní přesně definovan okamžik, ve kterém dochazí k uzavření 

manželství. Explicitně tak vyplýva z § 659 o. z., jenž stanovuje, že manželství vznikne 

kladnou odpovědí obou snoubenců na otazku oddavajícího, zda spolu chtějí vstoupit 

do manželství. Pravidlem zůstava prosté ano321, přičemž vznik manželství nastava 

momentem, kdy je kladna odpověď vyslovena druhým ze snoubenců.322

Recentní úprava se tak dočkala významného zpřesnění – zakon o rodině 

okamžik vzniku manželství blíže nespecifikoval. Pouze uvaděl, že se manželství uzavíra 

souhlasným prohlašením muže a ženy učiněným před příslušným organem.323 Tím 

u odborné, zejména pak akademické, veřejnosti dochazelo k různým nazorovým 

proudům, spekulujících, zda manželství vznika již  okamžikem vyslovení druhého ano 

321 ŠVESTKA, J. et al. Občanský zákoník. Komentař. Svazek II. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. s. 13.
322 ELIÁŠ, K. et al. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Praha: 

Sagit, 2012. s. 289.
323 § 3 odst. 1 ZoR.
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či až prohlašením oddavajícího o platném uzavření manželství.

Naproti příznivcům teorie vzniku manželství prohlašením oddavajícího324 lze 

považovat za mnohem vhodnější pojetí současného zakona. Ačkoli se totiž manželství 

dočkalo ze strany pozitivního prava relativně velké pozornosti, rozhodně mu nelze 

upírat jeho přirozeněpravní povahu, a tak se jako pravně necitlivé a ve své 

podstatě nelogické  jeví popíraní konstitutivního významu projevu vůle snoubenců. 

Je zcela namístě, aby nasledné prohlašení oddavajícího o vzniku manželství, 

jakkoli je zakonem vyžadovano, bylo pouze deklaratorního charakteru, o to více, pokud 

jsou snoubenci, resp. manželé výlučnými účastníky manželství.

Zakonodarce připouští i jiný okamžik vzniku manželství. U církevního sňatku je 

možné, aby byla projevena vůle snoubenců jiným způsobem než tradičním pro sňatek 

občanský, a tak celkový průběh obřadu může být modifikovan.325 I v případě 

nestandardního obřadu však musí být bezpodmínečně zřejmé, že snoubenci prohlašují 

svoji skutečnou sňatečnou vůli.326

2.2.6. Uzavíraní manželství ve zvlaštních situacích

 V životě mohou nastat situace, kdy není v realných možnostech snoubenců, aby 

splnili všechny výše uvedené požadavky. Zakon jim poskytuje jistou benevolenci 

k jinak obligatorním podmínkam, vyžadovaným k řadnému uzavření manželství. Tím 

tak nejen, že snoubencům neupíra pravo vstupu do manželství, ale ve svém důsledku 

i uzavíraní manželství stimuluje.

2.2.6.1. Uzavíraní manželství v případě přímého ohrožení života

V zajmu předchazení zneužití zakonného dispenzu v situacích ad absurdum je 

vyžadovano, aby ohrožení života snoubence dosahovalo jisté intenzity. Teorie dovozuje, 

že musí jít o takové ohrožení života, při kterém by se snoubenec řadného sňatečného 

324 Např. HADERKA, J. Oddavky, nulity a neexistence manželství od účinnosti zákona č. 91/1998 Sb. 
Pravní praxe, 1998. č. 8. s. 477.

325 Blíže např. ELIÁŠ, K. et al. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou 
a rejstříkem. Praha: Sagit, 2012. s. 289.

326 Srov. Věta druha § 659 o.z.
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obřadu s nejvyšší pravděpodobností nedožil. Avšak podmínkou platnosti takto 

uzavřeného manželství není, aby ke smrti jednoho, či dokonce obou snoubenců 

skutečně došlo.327

Ma-li dojít k uzavření sňatku občanského, tak bez ohledu na místní příslušnost 

a sňatečné místo je jej opravněn provést každý organ k tomu zakonem zmocněný. 

Uvedené se vztahuje i pro sňatek církevní, a to aniž by bylo přímo stanoveno předpisy 

církve, resp. naboženské společnosti.

V tomto ohledu lze hovořit o dalším významném posunu ve prospěch 

občanského zakoníku. Zakon o rodině328 obdobně umožňoval v případě přímého 

ohrožení života snoubence uzavřít církevní sňatek na kterémkoli místě, nicméně 

občanský sňatek bylo možné uskutečnit pouze před obecním úřadem. Nabytím účinnosti 

občanského zakoníku došlo k narovnaní disproporce mezi, jinak rovnocennými, 

formami sňatečných obřadů. Do té doby uzavření manželství sňatkem občanským např. 

v nemocnici či ústavu socialní péče bylo zakonem bezvýjimečně vyloučeno.

2.2.6.2. Uzavření manželství v cizině

Spolu s nově nabytou svobodou a možností vycestovat za hranice se z uzavíraní 

manželství v cizině stala v celku běžna věc. Ekonomický rozvoj společnosti 

a cestovního ruchu učinil z uzavíraní manželství v zahraničí relativně dostupnou a do 

jisté míry i módní zaležitost. Takovýto sňatek lze uzavřít před diplomatickou misí 

a před konzularním úřadem České republiky329 nebo také před organy cizího statu – 

církve či naboženské společnosti, na jehož území k uzavření manželství dochazí.

Pokud je manželství uzavírano před cizokrajným organem, tak vzhledem 

k přítomnosti mezinarodního faktoru je určujícím předpisem zakon č. 91/2012 Sb. 

o mezinarodním pravu soukromém, ve znění pozdějších předpisů,330 jehož pata hlava 

se věnuje úpravě poměrů mezi manžely. Zakon o mezinarodním pravu soukromém 
327 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z. České rodinné právo. 2. opravené a doplněné vydaní. 

Pravnicka fakulta Masarykovy univerzity, Brno: Doplněk, 2001. s. 61-62.
328§ 4a odst. 3 ZoR.
329 Zmocnění oddat snoubence vyplýva z čl. 5 písm. f) Vídeňské úmluvy o konzularních stycích, 

publikované pod č. 32/1969 Sb.; disponuje jím vedoucí pracovník, případně jiný zmocněný pracovník 
zastupitelského úřadu.

330 Dale také ,,Zakon o mezinarodním pravu soukromém“ či ,,ZMPS“.
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v § 48 stanovuje, že způsobilost uzavřít  manželství a podmínky jeho platnosti se řídí 

pravem statu, jehož jsou snoubenci občany. Aby dané manželství bylo uznano za platné 

i Českou republikou, tak snoubenec – český občan331 musí být plně způsobilý 

k uzavření manželství dle českého pravního řadu.

Občan České republiky, který vstoupil do manželství v zahraničí před 

příslušným zahraničním organem, a to ať už s jiným českým občanem, nebo občanem 

cizího statu, musí nasledně požadat o uznaní takto uzavřeného manželství. Manželství 

bude Českou republikou uznano a snoubencům vystaven oddací list pouze tehdy, 

jestliže byly splněny všechny zakonné podmínky pro uzavření sňatku v České 

republice..

Pro formu sňatku je určujícím faktorem pravní řad statu, ve kterém dochazí 

ke vzniku manželství. Pokud by manželství bylo uzavřeno formou, ktera by byla 

v rozporu s českým pravem, a to i tehdy kdyby se jednalo o jedinou možnou formu 

na území cizího statu, český soud by takovéto manželství nasledně prohlasil za 

neplatné.332

 Druha věta § 667 o. z. dopada na velmi neobvyklou situaci, kdy je snoubencův 

život přímo ohrožen. Při splnění kumulativních podmínek zakon opravňuje velitele 

namořního plavidla plujícího pod statní vlajkou ČR nebo velitele letadla zapsaného 

v leteckém rejstříku ČR k provedení sňatečného obřadu, a to bez ohledu na statní 

občanství snoubenců. Další takovou pověřenou osobou je velitel vojenské jednotky 

České republiky v zahraničí; ten může snoubence oddat jen v případě, že alespoň jeden 

z nich je občanem ČR.333

2.2.6.3. Zastoupení při uzavíraní manželství

Zakladním požadavkem kladeným na sňatečna prohlašení snoubenců je, aby byl 

jejich projev vůle učiněn osobně. Občanský zakoník však v § 669334 přiznava 
331 ,,Jímž musí být alespoň jeden ze snoubenců. “ BĚLOHLÁVEK, A. Uzavírání sňatků v zahraničí. 

Pravní radce, 2006. č. 7. s. 4.
332 ONDRUŠ, R. Právní styk s cizinou v trestním a netrestním řízení a před orgány veřejné správy. 

Praha: Linde,1997. s. 206.
333 Srov. zakon č. 61/2000 Sb., o namořní plavbě, a provaděcí vyhlašku č. 25/2001 Sb. a vyhlašku 

č. 149/2001 Sb.
334 § 669 o.z.: ,,Jsou-li pro to důležité důvody, může krajský úřad v jehož správním obvodu má být  
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snoubencům pravo nechat se při uzavíraní manželství zastoupit zmocněncem, přičemž 

tak jistým způsobem prolamuje jinak platnou zasadu zakotvenou i v Úmluvě.

Jak vyplýva ze zakonného ustanovení – možnost nechat se zastoupit při obřadu 

může využít pouze jeden ze snoubenců. Zasadní novinkou občanského zakoníku je 

absence požadavku, aby zastoupený a zmocněnec byli stejného pohlaví. Zakonodarcem 

je tato genderova neutralita zdůvodňovana konstatovaním, že „údajné estetické důvody  

nemohou tento stěžejní princip mezilidských vztahů daný ústavním pořádkem potlačit“.

S úvahou zakonodarce se lze ztotožnit. Nabízející se poznamka poukazující 

v případě homogenního paru na případnou ztratu solemnity sňatečného obřadu není 

zcela namístě, jelikož o slavnostnosti obřadu, nelze hovořit, ani pokud je sňatek 

uzavíran sice osobami odlišných pohlaví, nicméně i tak stale prostřednictvím zastupce.

Snoubenec se může nechat zastoupit pouze tehdy, jsou-li pro to dany důležité 

důvody. Jaké to jsou na zakonné úrovni upraveno není. Tím je ponechan prostor pro 

spravní uvažeín příslušného spravního organu.335 Doktrinalně lze mezi tyto jistě zařadit 

např. važnou nemoc snoubence nebo jeho dlouhodobý pobyt mimo místo, kde je 

manželství uzavírano, přičemž dostavení se na toto místo by bylo velmi 

komplikované.336

Plna moc prokazující zastupčí opravnění je nezbytnou součastí žadosti 

k uzavření manželství prostřednictvím zastupce. V plné moci musí být mimo jiné také 

uvedeno, že snoubencům nejsou znamy překažky, které by jim branily v uzavření 

manželství, a že jim je vzajemně znam jejich zdravotní stav a uvažili uspořadaní svých 

budoucích majetkových poměrů, včetně bydlení a hmotného zajištění v době 

po uzavření manželství.

2.2.7. Způsobilost uzavřít manželství a zakonné překažky manželství

Způsobila k uzavření manželství je každa osoba, které v tom nebraní 

manželství uzavřeno, na žádost snoubenců povolit, aby projev vůle jednoho ze snoubenců o vstupu 
do manželství za něj učinil jeho zmocněnec.“

335 Organem příslušným k přijmutí a posouzení žadosti snoubenců je krajský úřad, popř. Magistrat hl. m.. 
Prahy, v jehož spravní obvodu ma být manželství uzavřeno.

336 ,,Takovým místem může být i místo, kde je vykonáván trest odnětí svobody“ ŠVESTKA, J. et al. 
Občanský zákoník. Komentař. Svazek II. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. s. 34.
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impedimenta matrimonii – zakonné překažky manželství. Ty jsou tvořeny takovými 

skutečnostmi, které mají významný vliv na pravní bezvadnost uzavíraného manželství. 

V případě jejich nerespektovaní je manželství vystaveno nebezpečí prohlašení 

za neplatné.

V nejobecnější rovině představují zakonné překažky manželství omezení zasady 

dobrovolnosti výběru snoubence. Vzhledem k tomu, že manželství je statusovým 

institutem, který se týka nejen osob manželů, ale i jejich potomků, příbuzných a dalších 

osob, jsou tato ustanovení výhradně kogentní, nepřipouštějící žadnou možnost 

odchýlení.

Výčet impediment branicích v bezvadném vzniku manželství stanovený 

občanským zakoníkem je taxativní: nedostatek věku, nedostatek svépravnosti, existující 

manželství, registrované partnerství či obdobný svazek uzavřený v zahraničí, který stale 

trva, příbuzenství a překažka jiného statusového vztahu (poručenství, svěření do péče, 

pěstounství). Z taxativnosti překažek lze snadno dovodit zavěr, že vady týkající 

se formalních nedostatků sňatečného obřadu či prohlašení nejsou považovany 

za zakonnou překažku manželství.

Zasadním faktem vztahujícím se k porušení kogentních překažek je, 

že manželství, které bylo takto uzavřeno, vznika a vyvolava všechny pravní nasledky 

stejně jako manželství bezvadné – v rovině soukromého prava může zakladat společné 

jmění manželů, pravo na výživné mezi manžely, případně určovaní otcovství dle první 

zakonné domněnky apod. Uvedené nasledky manželství vyvolava alespoň do té doby, 

než nedojde soudem k jeho prohlašení za neplatné.337

2.2.7.1. Překažka nesvépravnosti nezletilého

Jak již bylo výše uvedeno, tak zakonodarcem je tradičně stanovovana věkova 

hranice, ktera predikuje alespoň zakladní tělesnou a duševní zralost snoubenců. Není 

proveditelné, aby tato zralost byla posuzovana ad hoc pro každý případ zvlašť, a tak je 

v zasadě stanoven nejnižší sňatečný věk na dovršení osmnactého roku života.

Nicméně § 672 o. z. uvadí, že manželství nemůže uzavřít nezletilý, který není 

337 Srov s kapitolou 2.2.8.1. Zdanlivé manželství
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plně svépravný338 – a contrario – tyto podmínky jsou kumulativní a zakonna překažka 

nesvépravnosti nezletilého se nevztahuje, a ani vztahovat nemůže na nezletilce, kterému 

byla plna svépravnost přiznana soudním rozhodnutím.

Jsou-li dany důležité důvody, je možné, aby soud povolil uzavření manželství 

nezletilému, který sice není plně svépravný, ale je starší šestnacti let. Tímto důvodem je 

nejčastěji těhotenství nezletilé ženy. Samotné těhotenství ale pravní narok na kladné 

rozhodnutí soudu o možnosti uzavření manželství nezaklada – soudem by mělo být 

primarně zkoumano, zda vůbec bude možné naplnit hlavní účel manželství, dale 

ekonomicka situace nově založené rodiny či celkova duševní vyspělost a vzajemný 

vztah potencionalních manželů.339

Pokud by manželství bylo uzavřeno osobami ve věku mezi šestnacti a osmnacti 

lety, které nebyly prohlašeny za plně svépravné, tak i přes nedodržení překažky 

nesvépravnosti nezletilého by manželství vzniklo. Tato vada manželství může být 

na zakladě § 682 o. z.340 zkonvalidovana, a to pokud by nebyl podan navrh 

na prohlašení manželství za neplatné v době, kdy alespoň jeden z manželů bude stale 

nezletilý.

Konvalidace přichazí v úvahu i u svazku, ve kterém došlo k početí dítěte, které 

se nasledně narodilo živé.341 Smysl tohoto ustanovení, vyžadujícího ke konvalidaci 

narození živého dítěte – při srovnaní s povolením uzavření manželství, kde stačí i prosté 

těhotenství ženy – nelze označit za jasně zřetelný. Pravní konstrukci nelze považovat 

zcela bezproblémovou a lze se de lege ferenda domnívat, že napříště by bylo vhodnější 

dovětek ,,které se narodilo živé“ z daného paragrafu vypustit.

Žadna možnost konvalidace nepřichazí v úvahu, pokud by sňatečný projev vůle 

byl učiněn osobou mladší šestnacti let. Zde totiž nelze hovořit o neplatnosti manželství, 

nýbrž o jeho zdanlivosti – neexistenci. Naopak jednou nabyta plna svépravnost 

v souvislosti s uzavřením manželství, se i v případě zaniku manželství před dovršením 

zletilosti již nepozbýva.

338 K plné svépravnosti srov. § 30 odst. 2 o. z.
339 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR R 30/1976 ze dne 31. 5. 1975.
340 § 682 o. z.: ,,Manželství nelze prohlásit za neplatné, pokud zaniklo, nebo pokud již došlo k nápravě.“
341 § 683 o. z.
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2.2.7.2. Překažka omezené svépravnosti zletilého

V obecné rovině se chapaní svépravnosti a jejího omezení v současné pravní 

úpravě dočkalo oproti zakonu č. 40/1964 Sb., občanský zakoník, odlišného pojetí, neboť 

tento zakon nejenže pracoval se způsobilostí k pravním úkonům, ale také umožňoval 

osobu této způsobilosti zcela zbavit. Současný občanský zakoník zbavení svépravnosti 

neumožňuje, připouští ze stanovených důvodů pouze její omezení, a to jen v takovém 

rozsahu, v jakém člověk, pro nikoli přechodnou duševní poruchu, není schopen pravně 

jednat.342 

Pro manželství je v této souvislosti stěžejní, že jej nemůže platně uzavřít osoba, 

které byla ve sňatečné oblasti svépravnost omezena. Naproti tomu osobě, které 

svépravnost omezena byla, ale rozhodnutí soudu se nevztahovalo přímo na sňatečnou 

způsobilost, nic nebraní, aby v souladu se zakonem do manželství vstoupila.

Pokud by i přes nedostatek svépravnost v oblasti sňatečné způsobilosti 

manželství uzavřeno bylo – vzniklo by, ale soud by jej mohl k navrhu druhého manžela 

prohlasit za neplatné. Druhý manžel je jediným aktivně legitimovaným subjektem 

k podaní navrhu na určení manželství za neplatné; soud neplatnost nemůže vyslovit ani 

ex offo, ani třeba na zakladě navrhu osoby, ktera by na tom mohla mít pravní zajem.

Možnost konvalidace, spolu s konvalidačními důvody, takto uzavřeného 

manželství je stanovena shodně jako u překažky nesvépravnosti nezletilého.

2.2.7.3. Překažka jiného statusového svazku

Je samozřejmé, že občanský zakoník vychazí z principu monogamie. Tato 

zasada se řadí mezi zakladní pilíře rodinného prava a pokračuje tak v historické tradici, 

vychazející z křesťansko-židovské kultury.343 

Současné pojetí monogamie, na rozdíl od jejího klasického diskurzu – svazku 

na celý život – je výrazně modifikovano: po zaniku manželství např. rozvodem je 

342 Srov. § 48 ABGB, který se z dnešního pohledu lehce nekorektním, leč zajímavým způsobem 
vypořadal s neplatnosti manželské smlouvy: ,,Zuřivý, šílení, blbí a nedospělý nemohou učiniti platnou  
manželskou smlouvu.“

343 RADVANOVÁ S. et al. Občanské právo hmotné 3. Díl čtvrtý: Rodinné pravo. 5. jubilejní 
aktualizované vydaní. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2009. s. 22.
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umožněno vstoupit do manželství nového. Z toho důvodu tak pravní teorie nabízí 

přesnější pojem tzv. sukcesivní monogamie.344

Zakon reaguje na momentalní potřeby společnosti a nad ramec minulé úpravy 

stanovuje, že vstup do manželství je zapovězen i osobě, ktera před tím vstoupila 

do registrovaného partnerství nebo jiného obdobného svazku345 v zahraničí, který ještě 

trva. Jak je takový svazek nazývan či zda se jedna o spojení osob stejného či opačného 

pohlaví, není v rovině soukromého prava rozhodující. Rozhodným je, zda tomuto 

svazku naleží statusové účinky.346

Veřejné pravo mezi manželstvím a jinými obdobnými statusovými svazky rozdíl 

činí. Například v § 194 zakona č. 40/2009 Sb., trestní zakoník, ve znění pozdějších 

předpisů, je postihovano pouze jednaní, kdy pachatel v době trvaní manželství uzavře 

manželství další, přičemž stejně přísně je trestana i osoba, ktera s tímto do manželského 

svazku vstoupí. Skutkové podstaty trestného činu dvojího manželství se tak lze dopustit 

výhradně ve vztahu dvou (a více) manželství, nikoli už např. u registrovaného 

partnerství.

Prozatím zůstava nezodpovězeno, zda jde o legislativní úmysl či jen prozatímní 

neschopnost provedení adekvatní novelizace v souvislosti s poměrně kratkou dobou 

účinnosti zakona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, ve znění pozdějších 

předpisů, a občanského zakoníku spolu s jejich extenzí v této oblasti oproti 

předchazející úpravě. 

Úvaha směřuje spíše ke druhé z uvedených možností, když objektem zmíněné 

skutkové podstaty je primarně ochrana institutu manželství a také jeho schopnosti 

vyvolavat mnohé pravní nasledky, nejen ve vztahu manželů navzajem, ale ve 

vztahu k třetím osobam, což může být bezesporu narušeno i jinými nemanželskými 

statusovými svazky.

Dojde-li k uzavření manželství napříč zakazu bigamie, vznika manželství 

344 HRUŠÁKOVÁ, M. Manželství a paragrafy, Praha: Computer Press, 2000. s. 61.
345 Důvodova zprava k o.z. § 674: ,,Tím je myšlen např. občanský pakt solidarity, který je formou  

partnerského svazku ve  Francii a který mohou uzavřít jak osoby stejného pohlaví, tak i různého 
pohlaví a to především za účelem úpravy majetkových poměrů.“

346 ŠVESTKA, J. et al. Občanský zákoník. Komentař. Svazek II. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. s. 44.
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se všemi majetkovými, osobní a dalšími důsledky. Porušení zasady veřejného pořadku 

opravňuje (a zaroveň zavazuje) soud prohlasit manželství ztížené touto vadou 

za neplatné z úřední povinnosti. Stejně tak může být manželství soudem prohlašeno 

za neplatné na zakladě navrhu každého, kdo by prokazal pravní zajem.347 

Ve smyslu § 682 o. z. je možné uvažovat o zhojení této vady, pokud by jiný 

statusový svazek zanikl, případně byl prohlašen za neplatný a současně by manželství 

prohlašeno za neplatné nebylo.

2.2.7.4. Překažka příbuzenství

Tato překažka je nepřekonatelným impedimentem zabraňujícím vzniku 

manželského svazku. Zakonem je stanoven okruh osob, mezi kterými nemůže být řadně 

uzavřeno manželství. Mezi tyto osoby patří všichni příbuzní v řadě přímé a sourozenci. 

Stejné se vztahuje i na osoby, jejichž příbuzenství vzniklo jiným způsobem než 

zrozením – osvojením. S ohledem na taxativnost tohoto výčtu je a contrario jiným 

osobam než v něm výslovně stanovených pravo uzavření manželství přiznano bez 

omezení.

U kongnatského příbuzenství v řadě přímé platí zakaz bez výjimek pro všechny 

stupně příbuzenství. Obdobně u druhého stupně řady nepřímé – u sourozenců není 

zakonem nijak rozlišovano, zda jde o polorodé sourozence, tedy mají společného pouze 

jednoho z rodičů, či naopak sourozence  plnorodé.

Zmíněný zakaz je nutné aplikovat i na tzv. pravní příbuzenství, resp. poměr 

založený osvojením. Doktrína ale dovozuje, že v době po jeho zaniku lze manželství 

řadně uzavřít. Osvojením, jakkoli je v pravní rovině stavěno na roveň příbuzenství 

pokrevnímu, nedochazí k zaniku biologických vazeb k osobam z původní rodiny348; 

i na tyto osoby je nutné impediment příbuzenství vztahovat. 

Do manželství tak např. nemohou spolu vstoupit sourozenci, z nichž byl jeden, 

347 § 685 písm. a) o. z.
348 Srov. § 833 o. z. a důvodové zpravy k § 675 o. z.: ,,Právní příbuzenství neruší přirozené příbuzenství  

do té míry, že by otevíralo možnost uzavření manželství mezi biologicky příbuznými osobami  
(v zákonem stanoveném rozsahu).“
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třebaže v útlém věku, nezrušitelně osvojen a přešel do jiné adoptivní rodiny.349

Manželství uzavřené mezi takto blízkými osobami vznika a vyvolava všechny 

pravní důsledky jako manželství bezvadné. I přesto je však stale ztíženo zavažnou 

vadou, díky které může být prohlašeno za neplatné nejen k navrhu každé osoby, ale 

i soudem ex offo.350 

V případě osvojení lze uvažovat o konvalidaci vady – při zrušení osvojení se ma 

za to, že tato překažka již neexistuje. Povaha pokrevního příbuzenství jakoukoli 

možnost konvalidace vylučuje a pravní řad žadný možný způsob eventualního zhojení 

této vady samozřejmě nepřipouští.

Mnohými rodinněpravními odborníky je současna účinna pravní úprava 

impedimentu příbuzenství považovana, vzhledem k možnosti zakonného vzniku 

manželství pro osoby již od třetího stupně pokrevního příbuzenství v řadě nepřímé, 

za příliš liberalní.351 Hlavní argumentací poukazující na nespravnost nynějšího řešení 

jsou eugenicka a biologicka rizika spojena s naplněním jednoho z hlavních účelů 

manželství, tj. založení rodiny.

Ač možna do jisté míry kontroverzní, tak shora uvedené zakonné řešení nelze 

mít za nespravné. Je-li proti možnosti uzavřít manželství již od třetího stupně nepřímého 

příbuzenství užita výlučna argumentace ochrany genofondu, tak ve světle současných 

vědeckých poznatků může jen stěží obstat.352 

Ochrana genofondu se ostatně dočkava ochrany ve veřejnopravní rovině, 

konkrétně v rovině trestního prava, a to skrze objekt skutkové podstaty trestného činu 

soulože mezi příbuznými.353 V tomto ustanovení trestního zakoníku jsou vymezeny 

349 FIALA, J., ŠVESTKA, J. K některým otázkám osvojení jako formy náhradní rodiny, in Rodiče a děti 
v socialistickém pravu rodinném. Praha: Ústav statní spravy, 1985. s. 56.

350 § 685 písm. b) o.z.
351 Např. ŠVESTKA, J. et al. Občanský zákoník. Komentař. Svazek II. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. 

s. 46.
352 ,,V současné době se objevily i teorie, podle nichž je na základě moderních genetických poznatků  

neudržitelné tvrzení, že pohlavní styk mezi blízkými příbuznými způsobuje degeneraci potomstva. Tyto  
teorie tvrdí, že zdraví dětí nezávisí na příbuzenství rodičů, ale na genetickém materiálu, který si oba  
s sebou přinášejí. Degenerovaní jedinci tedy podle nich nejsou následkem pokrevního spojení  
samotného, ale jsou pouze produktem špatného genetického základu. Závěry těchto teorií jsou  
podloženy poznatky z výzkumu savců a také poznatky z přímého zkoumání dětí narozených  
z incestních vztahů.“ KACAFÍRKOVÁ, M. Incest. Trestní pravo, 2003. č. 7 – 8. s. 18.

353 § 188 zak. č. 40/2009 Sb., trestní zakoník, ve znění pozdějších předpisů.
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osoby si vzajemně tak blízké, že mimo aspekt společensky a moralně  nepřístojného 

chovaní hrozí i extrémně vysoka pravděpodobnost poškození zplozeného embrya.

Naproti shora uvedenému by soukromé pravo mělo plně zachovavat pravo 

svobodného výběru manžela a v navaznosti na fakt, že nejde již o pokrevně nejbližší 

příbuzné, se zdravotní rizika dle současného vědeckého poznaní, zdají být relativně 

nízka, což je ostatně možné dokazat i na vysokých počtech obdobných svazků mužů 

a žen, zejména v regionech subsaharské Afriky a některých častech Asie. 

K t ě m t o spojením by dochazelo bez ohledu na přísnost či benevolenci 

zakonných pravidel. Znemožnit osobam brat se o sva manželska prava a postavit tyto 

sňatky do ilegality se jeví jako krajně nežadoucí, obzvlaště pokud zde není jiného 

argumentu než čistě medicínského charakteru, který, jak bylo uvedeno, není nikterak 

přesvědčivý. 

Koneckonců pravu na rodinný život je přiznana zvýšena ochrana354 a v tomto 

duchu je nutné přistupovat nejen k pravu rodinnému, ale interpretovat i všechna 

zakonna ustanovení vztahující se k manželství.

2.2.7.5. Překažka poručenství, pěstounství a svěřenectví

Poslední překažkou v občanském zakoníku je překažka zavislosti postavení. 

Zcela nové ustavení bylo do rodinněpravní materie včleněno za účelem ochrany osob, 

které se nachazejí v postavení slabší strany, resp. v jistém stupni zavislosti na druhé 

osobě. 

Vzhledem k tomu, že se jedna pouze o období mezi šestnacti a osmnacti lety 

jednoho ze snoubenců, je u něj nutné zavislosti posuzovat i z hlediska rozumové 

a mravní vyspělosti. V okamžiku dosažení zletilosti dochazí k zaniku všech tří forem 

zavislého postavení a případnému vzniku manželství impediment dale nezabraňuje.

Z logiky věci plyne, že vznikem takového manželství dochazí ke konvalidaci 

va d y ex lege vždy, neboť tyto instituty zanikají, jakmile zavisla osoba nabude 

svépravnosti – zde pravě momentem uzavřením manželství355 – sňatek, který vznikne 

354 čl. 8 ELZP, čl. 8 EÚLP, § 3 odst. 2 písm. b) o. z.
355 § 30 odst. 2 ve spojení s § 970 a § 935 odst. 1 o. z.; blíže např. HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, 
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i přes zakaz stanovený v § 676 o. z. za neplatný prohlašen prakticky být nemůže.

2.2.8. Zdanlivé manželství a neplatnost manželství

Ve třetím dílu druhé časti občanského zakoníku jsou upraveny situace vyvolané 

v důsledku nedodržení podmínek, které jsou zakonem vyžadovany k bezvadnému 

uzavření manželství. Pojem neplatnost manželství (matrimonium nullum) není v českém 

pravním řadě pojmem novým, naproti tomu dřívější neexistence manželství je 

současnou úpravou nahrazena označením manželství zdanlivé (non matrimonium, 

matrimonium putativum). 

Hlavní odlišnost mezi zdanlivostí a neplatností manželství spočíva v tom, 

že manželství zdanlivé nevznika a nevyvolava žadné pravní nasledky. Neplatné 

manželství vznika a ma se za platné do té doby, do kdy je soudem za neplatné 

prohlašeno.356 Oba instituty se od sebe neliší pouze označením a pravními nasledky; 

rozdíly je možné dovozovat také z jejich příčin, potažmo z míry jejich zavažnosti.

Díky předoddavkovému řízení357, které je pro obě formy sňatku obligatorní, 

dochazí k zasadnímu snížení rizika opomenutí zakonných překažek manželství. Je-li 

k tomuto připočten i průběh sňatečného obřadu, přítomnost oddavajícího, svědků, 

veřejnosti či v případě sňatku občanského ještě účast matrikaře, je zřejmé, že se v praxi 

lze setkat s manželstvím zdanlivým či neplatným jen velmi zřídka a pouze v ojedinělých 

případech.

2.2.8.1. Zdanlivé manželství

Na zdanlivé neboli putativní manželství se hledí jakoby nikdy uzavřeno nebylo, 

a tudíž nevyvolava žadné majetkové, osobní, ani statusové pravní důsledky.

Zakon o rodině zmiňoval konkrétní důvody, kdy manželství nevzniklo.358 Oproti 

dřívějšímu stavu, ačkoli je zdanlivému manželství občanským zakoníkem věnovan 

Z., WESTPHALOVÁ, L. Občanský zákoník II. Rodinné pravo. Komentař. Praha: C. H. Beck 2014, 
s. 49.

356 Srov. PLECITÝ, V., SALAČ, J. Základy rodinného práva, Praha: EUROUNION, s.r.o., 2001. s. 26.
357 Blíže 2.2.2. Předoddavkové řízení
358 § 17a zak. č. 94/1963 Sb. o rodině: např. fyzické nasilí, věk pod 16 let a další.
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samostatný oddíl, je užita pouze obecna koncepce, že manželství nevznika tehdy, pokud 

alespoň u jedné z osob mající v úmyslu uzavřít manželství „nebyly v projevu vůle  

o vstupu do manželství nebo ve sňatečném obřadu nebo v souvislosti s ním splněny  

takové náležitosti, na jejichž splnění je k tomu, aby manželství vzniklo, nutno  

bezvýhradně trvat“.359

Skrze obecnou formulaci je tak dan vyšší prostor pro uvažení soudu, zda 

se o putativní manželství bude jednat, či nikoli. Prozatím zůstava nezodpovězeno, zda 

i přes obecně sdílený princip kontinuity v rozhodovací praxi rodinněpravních zaležitostí 

a princip pravní jistoty je expanze soudní moci do rozšiřovaní důvodů zdanlivého 

manželství zcela na místě.

Z vagní formulace zmíněného ustanovení vyplýva, že o zdanlivost manželství 

nejde, pokud by nebyly splněny všechny naležitosti, potřebné k řadnému vzniku 

manželství, ale pouze ty obzvlaště významné nedostatky, spočívající např. v projevu 

vůle snoubenců nebo sňatečného obřadu. Lze také dovodit, že se problematika 

zdanlivosti týka i naležitostí osob, u kterých sleduje zejména požadavek věku 

a vzajemnou diverzitu pohlaví.

Další podmínkou v oblasti projevu vůle snoubenců, na které zakon bezvýhradně 

trva, je úplný a svobodný souhlas s uzavřením manželství. Jestliže by takovýto souhlas 

chyběl úplně, eventualně vykazoval vady, manželství nevznikne. Obdobně u situace, 

kdy by toto pravní jednaní bylo učiněné pouze simulovaně, ať už vtipem či ve hře – 

nasledkem nebude nikoli neplatnost, ale pravě putativnost – neexistence.360 

Jako ne zcela koncepční a rozhodně disproporční k uvedenému je nutné zmínit 

§ 684 o. z., jenž upravuje fyzické nasilí (vis absoluta), resp. výhrůžku nasilí jako důvod 

ke stanovení nikoli zdanlivosti, nýbrž neplatnosti manželství.

Příčiny, které by mohly vést ke zdanlivosti manželství, vzhledem k jejich 

intenzitě nelze v oblasti naležitostí sňatečného obřadu spatřovat v nedostatku jeho 

359 § 677 odst. 1 o. z.
360 ,,V návrhu věcného záměru se původně zamýšlelo pamatovat i na fingovaná manželství (…). Tento  

návrh byl v Legislativní radě vlády zamítnut s odkazem na ,, praktické problémy s dokazováním.“ 
ELIÁŠ, K. ZUKLÍNOVÁ, M. Principy a východiska nového kodexu soukromého práva. Praha: Linde, 
2001, s. 160 pod čarou.
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slavnostnosti nebo osobach svědků. S nejvyšší pravděpodobností jimi nejsou ani 

nepřítomnost matrikaře či ne zcela zasadní zavady v projevu sňatečné vůle.

V teorii jsou zmiňovany další příčiny vedoucí k putativnímu manželství: 

zavažna duševní poruchu jednoho ze snoubenců, pro kterou by si snoubenec nebyl 

schopen vytvořit vlastní vůli, nebo dokonce i nedodržení požadavků stanovených 

zakonem na formu plné moci při uzavíraní manželství v zastoupení.361 Na potvrzení 

těchto důvodů, nebo dokonce rozšíření o  další případy, bude ještě třeba 

vyčkat rozhodnutí a jejich odůvodnění vyšších soudů; do té doby se jedna o rovinu 

teoretickou a spíše spekulativní.

U církevního sňatku jsou zakonem k výše uvedeným důvodům přidany navíc 

ještě zvlaštní požadavky, které musejí být při uzavíraní manželství zachovany.

Za prvé je vyloučeno uzavření manželství, pokud by sňatek měl být uzavřen 

jinde než před organem zakonem opravněné církve či naboženské společnosti. Z věty 

druhé příslušného ustanovení362 plyne i zakaz uzavření manželství, pokud by chybělo 

osvědčení o způsobilosti uzavřít manželství, vydané pro tyto účely matričním úřadem, 

nebo pokud uplynula doba více jak šesti měsíců od data jeho vydaní.363 

Druha z podmínek však není zavazna, jestliže by byl sňatek uzavíran v případě 

přímého ohrožení života snoubence. Soudy mají nejen pravo, ale rovněž povinnost 

zabývat se a rozhodovat o zdanlivém manželství, a to i bez navrhu osoby, mající na věci 

pravní zajem. Stačí pouze podnět, díky němuž dojde k zahajení řízení o určení, zda tu 

manželství je, nebo není. 

S ohledem na skutečnost, že obligatorní naležitosti vzniku manželství jsou 

stanoveny zakonem, tak rozhodnutí soudu v této věci je deklaratorního charakteru 

s úč inky ex- tunc. Stanoví-li pak výrok rozsudku porušení zakonných ustavení 

vedoucích ke zdanlivosti manželství, jedinou myslitelnou sankcí by byl vlastně nevznik 

takovéhoto sňatku. V opačném případě by soud musel dospět k zavěru, že manželství 

361 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. Občanský zákoník II. Rodinné pravo. 
Komentař. Praha: C. H. Beck 2014, s. 53.

362 § 677 odst. 2 o. z.
363 Blíže 2.2.2. Předoddavkové řízení
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vzniklo řadně a v souladu se zakonem.364

V občanském zakoníku je nyní ustanovení 679 odst. 1 ,,(…), které jsme v našem 

právním řádu dosud postrádali, i když např. to, co obsahuje odstavec první, se mělo 

v právní teorii i praxi za samozřejmě.365 Tedy jakmile soud stanoví, že manželství není, 

musí se zaroveň vypořadat s otazkou určení otcovství ke společnému dítěti a stanovit 

vzajemna prava a povinnosti rodičů a jejich potomka v ramci jediného řízení.

Pozornost je věnovana i majetkovým pravům muže a ženy, a to jednotlivě dle 

jejich povahy. Nelze-li postupovat odlišně, soud aplikuje ustanovení týkající 

se bezdůvodného obohacení: § 679 odst. 2 o. z. stanovuje, že: „(...) V těchto 

záležitostech je třeba brát ohled na muže nebo ženu jednající v dobré víře, jakož  

i na práva a právní zájmy společných dětí a třetích osob.“ 

I k d y ž j e v obecných ustanovení občanského zakoníku dobra víra 

presumovana366, je jasně patrný úmysl zakonodarce institut dobré víry ještě zdůraznit, 

přičemž vyjma dobré víry je třeba užít i další obecné principy občanského prava, jimiž 

jsou např. povinnost jednat poctivě a zachovavat dobré mravy.367

2.2.8.2. Neplatnost manželství

Dojde-li k uzavření manželství navzdory taxativně vymezeným překažkam, je 

manželství ztíženo takovou vadou, na jejímž zakladě může dojít k prohlašení manželství 

za neplatné. 

Než by ale k tomu pravomocným rozhodnutím soudu došlo, tak na manželství je 

nahlíženo jako na platné, a to se všemi pravními konsekvencemi po celou dobu jeho 

trvaní. Pravní ukotvení pozitivní domněnky platnosti manželství pramení jednak 

z důvodů historických368, tak i čistě praktických – po nikom nelze spravedlivě 

požadovat, aby v pravním styku s manžely byl v pochybnostech o pravní bezvadnosti, 

364 § 371 a nasl. zakona č. 292/2013 Sb., o zvlaštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů.
365 ELIÁŠ, K. et al. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Praha: 

Sagit, 2012, s. 296.
366 § 7 o. z.
367 § 1 odst. 2, § 2 odst. 3, § 6 a § 7 o. z. Blíže např. HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., 

WESTPHALOVÁ, L. Občanský zákoník II. Rodinné pravo. Komentař. Praha: C. H. Beck 2014, s. 58.
368 Srov. např. ABGB §99.
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resp. zakonnosti jejich manželství.369

V této souvislosti lze v § 681 o. z.370 spatřit formulační nedůslednost. Manželství 

není a ani nemůže být považovano za neplatné pouze prohlašením za neplatné. 

Neplatnost je nasledkem až nabytí pravní moci rozsudku příslušného soudu o prohlašení 

manželství za neplatné, přičemž takové rozhodnutí je konstitutivní povahy 

s retrospektivní prvky – na manželství se nahlíží tak, jako by uzavřeno nikdy nebylo.

Navrh na prohlašení manželství za neplatné je opravněna podat každa osoba 

mající na věci pravní zajem.371 Kdo mezi tyto osoby patří zakon přímo neuvadí. A je 

tomu tak spravně, jelikož nelze jistě předvídat všechny situace, které mohou 

potencionalně nastat, a uzavřeným výčtem osob tak zúžit okruh aktivně legitimovaných 

navrhovatelů. 

Jistě lze k aktivní legitimaci manželů samotných přiřadit i jejich potomky, jiné 

příbuzné, osoby blízké, dědice apod. Extenzivním výkladem v navaznosti na společné 

jmění manželů uvedené vztahnout i k věřitelům manželů, či dokonce statu, a to pravě ve 

spojení se statusovými účinky manželství erga omnes.372

Neplatnost manželství není pravní úpravou spojovana pouze s impedimenty  

matriomonii, ale i s nedostatky v sňatečných projevech snoubenců. Jde ale pouze o ty 

vady, které jsou § 684 o. z. výslovně zmíněny. Jiné vady, než které ustanovení 

vypočítava, jako např. zcela absentující vůle nebo existence duševní poruchy, 

nezpůsobují neplatnost manželství, nýbrž jeho zdanlivost. 

Soudem je manželství prohlašeno za neplatné k navrhu manžela, jehož projev 

vůle o uzavření manželství byl učiněn pod nátlakem, spočívajícím v užití násilí373 nebo 

vyhrožováním násilím, bez ohledu na to, zda nasilím hrozil druhý snoubence nebo 

369 ,,Presumpce platnosti je považována za důvodnou, neboť rodinný život, zejména založený manželstvím  
požívá zvláštní ochrany (viz. čl. 8 EÚLP, § 3 odst. 2 písm. b) o.z.).“ HRUŠÁKOVÁ, 
M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. Občanský zákoník II. Rodinné pravo. Komentař. 
Praha: C. H. Beck 2014, s. 66.

370 ,,Manželství se považuje za platné, dokud není prohlášeno za neplatné. Bylo-li manželství prohlášeno 
za neplatné, považuje se za neuzavřené.“

371 Postačuje existence prostého pravního zajmu; naléhavý pravní zajem vyžadovan není.
372 Např. v oblasti daňového prava či prava socialního zabezpečení. Blíže ŠVESTKA, J. et al. Občanský  

zákoník. Komentař. Svazek II. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. s. 58.
373 Vzhledem k veřejnosti obřadu, přítomnosti svědků a úředních/církevních osob, se učinění sňatečné 

vůle za takových okolností zda krajně nepravděpodobným.

100



kterakoli jina osoba. Zakon tak ctí zasadu: ,,Nebude popřáno sluchu tomu, kdo  

poukazuje na vlastní hanebnost“. Aktivní legitimaci přiznava pouze poškozenému 

manželovi, nikoli tomu, který jednal protipravně.

Za neplatné soud prohlasí i to manželství, jež by vzniklo na zakladě projevu 

vůle, který by byl učiněn v omylu o totožnosti snoubence nebo o povaze sňatečného 

právního jednání. Takovým omylem o totožnosti snoubence není myšlena neznalost 

např. jeho povahových rysů, ale jeho vlastní identity – vydavaní se za jinou osobu, 

padělané doklady atd. 

Omyl, spočívající v povaze sňatečného jednaní je těžko realně představitelný, 

s největší pravděpodobností tak zakonné ustanovení bude směřovat k případům 

zjevných neporozumění, ať už z jazykových či kulturních příčin.

Domahat se navrhem o určení neplatnosti manželství je možné pouze 

v subjektivní lhůtě jednoho roku od okamžiku, kdy se navrhovatel o nějaké z výše 

uvedených skutečností dozvěděl. Po uplynutí této lhůty není možné navrh podat a pravo 

domahat se neplatnosti manželství zanika, přičemž smysl této relativně kratké 

prekluzivní lhůty tkví v ochraně manželství, v němž, i přes tyto vady v oblasti vůle 

a omylu, manžel dobrovolně nadale setrval.374

Druhý odstavec § 684 o. z. uvadí, že ve výše zmíněném případě soud prohlasí 

svazek za neplatný také tehdy, pokud manželství zaniklo smrtí manžela dříve, než 

skončilo řízení o neplatnosti manželství zahajené na navrh druhého manžela. Možné je 

také podaní navrhu potomky dotyčného manžela, který podal navrh na určení 

neplatnosti manželství, v době do jednoho roku po jeho smrti, čímž se dočkavají 

zvýšené ochrany nepominutelní dědicové.

Existují dvě možnosti, kdy manželství může být soudem prohlašeno za neplatné 

bez navrhu ex offo. Jedna se o nejzavažnější případy překažek manželství – bigamie 

a příbuzenství. Je zřejmé, s ohledem na trestnost těchto činů375 a zasadu veřejného 

pořadku, že soud bude postupovat pravě z úřední povinnosti, nicméně zasada oficiality 

nevylučuje možnost podat navrh na určení manželství za neplatné kýmkoli, kdo by 
374 ELIÁŠ, K. et al. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku.  

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2013. s. 165.
375 § 188 a § 194 zakona č. 40/2009 Sb., trestní zakoník, ve znění pozdějších předpisů.
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na tom měl pravní zajem dle § 680 o. z. K oběma z uvedených zakonných impediment 

manželství může být soudem vyslovena neplatnost nasledně i přesto, že by došlo-li již 

k jeho zaniku.

Ma-li soud za to, že se jedna o neplatné manželství, bude se muset zabývat 

majetkovými pravy manželů, jakožto i pravy a povinnostmi manželů ke společným 

dětem. Soud na zakladě § 685 o. z. bude v době prohlašení manželství za neplatné 

postupovat per analogiam dle ustanoveních o pravech a povinnostech rozvedených 

manželů ke společnému dítěte a obdobně o majetkových pravech a povinnostech v době 

po rozvodu manželství. 

Zanik manželství na zakladě rozvodu tak prohlašením za neplatné vykazuje 

v určitých atributech podobnost, takže použití stejných pravidel není nijak zavadějící 

a z důvodu nadbytečné důvodu duplicity i úsporné.376 

Občanským zakoníkem je také zdůrazněno, že při prohlašení manželství 

za neplatné k navrhu jednoho z manželů dle § 684 o. z. je soud povinen při rozhodovaní 

o majetkových poměrech manželů brat v úvahu manžela, který jednal v bona fide.

Konečně manželství nelze prohlasit za neplatné, jestliže by už došlo k jeho 

zaniku nebo byly konvalidovany vady, vedoucí k jeho neplatnosti. Jak již ale bylo 

předeslano výše – z logiky věci nemůže dojít ke zhojení překažky (pokrevního) 

příbuzenství nebo stale trvajícího dvojího manželství.

Ustanovení 683 o. z. ještě dodava: ,,Manželství nelze prohlásit za neplatné,  

pokud bylo uzavřeno nezletilým, který není plně svéprávný377, nebo osobou, jejíž  

svéprávnost byla v této oblasti omezena, a bylo počato dítě, které se narodilo živé.“

Zavěrem lze uvést, že v případě, že by došlo k porušení jiných zakonných 

ustanovení, resp. byla dana existence odlišných378 vad, než zakonných překažek 

manželství, nebo by eventualně došlo k pochybením při sňatečném projevu vůle, avšak 

k jiným než k těm, které jsou zakonem stanoveny, manželství by bylo uzavřeno řadně 

a prohlašení jej za neplatné by nebylo pravně přípustné.

376 ŠVESTKA, J. et al. Občanský zákoník. Komentař. Svazek II. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. s. 67-
69.

377 A nebylo vydano rozhodnutí soudu o povolení uzavření manželství, viz. § 672 odst. 2 o. z.
378 Vyjma zavažných pochybení vedoucích ke zdanlivosti manželství.
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2.3. Prava a povinnosti manželů

Okamžikem uzavření manželství vznikají mezi manžely a manžely a třetími 

osobami prava a povinnosti, ktera je budou provazet po celou dobu trvaní tohoto nově 

vzniklého pravního vztahu – manželství.

Tato čast rigorózní prace se bude blíže zabývat současnou pravní úpravou 

manželských prav a povinností, které představují jeden ze zakladních pilířů379 institutu 

manželství. Pravy a povinnostmi manželů je utvařen obsah manželství, přičemž jejich 

výkon umožňuje plnit jeho pravní, společenskou a biologickou funkci.380

Vytvaření více či méně obsahlé pravní regulace je neměnnou snahou 

zakonodarců i u takto soukromého a intimnímu vztahu dvou osob. Přesto, že jista psana 

úprava vzajemných prav a povinností je bezesporu žadoucí, moc zakonodarna by měla 

mít vždy na vědomí, že žadnou pravní normou nelze člověku uložit, aby si druhého 

važil, cítil k němu naklonnost, nebo jej miloval. 

Primarně je tak nutné vychazet ze skutečnosti, že k naplnění manželského 

soužití může dojít pouze na zakladě toho, co si manželé sami přejí, nikoli podle toho, co 

jim je dovoleno, zakazano nebo přikazano pravními předpisy.381

I důvodu praktické nemožnosti ze strany statu v zasadě regulovat takto intimní 

vztah dvou osob prostřednictvím sankcí, mají normy upravující prava a povinnosti 

manželů povahu spíše proklamativních a ideových ustanovení, ktera odražejí a vyjadřují 

kulturní, historicka a hodnotova východiska společnosti – vypovídají o tom, co 

společenství občanu uznava, co si v souvislosti s manželstvím přeje.382 

Nezřídka je v odborné literatuře zmiňovano, že se jedna spíše o normy mravní 

než pravní v klasickém slova smyslu, mající význam především iniciační, edukativní 

a teleologický.383

379 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z. České rodinné právo. 3. přepracované a doplněné vydaní. 
Brno: Pravnicka fakulta Masarykovy Univerzity, 2006. s. 89.

380 ČEŠKA, Z. a kol. Československé rodinné právo. Praha, 1985. s. 107.
381 RADVANOVÁ, S., O rodině, manželství a dětech. Praha, 1978. s. 53.
382 WESTHPHALOVÁ, L., SPÁČIL, O. Nová právní úprava osobních vztahů mezi manžely. Pravní 

rozhledy, 6/2013. s. 216.
383 Např. RADVANOVÁ, S., O rodině, manželství a dětech. Praha, 1978. s. 39., PAVELKOVÁ, B. 

Zákon o rodine. Komentar. Praha: C. H. BECK, 2011. s. 3
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Tradičně jsou pravní teorií rozlišovana manželska prava a povinnosti zejména 

dle toho, zda se jedna o prava a povinnosti majetkového či osobního charakteru. Později 

k těmto teorie dovodila ještě prava a povinnosti smíšena neboli osobně-majetkova.384 

Prava a povinnosti osobně-majetkova z toho důvodu, že ačkoli se jedna o prava 

majetkova, tak jsou nepřevoditelna, resp. jsou pevně spojena s osobami manželů.385

Na první pohled zřejmou novinkou je zařazení majetkových prav a povinností 

manželů do občanského zakoníku, který je upravuje ve své časti druhé, čtvrtém dílu 

a samostatném druhém oddílu. Demonstrativně se tak rodinné pravo vymanilo ze 

socialistické ideologické doktríny odmítaní zařazení majetkového prava manželů 

do zakona o rodině, ktera jej upravovala samostatně v občanském zakoníku, a to navíc 

ještě na různých místech.386

Jak bude dale nastíněno, úprava manželského majetkového prava doznala 

značné konkretizace. Namísto předchazejících a ne zcela dostatečných jedenacti 

zakonných ustanovení, které musely být logicky v důležitých otazkach doplňovany 

a upřesňovany judikaturou, jich ta dnešní obsahuje celkem čtyřicet šest. 

Vzhledem k rozmanitosti a významu problematiky majetkového prava manželů 

lze mít nastolený trend za jednoznačně spravný. Podrobnější zakonna úprava poskytuje 

jejím adresatům vyšší míru pravní jistoty, avšak v této míře stale bez nežadoucí 

kazuistiky; spolu se zařazením prav a povinností do občanského zakoníku představuje 

řešení rozhodně přehlednější, ucelenější, a plně odpovídající současnému tržně-

ekonomickému diskurzu.387

2.3.1. Prava a povinnosti osobního charakteru

Především prav a povinností manželů osobního charakteru se týka zmínka 

v předchazející kapitole, poukazující na pojetí manželských prav a povinností jako 

na souhrn pravních norem se spíše mravní, edukativní a hodnotovou funkcí. Uvedené je 
384 RADVANOVÁ, S., et al. Občanské právo hmotné 3. Díl čtvrtý: Rodinné pravo. 5. jubilejní 

aktualizované vydaní. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2009. s. 49 – 50.
385 RADVANOVÁ, S., ZUKLÍNOVÁ, M., Kurz občanského práva. Instituty rodinného prava. Praha: C. 

H. BECK, 1999. s. 14.
386 1.8. Zakon o rodině, 1.8.2. Prava a povinnosti manželů
387 Blíže např. ELIÁŠ, K. et al. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 

Praha: Sagit, 2012. s. 299.
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dovozovano pravní teorií zejména odkazem na jejich velmi obtížnou až praktickou 

nemožnost vynutitelnosti. 

Mezi tyto prava a povinnosti patří například povinnost manželů vzajemné úcty, 

společného žití, věrnosti a podpory a ačkoliv se jedna o pravní povinnosti, navíc přímo 

takto označené zakonem, nejsou realně vykonatelné, vynutitelné, v zasadě 

nesankcionovatelné, a tím padem v jistém ohledu imperfektní. 

Ad absurdum by tak např. při výkonu splnění povinnosti žít spolu u manžela, 

který druhého opustil, znamenalo jej přemístit a udržet ve společném obydlí. Ještě 

utopičtěji působí představa nuceného výkonu povinnosti věrnosti, jíž by bylo možné 

u ženy bezpečně zabezpečit pouze prostřednictvím pasu cudnosti; a s trochou nadsazky 

– u jejího manžela prostředek k zajištění této povinnosti není zatím znam.388 

Oproti historickému chapaní těchto povinností recentní pravo takové nakladaní 

nepřipouští pro přímou kolizi se zakladními lidskými pravy.389 K uvedenému se přiklaní 

i Nejvyšší soud ČR, který tyto povinnosti chape jen jako proklamativní a realně 

nevynutitelné.390 Navzdory praktické nevykonatelnosti těchto prav a povinností může 

být, jak je výše uvedeno, zasadní nesankcionovatelnost prolomena – pravní sankcí 

za nesplnění těchto povinností je např. jejich zohlednění soudem v průběhu 

rozvodového řízení.

2.3.1.1. Rovnost manželů a jejich zakladní prava a povinnosti

,,Manželé mají rovné povinnosti a rovná práva“.391 Na první pohled dnes již 

samozřejmý princip konkretizuje zasadu zakazu diskriminace a rovnopravnosti obou 

pohlaví.392 Připomínky namítající nadbytečnost vyjadření rozvinuté ústavní zasady 

388 ŠALOMOUN, M. Manželské povinnosti a jejich vykonatelnost. Pravnicka fakulta Masarykovy 
univerzity. Brno. 2009. str. 3.

389 Tamtéž.
390 Např. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 22 CDO 1726/2002 ze dne 14. 8. 2008.
391 § 687 o.z. 
392 Čl. 1 a 3 LZPS nebo čl. 23 odst. 4 Paktu o občanských a politických pravech z  roku 1976, 

publikovaném pod č. 120/1976 Sb., dale např. Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen 
přijata rezolucí Valného shromaždění OSN v r. 1979, vyhlašena pod č. 62/1987 Sb., Úmluva 
o politických pravech žen přijata rezolucí Valného shromaždění OSN v r. 1953, vyhlašena pod 
č. 46/1955 Sb., Úmluva o stejném odměňovaní pracujících mužů a žen přijata MOP v r. 1951, 
vyhlašena pod č. 450/1990 Sb.
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o rovnosti obou pohlaví před zakonem nelze považovat za úplně spravné. I v dnešní 

době stale ještě převladají stereotypy o rozdělení rolí v manželství: mužska – materialně 

zabezpečující rodinu; ženska – péče o děti a domacnost. Vzhledem k uvedenému je tak 

zasada vyjadřena zakonným (sice proklamativním) ustanovením, zcela namístě.393

Druhý odstavec § 687 o. z. uvadí , že ,,manželé si jsou navzájem povinni úctou,  

jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svou důstojnost, podporovat  

se, udržovat rodinné společenství, vytvářet zdravé rodinné prostředí a společně pečovat  

o děti.“

Občanský zakoník tak nově zařazuje požadavek vzajemného projevu úcty mezi 

manžely, který však neznamena, že by manželům byly zakazany veškeré neshody. 

Pouze pokud by k nim mělo dojít, ustanovení apeluje, že i při vzajemných problémech 

by měli manželé respektovat osobnost druhého.394

Povinnost manželů žít spolu je vykladana, jak v praxi tak v teorii, šířeji než 

pouze faktické bydlení manželů v jedné domacnosti, i jako povinnost manžela 

nasledovat druhého do společného bydliště.395 V současné době není ničím 

neobvyklým, pokud manželé žijí dlouhodobě na jiných místech např. z důvodů 

zdravotních, studijních či pracovních.396

Manželské soužití je nutné vykladat ve smyslu sdílení svých vnitřních potřeb, 

blízkých citových vazeb nebo vzajemného uspokojovaní potřeb materialních či 

sexualních, ačkoliv vytvoření rodinné domacnosti je pravidlem a jen výjimečně 

společné bydlení a spolužití netvoří jeden celek.397 

Na zakladě shora uvedeného lze mít za to, že povinnost žít spolu je zachovana 

i v případě, že manželé žijí odděleně398; ostatně občanský zakoník s tímto v § 691, 

393 WESTPHALOVÁ, L., SPÁČIL, O. Nová právní úprava osobních vztahů mezi manžely. Pravní 
rozhledy 6/2013. s. 216.

394 Tamtéž.
395 Srov. § 92 ABGB: ,,Manželka (…) jest povinna následovati muže do jeho bydliště, (…).“
396 HRUŠÁKOVÁ, M., et al. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentař. 4. vydaní. 

Praha: C. H. Beck, 2009. s. 53 – 55.
397 WESTPHALOVÁ, L., SPÁČIL, O. Nová právní úprava osobních vztahů mezi manžely. Pravní 

rozhledy 6/2013. s. 216.
398 Srov. ,,Zruší- li manželé společnou domácnost, nemá sama tato skutečnost přímý vliv na další trvání  

manželství, a není proto ani důvodem zániku bezpodílového spoluvlastnictví manželů.“ Nejvyšší soud 
ČSR, sp. zn. Cpj 86/71 ze dne 3. 2. 1972.

106



za podmínky zachovaní osobního společenství, výslovně počíta.399

Požadavek věrnosti manželů pramení z imanentní podstaty manželství a zasady 

monogamie. Vývoj této zasady byl již nastíněn zejména s ohledem na historickou 

motivaci zajištění nepochybného původu dětí (dědiců muže) spolu  s postulaty prava 

kanonického400, a tak je-li dnes ve společnosti věrnost chapana čistě jako sexualní 

zdrženlivost, jedna se v České republice o nejčastěji konkrétně formulovanou příčinu 

rozvodu.401

Manželé jsou povinni respektovat svoji důstojnost a podporovat se. Ačkoli 

zakon o rodině dříve namísto formulace podporovat se uvaděl pomáhat si402, jde 

o vyjadření shodných zakladních403 rodinněpravních zasad: solidarity, vzajemné 

podpory a pomoci, přičemž zakonodarce jistě neměl na mysli pouze podporu materialní, 

nýbrž i emocionalní.404

Povinnost udržovaní rodinného společenství a zdravého rodinného prostředí, lze 

definovat jen velmi obtížné. Teorie uvadí, že rodinné společenství je možné pojmout 

jako celek výše uvedeného – toho, co by mělo být manželství vlastní a co jej utvaří, 

nejen ve vzajemném vztahu manželů, ale i mezi manžely a dalšími členy rodiny. Jakkoli 

je rodinné společenství obtížné pravně uchopitelné, zdravé rodinné prostředí je již téměř 

nedefinovatelné.405 Jedna se o natolik subjektivně vnímanou skutečnost, že její pravní 

vymezení je umožněno pouze v nejobecnější rovině jako jisté materialní a kulturní 

úrovně, jejímž zakladním účelem je zabezpečení zdravého vývoje dětí.

Konečně jsou manželé povinni společně pečovat o děti, což odkazuje 

399 § 691 o. z.: ,,Nemají-li manželé rodinnou domácnost, nese každý z nich náklady své domácnosti; to je  
nezbavuje povinnosti navzájem si pomáhat a podporovat se.“

400 Blíže 1.3.1. Vliv křesťanství na vývoj manželského prava
401 Český statistický úřad. Český statistický úřad [online]. 19. 8. 2013 [cit. 2016-04-12]. Rozvodovost. 

Dostupné na: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/rozvodovost. ,,Ostatně nevěra, ať už citová nebo  
sexuální je podle psychologů jedním z nejvážnějších zásahů do vztahu tím, že narušuje důvěru 
a intimitu jeho výlučnosti vstupem třetí osoby.“ Pavelkova, B. Zákon o rodine. Komentar. Praha: C. H. 
BECK, 2011. s. 83.

402 § 18 ZoR.
403 WESTPHALOVÁ, L., SPÁČIL, O. Nová právní úprava osobních vztahů mezi manžely. Pravní 

rozhledy 6/2013. s. 216.
404 RADVANOVÁ, S. et al. Občanské právo hmotné 3. Díl čtvrtý. Rodinné pravo. 5. jubilejní 

aktualizované vydaní. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2009. s. 51.
405 Blíže např. RADVANOVÁ, S. Zdravé rodinné prostředí – jak pro koho. Acta iuridica olomucensis, 

2005. č. 2, s. 48.
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na samotný účel manželství – založení rodiny a řadné výchovy dětí.406 Společnou péči 

o děti nelze interpretovat absolutně; vzajemný poměr péče by měl vychazet ze vzajemné 

dohody manželů a zaroveň by se měl týkat pouze její intenzity – nemělo by dojít k 

výhradní péči jednoho z nich.407 Tato povinnost se nevztahuje jenom na děti vzešlé 

z manželství, ale pochopitelně i na děti manželů, které pochazejí z manželství 

předchozích, příp. děti nemanželské408, stejně jako na děti alespoň jedním z manželů 

osvojené či děti v pěstounské péči manželů.409

2.3.1.2. Informační povinnost manželů a zohledňovaní zajmu rodiny

Další z nově obsažených ustanovení410 občanského zakoníku přiznava pravo 

jednoho z manželů požadovat na druhém informace o jeho příjmech, stavu jeho jmění 

a dale o jeho stavajících, ale i uvažovaných pracovních a jiných obdobných činnostech, 

stejně jako pravo manžela tyto informace sdělit druhému. Nejvíce se bude jednat 

o informace o výlučném vlastnictví manžela, tedy o jmění, které není ve společném 

vlastnictví manželů, resp. není součastí společného jmění manželů.411

Tato informační povinnost předchazí povinnosti uloženou manželovi dle § 689 

o. z., tedy aby při svém rozhodovaní zohledňoval zajem rodiny, druhého manžela a 

nezletilých dětí, které nenabyly plné svépravnosti a žijí s manžely v rodinné 

domacnosti, popř. ještě dalších členů rodiny. Je pochopitelné, že aby se mohl jeden 

z manželů odpovědně rozhodovat o svých zaležitostech, majících význam pro celou 

rodinu, musí disponovat relevantními informace o majetkové situaci manžela druhého, 

ostatně jako o dalších skutečnostech, které manželé nespravují společně.

I přes výše uvedené povinnosti však nelze uzavřít, s tím, že by snad muž či žena 

vstupem do manželství ztraceli možnost svobodného rozhodovaní a pozbyli tak některa 

ze svých zakladních prav a svobod. Nelze tak např. na souhlas či nesouhlas manžela 

vazat výkon povolaní druhého manžela. Ustanovení 688 a 689 o. z. se snaží vést 

406 § 655 o. z.
407 HRUŠÁKOVÁ, M. a kol. Zákon o rodině. Komentař. 4. vydaní. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 56.
408 Srov. čl. 32 odst. 3 LZPS:,, Děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva.“
409 ŠVESTKA, J. et al. Občanský zákoník. Komentař. Svazek II. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. s. 72.
410 § 688 o. z.
411 ŠVESTKA, J. et al. Občanský zákoník. Komentař. Svazek II. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. s. 73.
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manžele k nalezení kompromisu v tak zavažných životních otazkach, jakými existenční 

zajištění rodiny či změna zaměstnaní jsou, jakkoli za jejich nedodržení pravo žadnou 

sankci, např. v podobě neplatnosti pracovněpravního vztahu, dale nestanoví.412

2.3.2. Prava a povinnosti smíšené povahy

2.3.2.1. Uspokojovaní potřeb rodiny

Zasada rovnosti manželů se promíta i v ustanovení 690 o. z., které uklada 

manželům, aby přispívali ,,na potřeby života rodiny a potřeby rodinné domácnosti  

podle svých osobních a majetkových poměrů, schopností a možností tak, aby životní  

úroveň všech členů rodiny byla zásadně srovnatelná“, přičemž ,,poskytování  

majetkových plnění má stejný význam jako osobní péče o rodinu a její členy“.

Citované ustanovení, vychazející z dosavadní pravní úpravy413; rovnost manželů 

rozvijí v tom smyslu, že jejich povinnosti při uspokojovaní potřeb rodiny jsou 

kvalitativně stejné, liší se pouze kvantitativně mírou výdělečných a majetkových 

možností každého z nich.414 Poskytovaní materialního zajištění tak nelze vyzdvihovat 

nad osobní péči o rodinnou domacnost. Pod pojem potřeby rodiny se vztahuje nejen 

potřeba materialní, ale i ostatní potřeby nutné k zachovaní řadného fungovaní společné 

domacnosti a výchovy dětí; pod § 690 o. z. nelze subsumovat povinnost výživného, 

kterou je třeba odlišovat.415

Zakladním předpokladem uplatnění § 690 o. z. je existence rodinné domacnosti. 

Rodinna domacnost občanským zakoníkem definovana není. Pravní teorie jí rozumí 

,,společenství osob, které spolu trvale žijí a společně hradí náklady na své potřeby“416 

případně jako „místo, kde manželé či rodina žijí, kde žije dotyčné životní společenství  

charakterizované tím, že jeho členové tak či onak k sobě patří způsobem, který  

412 WESTPHALOVÁ, L., SPÁČIL, O. Nová právní úprava osobních vztahů mezi manžely. Pravní 
rozhledy 6/2013. s. 216.

413 § 19 ZoR.
414 WESTPHALOVÁ, L., SPÁČIL, O. Nová právní úprava osobních vztahů mezi manžely. Pravní 

rozhledy 6/2013. s. 216.
415 ELIÁŠ, K. et al. Nový ob �anský  zákoník s aktualizovanou d �vodovou  zprávou a rejst �íkem. Praha: 

Sagit, 2012, s. 300.
416 WESTPHALOVÁ, L., SPÁČIL, O. Nová právní úprava osobních vztahů mezi manžely. Pravní 

rozhledy 6/2013. s. 216.
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se navenek jeví jako rodina v obvyklém slova smyslu“.417 Dle uvedeného pojetí může 

být rodinna domacnost tvořena nejen manželi, ale lze ji vytvořit i nesezdaným soužitím, 

popř. vztahem osob stejného pohlaví nebo i žitím jednoho rodiče s dítětem.

Nasledující ustanovení občanského zakoníku přímo počíta se situací, kdy 

manželé spolu nebudou tvořit rodinnou domacnost, tzn. nebudou spolu bydlet a dle 

zakona si ponese každý z manželů naklady na svou domacnost samostatně.418 To však 

manžele nezbavuje povinnosti se vzajemně podporovat a pomahat jeden druhému. 

Uvedené se važe k manželstvím, ve kterých manželé, ač spolu sice nebydlí, stale 

vytvařejí jisté společenství, v němž spolu komunikují a sdílí svůj život.

Naproti tomu § 691 odst. 2 o. z. se uplatní v případě, kdy jeden z manželů opustí 

rodinnou domacnost, aniž by k tomu měl spravedlivý důvod a odmíta se vratit a v této 

domacnosti s opravněným manželem zůstalo: 1) nezletilé dítě, které nenabylo plné 

svépravnosti a které bylo svěřeno do péče manželů nebo alespoň do péče jednoho 

z nich, anebo 2) společné dítě manželů, které může být zletilé, ale vůči němuž oba 

manželé mají vyživovací povinnost. 

Vyjadření zakonného principu solidarity, jehož cílem je zajištění stejné životní 

úrovně všem členům rodiny, uklada manželovi, který rodinnou domacnost opustil, 

přispívat na úhradu nakladů této domacnosti.

Do občanského zakoníku se tímto dostava úprava majetkových povinností 

manželů při faktické odluce manželství, resp. stavu, kdy spolu manželé nebydlí a ani 

nevytvařejí životní společenství a zaroveň jej nechtějí ani obnovit.419 Je svěřeno 

do pravomoci soudu, aby posoudil dle zasad slušnosti a dobrých mravů, zda opuštění či 

odmítaní navratu do rodinné domacnosti je důvodné, či nikoli.

2.3.2.2. Rozhodovaní o zaležitostech rodiny

Princip rovnosti manželů se promíta i v rozhodovaní ,,o záležitostech rodiny,  

417 ŠVESTKA, J. et al. Obc�ansky� za�koni�k. Komenta�r�. Svazek II. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. s. 74.
418 Tento jev může předchazet zaniku manželství nebo se může také jednat o tzv. manželství mrtvé. Více 

např. ŠVESTKA, J. et al. Občanský zákoník. Komentař. Svazek II. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. 
s. 77.

419 WESTPHALOVÁ, L., SPÁČIL, O. Nová právní úprava osobních vztahů mezi manžely. Pravní 
rozhledy 6/2013. s. 216.
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včetně umístění rodinné domácnosti, popřípadě domácnosti jednoho z manželů  

a dalších členů rodiny, především dětí, které nenabyly plné svéprávnosti, a o způsobu 

života rodiny.“420 Občanský zakoník rozvijí formulaci obsaženou v § 20 ZoR421 a dale 

v druhé větě příslušného ustanovení dodava, že na výše uvedeném ,,se mají manželé  

dohodnout“.422

Dojde-li mezi manžely v otazce řešení některé z těchto podstatných zaležitostí 

k neshodam a nalezení vzajemného konsensu nebude možné, je jim přiznano pravo 

domahat se, aby souhlas druhého manžela byl nahrazen vydaním soudního rozhodnutí 

ve smyslu § 692 odst. 2 o. z. Ustanovení se uplatní hlavně v těch situacích, kdy jeden 

z manželů, bez važného důvodu a v rozporu se zajmem rodiny se odmíta jakkoli 

s druhým manželem dohodnout.

Nově pravní úprava pamatuje na případy, kdy vzajemna dohoda manželů není 

možna z důvodu neschopnosti či nemožnosti jednoho z manželů projevit vůli např. 

ze zdravotních důvodů423 či pobytu v obtížně dosažitelných častech světa. 

K otazce, zda se ma jednat o nahrazení souhlasu pro každé konkrétní pravní 

jednaní či jejich neurčitý počet pro futuro důvodova zprava uvadí, že „zásadně 

se nahrazení souhlasu týká vždy jen jedné záležitosti, ale slušelo by se uvážit, zda 

v odůvodněném případě není možné nahradit souhlas manžela pro určitou minimální  

budoucí dobu“.

 Jakým směrem se výklad tohoto ustanovení ubere a ustalí je nutno ponechat na 

rozhodnutí soudů, což vzhledem k nízkému počtu těchto případů bude ještě 

k relevantním rozhodnutím pravděpodobně nějakou dobu trvat. 

Před vydaním rozhodnutí by měl soud ještě vést manželé ke vzajemné shodě424 

a na zakladě § 692 odst. 2 o. z rozhodovat pouze spory vztahující se k otazkam 

420 § 692 o. z.
421 § 20 ZoR: ,,O záležitostech rodiny rozhodují manželé společně. Nedohodnou-li se o podstatných 

věcech, rozhodne na návrh jednoho z nich soud.“
422 Nejedna se ale o dohodu podle občanského zakoníku, ale o dohodu specifickou rodinněpravní povahy. 

ELIÁŠ, K. a kol. Rodinné právo: Vysokoškolská učebnice. 2. přepracované vydaní. Praha, 1974, s. 66.
423 ELIÁŠ, K. et al. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Praha: 

Sagit, 2012. s. 303.
424 ŠVESTKA, J. et al. Občanský zákoník. Komentař. Svazek II. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. s. 79-

82.
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společného vedení života. Neshody manželů vychazející z rodičovské odpovědnosti,425 

výchovy a výživy426 či spory ohledně prav a povinností ze společného jmění manželů 

jsou upravovany zvlaštními ustanoveními.427

2.3.2.3. Obstaravaní zaležitostí rodiny

Zakon stanoví, že zaležitosti rodiny jsou obstaravany oběma manžely společně, 

nebo pouze jedním z nich.428 Manželům pravní úprava neuklada, aby všechna pravní 

jednaní týkající se rodiny provaděli společně; každý může jednat v zasadě samostatně.

Ustanovení 694 odst. 1 o. z. odlišuje jednak mezi zaležitostmi běžnými, v jejichž 

režimu se manželé stavají jednaním jednoho z nich zavazaní společně a nerozdílně, a to 

tehdy nevyloučí-li tuto solidarní odpovědnost jeden z manželů nepochybným způsobem 

vůči třetí osobě, k níž jednaní druhého bude směřovat, a zaležitostmi ostatními. Ani 

v případě běžných zaležitostí se ale nejedna o zastupovaní mezi manžely, jelikož 

jednající manžel vystupuje prakticky za oba dva.429

Pojem běžných zaležitostí není v zakoně definovan. Lze předpokladat, že to 

budou takové zaležitosti, které se opakují pravidelně a zabezpečují běžný chod rodinné 

domacnosti. Nikoli zaležitosti výjimečné či pro rodinnou domacnost neobvyklé. Jaké 

pravní jednaní je výjimečné nelze posuzovat jenom např. dle nominalní hodnoty plnění. 

Vždy musí být posuzovano relativně, s přihlédnutím k majetkovým poměrům každého 

manželského paru ad hoc.430

Nově může k navrhu druhého manžela o vyloučení nasledků budoucího 

pravního jednaní jednajícího manžela vůči třetím osobam rozhodnou soud pouze 

s pravními účinky do budoucna. Není možné, aby soudem byly vyloučeny účinky 

pravního jednaní vůči jednomu z manželů zpětně. To však neplatí v případě, jedna-li 

425 § 877 o. z.
426 § 906 a nasl. o. z.
427 § 714 o. z. Blíže např. WESTPHALOVÁ, L., SPÁČIL, O. Nová právní úprava osobních vztahů mezi  

manžely. Pravní rozhledy 6/2013. s. 216.
428 § 693 o. z.
429 ŠVESTKA, J. et al. Občanský zákoník. Komentař. Svazek II. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. s. 79-

82.
430 Důvodova zprava uvadí, že za běžnou zaležitost se považuje takov jejíž majetkový aspekt zásadně  

odpovídá majetkovým poměrům rodiny. Blíže WESTPHALOVÁ, L., SPÁČIL, O. Nová právní  
úprava osobních vztahů mezi manžely. Pravní rozhledy 6/2013. s. 216.
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se o pravní jednaní, jimiž by manžel obstaraval běžně nezbytné431 životní potřeby 

rodiny a jejích členů, zejména dětí, které nenabyly plné svépravnosti.

U jiných pravních jednaní, vztahujících se k neběžným ostatním zaležitostem, 

tedy zaležitostem podstatným, je třeba ke společnému a nerozdílnému zavazaní obou 

manželů prostřednictvím jednoho z nich, aby k němu dal druhý manžel souhlas – 

souhlas je vyžadovan od obou manželů.

Pokud by bez važného důvodu a v rozporu se zajmem rodiny, příp. z důvodu 

neschopnosti souhlas projevit, manžel odmítal souhlas dat, je přiznano druhému 

manželovi, aby se se svým narokem obratil na soud. Obdobně je dano pravo manželovi, 

který souhlas nedal, domahat se u soudu předběžného rozhodnutí, že se ho pravní 

nasledky takového jednaní netýkají, příp. i rozhodnutí se zpětnými účinky. Soud poté 

bude nejspíše konstatovat, stejně tak jako na zakladě předchozí pravní úpravy, 

neplatnost takového pravního jednaní.432

Zmíněna fakticka odluka manželů ve smyslu § 691 odst. 2 o. z. je zohledněna 

i v odstavci třetím ustanovení 694 o. z. Jestliže manželství neplní svoji funkci a ani 

spolu manželé nežijí, zakon stanoví, že jednaní jednoho z manželů bez souhlasu 

druhého tohoto nezavazuje ani neopravňuje. 

Přes nepopiratelnou logiku pravní úpravy lze mít za to, že v tomto ohledu může 

v praxi třetím osobam přinašet řadu problémů – tyto nemusí mít vůbec na vědomí, 

že manželé spolu nežijí, a mohou spoléhat na jejich společné a nerozdílné zavazaní se. 

Důvodova zprava, stejně jako i cela současna soukromopravní úprava433, vyjadřuje 

zasadu, že „je na každém, kdo kontrahuje, aby tak činil s dostatečnou pečlivostí“.434

2.3.2.4. Vzajemné zastupovaní manželů

V ustanovení 696 o. z. je upraveno zastupčí opravnění manželů pro běžné 

431 Za nezbytné životní potřeby důvodova zprava označuje potřeby každodenní (např. běžné sportovní či 
kulturní akce, běžné nakupovaní apod.).

432 Pozn. neplatnost relativní - pravní jednaní zůstane platné do okamžiku dovolaní se neplatnosti 
ze strany druhého manžela.

433 Vyjma prava spotřebitelského, které se v mnohém ubíra opačným směrem.
434 WESTPHALOVÁ, L., SPÁČIL, O. Nová právní úprava osobních vztahů mezi manžely. Pravní 

rozhledy 6/2013. s. 216.
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rodinné zaležitosti. Zakon tímto zdůrazňuje pojetí manželství jako životního 

společenství dvou osob, kterým v některých případech jako je třeba nemoc, nebo jen 

nepřítomnosti apod., dava možnost zastoupit jedna druhou v běžných zaležitostech, a to 

i bez výslovného zmocnění prokazatelného plnou mocí. Ne však jde-li o takovou 

překažku, pro kterou by byla zastoupenému manželovi omezena svépravnost; zakon 

předpoklada zastoupení pouze tehdy, pokud je zastoupený manžel schopen pravně 

jednat.435

Oproti zastupovaní v rodinných zaležitostech se manželé mohou vzajemně 

zastoupit i v zaležitostech majetkových. Pokud by ale šlo o majetkové zaležitosti 

podstatné, tak, jak již je uvedeno, pouze na zakladě plné moci.

V případě, že by manžel, který ma být zastoupen, sdělil třetí osobě, s níž ma 

druhý manžel jednat, že zastoupení neschvaluje, je zastoupení v této věci vyloučeno. 

Rovněž se může manžel domahat zrušení zastupčího opravnění druhého manžela 

u příslušného soudu.

Podobně jako u výslovného vyloučení zastoupení manželem a vyloučení 

zastoupení na zakladě soudního rozhodnutí nebude mít zastoupení pravních účinků, 

jestliže manželé budou odloučeni dle § 691 odst. 2 o. z. – zastoupení bez plné moci, ani  

v běžných zaležitostech, nepřísluší žadnému z manželů.436

2.3.2.5. Výživné mezi manžely

Poměrně stručna zakonna úprava výživného mezi manžely je obsažena 

v § 697 o. z., v němž je také vyjadřena zasada rovnosti manželů, majících stejna prava 

i povinnost: ,,manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost v rozsahu, který oběma 

zajišťuje zásadně stejnou hmotnou a kulturní úroveň.“ Předpokladem pro stanovení 

vyživovací povinnosti mezi manžely je tak nejen, že si jeden z nich není schopen sam 

zajistit své vlastní potřeby, nýbrž i to, že jsou oba schopni, ale každý v jiném rozsahu.437

435 Tamtéž.
436 Blíže např. ŠVESTKA, J. et al. Občanský zákoník, Komentář, Svazek II. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 

2014. s. 87-90.
437 WESTPHALOVÁ, L., SPÁČIL, O. Nová právní úprava osobních vztahů mezi manžely. Pravní 

rozhledy 6/2013. s. 216
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Ze zakonného ustanovení nevyplýva, že by jím bylo nějak zohledněno, zda 

manželé spolu žijí spolu nebo žijí odděleně, přičemž pravě u odděleného soužití 

manželů může posouzení jejich hmotné a kulturní úrovně činit nemalé potíže. Žijí-li 

manželé odděleně, je nutné, aby byla stejna životní úroveň vykladana proporcionalně.

Manžel bydlící mimo rodinnou domacnost, třeba z pracovních či studijních 

důvodů, může mít mnohem větší životní naklady, zejména pak u dlouhodobých pobytů 

v zahraničí; stejna majetkova i kulturní úroveň manželů by měla být vztahovana 

i k odůvodněným výdajům plynoucím z odděleného soužití.438 

Vyživovací povinnost mezi manžely trva po celou dobu trvaní manželství 

a předchazí vyživovací povinností dítěte a rodičů. K jejímu vzniku dochazí 

i v manželství neplatném. S ohledem na skutečnost, že tato vyživovací povinnost 

podléha obecným ustanovení o výživném dle § 910 a nasl. o. z., jedinou výjimkou 

zůstava situace, kdy by plnění vyživovací povinnosti bylo v přímém rozporu s dobrými 

mravy.439

2.3.2.6. Obvyklé vybavení rodinné domacnosti a její opuštění

Zakon nově stanovuje, že obvyklým vybavením rodinné domacnosti440 je 

„soubor movitých věcí, které slouží běžně nezbytným životním potřebám rodiny a jejich 

členů”, přičemž ,,není rozhodné, zda jednotlivé věci náleží oběma manželům, nebo jen 

jednomu z nich.“

Obvyklé vybavení domacnosti bude jistě tvořeno věcmi, které jsou 

nepostradatelné pro zakladní fungovaní rodiny, jako věci potřebné k hygieně, spanku 

a stravovaní členů rodiny, ale i tím, co je spojeno s rodinnými příslušníky jako 

kulturními a společenskými bytostmi.441

Nakladat s těmito věcmi je možné pouze se souhlasem obou  manželů, vyjma 

věcí zanedbatelné hodnoty. Manželovi, který souhlas k takovému pravnímu jednaní 

438 HRUŠÁKOVÁ, M. a kol. Zákon o rodině. Komentař. 4. vydaní. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 439.
439 WESTPHALOVÁ, L., SPÁČIL, O. Nová právní úprava osobních vztahů mezi manžely. Pravní 

rozhledy 6/2013. s. 216
440 Blíže k pojmu rodinné domacnosti v 2.3.2.1. Uspokojovaní potřeb rodiny
441 ŠVESTKA, J. et al. Ob�anský zákoník, Komentá�,  Svazek II. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. s. 87–

97. Srov. Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 20 Cdo 180/2003 ze dne 26. února 2004.
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nedal, zakon v § 698 odst. 3 dava pravo domahat se neplatnosti pravního jednaní 

druhého manžela. 

Existence obvyklého vybavení domacnosti je nezavisla na společném jmění 

manželů, a pravě tyto věci přestaly být s účinností občanského zakoníku jeho 

součastmi.442 Uvedené potvrzuje i fakt, že tyto věci se nemohou stat součastí společného 

jmění manželů na zakladě zakonné či smluvní modifikace.443

Na stranu druhou v pravní teorii je tomuto pojetí vytýkana jista 

nekoncepčnost444, když věc, kterou nabudou manželé z prostředků tvořících společné 

jmění manželů, nebude jeho součastí, přestože bude stale v jejich (spolu)vlastnictví. Věc 

by tak naležela do spoluvlastnictví manželů, což by jednoznačně komplikovalo 

majetkové vztahy manželů i k třetím osobam. S ohledem na nejednotnost odborné 

diskuze a striktní výklad § 3038 o. z. bude možné jednoznačný zavěr učinit 

až v zavislosti na soudních rozhodnutích.445

Jestliže manžel rodinnou domacnost opustí a navrat nezamýšlí, může požadovat 

na druhém manželovi, aby mu vydal vše, co do obvyklého vybavení rodinné 

domacnosti patří a je výhradně jeho vlastnictvím. Společné věci se vypořadají dle 

obecných zasad vypořadaní spoluvlastnictví – rovným dílem. 

Výše uvedené se však nepoužije zejména tehdy, kdy manžel potřebuje věc 

druhého manžela, patřící do obvyklého vybavení rodinné domacnosti, pečuje-li 

o společné nezletilé dítě, ke kterému mají manželé vyživovací povinnost.446

2.3.2.7. Rodinný zavod

Rodinný zavod je zcela novým pravním institutem, upraveným mezi § 700–707 

občanského zakoníku. Důvodova zprava přiznava jeho inspiraci v italském Codice 

442 § 3038 o. z.
443 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol., Občanské právo hmotné. 1. díl.. Praha: 

Wolters Kluwer, a.s., 2013. s. 247.
444 Např. Eliaš, K. a kol. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského  

zákoníku. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2013. s.178, nebo BEZOUŠKA, P. , PIECHOWICZOVÁ, L. 
Nový občanský zákoník 2014. Nejdůležitější změny. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2013. s. 36.

445 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. Občanský zákoník II. Rodinné pravo. 
Komentař. Praha: C. H. Beck 2014, s. 123.

446 Případně nezletilé dítě, které nenabylo plné svépravnosti, bylo svěřeno do společné péče manželů 
žijící v rodinné domacnosti a v rodinné domacnosti zůstalo (§ 699 odst. 2 o. z.).
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civile447, ale rodinný zavod je upraven i v dalších evropských zakonících.448 

Potřeba úpravy rodinného zavodu na zakonné úrovni je odůvodněna relativně 

častým jevem: členové rodiny společně vyvíjí podnikatelskou činnost a nemají své 

pravní poměry z této činnosti plynoucí mezi sebou smluvně upraveny.449 A contrario se 

úprava rodinného zavodu nepoužije, pokud by si členové vzajemna prava a povinnosti 

mezi sebou smluvně vymezili např. formou zakladatelského pravního jednaní, 

společenskou smlouvou, pracovněpravními nebo jinými obdobnými smlouvami – je 

k těmto ve vztahu subsidiarity.

Výslovně je v § 700 odst. 2 o. z. vyloučena aplikace ustanovení rodinného 

zavodu, jsou-li členové rodinného zavodu manželé. Na jejich úpravu prav a povinností 

se použijí ustanovení o manželském pravu majetkovém, a to z důvodů, že mohou 

,,nastat různé situace podle toho, zda je rodinný závod ve společném jmění manželů 

nebo náleží-li do výlučného jmění jednoho z manželů, jakož i podle toho, zda si manželé  

ujednali majetkový režim odlišný od zákonného režimu, popřípadě zda takový režim  

založil svým rozhodnutím soud.“450 

Tím dochazí k vyloučení střetu úpravy rodinného zavodu a obecného 

manželského majetkového prava mezi § 708 až 750 o. z., které musí být aplikovano 

přednostně.451

Z ryze praktických zkušeností se lze však domnívat, že i přes zakonný zaklad 

v pravech a povinnostech, plynoucí ze „závodu, ve kterém společně pracují manželé  

nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby  

s manžely sešvagřené až do druhého stupně a který je ve vlastnictví některé z těchto 

osob“ , bude i napříště vhodné těmto osobam doporučit smluvní úpravu vzajemných 

prav a povinností, které by blíže jejich vzajemna prava a povinnosti vymezilo, a lépe tak 

vyhovovalo konkrétním potřebam daného případu.

447 čl. 230.
448 Např. Ve čl. 121-4 až 121-7 francouzského Code de commerce z roku 2011.
449 Srov. rozsudku Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 22 Cdo 1174/2001 za dne 5. 11. 2002 Blíže 

např KYSELOVÁ, T. Rodinný závod – další z  novinek v novém občanském zákoníku. Ad notam, 
2013. č. 1. s. 9.

450 Důvodova zprava k § 700 o.z.
451 ŠMÍD, D. Nový občanský zákoník s podrobným výkladem vybraných ustanovení. Praha: Sondy, 2014. 

s. 50.
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2.3.3. Manželské majetkové pravo

Jak je výše uvedeno, občanský zakoník upravuje majetkové pravo manželů 

v samostatném oddílu, logicky zařazeném do dílu čtvrtého hlavy první druhé časti – 

pravo dědické nebo problematika výživného mezi manžely jsou upraveny na jiných 

místech kodexu. Stejně jako v předchozím občanském zakoníku452, i v současném je 

ústředním pojmem manželského majetkového prava společné jmění manželů.453

2.3.3.1. Společné jmění manželů

Pokud snoubenci nestanoví jinak, společné jmění manželů vznika okamžikem 

vzniku manželství. Je založeno i v případě manželství, které je ztíženo vadou mající 

za nasledek jeho prohlašení za neplatné; nikoli však u manželství neexistujícího. 

Společné jmění manželů je tvořeno tím ,,co manželům náleží, má majetkovou hodnotu  

a není vyloučeno z právních poměrů“454, a může být spravovano ve třech zakladních 

režimech: zakonném, v režimu založeném rozhodnutím soudu anebo ve smluveném. 

Zakonný režim ma stejnou pravní relevanci jako režimy zbývající, neboli režimy 

modifikované.455

2.3.3.1.1. Zakonný režim

Není-li upraven rozsah společného jmění manželů smlouvou ani soudním 

rozhodnutím, jedna se o zakonný režim, jehož součastí je dle dikce § 709 odst. 1 to 

,,čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání  

manželství“, vyjma toho, co:

a) slouží osobní potřebě jednoho z manželů,

b) nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování,  

nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl,

c ) nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených 

452 Po novele zak. č. 91/1998 Sb.
453 Dale také  ,,SJM“.
454 § 708 odst. 1 o. z.
455 ŠVESTKA, J. et al. Ob�anský  zákoník,  Komentá�,  Svazek  II. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. 

s. 123.

118



právech,

d) nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví,

e) nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního 

majetku.

Výjimku písm. a) znala i minula pravní úprava. Stejně jako dříve456 do SJM 

nepatří mezi tyto věci explicitně ty, které slouží k výkonu povolaní manžela. Toto pojetí 

býva předmětem kritiky, jelikož hrozí realné nebezpečí, že v případě zaniku manželství 

může být těchto věcí manžel v ramci vypořadaní společného jmění manželů i zbaven.457

Současna pravní úprava přejíma úpravu, vyjma institutu odkazu, písmena b) 

s tím rozdílem, že nyní může darce či zůstavitel projevil úmysl, aby předmětna věc byla 

součastí SJM obdarovaných, dědiců nebo odkazovníků.458

Nově zařazenou výjimku ze zakonného režimu SJM představuje písm. c), tedy 

ten majetek, který nabyl jeden z manželů jako kompenzaci nemajetkové újmy na svých 

přirozených pravech. Tato výjimka byla do zakona zařazena naprosto spravně, neboť 

jde bezesporu o ryze osobní sféru každého jednotlivce, ať už je manželství účasten, či 

nikoliv. Obdobné však bylo před rokem 2014 na zakladě judikatury dovozovano, kdy 

do SJM nepodléhal narok na odškodnění úrazu utrpěného jedním z manželů.459

Podle písm. d) není součastí SJM majetek, který byl nabyt manželovým pravním 

jednaním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví. Jestliže tedy manželem byla věc 

např. zakoupena z jeho výlučných prostředků, nebude součastí společného jmění 

manželů.460 Toto ustanovení není také ničím novým a v obdobné formulaci jej 

upravoval i minulý občanský zakoník.

Poslední výjimkou ze SJM, kterou ustanovení 709 odst. 1 o. z. upravuje, je 

456 Pozn. Od 1. 8. 1998.
457 KRÁLÍČKOVÁ. Z. Úvahy nad rekodifikací českého rodinného práva. In Pocta Martě Knappové k 80.  

narozeninám. Praha: ASPI, 2005. s. 235-236.
458 Dle minulé pravní úpravy v případě darcovy či zůstavitelovy vůle, aby nabyli oba manželé, se tato věc 

stala součastí jejich podílového spoluvlastnictví a dale dle přechodného ustanovení § 3039 o. z. není 
majetek nabytý bezúplatně před počatkem účinnosti tohoto zakona, který nebyl součastí SJM, součastí 
ani nadale.

459 Vyjma bolestného a nahrady za ztížení společenského uplatnění však do SJM mohly být zahrnuty 
častky vyplacené z titulu ztraty na výdělku či nahrady škody na zdraví. Rozsudek Nejvyššího soudu 
ČR sp. zn. 22 Cdo 940/2011 ze dne 13. 7. 2011.

460 např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 22 Cdo 980/2003 ze dne 2. 12. 2003.
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majetek, jenž nabyl jeden z manželů jako kompenzaci za poškození, zničení či ztratu 

svého výhradního majetku.

Součastí společného jmění manželů je i zisk z toho, co naleží výhradně jednomu 

z manželů, jako je např. typicky najemné z bytu ve výlučném vlastnictví jednoho 

z manželů. Dříve pouze judikované461 pravidlo je nyní postaveno najisto v § 709 odst. 

2 o. z. V nasledujícím odstavci zakon stanoví, že do SJM patří také podíl manžela 

v obchodní korporaci, stal-li se manžel společníkem této obchodní korporace během 

trvaní manželství, ne však tehdy, pokud manžel nabyl tento podíl způsobem 

zakladajícím jeho výlučné vlastnictví.462

Nového pojetí se dočkala i úprava společného jmění manželů a dluhů manželů, 

kdy nyní § 710 o. z. uvadí, že dluhy se stavají součastí společného jmění manželů, 

jestliže byly převzaty za trvaní manželství. 

Naproti dřívějším dluhům vzniklým za trvaní manželství slovo převzaté 

vymezuje ty dluhy, které je možné smluvně převzít – zavazat se k jejich plnění. Nemůže 

se tak jednat například o dluhy ex delicto a rovněž ani o dluhy, které nejsou 

soukromopravní povahy463 – ty dluhy, které vzniknou jednomu z manželů z jiného než 

zavazkového titulu se nestavají součastí společného jmění manželů, i když vznikly 

během trvaní manželství.

Výjimky, které se z těchto pasiv nestavají součastí společného jmění manželů, 

jsou jednak dluhy vztahující se k ,,majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů,  

a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku“, anebo ty, které „převzal jen  

jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání  

každodenních nebo běžných potřeb rodiny.“464

Zejména druha ze zmíněných výjimek se dočkala výrazného zpřesnění, kdy 

naproti minulé pravní úpravě, jež hovořila o zavazcích, jejichž rozsah přesahuje míru 

461 např. rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 24 Co 15/97 ze dne 31. 1. 1997.
462 blíže např. ŠTENGLOVA, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P. ŠUK, P. Zákon o obchodních 

korporacích. Komentář. 1. vydaní. Praha: C. H. BECK, 2013. s. 954 a nasl.
463 např. BEZOUŠKA, P. PIECHOWICZOVA, Lucie. Nový občanský zákoník: nejdůležitější změny. 

1. vydaní. Praha: ANAG, 2013. s. 116. Nebo ELIÁŠ, K., HAVEL, B., BEZOUŠKA, P., ŠUSTROVÁ, 
D. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 1. vydaní. 
Praha: Wolters Kluwer a.s., 2013. s. 174.

464 § 710 písm. a), b) o. z.
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přiměřenou majetkovým poměrům manželů, ta současna stanovuje kritérium 

objektivnějšího určení. Tedy zda dluh převzatý bez souhlasu druhého z manželům je, či 

není součastí jejich společného jmění, protože pro třetí osobu je jistě snadnější 

identifikovat, zda zavazek souvisí s obstaravaním každodenních nebo běžných potřeb 

rodiny, než zjišťovaní majetkových poměrů manželů a posuzovat k těmto přiměřenost 

zamýšleného zavazku.

Ustanovení 711 odst. 2 o. z. do SJM zařazuje na zakonné úrovni i jednotlivé 

častky mzdy, platu, zisku a dalších hodnot z pracovní činnosti vzniklých, a to 

od okamžiku, kdy manžel, který se o jejich získaní přičinil, nabyl možnost s nimi 

nakladat.

Subsidiarně se na společné jmění manželů použijí ustanovení o společnosti, příp. 

spoluvlastnictví.465 Důvodova zprava jako primarní odlišnost mezi těmito instituty 

shledava, že „na rozdíl od spoluvlastnictví, které se vždy týká jediné věci a kdy 

spoluvlastníci jsou osobami, jejichž vzájemný poměr se odvozuje právě jen ze vztahu 

k téže věci, je společenství poměrem nejméně dvou osob, který na věcných předmětech 

nikterak závislý není. Společenství se k věcem vztahovat může, ale také nemusí. Zatímco  

spoluvlastnictví je závislé na existenci věci, společenství je na existenci věci nezávislé –  

rozhodně nezaniká zánikem věci.“ 

Konkretizuje tak § 1236 o. z., který stanovuje, že každý z manželů ma pravo 

k celé věci, patřící do společného jmění manželů, jedna se tak o druh bezpodílového 

spoluvlastnictví, kdy každý z nich je omezen pravě vlastnickým pravem druhého, a tak 

 jeden z manželů nemůže darovat druhému manželovi věc, ktera je součastí jejich 

společného jmění.466

2.3.3.1.2. Sprava zakonného režimu

Manželé ,,součásti společného jmění užívají, berou z nich plody a užitky, udržují  

je, nakládají s nimi, hospodaří s nimi a spravují je“467, a to buď oba manželé společně, 

anebo dohodnou-li se, pouze jeden z nich; tak či onak jsou manželé z těchto pravních 

465 § 712 o. z.
466 Jednalo by se o neplatné pravní jednaní. K tomu např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 

16. 11. 2000, sp. zn. 22 Cdo 2470/2000, blíže např. CHODĚRA, O. Partnerství, manželství  
a paragrafy. Praha: GRADA Publishing, 2002. s. 64.

467 § 713 odst. 1 o. z.
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jednaní zavazani a opravněni společně a nerozdílně, stejně jako jim solidarně naležejí 

prava a povinnosti spojena se společným jměním a jeho součastmi.

V pravním jednaní u zaležitostí vztahujících se ke společnému jmění manželů, 

které nelze považovat za běžné468, jednají manželé společně; jedna-li pouze jeden 

z nich, tak výhradně se souhlasem druhého. Pokud manžel odmíta poskytnout souhlas 

bez važného důvodu a zaroveň v rozporu se zajmem rodiny anebo není-li schopen 

projevit svoji vůli, může se druhý manžel obratit na soud, aby souhlas rozhodnutím 

nahradil. Jednal-li manžel v neběžných zaležitostech bez souhlasu druhého manžela či 

by nebylo vydano soudní rozhodnutí souhlas nahrazující, je takové jednaní postiženou 

vadou, vystavující jej nebezpečí úspěšného podaní namitky neplatnosti pravního jednaní 

ze strany druhého manžela.

O relativně neplatné jednaní jde i v případě, kdy ma být součast společného 

jmění manželů užita k podnikaní manžela a hodnota toho, co ma být použito, přesahuje 

míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, pouze na zakladě pravního jednaní 

jednoho z nich – bez souhlasu druhého manžela.

Totéž platí i za účelem nabytí podílu v obchodní korporaci jedním z manželů, 

kdy je dle důvodové zpravy dale pamatovano i na situace, v nichž tyto vklady mohou 

představovat nízké investice, ale je s nimi spojeno rozsahlé ručení společníka nebo 

člena družstva.469

2.3.3.1.3. Smluvený režim

Zakonný režim společného jmění manželů může být dle § 716 o. z. manžely, ale 

i snoubenci v podobě tzv. předmanželské smlouvy470 upraven. Tato smlouva musí být 

učiněna formou veřejné listiny471, přičemž budou-li se manželé chtít dovolavat jejího 

468 Co je a není běžné, je potřeba posuzovat ad hoc u každého případu. Blíže ZUKLÍNOVÁ, M., 
PSUTKA, J. Spoluvlastnictví a společné jmění manželů. Praha: Linde, 2012. s. 103.

469 § 715 odst. 1 a 2 o.z.
470 § 720 o. z. Tato nabýva účinnosti uzavřením manželství. Srov. kap. XY, kdy v období od 1. 1. 1950 

do 1. 8. 1998 uzavření tzv. předmanželské smlouvy zakon nepřipouštěl.
471 § 567 o. z.: „Veřejná listina je listina vydaná orgánem veřejné moci v mezích jeho pravomoci nebo  

listina, kterou za veřejnou listinu prohlásí zákon; to neplatí, pokud trpí takovými vadami, že se na ni  
hledí, jako by veřejnou listinou nebyla.“ Ve smyslu § 3026 odst. 2 o. z. je jí notařský zapis.
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obsahu vůči třetím osobam, je nutné ji zapsat do veřejného seznamu472, s čímž musí oba 

manželé souhlasit.473 

Širokou smluvní autonomii doklada možnost manželů upravit si rozsah, obsah 

a dobu vzniku zakonného nebo jiného svého majetkového režimu popř. měnit zařazení 

budoucích součastí jejich jmění. Retroaktivita ujednaní zakonem připuštěna není474; 

pravní jednaní manželů musí vždy směřovat pro futuro a ma konstitutivní povahu.475

Manželé jsou také v zasadě omezeni nakladat s vybavením rodinné domacnosti 

a ochrannou rodinné domacnosti jako takové, protože ,,smlouva o manželském 

majetkovém režimu nesmí svými důsledky vyloučit schopnost manžela zabezpečovat  

rodinu.“476 Smlouva by byla také neúčinna vůči třetí osobě, pokud by se svým obsahem 

dotkla jejích prav a tato osoba by s tímto neprojevila souhlas.477 

Konečně je dispozivita smlouvy limitovana faktem, že nesmí mimo výše 

uvedených ujednaní obsahovat nic, co by zakon zakazoval, zaroveň nesmí být v rozporu 

s dobrými mravy, veřejným pořadkem a dalšími zakladními pravidly občanského 

prava.478 Oproti tomu je ale možné ji uzavřít i za napadně nevýhodných podmínek.479

Smlouvou modifikovaný zakonný režim může mít podobu režimu oddělených 

jmění, režimu vyhrazujícím vznik společného jmění manželů ke dni zaniku manželství, 

a zúžení nebo rozšíření rozsahu jejich majetkového režimu zakonného.

Podstatou režimu oddělených jmění je, že manželé nabývají veškerý majetek 

do svého výlučného vlastnictví, případně podílového spoluvlastnictví. Pravním 

jednaním směřujícím ke vzniku oddělených jmění manželů dojde k zaniku jejich 

společného jmění; u snoubenců by společné jmění manželů vůbec nevzniklo.480 Danou 

472 Seznam listin o manželském majetkovém režimu ve smyslu § 35a odst. 1 písm. d) zak. č. 358/1992 
Sb. o notařích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

473 DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, J. Manželské majetkové právo podle NOZ. Rekodifikace & Praxe. 
2014, II. ročník. Číslo 1/2014. s. 17.

474 § 716 odst. 1,, Ujedná-li se pro smluvený režim zpětný účinek, nepřihlíží se k němu.“
475 ŠVESTKA, J. et al. Občanský zákoník, Komentář, Svazek II. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. 

s. 157.
476 § 719 odst. 1 o.z.
477 Srov. § 734 Kdy je třetí osobě, jejíž pravo bylo smlouvou manželů dotčeno, přiznano pravo uplatnit 

u příležitosti vypořadaní SJM u soudu.
478 § 1 odst. 2. o. z. 
479 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 22 Cdo 579/2010 ze dne 26. 9. 2011.
480 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. Občanský zákoník II. Rodinné pravo. 
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možnost recentní pravní úprava připouští i z důvodu vynětí obvyklého vybavení 

domacnosti ze SJM – dříve bylo možné společné jmění manželů v tomto ohledu pouze 

zúžit.

Společné jmění manželů po relevantní dobu trvaní manželství nevznika ani 

v případě druhého ze jmenovaných režimů, který jeho vznik vyhrazuje ke dni zaniku 

manželství. Manželům je umožněno během trvaní manželství nabývat do svého 

výlučného vlastnictví a nakladat s ním bez souhlasu druhého manžela.481 

Významna podobnost s režimem oddělených jmění je ale narušena jeho 

odlišnými pravními důsledky; v režimu oddělených jmění manželů ke vzniku SJM 

nedochazí – v tomto případě SJM vznikne a je třeba jej vypořadat. Odložením vzniku 

společného jmění manželů manželé vyjadřují svoji vůli nakladat se svým majetkem 

po dobu manželství samostatně, ale ke dni zaniku tento majetek, který se stal součastí 

SJM podle ustanovení o zakonném režimu, vzajemně vypořadat.482 Nelze očekavat, 

že se bude jednat o hojně využívanou formu vzajemných majetkových poměrů manželů.

Oproti tomuto je využívanou formou rozšíření společného jmění manželů, kdy 

do něj mohou být zahrnuty např. věci, které byly manžely nabyty již před uzavřením 

manželství, děděním, darem apod. Zkratka ty věci, které zakonný režim ze SJM 

vylučuje, a to i včetně dluhů, které byly převzaty jedním z manželů bez souhlasu 

druhého, aniž by se jednalo o obstaravaní každodenních zaležitostí rodiny.

Principialně stejně funguje i zúžení společného jmění manželů, kdy manželé 

rozšiřují okruh shora uvedených zakonných výjimek dle § 709 odst. 1 o. z.483 Pokud 

manželé uzavírají smlouvu o restrikci společného jmění k věcem, které jsou již jeho 

součastí, je nutné učinit jejich vypořadaní484, což může být přímo upraveno smlouvou 

o zúžení SJM.485

Komentař. Praha: C. H. Beck 2014, s. 283.
481 Blíže např. DVOŘAK, J. SPAČIL, J. Společné jmění manželů v teorii a v judikatuře. 3. vydaní. Praha: 

Wolters Kluwer a.s., 2011. s. 182.
482 ELIAŠ, K. a ko l . Ob�anský  zákoník.  Velký  akademický  komentá�. Praha: Linde Praha, 2008, 

1. svazek. s. 653.
483 ŠVESTKA, J. SPAČIL, J. ŠKAROVÁ, M., HULMÁK, M. Občanský zákoník. Komentář. 2. vydaní. 

Praha: C. H. BECK, 2009. Svazek I. s. 972.
484  např. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 20 Cdo 3297/2006 ze dne 15. 3. 2007.
485  DVOŘAK, J., SPAČIL, J. Spole �né  jm�ní  manžel �  v teorii a v judikatu�e. 3. vydani. Praha: Wolters 

Kluwer a.s., 2011. s. 172-173.
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2.3.3.1.4. Sprava smluveného režimu

Snoubenci i manželé mohou kromě rozsahu společného jmění manželů 

i smluvně upravit jeho spravu, a neužít tak ustanovení 713 a 714 o. z. o spravě 

zakonného režimu.

Manželé si mohou sjednat, že čast, případně celé SJM bude spravovat jen jeden 

z nich, i jakým způsobem bude sprava vykonavana.486 Při tomto ujednaní manželů je 

nutné respektovat § 719 a 720 o. z., které upravují smlouvy měnící rozsah SJM – ani 

touto smlouvou nemůže být vyloučena schopnost manžela zabezpečovat rodinu, ani bez 

souhlasu třetí osoby se nesmí svým obsahem dotknout jejích prav.

Spravující manžel potom dle § 723 o. z. může jednat ve všech zaležitostech, 

které se týkají společného jmění samostatně, a to i v řízení před soudem. Není však 

možné, aby pouze tento manžel jednal sam, bez souhlasu druhého manžela ve věcech, 

týkajících se společného jmění manželů jako celku, stejně jako zakon nepřipouští 

nakladaní s obydlím, v němž se nachazí rodinna domacnost manželů.487 

Poslední výjimkou je pravní jednaní v zaležitostech zatížení nemovité věci 

patřící do společného jmění manželů. Zde není přípustné se domahat nahrazení souhlasu 

manžela u soudu488, či dovolat se neplatnosti pravního jednaní, pokud jednajícímu 

manželovi nebyl dan souhlas ve smyslu § 723 odst. 3 o. z resp. § 714 odst. 2 o. z.

2.3.3.1.5. Režim založený rozhodnutím soudu

K navrhu jednoho z manželů může soud společné jmění manželů zúžit, 

a dokonce jej nově v případě zavažných důvodů i zcela zrušit. Zavažným důvodem se 

dle § 724 odst. 2 o. z. rozumí vždy skutečnost, že manželův věřitel požaduje zajistit 

svoji pohledavku v rozsahu, který přesahuje hodnotu výlučného vlastnictví tohoto 

manžela.489 

486 § 722 odst. 1 o. z.
487 § 723 odst. 2 písm. b): ,,(…)je-li toto obydlí součástí společného jmění, nebo které je obydlím jednoho  

z nich, anebo obydlím nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti a o něž manželé pečují,  
jakož i při ujednání trvalého zatížení nemovité věci, která je součástí společného jmění.“

488 ELIÁŠ, K., et al. Nový ob �anský  zákoník s aktualizovanou d �vodovou  zprávou a rejst �íkem. Praha: 
Sagit, 2012. s. 318.

489 Blíže např. ELIAŠ, K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. Praha: Linde Praha, 
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Dalšími důvody může být marnotratnost490 manžela, či když tento manžel 

postupuje opakovaně nepřiměřena rizika. Tyto tři důvody jsou obligatorního charakteru, 

naopak jako fakultativní důvod příslušné ustanovení demonstrativně uvadí počatek 

podnikaní manžela nebo jeho neomezené ručení jako společníka pravnické osoby. 

U fakultativních důvodů soud může vyslovit jejich přítomnost, nicméně popřít jejich 

zavažnost, a tak navrhu druhého manžela zcela nevyhovět.491

Režim založený na zakladě soudního rozhodnutí může být změněn jiným 

soudním rozhodnutím, nebo dohodou manželů. Je přípustna obnova společného jmění 

manželů po té, co jej soud zrušil. To přichazí v úvahu tehdy, pokud pominou důvody, 

pro které SJM bylo zrušeno. Tímto dochazí ke vzniku nového společného jmění 

manželů – předchozí bylo nutné vypořadat.492 Rozhodnutím soudu může být SJM 

i rozšířeno do původního stavu, bylo-li soudem k navrhu manžela zúženo.493

Obdobně jako při soudní modifikaci smluveného režimu není možné, aby soud 

svým rozhodnutím vyloučil nebo změnil ustanovení týkající se obvyklého vybavení 

domacnosti, založil neschopnost manžela zabezpečovat rodinu, nebo se dotkl, v 

souvislosti s jeho obsahem, prav třetí osoby, ledaže by s rozhodnutím souhlasila.494

2.3.3.1.6. Sprava režimu založeného rozhodnutím soudu

Ustanovení § 728 o. z. se použije tehdy, řídí-li se sprava majetkového režimu 

manželů zakonným způsobem – když o ní manželé či snoubenci neuzavřeli smlouvu – 

a to navíc tehdy, když jeden z manželů jedna způsobem, který ,,(...)je ve zřejmém 

rozporu se zájmem druhého manžela, rodiny nebo rodinné domácnosti.“495

Nastane-li situace uvedena v předchozím odstavci, může se manžel domahat 

2008. 1.svazek. s. 671.
490 „Marnotratnost lze charakterizovat jako lehkovážný přístup k majetku, rozhazovačnost, zbavování  

se majetku bez vážného důvodu, zbytečné plýtvání, nechování se hospodárně.“ BEZOUŠKA, P. 
PIECHOWICZOVÁ, L. Nový občanský zákoník: nejdůležitější změny. 1. vydani. Praha: ANAG, 2013. 
s. 118.

491 Srov. FRANCOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, J. Rozvody, rozchody a zánik partnerství. 
3. aktualizované vydaní. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. s. 50.

492 ŠVESTKA, J. SPÁČIL, J. ŠKÁROVÁ, M. HULMÁK, M. Občanský zákoník. Komentář. 2. vydaní. 
Praha: C. H. BECK, 2009. s. 1024.

493 § 726 odst. 1 o. z.
494 § 727 odst. 2 o. z.
495 § 728 o. z.
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u soudu, aby bylo rozhodnuto, jakým způsobem ma být jejich společné jmění 

spravovano. Zda-li je manželům přiznana možnost takové soudní rozhodnutí měnit 

vzajemnou dohodou, zakon již neříka; lze mít ale za to, že manželé tímto opravněním 

disponují, ačkoli výslovně zmíněno není.

2.3.3.1.7. Ochrana třetích osob

Nova ustanovení pravního řadu o ochraně třetích osob496 byla zařazena mezi 

§ 731 až § 734 o. z. Ustanovení 731 o. z. obsahuje doposud judikovaný zavěr497, 

že pokud dluh vznikl pouze jednomu z manželů za trvaní společného jmění manželů, 

může se věřitel při výkonu rozhodnutí uspokojit i z jejich společného jmění. Věřiteli 

toto pravo nepřísluší, jestliže dluh vznikl proti vůli druhého manžela a ten bez 

zbytečného odkladu projevil vůči věřiteli nesouhlas, jakmile se o existenci dluhu 

dozvěděl – pak je možné postihnout výkonem rozhodnutí tu čast SJM, ktera představuje 

podíl dlužníka, kdyby došlo ke zrušení a vypořadaní společného jmění manželů.498

Pohledavka věřitele může být uspokojena i pokud se zavazal jeden z manželů 

smlouvou zavazující oba manžely nebo bylo vydano rozhodnutí soudu o vyloučení či 

změně zakonného majetkového režimu, a to ze všeho, co by bylo součastí SJM, kdyby 

ke smlouvě nebo rozhodnutí nedošlo a neuplynulo méně jak šest měsíců od pravní moci 

rozhodnutí nebo účinnosti takové smlouvy.499

Ochrana třetím osobam (věřitelům) je poskytnuta i tehdy, bylo ji jejich pravo 

dotčeno smlouvou nebo rozhodnutím soudu, jímž došlo k modifikaci zakonného 

majetkového režimu manželů. Věřitelé mohou u příležitost vypořadaní toho, co bylo 

dříve součastí SJM, uplatnit své pravo, jako by žadna smlouva či soudní rozhodnutí 

neexistovalo.

496 „Je třeba zdůraznit, že třetí osobou se rozumí každý, kdo není manželem, totiž subjektem manželského  
majetkového společenství. Může tedy jít i o osobu vlastně druhou, totiž i o manželova kontrahenta.“ 
ELIÁŠ, K. et al. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Praha: 
Sagit, 2012. s. 321.

497 Např. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 31 Odo/677/2005 ze dne 12. 9. 2007.
498 Dle § 732 odst. 2 o. z. uvedené platí i pro povinnost manžela plnit výživné, jde-li o dluh 

z protipravního činu jednoho z manželů nebo vznikl-li dluh jednomu z manželů ještě před vznikem 
manželství.

499 § 733 o. z.
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2.3.3.1.8. Vypořadaní společného jmění

Jelikož jsou manželé zavazaní společně a nerozdílně, tak v ramci jejich 

vzajemného vypořadaní nemůže jejich smluvní ujednaní upřít věřiteli pravo domahat 

se splnění zavazku solidarně na obou manželech: ,,vypořádání dluhů má účinky jen  

mezi manžely“.500

Účinky dohody o vypořadaní nastavají dnem, kdy došlo ke zúžení, zrušení či 

zaniku SJM, bez ohledu na to, zda byla tato dohoda uzavřena dříve. Výjimku 

představuji věci, které se zapisují do veřejného seznamu – u těchto věcí nabýva dohoda 

účinnosti až zapisem do takového seznamu. Písemna forma dohody je vyžadovana 

pouze, pokud ji manželé uzavírají za trvaní manželství nebo jestliže je předmětem 

vypořadaní věc, u které je vyžadovana i písemna forma smlouvy o převodu vlastnického 

prava – typicky nemovité věci podléhající zapisu do katastru nemovitostí.

Nedojde-li k uzavření dohody (kterou však zakon preferuje) může se každý 

z manželů obratit na soud. Ten pak rozhoduje o vypořadaní dle stavu ke dni účinku 

zúžení, zrušení nebo zaniku společného jmění manželů. Ceny jednotlivých položek SJM 

bude soud dle stavu v době jeho rozhodovaní, nikoli dle doby jejich pořízení.501 Soud 

přitom postupuje dle nasledujících pravidel obsažených v § 742 odst. 1 o. z.:

a) podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné,

b) každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho 

výhradní majetek,

c) každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhradního 

majetku vynaložil na společný majetek,

d) přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí,

e) přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval  

o děti a o rodinnou domácnost,

f) přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových 

500 Blíže např. BEZOUŠKA, P. PIECHOWICZOVA, L. Nový občanský zákoník: nejdůležitější změny. 
1. vydani. Praha: ANAG, 2013. s. 121.

501 ELIÁŠ, K. et al. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Praha: 
Sagit, 2012. s. 323.
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hodnot náležejících do společného jmění.

Dle druhého odstavce se hodnota toho, co bylo ze společného majetku 

vynaloženo na výhradní majetek manžela (a obraceně) musí započíst anebo odečíst, 

podle toho, zda ke dni zúžení, zrušení nebo zaniku hodnota této současti majetku 

zvýšila nebo snížila. Tímto  se zakonodarce jednoznačně snaží vypořadat 

s proměnlivým oceňovaním majetkových hodnot.502 

Na druhou stranu ,,není zcela zřejmé, zda se valorizace týká výlučně situace, kdy  

došlo ke zvýšení hodnoty věci v důsledku změn na trhu, tedy skutečností nezávislých  

na provedených investicích, anebo v důsledku provedené investice, která byla buď 

zcela, anebo zčásti vnosem představována.“503

Pokud si manželé nesjednali dohodu o vypořadaní SJM, ani nepodali navrh 

na vypořadaní jejich společného jmění k soudu, tak se nevyvratitelnou domněnkou504 

dle § 741 o. z. jejich společné jmění vypořada tak, že:

a) hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své  

rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá,

b) ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou;  

jejich podíly jsou stejné,

c) ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly  

jsou stejné.

2.3.3.1.9. Bydlení manželů

Do manželském majetkového pravu jsou občanským zakoníkem zahrnuta 

i ustanovení týkající se bydlení manželů, a to konkrétně mezi § 743 až § 750.

Hned první ustanovení uvadí, že manželé mají obydlí tam, kde mají rodinnou 

domacnost. Dle důvodové zpravy se obydlím rozumí „místo, kde osoba nebo osoby  

502 ELIÁŠ, K. et al. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Praha: 
Sagit, 2012. s. 324.

503 Více na: http://www.epravo.cz/top/clanky/valorizace-a-redukce-vnosu-pri-vyporadani-spolecneho-
-jmenimanzelu-dle-noveho-obcanskeho-zakoniku-93110.html [stav ke dni 19. 4. 2016]

504 ŠVESTKA, J. et al. Občanský zákoník, Komentář, Svazek II. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. s.198.
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bydlí, či které tato osoba či osoby obývají“.505 Uvedené ale není možné zaměňovat 

s bydlištěm, které je v § 80 o. z. definovano jako ,,místo, kde se člověk zdržuje  

s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale“, s tím, že pro určení bydliště jsou 

proto rozhodující aspekty faktické, nikoli administrativní.506 A to jej odlišuje od třetího 

často zaměňovaného pojmu – trvalý pobyt, neboť přihlašení k němu ma pouze 

administrativní charakter.507

Z uvedeného tak jasně vyplýva, že manželé mohou žít odděleně, a přesto mít 

shodnou adresu trvalého pobytu, stejně jako s rozdílnými adresami trvalého pobytu žít 

ve společném obydlí – tam, kde manželé vytvaří rodinnou domacnost.508

Manželé se na přesunutí rodinné domacnosti mohou dohodnout. Bez 

vzajemného konsensu je to možné jen v případě, že pro takovou změnu jsou važné 

důvody, přičemž bude nutné vždy zvažit důvody pro i proti, což praxi bude přinašet 

mnoho interpretačních problémů.

Manželům je přiznano i pravo určit si, že budou trvale bydlet odděleně a každý 

z nich bude mít vlastní rodinnou domacnost, přičemž tato dohoda ma stejné účinky jako 

opuštění rodinné domacnosti s úmyslem žít trvale na jiném místě.509

Dle důvodové zpravy by měla pravní úprava bydlení manželů ,,postihnout  

všechny právní eventuality právních důvodů bydlení manželů“, a tak se § 744 a § 745 

o. z. zabývají věcně pravními i zavazkovými tituly bydlení manželů.

Tyto stanoví, že v případě, že je obydlím manželů dům nebo byt, k němuž ma 

jeden z manželů výhradní pravo opravňujícího v domě nebo bytě bydlet, a jestliže je to 

jiné pravo než obligační, uzavření manželství zaklada vznik prava bydlení i druhému 

z manželů. Vznikne-li jednomu z manželů takové výhradní pravo v době trvaní 

manželství, vznikne tím také pravo bydlení druhému manželovi. 

505 ELIÁŠ, K. et al. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Praha: 
Sagit, 2012. s. 325.

506 JANEČKOVÁ, E., HORÁLEK, V., ELIÁŠ, K. Encyklopedie pojmů nového soukromého práva. 
Praha: Linde Praha, 2012. s. 34.

507 KŘEČEK, S. Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona 
o obchodních korporacích. Praha: Leges, 2014. s. 144.

508  Blíže k pojmu rodinna domacnost v 2.3.2.1. Uspokojovaní potřeb rodiny
509 § 744 o. z. 
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Bude-li se jednat typicky o pravo najemní nebo případně jiné zavazkové pravo, 

tak jeho vznik je upraven shodně jako prava u věcného, avšak toto pravo vznika 

společně oběma manželům. Druhému manželovi se tak dostava v případě zavazkových 

prav silnějšího postavení než v případě prav věcných, jelikož ale jsou poté manželé 

zavazani (ale i opravněni) společně a nerozdílně, tak i větší odpovědnost.510 Popisovana 

ustanovení nejsou kogentního charakteru, a tak si manželé mohou sjednat odlišně.

Ochranu obydlí, v němž se nachazí rodinna domacnost, upravují § 747 

a § 748 o. z. První z uvedených směřuje k situaci, kdy jeden z manželů ma pravo 

se společným obydlím nakladat, a tomuto manželu uklada, aby předešel a zdržel 

se všeho, co by toto bydlení ohrozilo, či dokonce zcela znemožnilo511, ledaže by zajistil 

druhému manželovi, příp. rodině ve všech aspektech bydlení srovnatelné kvality. 

Nezajistí-li manžel takové bydlení a jedna tak v rozporu s § 747 odst. 1 o. z., je takové 

pravní jednaní bez písemného souhlasu druhého manžela relativně neplatné.512

Manželé se opět mohou od uvedeného odchýlit písemnou dohodou, tato však 

nesmí jakkoli zhoršit postavení jejich společného nezletilého dítěte, které nenabylo plné 

svépravnosti, které žije s nimi v rodinné domacnosti a vůči kterému mají vyživovací 

povinnost, popřípadě nezletilého dítěte, které nenabylo plné svépravnosti a bylo svěřeno 

do společné péče manželů nebo jednoho z nich, dokonce se ani nesmí dotknout prav 

třetích osob, ledaže ty by s ní souhlasily.513

Obdoba těchto ochranných ustanovení minulou pravní úpravou poskytnuta 

nebyla, přičemž je „zakotvení ustanovení chránících rodinné bydlení významné, neboť  

předchozí úpravy tento problém bagatelizovaly.“514

2.3.3.1.10. Ochrana proti domacímu nasilí

Ve třech ustanoveních, snad velmi příznačně umístěných na konci problematiky 

510 Srov. § 746 odst. 2 o. z. ,,Manžel, který má právo bydlení, má postavení ručitele svého manžela“.
511 § 747 odst. 2 o. z.: ,,Manžel zejména nesmí bez souhlasu druhého manžela takový dům nebo byt zcizit  

nebo k domu, jeho části nebo k celému bytu zřídit právo, jehož výkon je neslučitelný s bydlením 
manželů nebo rodiny.“

512 Stejné platí i tehdy, mají-li manželé k domu či bytu společné najemní pravo. Viz § 748 odst. 1 o. z. 
513 § 750 o. z.
514 KRALÍČKOVÁ, Z. Rodinné pravo v novém občanském zakoníku. Právní rozhledy. 2013. roč. 21. 

č. 23-24. s. 806.
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bydlení manželů a před začínajícím dílem patým občanského zakoníku, jež pojednava 

o zaniku manželství, se do hmotného prava občanského dostava úprava reagující na jev, 

ačkoliv velmi negativní, tak nikoli ojedinělý – domací nasilí. 

Ambicí této rigorózní prace není bližší zkoumaní fenoménu domacího nasilí, ať 

už v rovině sociologické, psychologické či procesně a veřejně pravní, nýbrž si prace 

klade pouze za cíl přiblížit čtenaři nové a důležité ustanovení občanského zakoníku tak, 

aby byla zachovana celistvost rozebírané materie.

Stane-li se společné bydlení manželů, v němž se nachazí jejich rodinna 

domacnost, pro jednoho z nich nesnesitelné z důvodu tělesného nebo duševního nasilí 

vůči manželovi nebo jiné osobě, ktera v rodinné domacnosti manželů žije, může tak 

soud na navrh dotčeného manžela omezit, popřípadě i zcela vyloučit na jistou dobu 

(nejdéle však po dobu šesti měsíců) pravo druhého manžela v domě nebo bytě nadale 

bydlet. Bez ohledu na to, jaký mu svědčí pravní titul k užívaní bytu či domu, ve kterém 

se nachazí rodinna domacnost.515 Zcela spravně je tak připuštěno omezení i silného 

prava, jakým vlastnické pravo bezesporu je.516

Opravněním podat takový navrh disponuje nejen druhý manžel, ale i např. 

rozvedený manžel, jiné osoby žijící s (rozvedenými) manžely v rodinné domacnosti či 

jen osoby společně bydlící.517

2.4. Zanik manželství

Jako vznik manželství, tak i jeho zanik je možný pouze z důvodů stanovených 

zakonem. Historicky lze zanik manželství diferencovat dle toho, zda k němu dochazí 

na zakladě objektivní pravní udalosti, jako je smrt (příp. její domněnka) či dnes 

také změna pohlaví jednoho z manželů –ex lege nebo v důsledku pravomocného 

soudního rozhodnutí – u rozvodu. Zaroveň zanik manželství vylučuje prohlašení 

manželství za neplatné, jelikož se v rovině statusové ma za to, že nikdy k jeho uzavření 

515 Blíže např. ČUHELOVÁ, K., ŠÍNOVÁ, R. Ochrana proti domácímu násilí v kontextu harmonizace  
právní úpravy civilního procesu s rekodifikací soukromého práva. Pravní rozhledy, 2013. č. 3. s. 104.

516 blíže např. BEZOUŠKA, P., PIECHOWICZOVÁ, L. Nový občanský zákoník: nejdůležitější změny. 
1. vydaní. Praha: ANAG, 2013. s. 122.

517 § 3021 o. z.
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nedošlo.518

2.4.1. Zanik manželství smrtí

Občanský zakoník v § 754 uvadí, že: ,,Manželství zaniká jen z důvodů 

stanovených zákonem“ a ačkoliv smrt jednoho (popř. obou) z manželů je jediným 

způsobem zaniku, při němž dochazí k naplnění pojmové vlastnosti manželství – 

trvalosti, tak zakon smrt jako důvod k zaniku manželství výslovně v tomto kontextu 

neuvadí. Zakonodarcem je pravděpodobně považovano za samozřejmé, že manželství 

smrtí zanika; jakkoli je potom ale výše citované ustanovení zavadějící a ve svém 

důsledku nepravdivé. 

Zakon o rodině byl v tomto ohledu mnohem přesnější, když explicitně uvaděl, 

že ,,manželství zaniká smrtí nebo prohlášením jednoho manžela za mrtvého. Byl-li  

manžel prohlášen za mrtvého, manželství zaniká dnem, kdy rozhodnutí o tom nabude 

právní moci.“519

Jestliže by nastala smrt u obou manželů, manželství zanika smrtí prvního z nich. 

Zakonné pravidlo ma význam v situacích, kdy smrt nastane u manželů postupně 

v relativně kratkém časovém rozpětí, a to i když byla jejich smrt způsobena stejnou 

okolností (automobilovou nehodou, otravou plynem, potravinami,…). 

Pokud není-li zcela jisté, který z manželů zemřel jako první, je zakonem 

stanovena domněnku, že smrt nastala u obou manželů ve stejný okamžik520, přičemž 

pravní nasledky smrti nastavají již jejím okamžikem. Nasledné ohledaní mrtvoly, 

provedení pitvy či vystavení úmrtního listu je deklaratorního charakteru.521

2.4.2. Zanik manželství prohlašením manžela za mrtvého

Nelze-li smrt objektivně prokazat např. ohledaním zemřelého, ale vzhledem 

ke všem okolnostem lze mít důvodně za to, že zemřel, užije se institutu tzv. smrti 

518 Viz 2.2.8.2. Neplatnost manželství
519 § 22 odst. 1 ZoR.
520 § 27 o.z.: ,,Závisí-li právní následek na skutečnosti, že určitý člověk přežil jiného člověka, a není- li  

jisto, který z nich zemřel jako první, má se za to, že všichni zemřeli současně.“
521 Blíže např. HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. Občanský zákoník II.  

Rodinné pravo. Komentař. Praha: C. H. Beck 2014, s. 445.
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domnělé.522

Musí být určen okamžik, ke kterému dochazí k zaniku manželství. Podle 

občanského zakoníku je jím den, který byl soudem za den smrti manžela určen. Jestliže 

by tak došlo k uzavření dalšího manželství ještě dříve, než by rozhodnutí soudu 

o prohlašení člověka za mrtvého se stalo pravomocným, mohl by se druhý manžel 

včetně jeho snoubence vystavit nebezpečí zahajení trestního stíhaní pro trestný čin 

dvojího manželství.

Eventualní nasledné zjištění, že osoba prohlašena za mrtvého je naživu, toto 

prohlašení ruší a dotyčný nabýva zpět všechna sva dosavadní prava a povinnosti 

s jednou významnou výjimkou – manželství se již neobnovuje.523 I když jde o velmi 

ojedinělé případy, ke kterým dochazí zcela výjimečně, tak zakon o matrikach v tomto 

ohledu na soukromopravní úpravu řadně nenavazuje a způsob označení osobního stavu 

nijak nepodava.

Při prohlašení manžela za nezvěstného soudem příslušné prohlašení 

o nezvěstnosti zanik manželství nezpůsobuje. Zanik manželství může nastat 

až v momentě, kdy je nezvěstný manžel prohlašen za mrtvého, což ale na zakladě  § 73 

– 75 o. z. nebude nikdy dříve než uplynutím tří až sedmi let od prohlašení manžela 

za nezvěstného, v zavislosti na zakonné konkretizaci.524

2.4.3. Zanik manželství změnou pohlaví

Zanik manželství změnou pohlaví jednoho z manželů je posledním 

ze zakonných důvodů zaniku manželství.

Paragraf 29 o. z., který upravuje změnu pohlaví osoby, je v pravní teorii přijíman 

nejednotně a u řady teoretiků vyvolava nesouhlas.525 Příslušnému ustanovení býva 

vytýkano ,,nedostatečné reflektování lidskoprávních standardů“526 z  důvodu, 

522 § 71 odst. 2 o. z. Soud tak činí na navrh dle § 54 a nasl. ZZŘ.
523 § 76 odst. 1 o. z.
524 § 74 odst. 2 o. z.  U nezletilé osoby, ktera je nezvěstna, to nebude nikoli dříve, než by dovršila 25 let.
525 Blíže např. Skalpel a duše. Ke změně pohlaví podle nového občanského zákoníku. Časopis 

zdravotnického prava a bioetiky; Vol 3, No 1, 2013.
526 Blíže např na.: http://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/transsexualita-v-ceskem-pravnim-

-radu-v-kontrastu-cizich-modernich-uprav
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že ke změně pohlaví zakon požaduje, aby nasledující podmínky byly splněny 

kumulativně:

Za prvé musí dojít k chirurgickému zakroku za účelem znemožnění reprodukční 

funkce a dale k přeměně pohlavních organů.527 V této souvislosti je poukazovano 

na rozhodnutí německého Spolkového ústavního soudu, který se vydal cestou odlišnou 

a chirurgický zakrok považuje v navaznosti na změnu pohlaví jako požadavek 

dostavající se do rozporu se Zakladním zakonem.528

Za protiústavní ma německý Spolkový soud i požadavek kladen osobě, jež ma 

být změněno pohlaví, aby nebyla účastna v manželství.529 U nas je v současné době 

takova praxe, že žadosti o změnu pohlaví provedením chirurgického zakroku je českým 

lékařským zařízením odmítana, jestliže žadatel či žadatelka je ženatý, resp. vdana nebo 

jsou účastni jiného obdobného statusového svazku, ať už v České republice, nebo 

v zahraničí.530

Do té doby mohl nastat problém (a jistě také nastaval), že transsexualní osoba, 

ktera byla účastna v manželství, podstoupila chirurgický zakrok změny pohlaví 

za hranicemi ČR.

Pravě z tohoto důvodu se tato zaležitost dočkala výslovné úpravy v občanském 

zakoníku, přičemž příslušné ustanovení směřuje i k těm případům, u kterých byla změna 

pohlaví provedena v zahraničí. Důvodova zprava dodava: ,,(…) je nutné pamatovat  

i na to, že stav dosavadní praxe sice sleduje určitou usanci, ale je přece jen vhodné pro  

jistotu upravit výslovným ustanovením případy, kdy zavedený standard tuzemské praxe  

nebude dodržen.“531

527 § 29 odst. 1 o. z.
528 BVerfG, 1 BvR 3295/07 ze dne 11. 1. 2011.
529 BVerfG, 1 BvL 10/05 ze dne 27. 5. 2008: ,,Soud rozhodl, že je protiústavní „nutit“ transsexuální  

osoby k rozvodu manželství, pokud v něm chtějí setrvat a nemohou s tímto partnerem zároveň žít  
v jiném svazku, který by zajišťoval partnerům stejnou právní ochranu jako manželství.“

530 § 21 odst. 2 písm b) zakona. č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službach, ve znění pozdějších 
předpisů: ,,Chirurgické výkony směřující ke změně pohlaví lze provést pacientovi, který neuzavřel  
manželství nebo který nevstoupil do registrovaného partnerství anebo do obdobného svazku osob 
stejného pohlaví v cizině, popřípadě prokáže, že jeho manželství nebo registrované partnerství anebo  
obdobný svazek zaniklo.“

531 ELIÁŠ, K. et al. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem.  
Praha: Sagit, 2012. s. 49.
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Shora uvedený lékařský zakrok s ohledem na rovnost obou pohlaví nijak nemění 

pravní postavení osoby v majetkové či statusové oblasti, avšak je zcela samozřejmé, 

že při současném diskurzu a legalním pojetí manželství není pravně možné, aby nadale 

setrvala v manželství s osobou stejného pohlaví.532 Takový svazek sice mohl splnit jeho 

hlavní účely, kterými jsou založení rodiny, řadna výchova dětí a vzajemna podpora 

a pomoc, nicméně zakon je v tomto ohledu zcela jasný a výjimky nepřipouští.

Občanským zakoníkem je explicitně stanoveno, že dojde-li k zaniku manželství 

nasledkem změny pohlaví, ma to stejných pravních účinků jako jiný způsob zaniku 

manželství za života manželů. Výslovně je odkazovano na použití ustanovení 

o pravních nasledcích rozvodu, včetně úpravy prav a povinností rozvedených manželů 

ke společnému dítěti v době po rozvodu.533

Při této příležitosti lze poukazat na nejasnosti pramenící z důvodové zpravy 

k občanskému zakoníku: ,,právní úprava obsahuje především dva základní důvody,  

resp. způsoby zániku manželství. Jiná možnost není, jiným způsobem manželství  

zaniknout nemůže.“ Tímto je dozajista myšlena smrt jednoho z manželů a rozvod 

manželství, k němuž je dale konkretizovano: ,,Rozvod manželství rozhodnutím soudu 

(…) představuje jediný způsob zániku manželství za života manželů.“534 V navaznosti na 

pravě zmíněný způsob zaniku manželství – změnou pohlaví jednoho z manželů, 

se jedna o konstatovaní, které očividně není spravné.

2.4.4. Rozvod manželství

Přestože Evropu pojí společné dějiny, velmi blízka vzajemna hodnotova, ideova 

a kulturní východiska, v rodinněpravní, a spolu ani v rozvodové pravní úpravě, nedošlo 

na úrovni Evropské unie k harmonizaci či unifikaci. Zakladním problémem se jeví 

pravě ono blízké spojení rodinného prava s místní kulturou a tradičními zvyky.535 Tak 

zůstava i v dnešní době v kompetenci každého členského statu Unie, jaký způsob 

532 Srov. § 655 o. z.: ,,Manželství je trvalý svazek muže a ženy(...).“
533 V případě, že jde o rozvodové řízení, rozhoduje soud o nasledné péči rodičů o společné dítě již 

v průběhu rozvodového řízení, kdežto v případě zaniku manželství v důsledku změny pohlaví, musí 
soud rozhodnout o tom, jak každý z rodičů bude o společné dítě napříště pečovat.

534 ELIÁŠ, K. et al. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Praha: 
Sagit, 2012.  s. 329.

535 BÖLE – WÖLKI, B. Cesta k evropskému rodinnému právu. Pravní praxe 2-3/1999. s. 11-125.
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úpravy rozvodové problematiky, v zavislosti na tradici a místních zvycích, zvolí.536

Společenský vývoj dospěl k jednoznačnému zavěru: stat je nositelem povinnosti 

nabídnou pravní řešení situace, kdy muž a žena žadné společenství nadale již tvořit 

nechtějí.537 Koneckonců legislativa s možností případného rozvodu počíta ještě dříve, 

než vůbec k uzavření manželství dojde – podava možnost úpravy majetkových poměrů 

snoubenců formou tzv. předmanželských smluv pro případ rozvodu.538

Spolu se zanikem manželství změnou pohlaví jednoho ze snoubenců je rozvod 

jediným možným způsobem zaniku manželství za trvaní života manželů. Údaje českého 

statistického úřadu jasně dokladají, že počet rozvodů se v posledních padesati letech 

téměř ztrojnasobil539 a stal se legitimní formou řešení manželských konfliktů.540

Spolu s významným růstem rozvodovosti se pojí i pomyslna společenska 

destigmatizace rozvedených, což ve svém důsledku spěje k dalšímu narůstu rozvodů 

a vytvaří začarovaný kruh, kdy se příčina stava důsledkem a důsledek příčinou.

Vychazíme-li z doktríny, že rodina tvoří zaklad statu, jedna se o jev ryze 

negativní, a ačkoliv je možné připustit, že celé řadě mužů a žen, žijících v nevydařených 

manželstvích, může rozvod přinést významnou úlevu, tak na stranu druhou téměř vždy 

představuje intenzivní duševní vypětí, nejen pro osoby rozvadějící se, ale zejména i pro 

jejich  děti a další blízké osoby.

Nabízí se otazka, jakým způsobem by měl být rozvod v nejobecnější rovině 

na zakonné úrovni upraven. Myšlenka pravní úpravy tak přísné, že by si kladla za cíl 

uměle minimalizovat počet rozvodů, se lze domnívat že, by vedla spíše než k prevenci 

rozvodovosti k faktickému narůstu formalních (mrtvých) manželství, doplněných 

obecnou nechutí institut manželství nadale hojně využívat, a tím de facto stimulovat 

zakladaní volných svazků.

536 Podrobný přehled pravní úpravy rozvodu manželství ve většině evropských zemí lze nalézt v pulikaci 
BÖLE-WÖLKI, K., BRAAT, B., SUMMERS, I. (eds): European Family Law in Action. Volume I: 
Grounds for Divorce, Intersentia 2003.

537 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol.: Občanské právo hmotné 3, paté vydaní, Praha: Wolters Kluwer, 
a.s., 2009, s. 57.

538 § 716 a nasl. o. z.
539 Český statistický úřad [online]. 25. 2. 2016. Rozvodovost. Dostupné na: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/rozvodovost
540 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. Občanský zákoník II. Rodinné pravo. 

Komentař. Praha: C. H. Beck 2014, s. 448.
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Druha krajnost – pravní úprava, tak liberalní, ktera by z rozvodu činila 

nekomplikovanou a snad i zcela běžnou zaležitost, v sobě naskýta vysoké riziko 

ohrožení zajmů nezletilých dětí, což je ve vyspělé společnosti (ostatně jako v kterékoli 

jiné společnosti) krajně nežadoucí. Proto je v naší pravní úpravě patrna linie, kdy se 

v rozvodovém procesu včetně všech jeho formalních naležitostí projevuje princip brzdy 

a snahy o zachování manželství – řešení malicherných partnerských problémů 

definitivním rozpadem rodiny.

Nalezení přiměřené pravní úpravy bude do jisté míry vždy věcí osobního, resp. 

současného společenského postoje. I tento postoj by se ale měl pohybovat v jistých 

ohraničených mantinelech a respektovat a zachovavat skutečnost, že rozvod je 

soukromou zaležitostí manželů, do které by měla veřejna moc zasahovat pouze v míře 

nezbytně nutné, jež je především představovana ochranou nezletilých dětí.

2.4.4.1. Kvalifikovaný rozvrat

Rozvod je v občanském zakoníku upraven mezi § 755–758; ustanovení 

nasledující se věnují nasledkům zaniku manželství. Jediným rozvodovým důvodem 

zůstava kvalifikovaný rozvrat manželství541, čímž je podle § 755 o. z. ,,hluboký, trvalý  

a nenapravitelný rozvrat soužití manželů, přičemž nelze očekávat jeho obnovení.“ 

Rozvrat musí dosahovat poměrně vysoké intenzity, a tak např. pouhé dočasné 

neshody mezi manžely nejsou samy o sobě ještě kvalifikovaným rozvratem.542

Ustalenou judikaturou543 je potvrzovan i přístup, kdy při posuzovaní rozvratu 

manželství a jeho intenzity soud zkouma, zda manželé spolu žijí nejen ve smyslu 

formalním (např. trvalý pobyt), ale i fakticky nebo zda manželé vedou společný intimní 

život, sdílejí vzajemné radosti i problémy či např. společně hospodaří.544

Konečně kvalifikovaný rozvrat musí být objektivně seznatelný. Rozhodné pro 

jeho hodnocení není subjektivní vnímaní jednoho, event. obou z manželů, ale ta 

541 ŠMÍD, O., ŠÍNOVÁ, R. et al. Rozvod manželství. Praha: Leges, 2013, s. 56.
542 PLECITÝ, V., SKŘEJPEK, M., SALAČ, J., ŠÍMA, A. Základy rodinného práva, Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. s. 40.
543 např. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 26 Cdo 1629/2008 ze dne 17. 2. 2010.
544 HRUŠÁKOVÁ, M., a kol. Zákon o rodině. Komentař. 4. vydaní. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 70 - 71.
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skutečnost, zda ke stejnému zavěru dojde v konkrétním případě také soud.545

2.4.4.2. Rozvod se zjišťovaním příčin rozvratu

Řízení o rozvod manželství je upraveno v § 383 a nasl. zakona č. 292/2013 Sb., 

o zvlaštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů.546 Jestliže, je navrh 

na zahajení řízení podan pouze jedním z manželů a druhý z nich se k navrhu nepřipojí, 

tak běžně hovoříme o tzv. rozvodu sporném neboli také o rozvodu bez domněnky 

rozvratu.

Manžel, který navrh soudu podal, je v něm povinen nejen tvrdit existenci 

kvalifikovaného rozvratu manželství, ale také jej i dokazovat.547 Soud v tomto řízení 

není omezen na pouhé zjišťovaní a konstatovaní existence kvalifikovaného rozvratu; 

zaroveň je jeho povinností zabývat se příčinami rozvratu manželství.548

Příčiny rozvratu vztahů mezi manžely spočívají nejčastěji v porušovaní 

manželských prav a povinností, mezi něž se mimo jiné řadí: povinnost žít spolu, být si 

věrni, vzajemný respekt a podpora tak, jak je stanoveno v § 687 a nasl. o. z.549, přičemž 

těchto vzajemných prav a povinností jsou manželé zbaveni až nabytím pravní moci 

rozvodového rozsudku.550

Zjišťovaní rozvratu a osob jeho zavinění představuje významný informační 

vstup pro eventualní řízení o přiznaní výživného pro rozvedeného manžela, jelikož 

v tomto navazujícím řízení se v souladu s konstantní judikaturou Ústavního soudu nové 

další dokazovaní příčin rozvratu neprovadí.551 

Soudu je zakonem uložena povinnost zabývat se jakým podílem se o rozvrat 

manželství zasloužil ten který manžel. Soudní rozhodnutí důkladně vychazejí  

z principu, že pokud nebyl rozvrat manželství zaviněn jen jedním, nýbrž oběma 

545 KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek III. 3. vydaní. Praha: ASPI 
Publishing, 2002. s. 61.

546 Dale také ,, ZZŘ“.
547 ŠMÍD, O. Rozvod manželství nově. Rekodifikace & Praxe. I. ročník. Číslo 12/2013. s. 2.
548 § 756 o. z.; To neznamena zjišťovaní viny na rozvodu. Viz. Nabytí účinnosti ZoR v roce 1964.
549 Příčiny však mohou spočívat například i v patologické změně osobnosti jednoho z manželů způsobené 

různými zavislostmi.
550 Publikované soudní rozhodnutí R IV/1966.
551 Např. usnesení Ústavního soudu ČR sp. zn. I. ÚS 236/07 ze dne 10. 7. 2007.
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manžely, pak není možné bez dalšího vyvodit zavěr, že hledisko příčin rozvratu 

prospíva výhradně jen jednomu z manželů. 

Byl-li tedy hlavní příčinou rozvratu neuvažený přístup k manželství a rodině 

na straně obou účastníků a zaroveň i mimomanželska znamost jednoho z nich, je 

zřejmé, že k rozvratu manželství došlo z důvodů jsoucích na straně obou manželů.552

Zajímavost představuje ustanovení 389 odst. 2 ZZŘ, na jehož zakladě ma soud 

vést manžele k odstranění příčin rozvratu a usilovat o jejich smíření. Dodejme, 

že vzhledem k formalnosti řízení, a dozajista již velmi pokročilému stavu manželských 

neshod, a to dokonce i v situaci, kdy se druhý manžel k navrhu připojí, lze tuto normu 

považovat spíše za přaní zakonodarce vychazející ze zmíněného principu brzdy a snahy  

o zachování manželství, než zcela važně míněné a rigidně dodržované procesní 

ustanovení.

2.4.4.3. Rozvod bez zjišťovaní příčin rozvratu

Jak je již v této praci blíže popsano553– s účinností velké novely zakona o rodině 

v roce 1996 byla do českého pravního řadu inkorporovana druha možnost rozvodu 

manželství – tzv. rozvod dohodnutý či nesporný. Obecně zažité nazvy vychazejí 

z představy, že jde o vzajemnou shodu manželů, kdy soud příčiny rozvratu nezjišťuje; 

i zde zůstava jediným rozvodovým důvodem kvalifikovaný rozvrat manželství. 

Tyto pojmy je nutné přijmout s jistou nadsazkou, jelikož prostý fakt, 

že se manželé na skončení manželství dohodli, ještě sam o sobě neznamena, že budou 

tímto způsobem také soudem rozvedeni.554

Tento druh rozvodu manželství je užívan především v situacích, kdy si manželé 

již prošli tzv. psychologickým rozvodem, tedy že se manželé se svým rozvodem vnitřně 

vyrovnali a překonali, alespoň z časti, možné pocity křivdy a nespravedlnosti.555

Zakladní požadavek, mimo shodné vůle manželů, je kumulativní splnění podmínek, 

552 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 26 Cdo 2208/2003 ze dne 20. 1. 2004.
553 1.8.3. Zakon o rodině
554 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. Občanský zákoník II. Rodinné pravo. 

Komentař. Praha: C. H. Beck 2014, s. 457.
555 HRUŠÁKOVÁ, M., NOVÁK, T. Bulletin advokacie. Ročník 1999. Číslo 5. s. 30.
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uvedených v § 757556 o. z.:

a) ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu  

déle než šest měsíců nežijí;

Jak se pravní úprava snaží předchazet uzavření neuvažených sňatků, tak brojí 

proti neuvaženým rozvodům.557 V této souvislosti se nabízí úvaha, zda pravě toto 

ustanovení do jisté míry nesměřuje také k zabranění uzavíraní účelových manželstvím, 

k nimž může dochazet z rozličných důvodů, jako jsou třeba důvody daňové, statusové či 

třeba trestněpravní.

Absence společného žití manželů je definovana v § 758 o. z. nad ramec již výše 

uvedeného558 v tomto případě není vyžadovano, aby manželé žili odděleně, či vůbec 

nevedli rodinnou domacnost. Naproti tomu se  zde jedna zejména o vzajemně 

subjektivně pociťovaný vztah manžela a manželky k jejich společnému životu.

b) manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti,  

se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu 

schválil;

Pokud mají rozvadějící se manželé nezletilé dítě, které nenabylo plné 

svépravnosti, je nutné, aby před samotným rozvodem manželství bylo vydano soudem 

péče pro nezletilé pravomocné rozhodnutí o poměrech dítěte v době po rozvodu 

manželství; rozvodu dohodnutého schvalena dohoda rodičů ve smyslu § 906 o. z.

Jako poslední podmínku občanský zakoník stanoví, že:

c) manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě 

výživného pro dobu po tomto rozvodu.

Pro veškeré z těchto dohod: dohody o úpravě majetkových poměrů manželů 

(vypořadaní společného jmění)559, dohody o úpravě bydlení a dohody o výživném 

556 V případě, by že byť jen jedina z podmínek naplněna nebyla, tak by soud musel rozhodnout, dle 
ustanovení § 756 o.z.

557 Vždyť trvalost je jedním ze zakladních atributů manželství.
558 2.4.4.1. Kvalifikovaný rozvrat
559 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 22 Cdo 2201/2005, ze dne 28.6.2007: ,,Není  

vyloučeno, aby dohoda pro dobu po rozvodu manželství podle § 24a ZoR byla nahrazena po rozvodu 
manželství dohodou bývalých manželů o vypořádání společného jmění manželů podle § 150 odst. 1.  
obč. zák., a to i dohodou stejného obsahu.“
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rozvedeného manžela, je vyžadovana dle § 758 o. z. písemna forma s ověřenými 

podpisy smluvních stran.

Občanský zakoník oproti zakonu o rodině vyžaduje, aby tyto zakonné podmínky 

byly splněny již ke dni, kdy je podana žaloba o rozvod manželství, a nikoli až ke dni 

vydaní rozhodnutí.560 

Zakon o zvlaštních řízeních soudních účastníky řízení (u obou druhů) rozvodu 

označuje namísto žalobce a žalovaný jen manželé.561 Takové označení účastníků lze 

shledat za přiléhavější, a to především u nesporného rozvodu, kdy přece jenom striktní 

žalobce a žalovaný je přinejmenším pravně necitlivé.

2.4.4.4. Tvrdostní klauzule

Občanský zakoník stanovuje dva důvody, kdy i přes prokazanou existenci 

kvalifikovaného rozvratu manželství, nemůže dojít k jeho zaniku rozvodem. Tyto 

důvody jsou nazývany tzv. tvrdostní, příp. antidiskriminační klauzulí. Jejich primarním 

účelem je předchazet neúměrné tvrdosti případného rozvodu, a to ve vztahu k dítěti 

manželů, které nenabylo plné svépravnosti nebo přímo k osobě jednoho z manželů.

Pokud by se tedy dostal dle pravního nazoru soudu rozvod manželství 

do rozporu se zajmem nezletilého a ne plně svépravného dítěte manželů, soud by 

manželství nerozvedl. Zajem nezletilého dítěte je dan zvlaštními důvody, přičemž 

v obecné rovině lze mít za to, že rozvod manželství je antagonistický zajmům dítěte, 

když ztrací kontakt s jedním ze svých rodičů. Stejně tak ale mohou zvlaštní důvody 

spočívat např. ve fyzické či duševní indispozici dítěte, ktera nutně  způsobuje 

i zvýšenou potřebu ekonomické podpory od obou jeho rodičů.562

Jsou-li dany pochybnosti o existenci nějakého ze zvlaštních důvodů, soudu je 

opravněn obratit se na opatrovníka, kterého jmenuje pro řízení o úpravu poměrů k dítěti 

po rozvodu.

Tvrdostní klauzule ve prospěch manžela spočíva v nemožnosti rozvést 

560 ŠMÍD, O. Rozvod manželství nově. Rekodi fikace & Praxe. I. ročník. Číslo 12/2013. s. 4.
561 § 385 ZZŘ.
562 ŠVESTKA, J. et al. Občanský zákoník. Komentař, Svazek II. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. 

s. 226.
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manželství, jestliže by nastal rozpor se zajmem manžela, jež se na rozvratu manželství 

převažně nepodílel, v tomto vztahu neporušil své manželské povinnosti, a současně by 

mu rozvod mohl způsobit zvlašť zavažnou újmu.

Dale je vyžadovana existence mimořadných okolností svědčících pro zachovaní 

manželství, jimiž může být zpravidla zavažna nemoc, invalidita anebo vysoký věk.563.

Jak vyplýva z výše uvedeného, všechny zmíněné podmínky musejí být splněny 

kumulativně. Ke ztratě jejich relevance dochazí po uplynutí doby alespoň tří let, 

od doby, kdy zanikl jejich manželský, potažmo rodinný, život. To je ostatně dano tím, 

že po takové době je již zcela evidentní, že vyhlídky na obnovení svazku manželství 

jsou velmi nízké.

2.4.4.5. Obecna ochrana nezletilců při rozvodu manželství rodičů

„Soud manželství nerozvede, dokud nerozhodne o poměrech dítěte v době 

po rozvodu manželů.“ 564 Dokud rozhodnutí soudu péče o nezletilé o úpravě poměrů 

k nezletilým dětem po dobu po rozvodu nenabylo pravní moci, nebo nedošlo 

ke schvalení dohody rodičů ve smyslu § 906 odst. 2 o. z., soud rozvod manželství 

nepovolí.

Důraz je kladen na řízení upravené zakonem o zvlaštních řízeních soudních, 

jejichž předmětem je úprava poměrů nezletilého k rodičům pro dobu po rozvodu. 

Osobní a majetkové zaležitosti, zejména pak svěření dítěte do péče a vydaní rozhodnutí, 

jakým způsobem se budou rodiče dale podílet na jeho výživě. 565 Účelem těchto řízení 

je, mimo samotné ochrany nezletilého,  snaha zabranění dlouhodobých sporů ve vztahu 

k nezletilému i po zaniku manželství jeho rodičů.

Nedokonalostí shora uvedené posloupnosti na sebe navazujících řízení je 

skutečnost, že vztahy rodičů dítěte v probíhajícím rozvodovém řízení jsou často velmi 

vypjaté, mnohdy až nepřatelské, a tak citově vyčerpavající ,,spor o dítě“ na smírné 

atmosféře nijak přidat nemůže.

563 Tamtéž.
564 § 755 odst. 3 o. z.
565 Výkon rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství je obsažen v § 906 a nasl. o. z.
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Je jisté, že cela řada okolností, které jsou soudem v řízení zkoumany, včetně 

majetkových poměrů rodičů, se mohou v čase měnit. Pro srovnaní ve Spolkové 

republice Německo je postup rozvodu obracený – soudem je nejdříve manželství 

rozvedeno a až po zklidnění vzajemných vztahů rodičů rozhoduje o úpravě poměrů 

ke společným nezletilým dětem.566

Dozajista je možné hledat klady i zapory v obou zmíněných postupech, avšak 

navzdory této komparaci lze uzavřít, že česka pravní úprava lépe vychazí vstříc 

zasadam rodinného prava, mezi které patří i zvýšena ochrana dětí a mladistvých, 

k čemuž se ostatně vyjadřil Ústavní soud České republiky: „Názor, že rozsudek  

o úpravě práv a povinností rodičů k nezletilým dětem na dobu do rozvodu manželství lze  

vykonat i po tomto rozvodu, Ústavní soud nesdílí a považuje jej za rozporný s čl. 32 

odst. 1 LZPS.“567

2.4.5. Nasledky zaniku manželství v rovině občanského prava

Zanik manželství je významnou životní udalostí, ktera zasahuje nejen do sféry 

prava soukromého, ale samozřejmě i do veřejnopravní roviny, např. do prava socialního 

zabezpečení a prava finančního. Občanský zakoník nasledky zaniku manželství 

upravuje spolu se samotným zanikem manželství v patém a zaroveň logicky posledním 

dílu druhé hlavy.

Nasledky zaniku manželství nastavají v okamžiku jeho zaniku, bez ohledu na to, 

zda se jedna o nasledky v rovině statusové či majetkové.

2.4.5.1. Změna osobního statusu

Nabytí pravní moci rozhodnutí, kterým se rozvadí manželství dochazí u obou 

účastníků rozvodového řízení ke změně osobního statusu z vdaná/ženatý na 

rozvedená/rozvedený. Pokud by došlo k zaniku manželství smrtí či prohlašením 

za mrtvého, osobní status se změní na vdova/vdovec. Změna statusu je reflektovana 

566 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. Občanský zákoník II. Rodinné pravo. 
Komentař. Praha: C. H. Beck 2014, s. 451.

567 Nalez Ústavního soudu ČR sp. zn. IV. ÚS 455/2001 ze dne 22. 4. 2002.
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matriční knihou, vedenou u příslušného matričního úřadu.568

Jestliže by došlo ke zjištění, že osoba, ktera byla prohlašena rozsudkem soudu 

za mrtvou, stale žije, upraví se osobní status domnělé osoby pozůstalé z vdova/vdovec 

na zaniklé manželství.569 Takto zní osobní status i osob, u nichž došlo k zaniku 

manželství změnou pohlaví jednoho z manželů.570

Užívat je možné pouze aktualní osobní status – když osoba ovdověla uzavře 

znovu manželství, nadale se již nepovažuje za osobu ovdovělou, nýbrž za vdanou či 

ženatého.

2.4.5.2. Příjmení rozvedeného manžela

Snoubenci je zakonem uložena povinnost během sňatečném obřadu učinit 

prohlašení o příjmení.571 Po rozvodu manželství je dana tomu z manželů, který přijal 

příjmení druhého manžela, šestiměsíční lhůta na rozhodnutí, zda-li si současné příjmení 

ponecha anebo se vratí k příjmení dřívějšímu. Obdobně je upraveno pro příjmení 

připojované. Jedna o volbu rozvedeného manžela, ktera je plně v jeho dispozici a český 

pravní řad nezna nastroj, kterým by bylo možné ke změně příjmení bývalého manžela 

donutit nebo mu ve změně příjmení zabranit.572

Občanský zakoník v § 759 připouští změnu příjmení výhradně při rozvodu 

manželství; u jiných druhů způsobu zaniku manželství toto pravo žadnému z manželů 

nepřiznava. Stejné platí pro jméno dítěte po rozvodu rodičů a není možnost jej nasledně 

měnit, a to ani smluvně.573

2.4.5.3. Výživné rozvedeného manžela

Manželé mají vzajemnou vyživovací povinnost, ktera jim zajišťuje v zasadě 

stejnou  hmotnou i kulturní úroveň574, nicméně „rozvodem manželství všechny osobní  

568 § 5 odst. 1 písm. b) zakona č. 301/2000 Sb. o matrikach, ve znění pozdějších předpisů.
569 Stejný osobní status získa osoba opět nalezena.
570 V souladu s Informací Ministerstva Vnitra č. 13/2014, č. j. MV-65636-9/VS-2014.
571 Blíže 2.2.4.1. Sňatečna prohlašení a prohlašení o příjmení
572 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. Občanský zákoník II. Rodinné pravo. 

Komentař. Praha: C. H. Beck 2014, s. 461.
573 Srov. Rozhodnutí Krajského soudu v Praze sp. zn. R XV 689/1950 ze dne 24. 6. 1950.
574 § 697 o.z.
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a právní vztahy mezi manžely zanikají a každý z manželů je povinen hradit si své  

potřeby sám.“575 Zanik vyživovací povinnosti mezi manžely nastava přímo ze zakona 

ve chvíli, kdy rozsudek, kterým se rozvadí manželství, nabude pravní moci. Klade se 

důraz na osobní povahu výživného, a tak ani v případě smrti jednoho z manželů 

nepřechazí výživné na jeho případného dědice.576

Za účelem zmírnění možných majetkových důsledků v navaznosti na rozvod 

manželství  zakon přiznava, za jistých okolností a jen po určitou dobu, pravo 

na přiměřené výživné jednomu z manželů i v době po zaniku manželství. Jedna se 

o specifickou podobu tohoto institutu – vznik vyživovací povinnosti je ve všech 

ostatních případech odvozovan od existence, resp. trvaní pravního vztahu; zde je jeho 

narokovaní spojeno pravě se zanikem pravního vztahu.577

Zasadní podmínkou pro přiznaní výživného pro rozvedeného manžela je, aby 

se tento manžel nebyl schopen sam uživit, přičemž by tato neschopnost měla svůj původ 

pravě v manželství nebo alespoň v souvislosti s ním.578

Vyživovací povinnosti pro rozvedeného manžela může být uložena jenom tehdy, 

pokud to lze na druhém z manželů spravedlivě požadovat. Zakonem, který je veden 

snahou zdůraznění objektivní možnosti/nemožnosti výživné poskytnout, je 

demonstrativně zmíněno kritérium věku, zdravotního stavu v době rozvodu a skončení 

péče o společné dítě rozvedených manželů.579

Konkrétní výše plnění, které by jeden manžel poskytoval druhému, je také 

ovlivněna jedním ze zakladních pravních principů soukromého prava – korektivem 

dobrých mravů. 

Pojem dobrých mravů může být vykladan velmi široce široce a vzhledem 

k tomu, že by v těchto věcech mohlo dochazet k vydavaní rozhodnutí, kde i přes blízké 

skutkové okolnosti, byly výroky, nebo alespoň finanční častky v nich uvedené, 

575 LUŽNÁ, R. Výživné rozvedeného manžela a po zrušení registrovaného manželství. Pravo a rodina, 
2011. roč. 13. č. 6. s. 5-9.

576 Usnesení Nejvyššího soud České republiky sp. zn. 30 Cdo 2128/2003 ze dne 22. 4. 2004.
577 ŠVESTKA, J. et al. Občanský zákoník. Komentař, Svazek II. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. 

s. 226.
578 Obě z podmínek musí být splněny kumulativně, viz. § 760 o. z.
579 § 760 o. z.
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diametralně odlišné, je soudu při vykladaní dobrých mravů zakonem poskytnut navod, 

aby při svém rozhodovaní bral na vědomí také délku trvaní manželství spolu s dobou, 

ktera od rozvodu manželů již uplynula. Soud je povinen zabývat se dle § 760 

odst. 2 o. z. také, zda:

a) si rozvedený manžel neopatřil přiměřené zaměstnání, přestože mu v tom nebránila  

závažná překážka,

b) si rozvedený manžel mohl výživu zajistit řádným hospodařením s vlastním majetkem,

c) se rozvedený manžel podílel během trvání manželství na péči o rodinnou domácnost,

d) se rozvedený manžel nedopustil vůči bývalému manželu nebo osobě mu blízké činu  

povahy trestného činu, nebo

e) je dán jiný obdobně závažný důvod.

Možnost rozvedeného manžela domahat se výživného u soudu by měla být až 

druhořada. Zakonem je preferovana dohoda (rozvedených) manželů,580 tak aby rozsah 

a způsob plnění výživného byl určen manžely samotnými a až pro případ, že by 

k uzavření takové dohody nedošlo, je jim dana možnost obratit se se svými naroky 

na soud.

S ohledem na zasadu smluvní autonomie je možné, aby si manželé ujednali 

nejen např. forma pravidelných či nepravidelných splatek v konkrétní výši, ale dokonce 

i, zda plnění, jež bude poskytovat jeden druhému, bude peněžitého nebo naturalního 

charakteru. 

U dohody nejsou manželé omezeni (oproti soudu) limitem přiměřeného rozsahu 

výživy, a tak může výše výživného výrazně přesahovat výši dovozenou ustalenou 

judikaturu, stejně jako dosahovat častky mnohem nižší.581

Občanský zakoník připouští pravo na výživné v podobě poskytnutím 

jednorazové častky – odbytného, jímž by byla pokryta opakující se plnění v celém 

580 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 30 Cdo 135/2004 ze dne 4. 5. 2004: „Dohodu 
o výživném pro rozvedeného manžela lze uzavřít i před tím, než je manželství pravomocně  
rozvedeno.“

581 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. Občanský zákoník II. Rodinné pravo. 
Komentař. Praha: C. H. Beck 2014, s. 469.
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rozsahu. Odbytné, stejně tak jako u dohoda manželů o výživném pro rozvedeného 

manžela, není limitovana korektivem přiměřeného rozsahu na jeho výši.

Jakkoli je pro zavazkové pravo stěžejní zasada dispozitivní,582 její limity 

spočívají pravě v korektivu dobrých mravů, a proto je ve smyslu § 2 odst. 3 o. z. nutné 

vždy vychazet z jednotlivých okolností konkrétního případu ad hoc.

2.4.5.3.1. Sankční výživné

Ve výjimečných případech lze rozvedenému manželu přiznat i vyšší výživné tak, 

aby rozvedení manželé měli v zasadě stejnou životní úroveň.

Tzv. sankční výživné je zakonem přiznavano tomu z manželů, který rozvrat 

manželství převažně nezapříčinil/s rozvodem nesouhlasil, a tomu z manželů, u kterého 

bude soudu prokazan vznik újmy v důsledku rozvodu manželství. Jestliže by však 

zdanlivě oprávněný rozvedený manžel byl původcem jednaní, které by naplňovalo 

znaky skutkové podstaty domacího nasilí583, je zcela samozřejmé, že jakýkoli jeho 

narok na sankční výživné zanika.

Sankční výživné je považovano za důvodné pouze po dobu, ktera je okolnostem 

přiměřena, nejdéle však po dobu tří let po rozvodu. To nic nemění na skutečnosti, 

že i po uplynutí této doby je dotyčnému manželu dano pravo domahat se u soudu 

nesankčního výživného dle § 760 o. z. a nasl., které nepodléha žadnému časovému 

omezení.

Pravo u obou zmíněných druhů výživného rozvedeného manžela zanika, jakmile 

by opravněný manžel uzavřel nové manželství, příp. vstoupil do registrovaného 

partnerství, a ,,je tedy věcí oprávněného manžela, čemu dá přednost, zda zájmu  

na materiálním zajištění plynoucím z předchozího manželství nebo novým, snad spíše  

citovým, vazbám.“584

582  Viz § 1 odst. 2 o. z.
583 Skutkova podstata Týraní osoby žijící ve společném obydlí dle § 199 zakona č. 40/2009 Sb., trestní 

zakoník, ve znění pozdějších předpisů.
584 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. Občanský zákoník II. Rodinné pravo. 

Komentař. Praha: C. H. Beck 2014. s. 472.
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2.4.6. Majetkové povinnosti a prava při zaniku manželství

Takto označený patý díl občanského zakoníku by měl dle jeho autorů 

představovat komplexní úpravu585 majetkových poměrů manželů po zaniku manželství.

Ustanovení 764 o. z. dopada na situace, kdy nastane zanik manželství smrtí nebo 

prohlašením jednoho z manželů za mrtvého. Pod druhý ze dvou paragrafů, 

nachazejících se v tomto pododdílu, se subsumuje zanik manželství rozvodem. Výše 

avizovana snaha legislativy o vytvoření komplexní úpravy je přinejmenším dotčena 

skutečností, že dvě hlavní časti majetkového manželského prava – výživné rozvedeného 

manžela a bydlení po zaniku manželství – se dočkaly samostatné úpravy v pravě 

předchazejících a pravě nasledujících ustanoveních, a tudíž na ně § 764 

a 765 o. z aplikovat nelze.

2.4.6.1. Řízení o dědictví

Pokud nastane dle § 764 odst. 1 o. z. k zanik manželství smrtí jednoho 

z manželů, posoudí se majetkova prava a povinnosti bývalých manželů v ramci řízení 

o dědictví, dle toho majetkového režimu, který existoval mezi manžely. Nebo případně 

podle pokynů, které zanechal zemřelý manžel za trvaní svého života ohledně svého 

majetku pravě pro případ smrti. Pokud pokyny zanechany nebyly, je nutné použít 

pravidla uvedena v § 742 o. z., ktera upravují běžné vypořadaní společného jmění 

manželů586 (jestliže se s dědici pozůstalý manžel nedohodne jinak).587

V případě prohlašení manžela za mrtvého se posuzují majetkova prava 

a povinnosti k tomu dni, který je označen v rozhodnutí o prohlašení za mrtvého jako 

den smrti manžela.588

585 ELIÁŠ, K. et al. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Praha: 
Sagit, 2012. s. 334.

586  S výjimkou § 742 odst. 1 písm. c) o. z.
587 Smluvní dispozivita dědiců a pozůstalého manžela je omezena. Dohoda musí zohledňovat ještě 

za života projevenou vůli zůstavitele a pochopitelně nesmí být v rozporu se zakonem. Za splnění 
těchto podmínek je preferovaným řešením, soud jen schvaluje.

588 § 764 odst. 2 o. z.
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2.4.6.2. Majetkova prava a povinnosti rozvedených manželů

Zanika-li manželství rozvodem, je zakonem obecně presumovana existence 

dohody o uspořadaní majetkových poměrů manželů, v níž manželé (rozvedení manželé) 

došli ke vzajemné shodě. Existence takové dohody je u rozvodu dle § 757 o. z. jednou 

ze zakladních podmínek.589

Samozřejmě, že jestliže by se ukazalo, že mezi manžely (rozvedenými manžely) 

nelze 

dojít ke společnému konsensu, je oběma (bývalým) manželům přiznano pravo na podaní 

navrhu na vypořadaní společného jmění manželů v soudním řízení sporném.

Poslední možností, kterou výslovně zmiňuje důvodova zprava k občanskému 

zakoníku, je postup spočívající v užití nevyvratitelné domněnky vypořadaní dle 

§ 741 o. z., a to tehdy není-li rozvod důvodem zaniku manželství, ale je jím případ 

zaniku manželství změnou pohlaví jednoho z manželů, nebo prohlašení manželství 

za neplatné – lze výše uvedené (§ 765 o. z.) analogicky užít i pro tyto případy. 590

2.4.7. Bydlení po zaniku manželství

Zavěrečných několik ustanovení hlavy I. časti druhé občanského zakoníku je 

věnovano problematice bydlení po zaniku manželství. Tato úprava je umístěna 

v posledním pododdílu oddílu Nasledky zaniku manželství. 

Spolu se zanikem manželství nastava velmi často i změna dosavadních poměrů 

bydlení obou, či alespoň jednoho z manželů. Pravní nasledky zaniku manželství 

ve vztahu k bydlení manželů jsou zakonem rozlišovany dle dvou zakladních kritérií – 

způsob, jakým došlo k zaniku manželství, a na zakladě pravního důvodu bydlení 

každého z manželů – důvodu z jakého pravního titulu je bydliště manželem užívano 

a zda tento svědčí oběma či pouze jednomu z nich.

589 Blíže 2.4.4.3. Rozvod bez zjišťovaním příčin rozvratu
590 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. Občanský zákoník II. Rodinné pravo. 

Komentař. Praha: C. H. Beck 2014. s. 475.
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2.4.7.1. Zanik manželství smrtí a z některých dalších důvodů

Pokud společné najemní pravo k domu nebo k bytu, ve kterém se nachazela 

rodinna domacnost, svědčilo oběma manželům a došlo-li k zaniku manželství smrtí 

jednoho z manželů, dle § 766 o. z. najemcem nadale zůstava pozůstalý manžel. Není 

však nutné, aby se jednalo výhradně o smrt manžela. Stejných účinků jako úmrtí 

manžela ma i prohlašení manžela za mrtvého a dale, jak naznačuje důvodova zprava,591 

ma obdobných účinků i zanik rodinné domacnosti, ať už z důvodu jejího opouštění 

manželem s úmyslem žít trvale jinde, nebo vzajemnou dohodou manželů o odděleném 

bydlení. 

Svědčilo-li oběma manželům jiné společné pravo, občanský zakoník ponechava 

pozůstalého opravněným. Pokud by ale z najemního prava byl opravněn pouze jeden 

z manželů, budou se prava a povinnosti pozůstalého manžela řídit dle ustanovení 

o najmu bytu.592

Navazující § 767 odst. 1 o. z. dopada na problematiku bydlení manžela 

pozůstalého, kdy manžel pravě zemřelý měl k domu či bytu, v němž byla rodinna 

domacnost manželů, výhradní, avšak jiné než zavazkové pravo bydlet, přičemž 

pozůstalý manžel měl od něj odvozené pravo bydlení. Příslušné ustanovení dale stanoví, 

že jestliže by užívací pravo zemřelého manžela přešlo na pozůstalého manžela, jednalo 

by se pouze o změnu pravního titulu k bydlení. 

Prava bydlení jej zakon zbavuje v případě, že výhradní pravo zemřelého 

manžela přešlo na jinou osobu než na pozůstalého manžela. Uvedené neplatí, nelze-li 

na pozůstalém z manželů spravedlivě požadovat, aby předmětný dům nebo byt opustil.

Co lze, či nelze po manželu spravedlivě požadovat, zůstava už na posouzení 

soudu. Současný stav judikatury vyšších soudů tento příklad zatím nenabízí.593 

S nejvyšší pravděpodobnostní lze předpokladat, že se bude jedna o socialní udalosti, 

spočívající např. v těhotenství manželky, važné invalidity, či věku, přičemž rozhodnutí 

591 ,,Ustanovení § 766 OZ se použije i pro případ, kdy jeden z manželů opustí rodinnou domácnost  
s úmyslem se nevrátit.“ ELIÁŠ, K. et al. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou 
a rejstříkem. Praha: Sagit, 2012. s. 336.

592 § 2279 o. z.
593 Srov. Stanovisko Nejvyššího soudu ČR sp. zn. Cpjn 6/2009 ze dne 14. 4. 2009.
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se bude muset vypořadat s celou škalou dalších skutečností, které by mohly mít vliv 

na celkové posouzení situace, a to vše při stalém zachovaní korektivu dobrých mravů.594

2.4.7.2. Zanik manželství rozvodem, prohlašením za neplatné a změnou 

pohlaví jednoho z manželů

Vzhledem k tomu, že rozvod je v České republice nejčastějším důvodem 

k zaniku manželství, je občanským zakoníkem přirozeně myšleno na eventuality, kdy 

manželé mají shodné nebo alespoň společné pravo bydlení, případně kdy by jeden 

z manželů byl ve výrazně slabším postavení. Pravní úprava pamatuje také na případy, 

ve kterých by pravo bydlení jednoho z manželů bylo odvozené od prava bydlení 

druhého manžela.

Zcela stejných pravních důsledků jako rozvod mají pro oblast bydlení manželů 

po zaniku manželství i jiné druhy zaniku manželství – prohlašení manželství 

za neplatné, změna pohlaví jednoho z manželů.595

Svědčí-li oběma manželům k domu či bytu, v němž se dříve nachazela jejich 

rodinna domacnost, stejné nebo společné pravo a nedohodnou-li se, kdo bude v domě 

nebo bytě nadale bydlet, mohou se obratit na soud, aby stanovil, který z manželů bude 

opravněn obydlí dal užívat.

Soud po posouzení konkrétních skutečností daného případu, rozhodne o pravu 

toho rozvedeného manžela, po kterém lze spravedlivě požadovat, aby dům či byt 

opustil, případně o způsobu kompenzace ve prospěch druhého manžela za odnětí jeho 

užívacího prava.596 Také v tomto řízení se bude soud při svém rozhodovaní zabývat 

příčinami rozvratu manželství, zdravotním stavem rozvedených manželů a dalšími 

významnými socialními a ekonomickými poměry manželů.597

Zakonem výslovně zmíněný důvod, který by měl být pro příslušný soud 

důvodem stěžejním, je, komu z manželů byla svěřena péče o nezletilé dítě, které 

594 § 2 odst. 3 o. z.
595 Pro zjednodušení je používano pouze rozvodu, ale uvedené platí pro všechny tři důvody. Blíže např. 

HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L., Občanský zákoník II. Rodinné pravo. 
Komentař. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 485.

596 § 768 o. z
597 Např. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 5 Cz 45/68 ze dne 21. 3. 1970.
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nenabylo plné svépravnosti, a o které manželé společně pečovali.598 Koneckonců 

i ustalena judikatura Nejvyššího soudu ČR tento přístup potvrzuje, přičemž ochrana 

nezletilých je v ní chapana jako prvořada a výklad dalších důvodů by měl být dle nazoru 

Nejvyššího soudu ČR provaděn pravě v jejím světle.599

Soudní řešení sporu by ale mělo být užito až jako krajní prostředek, pokud 

manželé nejsou schopni nalézt společného konsensu o tom, kdo předmětný byt či dům 

bude v době po zaniku manželství nadale užívat. 600 

Zakon na takové pravní jednaní žadné formalní požadavky neklade, lze usoudit, 

že by měla být zachovana forma pravního jednaní, jímž bylo společné pravo bydlení 

manželů k předmětnému bytu či domu založeno. 

Ustanovení 768 odst. 2 o. z. dale konkretizuje, že tomu z manželů, který ma byt 

či dům opustit, musí být umožněno nejdéle po dobu jednoho roku předmětnou 

nemovitou věc dale užívat, pokud mu není druhým manželem zajištěna potřeba 

nahradního bydlení.601 Uvedené ale neplatí, jestliže by manželu, který ma byt či dům 

opustit, nebyla přiznana žadna bytova nahrada, nebo mu byla přiznana peněžita častka 

jako kompenzace, a to třeba ve formě odstupného.602

Občanský zakoník dale výslovně upravuje situaci, kdy manželství bylo 

rozvedeno a rozvedení manželé nemají k domu či bytu, v němž se nachazela jejich 

rodinna domacnost, stejné nebo společné pravo a nedohodnou se o dalším bydlení toho 

manžela, který ma v domě nebo bytě pouhé pravo bydlet, případně jiné pravo, které je 

slabší než pravo druhého manžela. Nejčastěji se bude jednat o stav, kdy jeden manžel 

ma k domu nebo bytu vlastnické pravo. Uvedený příklad se bude vztahovat 

i na manžele, kdy oběma svědčí vlastnické pravo, jsou tedy spoluvlastníky, ale jejich 

podíly budou různé.

598 § 768 o. z.
599 Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 26 Cdo 1407/2006 ze dne 27. 2. 2008.
600 Za takovou dohodu jistě ale nelze považovat dohodu bývalých manželů o rozdělení některých 

místností k samostatnému užívaní, a o dalším společném užívaní bytu nebo budoucí výměně bytu 
(srov. Stanovisko Nejvyššího soudu ČSR sp. zn. Cpj 11/77 ze dne 15. 6. 1977).

601 Ledaže by takovému manželovi byla svěřena péče o nezletilé dítě, které nenabylo plné svépravnosti, 
a o které manželé pečovali za trvaní manželství, nebo o dítě nezaopatřené, které s ním žije, může soud 
na navrh tohoto manžela založit v jeho prospěch pravo bydlení.

602 ŠVESTKA, J., et al. Občanský zákoník. Komentař. Svazek II. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. 
s. 266.
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Nedosahnou-li manželé ani v tomto případě dohody, na zakladě které by 

se stanovilo opravnění slabšího manžela užívat byt či dům i v době po rozvodu, 

příslušný soud k navrhu manžela, jemuž svědčí vlastnické pravo603, musí rozhodnout 

o povinnosti druhého manžela se vystěhovat, přičemž § 767 odst. 2 o. z. se užije 

obdobně.604

Zavěrečné ustanovení hlavy II. časti první, ktera se týka manželství, dopada 

na případy, kdy se manželé společně nastěhují např. k rodičům či prarodičům jednoho 

z nich a navíc je pravo jednoho z manželů obývat byt či dům odvozeno od prava třetí 

osoby či osob, disponujících vlastnickým nebo třeba najemním pravem, přičemž druhý 

manžel užíva byt či dům pouze na zakladně prava odvozeného od prava druhého 

manžela. Dikce § 770 o. z. přiznava třetí osobě pravo domahat se vystěhovaní toho 

manžela, jenž měl pravo odvozené od prava bydlení druhého z manželů. Tato osoba 

se může domahat zakonným způsobem vyklizení, nejen toho manžela se slabším 

pravem, ale po kterémkoli z manželů, a to bez ohledu na zanik či trvaní manželství.

603 Nebo i jiné věcné či zavazkové pravo.
604 § 769 o. z.
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3. Další vývoj manželství

Ve vývoji manželství lze spatřit společenskou tendenci ke zrovnopravnění. Ať 

už se jednalo o osoby pochazející z různých společenských vrstev, osoby různých 

odstínů pleti, rozdílných naboženských vyznaní či ateisty a konečně také může a ženy.

Těmto osobam byla v různých historických obdobích přiznavana rovna prava 

a povinnosti resp. garantovano shodné postavení.

Nikdy dříve manželství, i když byly mnohé změny optikou dané doby vnímany 

za jakkoli pobuřující, nestalo před tak zasadní změnou jako nyní. Prošlo jí již v řadě 

statů Evropské unie605 a Spojených statů amerických – manželství osob stejného 

pohlaví.

V Evropě tento trend započal ve skandinavských zemích, kdy první Dansko 

v roce 1989 zavedlo institut registrovaného partnerství. Nasledovalo Norsko, v roce 

1995 Švédsko a Island o rok později, Nizozemsko v roce 1998 a další evropské země 

včetně České republiky v roce 2006.606 

Registrované partnerství v řadě evropských zemí předchazelo uzakonění 

homosexualních sňatků, přičemž zpočatku vlastně představovalo pouze politický 

kompromis, jak parům stejného pohlaví poskytnout výhody manželství, ale zaroveň 

zachovat exkluzivní označení manželství pro osoby různých pohlaví. 

V České republice registrované partnerství není odlišeno od manželství pouze 

ve formalním označení, ale také užším rozsahem prav a povinností jako je např. 

v poslední době často diskutovana nemožnost partnerů osvojit si dítě, mezi partnery 

nevznika žadné společné jmění, ani se nemění automaticky jejich příjmení při vstupu 

do partnerství či v rovině veřejnopravní registrované partnerství nezaklada žadný narok 

na vdovský/vdovecký důchod.607

605 Belgie, Dansko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, 
Rakousko, Velka Britanie (Anglie, Wales), Španělsko, Švédsko.

606 Zakon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zakonů, ve 
znění pozdějších předpisů, s účinností ode dne 1. 7. 2006.

607 Blíže např. JAGIELSKA, M. Eastern European Countries: From Penalisation to Cohabitation or  
Further?. In: BÖLE-WOELKI, K., FUCHS, A. Legal recognition of same-sex relationships in  
Europe: national, cross-border and European perspectives. Fully rev. 2nd ed. Cambridge: Intersentia, 
2012. 62

155



Ačkoli lze ze světového pohledu považovat Evropu díky společnému 

historickému vývoji ovlivněného řeckou filozofií, křesťanstvím a římským pravem 

za relativně sourodé prostředí, tak rodinněpravní problematika není na půdě Evropské 

unie nijak harmonizovana či unifikovana. 

Úzka provazanost rodinného prava s lokalními kulturami a tradičními zvyky608 

ovlivňuje manželství do té míry, že i nadale zůstava ve výlučné pravomoci každého 

statu, jakým způsobem se jeho obyvatelé k manželství gayů a leseb postaví.

Nastroj k diskusi mohou představovat rozhodnutí Evropského soudu pro lidska 

prava609, který dohlíží na dodržovaní Evropské úmluvy o ochraně lidských prav 

a zakladních svob. Otazkam manželství homosexualních či transsexualních osob 

se ve své rozhodovací praxi již relativně hojně věnoval.610 

Stěžovatelé většinou namítali porušovaní, příp. přichazeli s vlastní interpretací, 

čl. 12611 a čl. 8612 ve spojení s čl. 14613 Úmluvy o lidský pravech. Ve většině případů se 

porušovaní svých prav u ESPL nedovolali a mohli slavit pouze dílčí úspěchy; nicméně 

samotné otevření dialogu a sdílení argumentace je vždy konstruktivní.

V současné době je dominantní zavěr z věci Schalk a Kopf614, ve kterém bylo 

ponechano udělení prava uzavřít manželství parům stejného pohlaví čistě v diskreční 

pravomoci narodních statů. Zaroveň ale uvedl, že vztahy tvořené osobami stejného 

pohlaví naplňují i pojem rodinného života.

Zamítava čast rozhodnutí Schalk a Kopf byla předvídatelna. Stale se jedna 

o velmi citlivou  oblast a ESLP plně respektoval kulturní prostředí jednotlivých 

signatařů Úmluvy. 

608 BÖLE-WÖLKI, K. Cesta k evropskému rodinnému právu, Pravní praxe 2-3/1999. s. 11-125.
609 Dale také ,,ESLP“.
610 Např. Rees proti Spojenému království (1986) Cossey proti Spojenému království (1990) Christine  

Goodwin proti Spojenému království (2002) Frasik proti Polsku (2010), Schalk a Kopf proti Rakousku  
(2010) apod.

611 „Muži a ženy způsobilí věkem k uzavření manželství mají právo uzavřít manželství a založit rodinu 
v souladu s vnitrostátními zákony, které upravují výkon tohoto práva.“

612 „Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence.“
613 „Užívání práv a svobod přiznaných touto úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace založené  

na jakémkoli důvodu, jako je pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, politické nebo jiné  
smýšlení, národnostní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní menšině, majetek, rod nebo jiné  
postavení.“

614 Shalk Kopf proti Rakousku, rozsudek ze dne 24. 6. 2010, stížnost č. 30141/04 ESLP.
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V České republice je manželství vymezeno jako ,,trvalý svazek muže a ženy  

vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon. A dale občanský zakoník uvadí, že 

hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora 

a pomoc.“615

Uzavření manželství osobami stejného pohlaví je jak ze samotné definice, tak 

z hlediska historického a kulturního vývoje prozatím vyloučeno; argumentovano je také 

tím, že by nemohl být naplněn jeden z hlavních účelů manželství, kterým je založení 

rodiny – založení rodiny a řadna výchova dětí plní v naší společnosti nezastupitelnou 

funkci.616

Na stranu druhou je nepochybné, že existují i manželství, jejichž účelem je něco 

docela jiného. Manželství jsou přece často uzavírana z jiných psychologických, 

zdravotních, socialních a hospodařských důvodů, jež se navíc mohou během doby trvaní 

manželství měnit. Tyto manželství postradají ambice k zakladaní rodin a výchově dětí. 

V zapadních zemích včetně České republiky došlo k překonaní řady 

společenských předsudků vůči homosexualní osobam. Již na ně není nazírano jako na 

duševně nemocné, nemoralní nebo druhořadé. 

Ačkoliv by byl institutu registrovaného partnerství obsahově zcela shodný 

s manželstvím, tak nebude v trendu politické a socialní hyperkorektnosti 

homosexualním a také heterosexualním osobam dlouhodobě vyhovovat. Byť už jen 

z důvodu odlišného nazvu. Je nutné také zmínit, že atraktivita vstupu do manželství ma 

dlouhodobě klesající tendenci a  jeho liberalizace v tomto směru může být jedním 

z nastrojů jak tento směr zvratit.

Současný diskurz směřující ke změně tradičního pojetí manželství v České 

republice je možné spatřovat i v možnosti uzavřít manželství zastupcem opačného 

pohlaví než je zastoupený nebo i v nedavném nalezu Ústavního soudu617, kterým byl 

zrušen § 13 odst. 2 zakona o registrovaném partnerství, jež zakazoval osobě účastné 

615 § 655 o. z. Dle DZ se o definici manželství nejedna, pro tento účel se však její charakteristika 
manželství zda být dostatečna.

616 Srov. Stanovisko Nejvyššího soudu ČR sp. zn. Rozbor Pls 4/66 ze dne 30.5.1966: „Společensky účel  
manželství vyplývá z funkcí manželství, popřípadě manželstvím založené rodiny; těmito funkcemi jsou  
hlavně funkce biologická, výchovná a ekonomická (hospodářská).“

617 Nalez Ústavního soudu České republiky ze dne 14. 6. 2016 sp. zn. Pl. ÚS 7/15.
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v registrovaném partnerství osvojit si dítě. 

Ústavní soud poukazal na protiústavnost jím zrušeného zakonného ustanovení 

a konstatoval, že diskriminace zakona o registrovaném partnerství homosexualních osob 

nevychazí z toho: ,,že by se snad dané osoby dopouštěly nějakého závadného,  

neetického, či dokonce protiprávního jednání, nýbrž jen ze skutečnosti, že dané osoby  

uzavřou registrované partnerství – tedy chovají se způsobem, který právo umožňuje  

a předpokládá, činí tak zcela transparentně a předvídatelně a přebírají na sebe  

i všechny povinnosti, z tohoto registrovaného partnerství plynoucí,“ zaroveň ale 

Ústavní soud poněkud zavadějícím způsobem dodal, že: ,,nespatřuje sebemenší  

rozumný důvod, pro který by i on sám měl k erozi tradičního pojetí rodiny a její funkce 

jakkoliv aktivně přispívat.“ 

Na homosexualní manželství by nemělo být nazírano jako na ohrožení podstaty 

institutu manželství, pravě když jeho exkluzivita pro pary tvořené výhradně z mužů 

a žen se dnes nejeví již jako zcela zasadní – naopak zasadním zůstava eventualní vliv 

homosexualních svazků na nezletilé děti, ať už vlastní jednoho z manželů, či osvojené.

K tomu přiléhavě uvedl doc. Elischer: ,,konsenzus spočívá v uznání  

homosexuality jako vrozené nezměnitelné sexuální orientace, která vzniká v důsledku  

plurality faktorů. Problematiku společenské reflexe homosexuality je možno uzavřít  

tvrzením, že v každém případě je stavem dobrovolně nezvoleným a vůli neovlivnitelným,  

a jako taková by se tedy v občanské společnosti neměla stávat záminkou jakékoli  

diskriminace.“618

Je možné uvést celou řadu relevantních důvodů proč na manželství paru osob 

stejných pohlaví nepřistoupit, avšak rozdíl mezi svazky parů stejných a opačných 

pohlaví je rozdílem primarně ideologickým a ten je jako takový sam o sobě v podstatě 

neredukovatelný.

V této diskuzi by měla převažit racionalní argumentace oproštěna ideologických 

rozměrů, zvlaště pokud je již možné stanovit na zakladě zkušeností statů, které 

se tématem sexualní segregace manželství s konečným kladným rozhodnutím potýkaly 

618 ELISCHER, D. in: RADVANOVÁ, S. et al. Občanské právo hmotné 3. Díl čtvrtý. Rodinné pravo. 
5. jubilejní aktualizované vydaní. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2009, s. 173
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již před deseti a více lety. Je tak dostupné ohromné množství dat nejen k trvalosti 

a kvalitě homosexualního manželství, ale především o jeho vlivu na nezletilé dítě . 
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Zavěr

V manželství lze spatřovat jeden ze zakladních stavebních kamenů společnosti 

zajišťující jí po staletí prosperitu a stabilitu jejího uspořadaní;619 jde o jediný zakonný 

institut vztahující se k nejtěsnějšímu spojení muže a ženy, který je v ramci 

křesťansko-židovského kulturního prostoru nadan zcela mimořadným postavením. 

Ačkoliv je pro rodinné pravo příznačna kontinuita a relativní neměnnost, bylo 

poukazano na zasadní vývoj institutu manželství – napříč staletími si prošlo celou řadou 

zasadních změn, které ovšem vždy důsledně reflektovaly momentalní společenské 

poměry. Prace se zabývala, jakým způsobem se tyto politické, sociologické, 

hospodařské, naboženské a další vlivy v manželství odražely a determinovaly jej tak, 

aby vyhovovalo ideologickým potřebam společnosti.

Zkoumany byly rané počatky manželství až po jeho současný stav tak, jak jej 

upravuje účinna pravní úprava obsažena zejména v zakoně č. 89/2012 Sb., občanský 

zakoník, jehož poměrně nedavné přijetí ještě doklada aktualnost tématu.

Rigorózní prace byla rozdělena do dvou zakladních častí doplněných kratkou 

úvahou jakým směrem by se mohl vývoj manželství v nejbližší době v České republice 

ubírat. První čast byla věnovana historickému vývoji manželství, druha již úpravě 

obsažené v občanském zakoníku tedy v pravě účinné, do níž se manželství za více jak 

dva tisíce let svého vývoje proměnilo.

Počínaje Římskou říší a středověkým pojetím manželství silně determinovaným 

vlivem křesťanství, Všeobecným zakoníkem občanským nasledovaným Zakonem 

o pravu rodinném a Zakonem o rodinně až ke konečně aktualnímu občanskému 

zakoníku byla vždy na úvod příslušné kapitoly uvedena širší politicka, hospodařska 

a politicka východiska, jejichž působením se manželství měnilo; díky tomu bylo možné 

manželství zkoumat nejen jako izolovaný pravní institut, ale jako celkový diskurz 

společenského vnímaní tak přirozeněpravního vztahu, jakým vztah muže a ženy může 

být. 

619 SALAČ, J., Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu, 2. vydaní, Praha: C. H. Beck, 
2004. s. 247.
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V každé kapitole byla za obecným úvodem blíže analyzovana problematika 

vzniku manželství, prav a povinností manželů a zaniku manželství. 

Původně absolutně neformalní skupinova manželství byla vlivem římského 

prava vytlačena zakonným principem monogamie. Pravo uzavřít manželství bylo 

v Římské říši přiznano pouze určitým skupinam obyvatelstva, což bylo vzapětí 

nastupem katechismu striktně odmítano – pravo vstoupit do manželství bylo přiznano 

zasadně každému člověku. Výhradně monogamní pojetí manželství zůstalo 

v euroatlantické civilizaci zachovano nehledě na střídající se politické režimy a jejich 

dominantní ideologie.

Měnily se nejen hlavní důvody k uzavíraní manželství z motivů primarně 

ekonomických na spíše citové, ale také způsoby a míra ingerence statní a církevní 

moci.620 Moderním atributem manželství se stala jeho přeměna z institutu, který sloužil 

primarně k reprodukci a zachovaní rodového majetku, k pravnímu vztahu dvou osob 

zachovavajícího a priori zajmy manželů samotných, kteří do něj vstoupili na zakladě 

vzajemné naklonnosti nemotivované (v zasadě) majetkovými okolnostmi.621 

Vzniku manželství v úpravě účinného občanského zakoníku byl věnovan 

relativně široký prostor. Popsano bylo zasnoubení, předdodavkové řízení a vlastní 

sňatečný obřad včetně jednotlivých druhů sňatků, dale způsobilost uzavřít manželství, 

na ni navazující impedimenta matrimonii a problematika manželství zdanlivého 

i neplatného.

Asi nejvýznamnějších proměn se dočkala prava a povinnosti manželů reagující 

nejen na poměry ekonomické, ale také politické ve smyslu rovnopravnosti mužů a žen. 

Původně jednoznačně zcela odlišné role v manželství vyjadřeny rozdílnou sumou prav 

a povinností na zakladě příslušnosti k danému pohlaví byly v zasadní míře nahrazeny 

ekvivalentními recipročními pravy a povinnostmi.622 

620 KINDREGAN, Ch. Religion, Polygamy, and Non-Traditional Families: Disparate Views on the  
Evolution of Marriage in History and in the Debate Over Same-Sex Unions [online]. Suffolk  
University Law Review. 2007, Vol. 41, s. 25 [cit. 26. 4. 2016].

621 COONTZ, S. Marriage, a History: How Love Conquered Marriage (Google eBook) [online]. Reprint. 
Penguin, 2006. The Real Traditional Marriage [cit. 26. 4. 2016].

622 WRIGGINS, J. Marriage Law and Family Law: Autonomy, Interdependence and Couples of the Same  
Gender [online]. Boston College Law Review, 2000, Vol. 41: 265, s. 281 [cit. 26. 4. 2016].
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Uvedenému ostatně velkou měrou přispěl dramatický ekonomický rozvoj 

společnosti ve 20. století, kdy socialní a hospodařské změny snížily zavislost 

jednotlivců na rodinach, přičemž více než společenský status rodin začalo muže 

a později dokonce i ženy definovat vlastní ekonomické úsilí.623 Tak ve druhé polovině 

20. století došlo k „posunu koncepce manželství z patriarchálního majetkového 

uspořádání s účelem plození dětí a specifickými pohlavními rolemi ke vztahu 

založeného na rovnosti, náklonnosti a vzájemné lásce dvou lidí.“624 

K úpravě prav a povinností manželů lze také konstatovat, že naproti 

rovnopravnosti mužů a žen, jež je určující především (avšak nikoli výhradně) pro 

vzajemna prava a povinnosti manželů, tak jejich souhrn ve vztahu k třetím osobam býva 

ovlivněn zpravidla dynamičtějšími změnami společenských poměrů spojenými 

s nahlými udalostmi ve veřejném životě jakož jsou revoluce, nastolení diktatury, 

přechod tržnímu hospodařství a svobodné společnosti.

Detailně byla zkoumana informační povinnost manželů, obstaravaní zaležitostí 

rodiny, vzajemné zastupovaní manželů a problematika výživného mezi manžely. 

Významna čast prace se dale zaobírala manželským pravem majetkovým, 

respektive současným společným jměním manželů jako nastupcem zakonného 

majetkového společenství a bezpodílového spoluvlastnictví manželů, a to včetně jeho 

spravy, zaniku i vypořadaní v jeho zakonné, smluvní a formě založené rozhodnutím 

soudu.

Třetím zasadním momentem, kterému byla věnovana pozornost je zanik 

manželství a jeho nasledky. Ukončení manželství za života manželů bylo po zaniku 

Římské říše ve světle katechismu vnímano v zasadě jako nepřípustné a pravo ukončit 

manželství rozlukou bylo později přiznano jen osobam nekatolického vyznaní. Až 

vlivem církevní sekularizace a přijetím Rozlukového zakona dospělo manželství 

do stadia, kdy mohlo být a také běžně je ukončovano za života manželů.

Rozvodu také bylo věnovano v druhé časti prace více prostoru. Byly popsany 

623 GLENDON, M. A.. The Transformation of Family Law: State, Law, and Family in the United States  
and Western Europe. University of Chicago Press, 1996. s. 292.

624 MERIN, Y. Equality for same-sex couples: the legal recognition of gay partnerships in Europe and  
the United States. Chicago: University of Chicago Press, 2002. s. 6.
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jeho druhy, tvrdostí klauzule a kvalifikovaný rozvrat manželství. Stranou však nezůstaly 

ani jiné důvody k zaniku manželství včetně novinky upravené v současném občanském 

zakoníku – zaniku manželství změnou pohlaví jednoho z manželů, ktera konečně 

překlenula mezeru v pravu, se kterou se zakon o rodině nedokazal přesvědčivě 

vypořadat.

Uvedené ale neznamena, že by Zakon o rodině nedosahoval obdobných kvalit 

jako čast druha občanského zakoníku. Současný pravní stav manželství upravuje 

v zasadě shodně a občanský zakoník je spíše drobnou evolucí, než-li přelomovým 

předpisem ostatně tak, jak se v oblasti rodinného prava sluší. 

Do manželství přinaší občanský zakoník pouze několik změn, přičemž největší 

lze spatřovat pravě ve skutečnosti, že upravuje komplexně problematiku rodinného 

prava na jednom místě. Ačkoli pro běžného snoubence nebude mít zařazení rodinného 

prava do občanského zakoníku na zlepšení jeho manželského života žadný vliv, lze 

v uvedeném spatřovat jednoznačné ideologické vymezení se proti socialistické snaze 

o popření dvojkolejnosti pravního řadu.

Jako v každé výše uvedené historické etapě, tak i v současnosti zůstava zasadní 

ochrana nezletilých dětí, možnost na zakladě svobodné volby do manželství vstoupit 

a také z něj vystoupit spolu s vyvaženými vzajemnými pravy a povinnostmi mezi 

manžely a manžely a třetími osobami. Ve všech těchto aspektech občanský zakoník 

zachovava principy novelizovaného Zakona o rodině a navíc ještě přinaší podstatně 

obsahlejší úpravu majetkových prav manželů.

Po studiu historických pramenů, současné i již davno neúčinné pravní úpravy, 

judikatury a odborné literatury, lze vyslovit zavěr, že pravní úprava manželství tak, jak 

ji podava občanský zakoník odpovída standardům moderního demokratického 

evropského statu. Avšak v dějinach lidského společenství a spolu s ním i manželství 

jsou provazeny jednoznačnou tendencí – touhou po zrovnopravnění.

Ve starověkém Římě Kanulejův zakon přiznal pravo uzavřít matrimonium 

iustum Plebejům, křesťanska doktrína neumožňovala katolíkům manželství ukončit až 

do přijetí Rozlukového zakona a až Zakonem o pravu rodinném byla shodně upravena 
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prava a povinnosti obou manželů. 

Zavěrečna čast prace je tak završením shora uvedeného diskurzu a de lege 

ferenda balancuje před pomyslným prolomením dalšího dogmatu – manželstvím dvou 

osob stejného pohlaví. 

Je poukazovano například na nově vyjadřenou benevolenci zakonodarce 

spočívající v možnosti zastoupení snoubence při uzavíraní manželství osobou jiného 

pohlaví, samotnou existenci institutu registrovaného partnerství a na něj navazující 

nalez Ústavního soudu České republiky, kterým ze zakona o registrovaném partnerství 

bylo vyňato ustanovení zakazující osobě, ktera je v něm účastna být osvojitelem. 

Lze konstatovat, že při zachovaní současného trendu politické hyperkorektnosti, 

edukace a všeobecné liberalizace společnosti v oblasti chapaní homosexuality je 

zachovaní tradiční podoby manželství v České republice jako výlučně heterosexualního 

svazku dvou osob do budoucna neudržitelným.
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Seznam použitých zkratek

ABGB Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen

Erbländer der Österreichischen Monarchie; Všeobecný zakoník občanský 

(císařský patent č. 946/1811 Sb. z. s., ve znění pozdějších předpisů)

CIC Codex Iuris Canonici

ČR Česka republika

DZ Aktualizovana důvodova zprava k občanskému zakoníku

ELZP Listina zakladních prav Evropské unie, ve znění pozdějších předpisů

EÚLP Úmluva o ochraně lidských prav a zakladních svobod, ve znění 

pozdějších předpisů

LZPS Usnesení předsednictva České narodní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlašení

Listiny zakladních prav a svobod jako součastí ústavního pořadku České

republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Matr. Z Zakon č. 301/2000 Sb., o matrikach, jménu a příjmení a o změně  

některých souvisejících zakonů, ve znění pozdějších předpisů

obč.zak. Zakon č. 40/1964 Sb., občanský zakoník, ve znění pozdějších předpisů

OSŘ Zakon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řad, ve znění pozdějších předpisů

o. z. Zakon č. 89/2012 Sb., občanský zakoník, v platném znění (zkratka o.z. je 

užívana v souladu s usnesením občanskopravního 

a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 

12.2.2014)

TZ Zakon č. 40/2009 Sb., trestní zakoník, ve znění pozdějších předpisů

Úmluva Úmluva o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření 

manželství a registraci manželství, ve znění pozdějších předpisů

ZMPS Zakon č. 91/2012 Sb., o mezinarodní pravu soukromém, ve znění 

pozdějších předpisů
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ZoR Zakon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů

ZOPR Zakon č. 265/1949 Sb., o pravu rodinném, ve znění pozdějších předpisů

ZZŘ Zakon č. 292/2014 Sb., o zvlaštních řízeních soudních, ve znění 

pozdějších předpisů
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Seznam použitých zdrojů

Pravní předpisy

• Ústavní zakon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů

• Ústavní zakon č. 2/1993 Sb., o vyhlašení Listiny zakladních prav a svobod jako 

současti ústavního pořadku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

• Ústavní zakon 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, 

ve znění pozdějších předpisů

• Ústavní zakon č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky, ve znění 

pozdějších předpisů

• Ústavní dekret prezidenta republiky č. 11/1944 Úř. věst. čsl., o obnovení 

pravního pořadku

• Zakon č. 3/2002 Sb., o svobodě naboženského vyznaní a postavení církví 

a naboženských společností a o změně některých zakonů, ve znění pozdějších 

předpisů

• Zakon č. 11/1918 Sb. z a n., o zřízení Samostatného statu československého

• Zakon č. 40/1964 Sb., občanský zakoník, ve znění pozdějších předpisů

• Zakon č. 40/2009 Sb., trestní zakoník, ve znění pozdějších předpisů

• Zakon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, 

ve znění pozdějších předpisů

• Zakon č. 61/2000 Sb., o namořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů

• Zakon č. 65/1965 Sb., zakoník prace, ve znění pozdějších předpisů

• Zakon č. 83/1990 Sb., o sdružovaní občanů, ve znění pozdějších předpisů

• Zakon č. 89/2012 Sb., občanský zakoník, v platném znění

• Zakon č. 91/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zakon č. 94/1963 Sb., o rodině, 
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ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zakonů, ve znění 

pozdějších předpisů

• Zakon č. 91/2012 Sb., o mezinarodním pravu soukromém, ve znění pozdějších 

předpisů

• Zakon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů

• Zakon č. 97/1963 Sb., o mezinarodním pravu soukromém a procesním, ve znění 

pozdějších předpisů

• Zakon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řad, ve znění pozdějších předpisů

• Zakon č. 101/1963 Sb., zakoník mezinarodního obchodu, ve znění pozdějších 

předpisů

• Zakon č. 109/1964 Sb., hospodařský zakoník, ve znění pozdějších předpisů

• Zakon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a změně některých 

souvisejících zakonů, ve znění pozdějších předpisu

• Zakon č. 116/1990 Sb., o najmu a podnajmu nebytových prostor, ve znění 

pozdějších předpisů

• Zakon č. 117/1852 ř.z., o zločinech, přečinech a přestupcích, ve znění předpisů 

jej měnících a doplňujících ke dni 1. 1. 1927

• Zakon č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

• Zakon. č. 140/1961 Sb., trestní zakon, ve znění pozdějších předpisů

• Zakon č. 141/1950 Sb., občanský zakoník, ve znění pozdějších předpisů

• Zakon č. 141/1961 Sb., trestní řad, ve znění pozdějších předpisů

• Zakon č. 142/1950 Sb., občanský soudní řad, ve znění pozdějších předpisů

• Zakon č. 234/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zakon č. 94/1963 Sb., 

o rodině, ve znění zakona č. 132/1982 Sb.

• Zakon č. 265/1949 Sb., o pravu rodinném, ve znění pozdějších předpisů
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• Zakon č. 266/1949 Sb., o zatímních změnach v některých občanských věcech 

pravních, ve znění pozdějších předpisů

• Zakon č. 268/1949 Sb., o matrikach, ve znění pozdějších předpisů

• Zakon č. 292/2013 Sb., o zvlaštních řízeních soudních, ve znění pozdějších 

předpisů

• Zakon č. 301/2000 Sb., o matrikach, jménu a příjmení a o změně některých 

souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů

• Zakon č. 320/1919 Sb., kterým se mění ustanovení občanského prava 

o obřadnostech smlouvy manželské, o rozluce a o překažkach manželství

• Zakon. č. 358/1992 Sb. o notařích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů

• Zakon. č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službach, ve znění 

pozdějších předpisů

• Zakon č. 513/1991 Sb., obchodní zakoník, ve znění pozdějších předpisů

• Zakon o říšské vlajce (Reichsflaggengesetz (RGBl. 1935 I S. 1145)

• Zakon o říšském občanství (Reichsbürgergesetz (RGBl. 1935 I S. 1146)

• Zakon o ochraně německé krve a německé cti (Gesetz zum Schutze des  

deutschen Blutes und der deutschen Ehre (RGBl. 1935 I S. 1146).

• Nařízení protektoratní vlady č. 85/1942 Sb., o židech a židovských míšencích

• Vyhlaška ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě 

o konzularních stycích

• Vyhlaška ministerstva zahraničních věcí č. 124/1968 Sb., o Úmluvě o souhlasu 

k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a registraci manželství

• Vyhlaška Ministerstva dopravy a spojů č. 149/2001 Sb., o rekreačních jachtach

• Výnos č. 75/1939 Sb. z. a n., kterým byl vytvořen Protektorat Čechy a Morava
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• Instrukce ministerstva vnitra č. 128/1955 Sb. instrukcí a nařízení, o uzavíraní 

manželství před organy místních narodních výborů

• Listina zakladních prav Evropské unie

• Evropska úmluva o ochraně lidských prav a zakladních svobod

• Pakt o občanských a politických pravech z  roku 1976, publikovaný pod 

č. 120/1976 Sb.

• Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen přijata rezolucí Valného 

shromaždění OSN v r. 1979, vyhlašena pod č. 62/1987 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů

• Úmluva o politických pravech žen přijata rezolucí Valného shromaždění OSN 

v r. 1953, vyhlašena pod č. 46/1955 Sb., ve znění pozdějších předpisů

• Úmluva o stejném odměňovaní pracujících mužů a žen přijata MOP v r. 1951, 

vyhlašena pod č. 450/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů

• Codex Iuris Canonici

• Codex Iustinianus, Digesta seu Pandectae a Institutiones seu Elementa

• Code de commerce 2011

• Dekreta Břetislavova

• Chammurapiho zakoník

Použita judikatura

• Nalez Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 7/15 ze dne 14. 6. 2016 

• Nalez Ústavního soudu ČR sp. zn. IV. ÚS 244/03 ze dne 8. 4. 2004
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• Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 20 Cdo 3297/2006 ze dne 15. 3. 2007

• Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 20 Cdo 2085/2006 ze dne 21. 12. 2007
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Resumé

Manželství je jediným možným zakonným svazkem muže a ženy, a tak ma 

v ramci křesťansko-židovské kultury zcela výjimečné postavení. Aktualnost tématu 

potvrzuje relativně nedavné přijetí zakona č. 89/2012 Sb., občanského zakoníku, který 

i přes řadu změn úzce navazuje na pravní úpravu Zakona o rodině.

Navzdory pro rodinné pravo charakteristické kontinuitě není manželství 

institutem neměnným; naopak – neustale se vyvíjí tak, aby mohlo plně odpovídat 

momentalním potřebam společnosti.

Zaměrem této prace je shrnutí výše uvedeného promítaní se aktualních 

společenských hodnot, jenž se do manželství důsledně odražejí a formují jeho podobu.

Z důvodu přehlednosti je prace rozdělena do dvou zakladních častí doplněných 

kratkým pojednaním o možném dalším vývoji manželství v České republice. 

Předmětem první z nich je historický vývoj manželství mapující jeho 

prvopočatky u narodů nejstarších civilizací, středověké pojetí silně determinované vlivy 

křesťanství přes pravní úpravu obsaženou ve Všeobecném zakoníku občanském až 

po novodobé pojetí Zakona o pravu rodinném a Zakona o rodině.

Vnitřní členění každé z kapitol první časti je koncipovano tak, aby byla nejprve 

uvedena širší ideova, hospodařska, politicka a společenska východiska vedoucí k přijetí 

konkrétní pravní úpravy manželství včetně jejího zařazení do širších historických 

souvislostí. Dílčí úvody jsou nasledovany problematikou diferencovanou na vznik 

manželství, prava a povinnosti manželů a jeho zanik.

Stejně je pojata druha časti věnující se současné podobě manželství. V ramci její 

první kapitoly bylo zkoumano zasnoubení, předdodavkové řízení, sňatečný obřad včetně 

jeho forem, okamžik vzniku manželství, sňatečna způsobilost a překažky manželství. 

Pozornost byla věnovana i problematice zdanlivosti a neplatnosti manželství.

V druhé kapitole jsou rozebírana prava a povinnosti manželů osobní a smíšené 

povahy, které i přes uzakonění jsou normami spíše mravními, až k mnohdy ryze 

kogentním pravům a povinnostem majetkovým v čele se společným jměním manželů, 
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jeho obecnou koncepcí, možnými režimy spravy, zanikem a ochranou třetích osob.

Třetí kapitola se zabýva zanikem manželství smrtí, prohlašením za mrtvého 

a nově upravenou změnou pohlaví jednoho z manželů. Zbývajícímu a nejčastějšímu 

způsobu zaniku manželství  – rozvodu, je vyhraněno prostoru nejvíce. 

Poslední čast je shrnutím diskurzu manželství v zapadních zemích napříč 

staletími – zrovnopravněním manželů. Nikoli pouze jen jako mužů a žen, ale i jako osob 

pochazejících z různých socialních vrstev, odlišných barev pleti či rozličných vyznaní. 

De lege ferenda je tak balancovano nad prolomením dalšího dogmatu, a to 

manželstvím osob stejného pohlaví, kdy je vysloven zavěr, že při setrvaní v současném 

trendu politické hyperkorektnosti, edukace a všeobecné liberalizace společnosti 

v oblasti homosexuality, se jeví zachovaní manželství v České republice jako výlučně 

heterosexualního svazku dvou osob do budoucna neudržitelným.
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Abstract

The marriage represents the only legal bond between a man and a woman which 

is in the context of Judeo-Christian culture in a unique position. Now there is seen 

topicality of the theme, which confirms recent adoption of Act no. 89/2012 Coll., Civil 

Code, which despite a number of changes follows closely the legislation of family law.

Despite of continuity typical for the family law, marriage itself is not immutable 

institute and it is constantly evolving so it fully immediate needs of the society.

The summary of social values and their changes consistently reflects and shapes 

its current form; the marriage changed – that`s primary intent of this work.

For the reason of the clarity is work divided into two main sections which are 

supplemented by a short explanation of the future trends in marriage in the Czech 

Republic.

The subject of the first part is historical evolution of marriage, its beginning in 

ancient civilizations to the medieval conception strongly determined by the influence of 

Christianity over the rules contained in the ABGB to the modern conception.

Internal organizational structure of each part of the first chapter is designed to be 

showed the broader ideological, economic, political and social background leading to 

the adoption of a specific law of marriage. Partial introductions are consistently 

followed by the issue of differentiated the origin of marriage, the rights and obligations 

of spouses and its termination.

The second part of the thesis has been adapted in the same way and it is focused 

o n the present form of marriage. In its first chapter was examined the engagement 

before marriage process, wedding ceremony including its form and origin of marriage 

as well as the marital competence and legal obstacles to marriage. Attention was also 

paid to the issues of appearance and nullity of marriage.

The second chapter is focused on recent legalization, where are gradual 

analysing of the rights and responsibilities of spouses personal and mixed character 

which despite of its legalization are standards rather moral and often mandatory rights 
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and obligations of property, the Institute of marital property mainly, its general 

concepts, possible schemes own administration, settlement and protection of third 

parties.

The third chapter discusses the issue of dissolution of marriage by death, 

declaration of husband’s death and the sex change of one spouse the newly revised law, 

but the biggest part is dedicated to the most frequent way of dissolution of marriage – 

the divorce.

The last section is the summary of clearly apparent discourse that accompanying 

marriage across centuries at Western states – equalization of spouses. Not only spouses 

of men and women, but also people from different social backgrounds, different skin 

colour or different religions.

 The end of thesis was partly mentioned de lege ferenda breaking  another 

dogma, the marriage of the same sex. It concludes that while remaining in the current 

trend of political hypercorrection, education and general liberalization of society's 

perception of homosexuality it appears to preserve marriage in the Czech Republic as 

the only heterosexual union of two persons most likely be in the future unsustainable.
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