
Resumé

Manželství je jediným možným zákonným svazkem muže a ženy, a tak má 

v rámci křesťansko-židovské kultury zcela výjimečné postavení. Aktuálnost tématu 

potvrzuje relativně nedávné přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který 

i přes řadu změn úzce navazuje na právní úpravu Zákona o rodině.

Navzdory pro rodinné právo charakteristické kontinuitě není manželství 

institutem neměnným; naopak – neustále se vyvíjí tak, aby mohlo plně odpovídat 

momentálním potřebám společnosti.

Záměrem této práce je shrnutí výše uvedeného promítání se aktuálních 

společenských hodnot, jenž se do manželství důsledně odrážejí a formují jeho podobu.

Z důvodu přehlednosti je práce rozdělena do dvou základních částí doplněných 

krátkým pojednáním o možném dalším vývoji manželství v České republice. 

Předmětem první z nich je historický vývoj manželství mapující jeho 

prvopočátky u národů nejstarších civilizací, středověké pojetí silně determinované vlivy 

křesťanství přes právní úpravu obsaženou ve Všeobecném zákoníku občanském až 

po novodobé pojetí Zákona o právu rodinném a Zákona o rodině.

Vnitřní členění každé z kapitol první části je koncipováno tak, aby byla nejprve 

uvedena širší ideová, hospodářská, politická a společenská východiska vedoucí k přijetí 

konkrétní právní úpravy manželství včetně jejího zařazení do širších historických 

souvislostí. Dílčí úvody jsou následovány problematikou diferencovanou na vznik 

manželství, práva a povinnosti manželů a jeho zánik.

Stejně je pojata druhá části věnující se současné podobě manželství. V rámci její 

první kapitoly bylo zkoumáno zasnoubení, předdodavkové řízení, sňatečný obřad včetně 

jeho forem, okamžik vzniku manželství, sňatečná způsobilost a překážky manželství. 

Pozornost byla věnována i problematice zdánlivosti a neplatnosti manželství.

V druhé kapitole jsou rozebírána práva a povinnosti manželů osobní a smíšené 

povahy, které i přes uzákonění jsou normami spíše mravními, až k mnohdy ryze 

kogentním právům a povinnostem majetkovým v čele se společným jměním manželů, 

jeho obecnou koncepcí, možnými režimy správy, zánikem a ochranou třetích osob.

Třetí kapitola se zabývá zánikem manželství smrtí, prohlášením za mrtvého 

a nově upravenou změnou pohlaví jednoho z manželů. Zbývajícímu a nejčastějšímu 

způsobu zániku manželství  – rozvodu, je vyhraněno prostoru nejvíce. 



Poslední část je shrnutím diskurzu manželství v západních zemích napříč 

staletími – zrovnoprávněním manželů. Nikoli pouze jen jako mužů a žen, ale i jako osob 

pocházejících z různých sociálních vrstev, odlišných barev pleti či rozličných vyznání. 

De lege ferenda je tak balancováno nad prolomením dalšího dogmatu, a to 

manželstvím osob stejného pohlaví, kdy je vysloven závěr, že při setrvání v současném 

trendu politické hyperkorektnosti, edukace a všeobecné liberalizace společnosti 

v oblasti homosexuality, se jeví zachování manželství v České republice jako výlučně 

heterosexuálního svazku dvou osob do budoucna neudržitelným.
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