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1 ÚVOD 

V úvodu bych ráda vysvětlila, proč jsem se rozhodla právě pro téma manželství. 

Prvním důvodem je, že bych se v budoucnu ráda věnovala rodinnému právu jako 

advokát a napsání diplomové práce na toto téma mi může pomoci prohloubit moje 

znalosti a více přiblížit dané téma. 

Dalším důvodem je praktičnost vybraného tématu pro život. Manželství je institut, 

který většina lidí využije minimálně jednou za život, a není na škodu být obeznámen 

s jeho možnými následky v pozitivním i negativním smyslu. Jak jsem již zmínila, jedná 

se o velmi využívaný institut, který ještě několik století či tisíciletí určitě přetrvá, 

navzdory tomu, že statisticky klesá počet uzavíraných manželství, a naopak roste počet 

rozvodů. 

Jelikož je tu s námi právní institut manželství už dlouho a prošel celou řadou změn 

a vylepšení, věnuji jeho vývoji celou druhou kapitolu. V ní se první budu věnovat 

římskému právu, které položilo základ celého kontinentálního právního systému,  

tedy se v něm inspirovalo i české právo při tvorbě zákonů týkajících se manželství.  

Dále budu věnovat pozornost historickému vývoji na našem území, počínajíc úplnými 

začátky českého státu, končíc nedávnou rekodifikací občanského práva. 

Třetí kapitola bude nejobsáhlejší, protože se v ní pokusím co nejlépe  

a nejpodrobněji popsat a vysvětlit platnou právní úpravu manželství v České republice, 

která je obsažena zejména v novém občanském zákoníku, který vstoupil v účinnost  

1. 1. 2014. Samozřejmě použiji i další související právní předpisy, které nějakým 

způsobem manželství nebo některé jeho aspekty také upravují. Také mám v plánu 

reflektovat změny, které přinesla rekodifikace, a porovnat je s předešlou právní úpravou 

obsaženou především v zákoně o rodině a z části i ve zrušeném občanském zákoníku. 

Ve výkladové části ohledně platné právní úpravy se zaměřím především na vznik 

manželství, kde se krok po kroku budu snažit vysvětlit, co je nutné podstoupit  

pro uzavření sňatku, ať už občanského nebo církevního. Neopomenu ani zmínit, jaká 

práva a povinnosti na manžele čekají, budu se snažit dostatečně jasně objasnit  

i majetková práva mezi manžely a samozřejmě se budu věnovat i zániku manželství. 

V části věnované zániku manželství se budu detailně věnovat rozvodu a následkům 

spojeným se zánikem manželství. 
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 Čtvrtá kapitola bude pojednávat o islámském právu se zaměřením na manželské 

právo. Toto téma jsem si vybrala pro zpracování, protože v dnešní době je islám  

a islámské právo stále omíláno ve všech sdělovacích prostředcích a chtěla jsem tedy 

alespoň prostřednictvím manželského práva trochu nahlédnout do jeho tajů. 

Islámské manželské právo je velmi obsáhlé a já jsem si pro potřeby této práce 

vybrala jen některé jeho části, a to uzavíraní manželství a jeho zvláštní formy, práva  

a povinnosti mezi manžely a zánik manželství. 

Tato diplomová práce byla napsána dle právního stavu ke dni 10. 11. 2014. 
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2 PRÁVNÍ INSTITUT MANŽELSTVÍ V PRŮBĚHU HISTORIE 

2.1 Manželství v římském právu 

Důležitost manželství a nutnost jeho právní úpravy si uvědomovali již Římané 

několik tisíc let před námi. Základní prvky manželství zůstaly jako dědictví po nich 

dodnes, avšak bez již tolik patriarchálního nádechu, který je pro římské manželství 

typický. V čele rodiny vždy stojí muž, tzv. pater familias, a ostatní členové rodiny  

jsou mu plně podřízeni. Tedy i manželka otce rodiny, tzv. mater familias, je plně  

pod kontrolou hlavy rodiny. Ale v průběhu času se vytvořily různé druhy manželství, 

které se rozlišovaly právě podle manželské moci muže nad ženou. O těchto formách 

manželství, vzniku a zániku manželství a dalších formách soužití budu pokračovat 

v samostatných oddílech. 

2.1.1 Druhy římského manželství 

Manželství s manželskou mocí nad ženou 

Pokud budu citovat z učebnice římského práva, kde se píše: „Římané nazírali  

na manželství jako na svazek uzavíraný v zájmu muže“1 , tak je zjevné, že veškeré 

výhody a plnou moc měl v rodině manžel, který se uzavřením manželství stal hlavou 

rodiny. Manželství s manželskou mocí nad ženou, tzv. matrimonium cum in manum 

conventione, bylo nejstarším typem římského manželství. Manželka se uzavřením 

manželství vzdala původní rodiny a vstupovala do rodiny svého manžela a podřizovala 

se jeho moci. Na manžela přešel také všechen majetek, který jeho žena do té doby 

nabyla. 

Stejně tak jako se uzavřením manželství manžel stal pater familias2, tak se jeho 

manželka stala mater familias 3 . I přes tento titul byla manželka vůči manželovi 

v postavení podřízené osoby, a tedy se uznávala v právu zásada, že je spíše ve vztahu 

                                                 
1 URFUS, Valentin, Michal SKŘEJPEK a Jaromír KINCL. Římské právo. 2. dopl. a přeprac. vyd., 

v nakl. Beck. Praha: Beck, 1995, XXII. Str. 133 
2 Pater familias – otec, všemocná hlava rodiny (URFUS, Valentin, Michal SKŘEJPEK a Jaromír KINCL. 

Římské právo. 2. dopl. a přeprac. vyd., v nakl. Beck. Praha: Beck, 1995, XXII. Str. 132) 
3 Mater familias – matka rodiny, otcova manželka (URFUS, Valentin, Michal SKŘEJPEK a Jaromír 

KINCL. Římské právo. 2. dopl. a přeprac. vyd., v nakl. Beck. Praha: Beck, 1995, XXII. Str. 132) 
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k manželovi v postavení dcery a vůči vlastním dětem v postavení sestry. Z tohoto 

postavení ovšem vznikaly výhody v právu dědickém, kdy byla po boku dětí 

k pozůstalosti po muži povolávána hned v první dědické skupině. 

Avšak s rozvojem římské civilizace se toto, jinak také nazývané přísné 

manželství, stalo zastaralým a nevyhovujícím nastalým poměrům. Proto se vyvinul 

nový druh, který byl podstatně volnější a více vyhovoval rychle se rozvíjejícím 

ekonomickým a sociálním potřebám vznikajících manželství. Nová forma se nazývala 

matrimonium sine in manum convectione. 

 Manželství bez manželské moci nad ženou 

Volnější formou manželství se stalo matrimonium sine in convectione,  

tedy manželství bez manželské moci nad ženou, což je i hlavním rozdílem mezi starší  

a novější formou. Po uzavření tohoto manželství manželka zůstává ve své původní 

rodině a tedy je stále podřízena moci svého otce, nikoliv manžela, nebo pokud neměla 

otce, byla stále osobou sui iuris4. Uzavřením manželství se tedy pro muže ani pro ženu 

nic nemění na jejich současném právním postavení. Jelikož nad ženou nevznikla 

manželovi žádná moc, tak při všech sporech je nucen ustoupit otci manželky,  

který nad ní má moc otcovskou. Ovšem všechny děti, které z tohoto manželství 

vzejdou, budou patřit do rodiny jejich otce, manžela jejich matky. Matce nevzniknou 

žádné agnátské5 vztahy s jejími vlastními dětmi.  

Jak manželství přísná, tak manželství volná byly využívány za doby republiky, 

ale přísných manželství postupně ubývalo a definitivně vymizely až za Justiniána6. 

2.1.2 Connubium 

Římané si velmi potrpěli na striktní rozdělování toho, kdo je římským občanem 

a kdo není. To se promítlo i při uzavírání manželství, kdy se rozdělovalo „legitimní 

                                                 
4 Sui iuris – v římském právu osoba mající právní subjektivitu v soukromém právu 
5 Agnátské příbuzenství – umělé (právní) příbuzenství založené na mocenském postavení nejstaršího 

mužského příslušníka římské rodiny, označovaného jako pater familias (otec rodiny) (SKŘEJPEK, 

Michal. Římské soukromé právo. Systém a instituce. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. Str. 76) 
6 Justinián – východořímský císař od roku 527 – 565 n. l. 
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manželství, které mohly uzavírat pouze osoby, které měly connubium, tj. právo uzavírat 

zákonný sňatek nebo manželství bez connubia, které bylo rovněž sice považováno  

za manželství, ale jenom za „manželství podle práva národů“ – za matrimonium iuris 

gentium.“7 

Jak již bylo výše zmíněno, právo uzavřít legitimní manželství,  

tedy matrimonium legitimum, měly pouze osoby, které měly connubium. Toto právo 

náleželo bez dalšího římským občanům a dále cizincům, kteří právo uzavřít zákonný 

sňatek dostali jako privilegium. Pouze uzavřením legitimního manželství šlo zjednat 

manželovi otcovskou moc nad dětmi a založit agnátské svazky. 

Naopak manželství bez connubia nemělo podle ius civile8 plné právní účinky, 

tedy manželovi nevznikala nad dětmi otcovská moc a nezakládaly se agnátské vztahy.  

I přesto se jednalo o řádné manželství, avšak pohlíželo se na něj jako na manželství 

nižšího druhu, jednalo se o manželství podle práva národů, tj. matrimonium iuris 

gentium. 

2.1.3 Uzavření manželství v římském právu 

Legitimní manželství vznikalo na základě smlouvy mezi mužem a ženou.  

Pokud byli snoubenci osobami alieni iuris 9 , byl ještě nutný souhlas otce rodiny. 

Pro uzavření manželské smlouvy museli snoubenci řádně projevit svou vůli, splnit 

právem předepsanou zvláštní formu, byla-li nutná k řádnému uzavření manželství,  

a snoubenci museli být k uzavření smlouvy způsobilí. Právě způsobilost mohlo ovlivnit 

několik překážek, které se dělily na překážky absolutní a na relativní překážky 

manželské.  

A jak vychází z předchozího textu, způsobilost uzavřít legitimní manželství též 

neměli cizinci bez connubia a otroci, kteří žádná práva neměli vůbec. Pokud manželství 

vzniklo v rozporu s výše uvedenými podmínkami, hledělo se na něj jako by vůbec 

nevzniklo. 

                                                 
7 URFUS, Valentin, Michal SKŘEJPEK a Jaromír KINCL. Římské právo. 2. dopl. a přeprac. vyd., 

v nakl. Beck. Praha: Beck, 1995, XXII. Str. 135 
8 ius civile – civilní právo 
9 personae alieni iuris – osoby cizího práva, osoby cizímu právu podřízené (URFUS, Valentin, Michal 

SKŘEJPEK a Jaromír KINCL. Římské právo. 2. dopl. a přeprac. vyd., v nakl. Beck. Praha: Beck, 1995, 

XXII. Str. 59) 
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Ale vraťme se k absolutním překážkám manželským, jež jsou překážkami,  

které v daném okamžiku vylučují uzavření manželství vůbec, s osobou jakoukoli.  

Jsou to ryze přirozené důvody, které vedou k absolutnímu vyloučení uzavření sňatku. 

Mezi osoby, kterým brání k uzavření sňatku absolutní překážky, patří nedospělci10, 

duševně choří, impotenti, kleštěnci a ti, jež žijí v existujícím manželství.  

Naproti tomu překážky relativní vylučují v daném okamžiku uzavřít manželství 

pouze s určitými osobami. Relativními překážkami byly v jedné skupině pokrevní 

příbuzenstvo, agnátské příbuzenství a švagrovství. Dalšími překážkami byly rozdíly  

ve stavu a rozdíly v náboženství, dále poručenství a nakonec trestný čin. V dalším textu  

si rozebereme každou překážku trochu detailněji. 

V první skupině překážek se jedná hlavně o překážky z hlediska rodinného 

příbuzenství. I v dnešní době je zakázáno, aby se brali pokrevní příbuzní, ale stejně  

tak jako dnes, i tehdy záleželo, v jaké linii a stupni příbuzenství jsou. A proto římské 

právo dělilo pokrevní příbuzné na příbuzné v linii přímé11 a v linii pobočné12.  

Pokrevní příbuzenství jako překážka vylučuje manželství všech osob v linii 

přímé, ale v linii pobočné docházelo v průběhu času ke změnám. Nejdříve bylo 

pokrevní příbuzenství překážkou v linii pobočné do 7. stupně, později do 4. stupně.13 

Ale za císaře Claudia bylo možné, aby si strýc vzal svoji neteř, jelikož si Claudius chtěl 

vzít dceru svého bratra Agrippinu. Tedy byl povolen i 3. stupeň, avšak pouze pro dceru 

bratra, nikoliv pro dceru sestry. Řád do toho opět vnesl až Justinián, který zakázal 

sňatky ve 3. stupni pobočné linie úplně. Od té doby nejbližšími pokrevními příbuznými, 

kteří mohli uzavřít manželství, byli bratranec se sestřenicí. 

Další relativní překážkou bylo příbuzenství agnátské, které bylo překážkou  

ve stejném rozsahu jako pokrevní příbuzenství, avšak v pobočné linii jenom po dobu,  

                                                 
10 Nedospělci – tj. ženy do 12, muži do 14 let (URFUS, Valentin, Michal SKŘEJPEK a Jaromír KINCL. 

Římské právo. 2. dopl. a přeprac. vyd., v nakl. Beck. Praha: Beck, 1995, XXII. Str. 136) 
11 Přímá linie – příbuzní odvozují svůj původ jeden od druhého, např. praděd, děd, otec, syn, vnuk, 

pravnuk, prapravnuk (SKŘEJPEK, Michal. Římské soukromé právo. Systém a instituce. Plzeň: Aleš 

Čeněk, 2011. Str. 77) 
12 Pobočná linie – příbuzní mají pouze společného předka, např. bratr, sestra, synovec, neteř, strýc, teta 

(SKŘEJPEK, Michal. Římské soukromé právo. Systém a instituce. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. Str. 77) 
13 Příbuzenský stupeň – určuje vzdálenost mezi příbuznými pro účely dědického a manželského práva 

(SKŘEJPEK, Michal. Římské soukromé právo. Systém a instituce. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. Str. 77) 
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co linie trvala. U švagrovství14 bylo zakázané pouze manželství v linii přímé, později 

platil zákaz brát si za ženu bývalou manželku bratra či manželčinu sestru. 

Rozdíl ve stavu byl relativní překážkou, která byla později úplně zrušena 

císařem Justiniánem, protože sám tuto překážku potřeboval odstranit, aby se mohl 

oženit s tanečnicí z cirkusu. Nejdříve rozdíl stavu bránil manželstvím mezi patriciji  

a plebeji, což bylo následně zrušeno zákonem Kanulejovým. Později bránil rozdíl stavu 

podle zákonů lex Iulia a lex Papia et Poppaea manželstvím mezi svobodnými muži  

a některými bezectnými ženami, mezi které patřily propuštěnky z otroctví, herečky, 

tanečnice či jen dcery herců. A jak už bylo zmíněno výše, za Justiniána všechny  

tyto překážky padly. 

Rozdíl v náboženství byl vnímán jako překážka manželství za pozdního císařství 

a platil mezi křesťany a Židy. Zákaz manželství mezi poručenkou a poručníkem  

nebo synem poručníka měl hlavně praktický význam a to, aby si poručník neulehčoval 

při skládání účtů z poručenské smlouvy. A nakonec poslední překážkou byl trestný čin.  

Zde se hledělo spíše na morální aspekt, kdy trestnými činy bylo cizoložství a únos  

a trestem bylo uložení zákazu uzavření manželství cizoložníkům a únosci s unesenou. 

Přesto existovala možnost, jak se od manželských překážek osvobodit. Takovou 

možnost umožňoval dispens15senátu nebo císaře, ale nedával se v případě, kdy by mohl 

vyvolat pohoršení veřejnosti. 

  Pokud snoubencům v uzavření manželství nepřekážely žádné překážky výše 

zmíněné, mohli se oba čistě ze své vůle rozhodnout, že uzavřou sňatek. Pokud byl jeden 

nebo oba snoubenci osobami alieni iuris, tedy podléhali otcovské moci svého pater 

familias, byl nutný i jeho souhlas. Ovšem souhlasy snoubenců nemohly být nahrazeny 

rozhodnutím otce rodiny proti jejich vůli. Z toho vyplývá, že snoubenci vstupují  

do manželského svazku dobrovolně a nelze je do toho nutit ani v případech, kdy  

„se sami při takřečených zásnubách (sponsalia) zavázali, že do manželství vstoupí.“16 

Jelikož podle římského práva neměly zásnuby téměř žádné právní následky, tak závazek 

vstoupit do manželství nemohl být vymahatelný. Jediná možnost, jak se bránit proti 

                                                 
14 Švagrovství – příbuzenství založené sňatkem a podmíněné trváním manželství, rozvodem nebo smrtí 

jednoho manžela zaniká. (URFUS, Valentin, Michal SKŘEJPEK a Jaromír KINCL. Římské právo. 2. 

dopl. a přeprac. vyd., v nakl. Beck. Praha: Beck, 1995, XXII. Str. 74) 
15 Dispens – udělení výjimky  
16 URFUS, Valentin, Michal SKŘEJPEK a Jaromír KINCL. Římské právo. 2. dopl. a přeprac. vyd., 

v nakl. Beck. Praha: Beck, 1995, XXII. Str. 137 
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jednostrannému zrušení zásnub a z toho vyplývající možné hmotné ztrátě, byla pouze 

arrha sponsalicia, tedy zásnubní závdavek, který byl dáván jedním partnerem druhému 

na stvrzení zásnubní dohody. Pokud zásnuby zruší snoubenka, tak vrací snoubenci 

závdavek ve výši dvojnásobku, pokud se zásnuby zruší z viny snoubence,  

tak závdavek propadá snoubence. 

Pokud tedy nikdo zásnuby nezrušil, mohl proběhnout samotný obřad. Uzavírání 

volného manželství nebylo vázáno na žádné pevné formy. Avšak při uzavírání přísného 

manželství, kdy se žena podrobovala moci manželské, obsahoval obřad určité 

náležitosti, které musely být pro jeho platnost splněny. V Gaiově Učebnici 17  

se můžeme dočíst, že přísné manželství mívalo trojí podobu. 

První prastarou formou uzavření přísného manželství byla Confarreatio, která 

byla využívána hlavně mezi patriciji18. Při tomto obřadu bylo zapotřebí deseti svědků  

a dvou kněží, před kterými ženich a nevěsta přednášeli různé průpovídky a formulky. 

Součástí obřadu byly i všelijaké ceremoniální úkony. Jedním z těchto úkonů bylo  

i obětování špaldového chleba Jupiterovi, z jehož latinského názvu panis farreus 

vzniklo pojmenování celého obřadu. Později se confarreatio využívala především 

v okruhu kněžích, pro které byla tato forma povinností a pouze lidé narození 

z konfareovaného manželství mohli zastávat kněžský úřad.  Druhou formou byla 

coemtio, která byla obrazným prodejem nevěsty do pravomoci ženichovi. Původně se 

nejspíše jednalo o opravdový obchod, kdy otcovi nevěsty byla vynahrazována ztráta 

pracovní síly. Ovšem postupně se cena stala jen symbolickou stejně jako prodej 

nevěsty. Poslední formou, kterou Gaius popisuje ve své Učebnici, je usus neboli 

vydržení manželské moci nad ženou. Pokud žili muž a žena jako manžel a manželka  

po dobu jednoho roku, vznikla muži nad ženou manželská moc. Byla zde ale podle 

Zákona 12 desek19 pro ženu možnost, jak se manželské moci nepodřídit. Pokud se žena 

vzdálila na tři noci ze společného bydliště, tak se mužovo vydržení přerušovalo  

a po návratu ženy do společného bydliště začala běžet další roční lhůta pro vydržení 

manželské moci nad ženou.  

                                                 
17 Učebnice práva ve čtyřech knihách – napsaná ve 2. století n. l., patří mezi klasické texty římského 

práva 
18 Patricijové - potomci staré římské rodiny a původně pouze patricijové byli plnoprávnými občany Říma 
19 Zákon 12 desek - nejstarší kodifikace římského práva z poloviny 5. století př. n. l. 
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2.1.4 Zánik římského manželství 

Manželství v římském právu zanikalo buď smrtí jednoho z manželů,  

nebo rozvodem. Jak už je u římského práva zvykem, na smrt se dalo pohlížet z více 

způsobů, než zná naše platná právní úprava, a u rozvodu byl alfou a omegou většinou 

muž. Oba způsoby si více přiblížíme v následujícím textu.  

Smrt se v římské právu rozlišovala na smrt přirozenou a smrt právní. Asi není 

nic zvláštního, že přirozenou smrtí jednoho z manželů manželství zaniklo. Ale stejný 

účinek měla i smrt právní, která dle učebnice „byla způsobená ztrátou svobody  

anebo ztrátou příslušnosti k obci.“20 Ztratit svobodu mohl římský občan, pokud upadl 

do zajetí a byl tam zotročen. V případě, že římský občan ztratil příslušnost k obci,  

a tedy již více nebyl občanem a stal se cizincem, došlo k tomu, že ztratil connubium  

a jeho legitimní manželství se podle římského práva změnilo na manželství podle práva 

národů, tedy se na něj pohlíželo jako na manželství nižšího druhu. 

Dále manželství mohlo zaniknout jednostranným projevem vůle ze strany 

manžela, čemuž se říkalo zapuzení a zapuzení mohlo být využito z taxativně 

vypočtených důvodů jako například kvůli travičství, podvržení dítěte nebo cizoložství. 

Manželství také zanikalo z vůle obou manželů (původně pouze z vůle manžela) a v tom 

případě se jednalo o rozvod. Pokud šlo o manželství přísné, kde měl muž nad ženou 

manželskou moc, tak manželství mohlo skončit pouze z vůle manžela a to v případě 

provinění manželky, kdy vina byla uznána a schválena domácím soudem. Výše jsme  

si uvedli, jaké byly tři formy uzavření přísného manželství. Pro rozvod manželů  

se provádělo tzv. opačné jednání. Tedy u confarreatio se prováděla diffareatio  

a u coemtio a vydržení se pro rozvod manželů používala remancipace, „kdy manžel 

prodával ženu „per aes et libram“ muži jinému a ten ji potom propouštěl ze své 

moci.“21 Po rozvodu některým tímto opačným jednáním se žena stávala osobou sui 

iuris. U volného manželství bez manželské moci nad ženou bylo možné manželství 

rozvázat jednostranným projevem muže či ženy. Projev o ukončení manželství byl 

neformální, avšak často se používaly formulky „tuas res tibi habeto!“ nebo „tuas res 

                                                 
20 URFUS, Valentin, Michal SKŘEJPEK a Jaromír KINCL. Římské právo. 2. dopl. a přeprac. vyd., 

v nakl. Beck. Praha: Beck, 1995, XXII. Str. 138 
21 URFUS, Valentin, Michal SKŘEJPEK a Jaromír KINCL. Římské právo. 2. dopl. a přeprac. vyd., 

v nakl. Beck. Praha: Beck, 1995, XXII. Str. 139   
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tibi agito!“. Později se podmínky rozvodu zpřísňovaly a například za Octaviana 

Augusta se vyžadoval projev o rozloučení manželství před sedmi dospělými římskými 

občany jako svědky a projev měl být proveden buď ústně, nebo měl být odevzdán 

zapuzovací list. Dalšími zpřísněními se staly i cenzorské důtky nebo majetkové tresty  

za lehkovážné zapuzení manžela nebo pro toho z manželů, který rozvod zavinil. 

V justiniánském právu se posléze projevuje křesťanská ideologie, která manželství 

chápe jako nerozlučitelnou svátost.  Proto dle učebnice římského práva „je zakázáno 

rozvést se oboustranným souhlasem, povoluje se pouze jednostranný rozvod  

ze zákonného důvodu, na kterém druhý manžel nenese vinu: složení slibu čistoty, 

mužova impotence, upadne-li muž do válečného zajetí a je po pět let nezvěstný – takový 

rozvod se nazývá divortium bona gratia.“22  Kromě toho bylo ztěžováno i uzavření 

druhého manželství, především majetkovými sankcemi. 

2.1.5 Majetkové právo manželů 

Majetkové poměry manželů byly velice jednoduché, pokud manželé žili 

v přísném manželství s manželskou mocí nad ženou, kdy manželka byla osobou alieni 

iuris a neměla vlastní majetek a pokud nějaký majetek nabyla, nabyla ho pro manžela. 

Naopak u manželství volného bez manželské moci nad ženou nevznikalo žádné 

majetkové společenství a všechny náklady, které se založením rodiny byly spojeny,  

nesl manžel jako hlava rodiny. Hlavní povinností manžela bylo poskytování výživy 

manželce a dětem, jež byla přiměřená mužovu stavu a majetku. 

Ovšem k ulehčení manželových zvýšených nákladů se založením rodiny bylo 

zvykem, že manželka přinesla do rodiny věno23. Římské právo nepovažovalo poskytnutí 

věna za právní povinnost a manželství mohlo vzniknout i bez věna, ale přesto se  

to považovalo za žádoucí a běžné. K této myšlence přispívá i to, že neposkytnutí věna 

manželkou mělo podle právní úpravy na postavení manželů určité dopady. Například 

v manželství, do kterého manželka nepřinesla věno, neměl manžel povinnost poskytovat 

                                                 
22 URFUS, Valentin, Michal SKŘEJPEK a Jaromír KINCL. Římské právo. 2. dopl. a přeprac. vyd., 

v nakl. Beck. Praha: Beck, 1995, XXII. Str. 139   
23

Věno – majetkový soubor (i pohledávka) slíbený, nebo odevzdaný v souvislosti s uzavřením 

manželství, určený k podílení se na nákladech rodinného života. (SKŘEJPEK, Michal. Římské 

soukromé právo. Systém a instituce. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. Str. 91) 
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ženě výživu a zaopatření. Důležité je zdůraznit, že u věna se nejednalo o darování,  

ale o zvláštní poskytnutí majetku. 

Kromě věna mohla mít žena ještě i nějaký jiný majetek, kterým mohla sama 

volně disponovat, tzv. jmění parafernální. Přestože bylo jejím vlastním majetkem, často 

ho žena svěřovala do správy manželovi, aby s ním hospodařil. Také spolu manželé 

mohli volně uzavírat smlouvy o majetku, ale bylo jim zakázáno vzájemné darování. 

Takové darování bylo neplatné a bylo možno vyžadovat jeho vrácení. Přesto bylo 

povolováno a považováno za platné darování na případ vdovství nebo rozvodu,  

dále všechna darování, která nezmenšovala majetek dárce, či dary příležitostné.  

2.1.6 Další formy soužití mezi mužem a ženou 

Konkubinát je jednou z forem soužití muže a ženy, které nebylo stvrzeno 

manželstvím. Učebnice ho definuje jako „trvalé pohlavní soužití osob svobodných,  

kdy úmyslem muže není mít manželku, ale jen souložnici.“24 Většinou byla důvodem 

tohoto soužití situace, kdy uzavření řádného manželství bránila nějaká zákonná 

překážka. Z toho vyplývá, že konkubinát nebyl poměrem právním, nýbrž jen faktickým. 

Děti vzniklé z tohoto soužití byly dětmi nemanželskými a otci nad nimi nevznikala moc 

otcovská a příbuzenství jim vznikalo pouze ze strany matky. 

Římské právo upravovalo i soužití mezi dvěma otroky nebo soužití  

mezi otrokem a svobodnou osobou. Takové soužití se nazývalo contubernium a byl to 

čistě faktický stav nemající právní důsledky, který byl závislý na vůli majitele otroka 

nebo otroků. 

2.2 Vývoj manželského práva v českých zemích   

2.2.1 Manželské právo v období feudalismu  

Velký vliv na tvorbu a obsah právní úpravy manželství v českém feudálním 

právu měla církev. Právě církevní morálka a křesťanská kultura v průběhu 11. století 

                                                 
24 URFUS, Valentin, Michal SKŘEJPEK a Jaromír KINCL. Římské právo. 2. dopl. a přeprac. vyd., 

v nakl. Beck. Praha: Beck, 1995, XXII. Str. 135   
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postupně nahrazovala zažité zastaralé obyčeje a přežitky, které se v oblasti rodinného  

a manželského práva ještě vyskytovaly. Příkladem může být polygamie nebo uzavírání 

sňatků mezi příbuznými.  Oficiálně byl institut manželství převeden pod kontrolu církve 

v Dekretech Břetislavových25 a výslovně v nich bylo uvedeno, že v oblasti manželského 

práva budou platit církevní předpisy. Dekrety tedy přinesly ustálenou formu vzniku 

manželství, kterou byl sňatek uzavřený před církví. Byla zavedena monogamie  

a nerozlučitelnost manželství. Jelikož bylo manželství považováno za nerozlučitelné, 

tak jediným možným důvodem jeho zániku byla smrt jednoho z manželů  

nebo prohlášení manželství za neplatné z důvodů uznaných kanonickým právem. 

V duchu křesťanské morálky a ochrany manželství bylo stíháno cizoložství žen  

a všechny manželské spory byly svěřeny pod správu církevních soudů.  

K feudálnímu manželství také neodmyslitelně patřilo věno, na které měla žena 

dokonce i právní nárok a rodina jí ho mohla odepřít pouze „v případech,  

kdyby se provdala bez souhlasu rodiny nebo kdyby ztratila panenství  

již před svatbou.“26 Věno bylo předem upraveno ve svatební smlouvě, kterou uzavřela 

rodina nevěsty s ženichem. Předmětem věna mohly být peníze, majetek nebo statky, 

které se uzavřením manželství stávaly majetkem manžela, a ten s nimi mohl volně 

disponovat. Zároveň se často ve svatební smlouvě zřizovalo i tzv. věno vdovské  

pro případ smrti manžela, které mělo obvykle dvaapůlkrát větší hodnotu, než věno 

manželky. A pokud vlastnila nějaký vlastní majetek, měla právo nakládat s ním,  

jak uznala za vhodné. 

Manželské právo bylo upraveno i v právu městském, kde bylo definováno  

jako „pořádné spojení osoby mužské s osobou ženskou, obsahující nerozdílné jich spolu 

s sebou životem obcování“. V městském právu se, navzdory obecné snubní svobodě, 

vyžadoval souhlas rodičů s uzavřením manželství, jinak by snoubenci ztratili nárok  

na dědictví po rodičích.   

Zlom v manželském právu přišel až za Josefa II., který se za své vlády snažil 

vymanit z nadvlády církve a prováděl rozsáhlé církevní reformy a vydával patenty. 

Jedním z důležitých patentů byl manželský patent z roku 1783, kterým byly manželské 

                                                 
25 Dekreta Břetislavova jsou souborem právních předpisů, jenž v roce 1039 vydal český kníže Břetislav I. 
26 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4. přeprac. vyd. Praha: Leges, 

2010. Str. 124 
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spory vyňaty z jurisdikce církevních soudů a byly přikázány soudům světským. 

Manželství bylo kvalifikováno jako občanská smlouva, přitom ale bylo stále zachováno 

jeho uzavírání výlučně církevní formou. 

2.2.2 Všeobecný občanský zákoník – ABGB 

 Vzhledem k hospodářskému rozvoji, zaostalosti staré úpravy a zvyšujícím se 

potřebám měšťanstva bylo nutné začít pracovat na kodifikaci občanského práva. První 

práce na kodifikaci byly zahájeny v roce 1753 a tehdy kodifikace dostala název „Codex 

Theresianus universalis“ a obsahovala hlavně v té době platné právo, na jehož základě 

měla sestavit zákoník a případné mezery doplnit „obecným přirozeným právem“. 

Ovšem tato verze, která byla spíše učebnicí než zákoníkem, se kvůli svojí nepraktičnosti 

nesetkala s úspěchem a vrátila se autorům zpět k přepracování. Kodifikační práce 

pokročily až po nástupu Josefa II. na trůn, kdy byl vydán první díl Všeobecného 

občanského zákoníku, jehož součástí byl i manželský patent. Výsledkem dalších 

kodifikačních prací byl Všeobecný občanský zákoník z roku 1811, jinak také známý 

jako ABGB. 

 Autoři Všeobecného občanského zákoníků vycházeli z tradic římského práva, 

ale především zohledňovali koncepci práva přirozeného. Rodinné a manželské právo 

bylo v ABGB upraveno v § 44 až § 136 a vycházelo především z předpisů kanonického 

práva. Vznik manželství stále náležel orgánům církevním, avšak veškeré manželské 

spory, rozvod, či rozluka náležely do kompetence světských soudů. Na manželství se 

hledělo jako na smlouvu, jejímž uzavřením se manželé zavazovali k plnění vzájemných 

povinností. Uplatňoval se zde i požadavek snubní svobody ztotožněné se smluvní 

svobodou, z níž vyplývalo právo uzavřít manželství z vlastní vůle, pokud tomu 

nebránila nějaká zákonná překážka. Tyto zákonné překážky Všeobecný občanský 

zákoník detailně upravoval v § 48 až § 68 a příkladem může být vynucení souhlasu, 

trvající manželství, příbuzenství či rozdíl v náboženství. Vedle těchto zákonných 

překážek byl u každého manželství vyžadován tzv. politický konsens, tedy souhlas 

veřejné správy. Tento souhlas nebyl udělován nemajetným a žadatel o uzavření 

manželství musel dokazovat, že je schopen se finančně postarat o svoji rodinu a je  

i fyzicky a morálně způsobilý. Dále se překážkou pro uzavření manželství mohlo stát  
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i povolání, a to především u státních úředníků, kde se vyžadoval souhlas představených 

a u osob ve vojenské činné službě, u nichž mohlo dojít k uzavření manželství  

až po splnění vojenské povinnosti. 

 „Koncepce manželství vycházela z nerovnoprávného postavení ženy a dávala 

vedoucí postavení muži.“27 Přímo v ustanoveních ABGB byl muž prohlášen za hlavu 

rodiny a žena mu byla podřízena. Byla povinna ho následovat, pomáhat mu 

v hospodářství i v obydlí a plnit jeho rozkazy.  

 Konec manželství Všeobecný občanský zákoník připouštěl prohlášením 

manželství za neplatné, rozlukou, smrtí jednoho z manželů, či jeho prohlášením  

za mrtvého. Ovšem pro katolíky byla rozluka zakázána a jakousi alternativou jim byl 

rozvod od stolu a lože, kdy spolu manželé nemuseli sdílet společnou domácnost a žít 

spolu. Stále ale bylo manželství považováno za trvající a platné a manželé byli 

povinni vzájemnou věrností.  

2.2.3 Moderní stát a manželství 

Další významnou změnu v manželském právu přinesla manželská novela 

v podobě rozlukového zákona z roku 1919.28 Tímto zákonem byl zaveden fakultativní 

civilní sňatek a byla povolena rozluka i pro katolíky z taxativně vypočtených důvodů, 

která vyřešila problém tzv. matrikových manželství. Byly odstraněny některé překážky 

zabraňující uzavření manželství, které měly původ hlavně v kanonickém právu jako 

svátost svěcení nebo řeholní sliby. 

Manželské právo prošlo další reformou po roce 1948 s nástupem socialistické 

ideologie. Ani úpravě rodinného práva se nevyhnulo ovlivnění komunistickou 

doktrínou. Nejvíce to lze spatřovat na právní úpravě výchovy dětí a na charakteru 

manželství, které je chápáno jako společenská jednotka, u níž jsou účel a funkce 

podřízeny zájmům veřejnosti, nikoliv jako kapitalistický model, který je založen 

především na majetkových hodnotách a nezajímá ho rozvoj vztahu rodičů a jejich dětí. 

Upřít se ovšem nedá těmto socialistickým reformám v rodinném právu jejich značný 

                                                 
27 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4. přeprac. vyd. Praha: Leges, 

2010. Str. 283 
28 rozlukový zákon č. 320/1919 Sb. z. a n., kterým se mění ustanovení občanského práva o obřadnostech 

smlouvy manželské, o rozluce a o překážkách manželství 
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progres a posun do moderní doby, který se odehrával i v ostatních zemích Evropy. 

Došlo k zrovnoprávnění manželů, byla zrušena otcovská moc nad dětmi, byly 

zrovnoprávněny nemanželské děti s dětmi legitimními a byl vytvořen institut 

majetkového společenství manželů. 

První vlna reforem rodinného práva byla spjata s právnickou dvouletkou, 

v jejímž rámci byl vydán zákon o právu rodinném 29 , který měl za úkol nahradit 

zastaralý model fungování rodiny nastolený Všeobecným občanským zákoníkem  

a uzpůsobit ho současné době. Byl zaveden obligatorní občanský sňatek, jenž musel být 

uzavřen před věcně a místně příslušným národním výborem. Zákon také pomohl 

k lepšímu postavení žen ve společnosti, protože zrušil manželovu moc nad ženou  

a tradiční patriarchální moc nad dětmi byla nahrazena mocí rodičovskou,  

jenž při výchově dětí přiznává stejná práva a povinnosti otci i matce. V duchu 

rovnoprávnosti se nese i další změna, kterou je majetkové společenství manželů,  

„jenž představovalo souhrn majetku obou manželů nabytých po dobu trvaní 

manželství.“30 Neméně významné bylo i zrovnoprávnění manželských a nemanželských 

dětí, což se projevilo zejména při dědictví. 

Druhá vlna reforem v 60. letech přinesla zákoník, který dokázal přežít i změnu 

režimu. Přestože se původně mělo jednat pouze o novelu zákona o právu rodinném, 

nakonec se z důvodu roztříštěnosti právní úpravy rodinného práva přistoupilo  

na vypracování nového kodexu. Novým zákoníkem se stal zákon o rodině31, který se 

nikterak zásadně neodkláněl od modelu rodiny, který nastolil zákon o právu rodinném. 

Byly změněny či upřesněny některé nevyhovující pojmy. Zastaralý pojem „rodičovská 

moc“ byl nahrazen obratem „práva a povinnosti rodičů“ a došlo i na zrušení pojmu 

poručnictví, ovšem pojem opatrovnictví, v němž měli zůstat zahrnuty původní 

poručnické vztahy, byl i nadále používán. Jelikož si socialistická ideologie žádala řádné 

fungování vztahů v rodině a náležitou výchovu dětí, byla zákonem posílena úloha  

a pravomoc národních výborů při tzv. „společenské kontrole výchovy dětí“, která státní 

moci umožňovala lepší dohled. Národní výbory byly kompetentní ukládat napomenutí 

rodičům i nezletilým nebo mohly ukládat omezení vztahující se k výchově dítěte  

bez souhlasu soudu. Zákon o rodině neupravoval majetkoprávní vztahy mezi manžely, 

                                                 
29 zákon č. 265/1949 Sb., o právu rodinném 
30 KUKLÍK, Jan a kol.: Vývoj československého práva 1945-1989. Praha: Linde, 2009. 
31 zákon č. 94/1963 Sb., o rodině 
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jejich úpravu obsahoval občanský zákoník pod pojmem bezpodílové spoluvlastnictví 

manželů. 

Zákon o rodině prošel několika novelizacemi, ale nakonec byl zrušen při velké 

rekodifikaci občanského práva novým občanským zákoníkem 32 , který vstoupil 

v platnost 1. 1. 2014. Stejně tak byl zrušen zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 

který upravoval společné jmění manželů, společný nájem bytu a dědění po smrti 

manžela.  Nový občanský zákoník nyní nově obsahuje i právní úpravu rodinného práva, 

která obecné pojetí rodinného práva příliš nemění a ve velké míře navazuje na právní 

úpravu zrušeného zákona o rodině. Rodinné právo tedy žádné velké změny rekodifikací 

nezaznamenalo a odchylky lze nalézt pouze ve formulaci ustanovení pro jejich 

snadnější pochopení a v zavedení nových institutů jako je rodinný závod nebo osvojení 

zletilého. V dalších částech diplomové práce se zaměřím na ustanovení občanského 

zákoníku a další právní předpisy, které upravují právo manželské a institut manželství. 

  

                                                 
32 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) 
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3 PRÁVNÍ ÚPRAVA MANŽELSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

3.1 Prameny manželského práva 

 Na mezinárodní úrovni je manželské právo obsaženo v mezinárodních 

úmluvách, k jejichž ratifikaci dal Parlament ČR souhlas a jimiž je Česká republika 

vázána podle článku 10 Ústavy33. Např. Úmluva o souhlasu k manželství, nejnižším 

věku pro uzavření manželství a o registraci manželství z roku 1962, Úmluva o uznání 

rozvodů a zrušení manželského soužití z roku 1970 nebo Úmluva o vymáhání 

výživného v cizině z roku 1956. Jelikož je Česká republika členem Evropské unie,  

tak i její zákonodárství ovlivňuje českou právní úpravu, avšak do rodinného práva skoro 

vůbec nezasahuje a nechává právní úpravu na každém členském státě podle jeho 

uvážení. Lze ale zmínit Listinu základních práv Evropské unie, v níž je v článku 7 

obsaženo právo na respektování soukromého a rodinného života a v článku 9 právo 

uzavřít manželství a založit rodinu. Opomenout nelze ani nařízení Rady č. 2201/2003,  

o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu rozsudků ve věcech manželských a ve věcech 

rodičovské zodpovědnosti (tzv. Brusel II). 

Na ústavní úrovni je právní úprava zakotvena v Listině základních práv  

a svobod 34  v článku 32, který zakotvuje zákonnou ochranu rodičovství a rodiny, 

zaručuje zvláštní ochranu dětem a mladistvým a zvláštní péči a ochranu těhotným 

v pracovních vztazích a odpovídajících zdravotních podmínkách, stanoví rovnost práv 

dětí narozených v manželství a mimo něj, právo dětí na rodičovskou výchovu a právo 

rodičů na péči o děti, kdy práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti odloučeny  

od rodičů jen rozhodnutím soudu na základě zákona a nakonec zaručuje právo rodičům, 

jenž pečují o děti, na pomoc od státu.   

Hlavní právní úpravu manželského práva v České republice obsahuje zákon  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který věnuje část druhou rodinnému právu,  

pod kterou manželské právo spadá.  Manželství a s ním související ustanovení jsou 

upraveny v hlavě první, konkrétně v ustanoveních § 655 - § 770. V zákoně č. 292/2013 

Sb., o zvláštních řízeních soudních nalezneme procesně právní úpravu řízení ve věcech 

manželských a partnerských, konkrétně například řízení o rozvod manželství  

                                                 
33 ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
34 ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 
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nebo řízení o neplatnost manželství. Subsidiárně se podle ustanovení § 1 odst. 2 a 3 

zákona o zvláštních řízeních soudních použije i zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní 

řád. Statusovou problematiku v manželských záležitostech řeší zákon č. 301/2000 Sb.,  

o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. Zákon  

č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém upravuje manželské vztahy 

s mezinárodním prvkem. A nelze ani opomenout zákon č. 115/2006 Sb.,  

o registrovaném partnerství, který obsahuje zejména právní úpravu vzniku 

registrovaného partnerství jako trvalého společenství dvou osob stejného pohlaví, jejich 

vzájemná práva a povinnosti a mimo jiné i zánik registrovaného partnerství.   

3.2 Pojem a účel manželství 

Pojem manželství je upraven v ustanovení § 655 občanského zákoníku  

jako trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon. Hlavním 

účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. 

Avšak toto ustanovení nemůžeme považovat za definici, spíše je smyslem výslovně 

stanovit, co je pro vlastní podstatu manželství typické a bez čeho by manželství nebylo 

manželstvím.  

V ustanovení § 655 občanského zákoníku je jasně napsáno, že manželství je 

svazkem muže a ženy, tedy svazek dvou lidí stejného pohlaví se za manželství pokládat 

nedá a upravuje ho institut registrovaného partnerství. Za další důležitou charakteristiku 

se považuje i to, že svazek muže a ženy vznikl způsobem, který stanoví zákon. 

Občanský zákoník v ustanovení § 657 připouští dvě možné formy vzniku manželství, 

těmi jsou sňatek občanský a sňatek církevní. Typickou charakteristikou je i trvalost, 

přestože manželství nemusí trvat celý život a jde ho právně zrušit. Podle důvodové 

zprávy jde o odlišení stavů či poměrů, které jsou předem uvažovány jako krátkodobé,  

či přechodné.  

Trvalost manželství navazuje na účel manželství, kterým je založení rodiny, 

řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Avšak tyto důvody nemusejí být 

jediné a obzvlášť v dnešní době se dají nalézt další důvody pro uzavření manželství, 

hlavně zájmy ekonomické či vzájemná podpora sociální nebo důvody psychologické,  

či zdravotní. 
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3.3 Vznik manželství 

Vznik manželství je upraven v občanském zákoníku v ustanoveních § 656  

až § 676, které se věnují způsobu uzavření manželství, podmínkám, jejichž splnění  

se vyžaduje ke vzniku manželství, sňatku a především sňatečnému obřadu. Pojem 

sňatečný obřad je v našem právním řádu nový, ale věcně v  podstatě nahrazuje termín 

svatební obřad. Pojem sňatečný obřad vyjadřuje proces uzavření manželství shodně  

pro sňatek občanský i sňatek církevní.  

Manželství tedy může vzniknout na základě sňatku občanského i církevního, 

přestože v původním záměru občanského zákoníku se s církevními sňatky vůbec 

nepočítalo. V závěru legislativních prací bylo však z hlediska politické korektnosti 

rozhodnuto, že církevní sňatky budou postaveny na roveň sňatkům občanským, 

v případech kdy bude projev vůle snoubenců uzavřít manželství učiněn před orgánem 

církve nebo náboženské společnosti registrované ve smyslu zákona č. 3/2002 Sb.,  

o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností  

a o změně některých zákonů.  

3.3.1 Formy sňatku 

U každého uzavření manželství je podstatnou podmínkou svobodný a úplný 

souhlasný projev vůle snoubenců vstoupit do manželství. Podle toho komu bude 

souhlasný projev vůle směřován, můžeme rozlišit sňatek občanský a církevní.  

Pokud snoubenci osobně projeví vůli vstoupit do manželství před orgánem veřejné moci 

provádějící sňatečný obřad v přítomnosti matrikáře, půjde o občanský sňatek.  

O církevní sňatek půjde, projeví-li tuto vůli před orgánem církve nebo oprávněné 

náboženské společnosti. 

V případě církevního sňatku mají snoubenci ještě navíc povinnost předložit 

oddávajícímu osvědčení vydané matričním úřadem, v jehož správním obvodu má být 

manželství uzavřeno. Osvědčení musí obsahovat potvrzení o tom, že snoubenci splnili 

všechny požadavky stanovené zákonem pro uzavření manželství. V zákoně 35  

je stanoveno, že nesmí uplynout více než šest měsíců od vydání tohoto osvědčení  

                                                 
35 ustanovení § 666 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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do konání sňatečného obřadu. Dále je stanovena povinnost oddávajícího, doručit do tří 

pracovních dnů od uzavření církevního sňatku protokol o uzavření manželství 

matričnímu úřadu, v jehož obvodu bylo manželství uzavřeno. 

Matriční úřad na základě protokolu o uzavření, jak církevního, tak občanského 

sňatku provede zápis do knihy manželství, kam zapíše všechny údaje vyžadované 

zákonem o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. 

 Občanský zákoník přebírá původní právní úpravu vzájemného vztahu  

mezi občanským a církevním sňatkem ze zákona o rodině do ustanovení § 670. Tím je 

stanoveno, že pokud bude uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské 

obřady právní následky. Naopak platí, že byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně 

uzavřít občanský sňatek.  

Podrobněji se budu občanskému i církevnímu sňatku ještě věnovat v podkapitole 

nazvané Sňatečný obřad.  

3.3.2 Předoddavkové řízení 

Před samotným sňatečným obřadem jsou snoubenci povinni obrátit se  

na matriční úřad s žádostí o provedení sňatečného obřadu a vyžádat si tiskopis 

„Dotazník k uzavření manželství“36, nebo mají možnost stáhnout si jeho elektronickou 

verzi z webových stránek ministerstva vnitra a vyplněný jej předložit matričnímu úřadu,  

v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. V dotazníku snoubenci uvedou 

svoje identifikační údaje, místo, kde budou chtít uzavřít manželství, předběžně stanoví, 

jaké příjmení po uzavření manželství budou mít sami snoubenci a jejich případní 

společní potomci. Součástí dotazníku je i prohlášení snoubenců, že jim nejsou známy 

okolnosti vylučující uzavření manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav,  

a že zvážili úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení  

a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství. Dále je nutné příslušnému 

matričnímu úřadu předložit doklady osvědčující jejich totožnost a způsobilost 

k uzavření manželství stanovené v ustanovení § 33 zákona č. 301/2000 Sb.,  

o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. V případě 

občana České republiky s trvalým pobytem se jedná o rodný list, doklad o státním 

                                                 
36 viz Příloha č. 1 
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občanství, případný pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství  

nebo úmrtní list zemřelého manžela. Doklady, které jsou jinak snoubenci povinni 

předložit, nepředkládají, pokud si je matriční úřad může opatřit sám. Takto si opatří 

výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a výpis 

z evidence obyvatel o osobním stavu. Je-li jeden ze snoubenců cizinec, předloží výše 

zmíněné či obdobné doklady, pokud mu byli cizím státem vydány a dále připojí doklad 

o právní způsobilosti k uzavření manželství, potvrzení o tom, že bude manželství  

v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zmocněncem a doklad, 

kterým je možné prokázat totožnost. 

Všechny doklady předkládané matričnímu úřadu musí splňovat náležitosti 

veřejných listin. Matriční úřad na základě těchto snoubenci předložených dokladů 

posoudí, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky pro uzavření manželství. Je-li 

ale opatření dokladů spojeno s těžko překonatelnou překážkou, může matriční úřad 

v úrovni volného uvážení prominout předložení některých stanovených dokladů. 

Výsledkem předoddavkovém řízení také musí být stanovení data a místa sňatečného 

obřadu. Pro potřeby církevního sňatku musí být matričním úřadem vydáno osvědčení, 

které obsahuje potvrzení o tom, že snoubenci splnili zákonem stanovené podmínky 

potřebné pro uzavření manželství. 

Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 

myslí i na případy, kdy snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky 

nebo jsou neslyšící či němí, a z toho důvodu je při prohlášení o uzavření manželství 

nutná přítomnost tlumočníka. S přítomností tlumočníka jsou spojené i náklady,  

které až na výjimky nese snoubenec, v jehož zájmu byl tlumočník povolán.  

Bez asistence tlumočníka nelze v takových případech prohlášení o uzavření manželství 

učinit. 

3.3.3 Sňatečný obřad 

 Pokud matriční úřad shledal, že byly splněny všechny zákonem stanovené 

podmínky pro uzavření manželství, může se uskutečnit sňatečný obřad. Při sňatečném 

obřadu dochází ke vzniku manželství. Občanský zákoník se inspiroval a zůstal ve shodě 

s Úmluvou o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství  
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a o registraci manželství, jenž v čl. 1 stanoví, že „nebude právně uzavřen žádný sňatek 

bez úplného a svobodného souhlasu obou stran, vyjádřeného osobně po patřičném 

zveřejnění v přítomnosti orgánu příslušného k provedení svatebního obřadu a svědků 

předepsaných zákonem.“   

Dřívější právní úprava zákona o rodině pro vznik manželství vyžadovala pouze 

sňatečné prohlášení, ovšem občanský zákoník je benevolentnější a klade důraz  

na svobodný a úplný souhlasný projev vůle. Tedy manželství podle občanského 

zákoníku nevzniká pouze sňatečným prohlášením, ale vzniká svobodným a úplným 

souhlasným projevem vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství. Z toho vyplývá, 

že manželství může vzniknout i jinak, než souhlasným prohlášením, je-li zřejmé,  

že snoubenci prohlašují svoji sňatečnou vůli. S tím souvisí i okamžik vzniku 

manželství, kterým je podle důvodové zprávy okamžik vyjádření snoubence druhého  

v pořadí, pokud k němu došlo v přítomnosti oddávajícího a svědků.  

Občanský zákoník v ustanovení § 656 dále stanoví, že sňatečný obřad má být 

veřejný a slavnostní. Komentář 37  k občanskému zákoníku vysvětluje, že „veřejnost 

prohlášení snoubenců o vstupu do manželství je třeba chápat především v protikladu 

k institutu tajných manželství, které zná jako výjimečnou formu uzavření manželství 

kanonické právo. Veřejnost prohlášení nelze spatřovat v tom, že manželství je třeba 

uzavřít na místě veřejnosti přístupném, ač tomu tak zpravidla bývá.“ Zdůraznění 

slavnostnosti sňatečného obřadu má vyjádřit vážnost, která má být s manželstvím  

jako s důležitým právním institutem spojována. K sňatečnému obřadu neodmyslitelně 

patří i výměna snubních prstenů a svatební polibek, což jsou ale jenom zvyky,  

které mají původ v kanonickém právu a dotváří slavnostní atmosféru. 

Součástí sňatečného obřadu je i přítomnost dvou svědků. Zákon stanoví pouze 

počet, ale dále nerozvádí, zda musí svědci splňovat nějaké další požadavky jako věk, 

státní příslušnost nebo dokonce vztah ke snoubencům.  

Nutno ještě dodat, že zákon s nedodržením slavnostní formy, veřejnosti  

či nepřítomností svědků, nespojuje žádné právní důsledky. Manželství tedy  

i přes nedodržení některé z vyjmenovaných náležitostí vznikne a bude platné. 

                                                 
37 HRUŠÁKOVÁ, Milana., Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Lenka WESTPHALOVÁ a kol. Občanský zákoník 

II. Rodinné právo (§ 655-975). Komentář. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2014. Str. 8 
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Osobou, která u sňatečného obřadu nesmí chybět, je oddávající neboli orgán 

veřejné moci v případě občanského sňatku a osoba pověřená oprávněnou církví  

v případě církevního sňatku. Jde-li o občanský sňatek, občanský zákoník v ustanovení  

§ 658 pojem orgánu veřejné moci sám nevymezuje a sám odkazuje na jiný právní 

předpis, kterým je zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 

souvisejících zákonů. U církevních sňatků občanský zákoník jako oddávajícího stanoví 

osobu pověřenou oprávněnou církví. Kdo je osobou pověřenou se dozvíme z vnitřních 

předpisů oprávněné církve.  

Prohlášení snoubenců při občanském sňatku, že spolu vstupují do manželství, 

musí být učiněno v přítomnosti matrikáře matričního úřadu, v jehož správním obvodu 

se manželství uzavírá. 

Místo šňatečného obřadu určí orgán veřejné moci provádějící sňatečný obřad  

při uzavírání sňatku občanského. Bude se jednat o místo, kde dochází ke sňatkům 

pravidelně nebo i výjimečně, ale vždy toto místo určí oprávněný orgán veřejné moci 

z hlediska toho, že to jinak jako správní orgán neumí. Jinak je v zákoně38 výslovně 

stanoveno, že se při výběru místa konaní obřadu přihlíží k vůli snoubenců.  

Za pravidelné místo konání sňatečných obřadů se považuje obřadní síň nacházející se 

v budově orgánu veřejné moci. Na žádost snoubenců lze manželství uzavřít  

na kterémkoliv vhodném místě ve správním obvodu daného orgánu veřejné moci. Často 

se k takovým příležitostem využívají různé zámky, hrady nebo soukromé zahrady.  

U církevních sňatků je otázka místa také upravena ve vnitřních předpisech oprávněné 

církve, avšak nedodržení těchto předpisů nemá na platnost manželství vliv. 

Před samotným projevem vůle vstoupit do manželství je ještě požadováno,  

aby při sňatečném obřadu snoubenci prohlásili, že jim nejsou známy překážky, které by 

jim bránily uzavřít manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili 

uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění  

po uzavření manželství. Tyto údaje jsou již součástí „Dotazníku k uzavření manželství“, 

ale zákon stanoví, že mají tato prohlášení snoubenci učinit i při sňatečném obřadu. 

Problematika zákonných překážek se zdá být trochu zbytečná s ohledem  

na předoddavkové řízení, ve kterém matriční úřad dohlíží a posuzuje, zda nějaké 

zákonné překážky existují. Ale ne ve všech případech lze s jistotou dokázat, že zákonná 

                                                 
38

 ustanovení § 663 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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překážka neexistuje, a proto je ponecháno na poctivosti snoubenců prohlášení,  

že překážka neexistuje. Ohledně zdravotního stavu by k sobě měli být snoubenci 

upřímní, protože zatajení určité důležité skutečnosti jako je neplodnost nebo dědičné 

zatížení může často vést k neshodám a následnému rozvodu. Celkově ale skutečnost,  

že jeden ze snoubenců lhal o svém zdravotním stavu, nemá vliv na vznik ani na platnost 

manželství. Ale například v případě zatajení závažné dědičné zátěže mohou být použita 

ustanovení o náhradě újmy. Prohlášení o tom, že snoubenci zvážili uspořádání 

budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření 

manželství je v podstatě také míněno jako jakési připomenutí, aby si snoubenci urovnali 

svoje majetkové vztahy před vstupem do manželství. Nutné je ale doplnit, že ani jedno 

z těchto prohlášení, respektive jeho nepravdivost, nemá vliv na platnost či existenci 

manželství. To vychází i z faktu, že tato prohlášení jsou uvedena dříve, než je učiněn 

sňatečný projev vůle, tedy dříve než je manželství uzavřeno. 

3.3.4 Prohlášení o příjmení manželů 

Další důležitou volbu, kterou musí snoubenci učinit již v předoddavkovém 

řízení, je domluva na příjmení, které budou snoubenci používat po uzavření sňatku.  

Ale prohlášení o jejich dohodě o příjmení je tradičně součástí sňatečného obřadu  

při občanském sňatku. U církevního obřadu toto prohlášení není součástí sňatečného 

obřadu. 

 Občanský zákoník v ustanovení § 660 dává snoubencům na výběr tři různé 

možnosti. První možností je, že příjmení jednoho ze snoubenců se stane jejich 

společným příjmením, tedy příjmením, které ponesou oba manželé i jejich společné 

děti.  

Druhá možnost umožňuje snoubencům, aby si každý z nich ponechal své 

dosavadní příjmení, a při sňatečném obřadu musí uvést, které příjmení bude příjmením 

jejich společných dětí. Přestože se manželé rozhodli používat odlišná příjmení, zákon39 

jim umožňuje, aby i dodatečně po uzavření manželství, mohli učinit prohlášení,  

že chtějí používat společné příjmení jednoho z nich.  

                                                 
39 ustanovení § 661 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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Poslední možností, kterou využívají hlavně známé ženy, které nechtějí o své 

příjmení po svatbě přijít, a přesto mít společné příjmení s manželem, je příjmení 

připojované. V tomto případě si snoubenci určí, které příjmení jednoho z nich budou 

používat jako příjmení společné a snoubenec, jehož příjmení se nebude používat jako 

společné, si jako druhé příjmení bude za společné příjmení připojovat své dosavadní 

příjmení. Společné příjmení bude i příjmením společných dětí. Připojovaná příjmení 

mají svoje daná pravidla, která nelze nijak měnit či obcházet, jedná se o kogentní 

ustanovení. Jedním z nich je, že pokud má snoubenec, jehož příjmení se nemá stát 

společným příjmením, z předchozího manželství připojované příjmení, může  

jako připojované příjmení zvolit pouze první příjmení, tedy to příjmení, které bylo 

v předchozím manželství jejich příjmením společným. Dále zákon omezuje i počet 

připojovaných příjmení, čímž chce zamezit řetězení zdvojených příjmení. Dle zákona40 

není možné, aby za společné příjmení bylo zvoleno příjmení snoubence, který již má 

připojované příjmení, a k tomuto již dvojslovnému příjmení připojili ještě příjmení 

snoubence, které nebylo zvoleno jako společné příjmení. Tedy počet příjmení,  

které člověk může nosit, je omezen zákonem na dvě. 

3.3.5  Sňatek uzavřený ve zvláštních situacích 

Přímé ohrožení života snoubence 

V životě můžou nastat i zvláštní situace, které znesnadňují klasické provedení 

sňatečného obřadu se všemi náležitostmi, které k němu patří. Ale i takové situace 

občanský zákoník upravuje a je na ně připraven. Jednou z nich je situace, kdy jeden  

ze snoubenců je v přímém ohrožení života a snoubenci si přejí být před jeho případnou 

smrtí oddáni. Nelze vyloučit ani situace, kdy jsou v přímém ohrožení života oba 

snoubenci. Výklad pojmu přímé ohrožení života je podle komentáře41 k občanskému 

zákoníku „situace, kdy je vážné nebezpečí, že kdyby manželství mělo být uzavřeno 

běžným způsobem, snoubenec by se obřadu nedožil.“ Zákon přímo neuvádí,  

jakým způsobem je třeba prokázat přímé ohrožení života, ale v zákoně o matrikách, 

                                                 
40 ustanovení § 662 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
41 HRUŠÁKOVÁ, Milana., Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Lenka WESTPHALOVÁ a kol. Občanský zákoník 

II. Rodinné právo (§ 655-975). Komentář. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2014. Str. 29 
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jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů je zmíněno vyjádření lékaře  

o zdravotním stavu manžela. V ustanovení § 667 občanského zákoníku jsou uvedeny 

právní ústupky, které z jejich zvláštní situace pro snoubence vyplývají. Tyto ústupky  

se týkají orgánu, který může sňatečný obřad provést, předepsaných dokladů a místa,  

kde se sňatečný obřad může konat. Avšak je nutné, aby snoubenec, který je v přímém 

ohrožení života, byl schopen projevit svoji sňatečnou vůli ke vstupu do manželství. 

Sňatečný obřad v případě přímého ohrožení života snoubence může provést 

každý orgán veřejné moci v případě sňatku občanského a v případě církevního sňatku 

orgán oprávněné církve. Dále nás občanský zákoník odkazuje na zákon o matrikách, 

jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, který stanoví v případě 

občanského sňatku, že „je-li život snoubence přímo ohrožen, snoubenci projeví vůli,  

že spolu vstupují do manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem 

zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu  

nebo městské části územně členěného statutárního města nebo úředníkem zařazeným  

do obecního úřadu, a to na kterémkoli místě i bez přítomnosti matrikáře.“ 

Snoubenci jsou zbaveni povinnosti předložit jinak potřebné doklady a to  

i v případě církevního manželství, kdy není nutné předložit osvědčení. A není nutná  

ani přítomnost matrikáře. Právní úprava je benevolentní, i co se místa sňatečného 

obřadu týče. Občanský i církevní sňatek může být uzavřen na kterémkoliv místě na 

území České republiky.  

Mimo území České republiky lze v případě přímého ohrožení života jednoho  

ze snoubenců uzavřít manželství před kapitánem lodi plující pod vlajkou České 

republiky, kapitánem letadla registrovaného v České republice a velitelem vojenské 

jednotky České republiky v zahraničí. Velitel vojenské jednotky České republiky 

v zahraničí bude oprávněn v případě, že alespoň jeden ze snoubenců je státním občanem 

České republiky. 

Uzavření manželství na základě plné moci zmocněncem 

Z důležitých důvodů může na základě žádosti snoubenců krajský úřad povolit, 

aby projev vůle jednoho ze snoubenců o vstupu do manželství za něj učinil jeho 

zmocněnec. Místně příslušný je krajský úřad, v jehož správním obvodu má být 
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manželství uzavřeno a záleží čistě na jeho uvážení, zda shledá uvedené důvody  

jako závažné a vydá povolení. Za vážné důvody se v matriční praxi považují 

dlouhodobý pobyt snoubence v cizině, nemoc snoubence nebo zájem na utajení 

snoubencova pobytu v souvislosti s ochranou svědka.  

K žádosti o povolení uzavřít manželství zmocněncem je vyžadována kromě 

dokladů, které jsou potřebné pro uzavření manželství i plná moc. Dle ustanovení § 669 

občanského zákoníku jsou obsahové náležitosti plné moci údaje osvědčující totožnost  

a další rozhodné skutečnosti týkající se obou snoubenců a zmocněnce a prohlášení  

o příjmení. Musí v ní být rovněž uvedeno, že snoubencům nejsou známy překážky, 

které by jim bránily uzavřít manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav  

a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné 

zajištění po uzavření manželství. Z plné moci musí dále vyplývat, že zmocnitel pověřuje 

zmocněnce, aby jeho jménem učinil prohlášení o vstupu do manželství. 

Z hlediska formálnosti je vyžadována písemná forma plné moci a podpis  

na ní musí být úředně ověřen.  

Dále není možné, aby byli zmocněncem zastoupeni oba snoubenci.  

Stejně tak není povoleno, aby byla udělena plná moc několika zmocněncům společně.  

V nové úpravě ovšem občanský zákoník polevil v otázce pohlaví zmocněnce  

a nově nemusí být zmocněnec stejného pohlaví jako zastoupený, a tedy se může odehrát 

situace, kdy před oddávajícím budou stát dva muži nebo dvě ženy. 

Plná moc může být snoubencem odvolána, ale odvolání bude účinné  

pouze tehdy, dozví-li se o něm druhý snoubenec dříve, než učiní svůj sňatečný projev 

vůle. 

Uzavření manželství mimo území ČR 

Pokud by se snoubenci rozhodli pro uzavření sňatku v cizině, je jim to zákonem 

umožněno. Z první možnosti upravené v ustanovení § 668 občanského zákoníku 

vyplývá, „že státní občan České republiky může mimo území republiky uzavřít 

manželství také před diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem České republiky.“ 

Oproti tomu zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém stanoví, že státní 
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občan České republiky nemůže uzavřít manželství na zastupitelském úřadu cizího státu 

v České republice.  

Důvodová zpráva k občanskému zákoníku upřesňuje druhou možnost,  

jenž umožňuje občanovi České republiky uzavřít sňatek v zahraničí i před příslušným 

orgánem cizího státu, je-li českým občanem alespoň jeden ze snoubenců. 

Manželství uzavřené v zahraničí se zapisuje do zvláštní matriky, kterou vede 

Úřad městské části Brno-střed.      

3.4 Právní překážky uzavření manželství 

Občanský zákoník v ustanovení § 671 upravuje způsobilost uzavřít manželství 

tak, že způsobilý uzavřít manželství je každý, komu v tom nebrání nějaká zákonná 

překážka. Zákonné překážky jsou taxativně vypočteny v § 672 až § 676 občanského 

zákoníku. Níže si představíme zákonné překážky v pořadí, v jakém je vypočítává 

občanský zákoník. 

První právní překážka souvisí s věkem a svéprávností osoby, která chce vstoupit 

do manželství. V první řadě, by bylo vhodné vysvětlit samotný pojem svéprávnost. 

Jedná se o nový pojem zavedený občanským zákoníkem po rekodifikaci,  

který nahrazuje dříve užívaný pojem „způsobilost k právním úkonům“. Plně svéprávným  

se člověk stává zletilostí42, tedy dovršením věku 18 let. Existují ale dvě výjimky, kdy se 

člověk může stát plně svéprávným ještě před nabytím zletilosti. První možností  

je přiznání svéprávnosti soudem nebo druhá možnost, která je relevantní pro tento text,  

a to uzavření manželství. 

Podle zákona43 nemůže manželství uzavřít nezletilý, který není plně svéprávný. 

Z toho vyplývá, že musí být nesplněny podmínky zletilosti a dosažení plné svéprávnosti 

současně, aby se jednalo o zákonnou překážku. Jak bylo řečeno výše, ve výjimečných 

případech bude soud na návrh nezletilého oprávněn povolit nezletilému, který není plně 

svéprávný a dovršil šestnáctý rok, aby uzavřel manželství. K takovému povolení musí 

být uvedeny vážné důvody, jejichž závažnost je čistě na posouzení soudu. Většinou  

se tyto důvody týkají těhotenství snoubenky, ale ani těhotenství nakonec nemusí být 

                                                 
42 ustanovení § 30 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
43 ustanovení § 672 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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rozhodujícím faktorem. Soud při posouzení případu přihlíží i k posouzení tělesné  

a duševní vyspělosti snoubenců, jejich přístupu k životu a zvažuje, zda má případné 

manželství předpoklad pevnosti a trvalosti. 

Důležitým důsledkem uzavření manželství nezletilým, který nebyl plně 

svéprávný, je nabytí plné svéprávnosti. Této plné svéprávnosti se nepozbyde  

ani v případech, kdy manželství zanikne nebo bude prohlášeno za neplatné.  

Se svéprávností je spojena i další zákonná překážka, která stanoví, že manželství 

nemůže uzavřít osoba, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena. Podstatné je zde 

vymezit, v jaké oblasti je člověk na své svéprávnosti omezen. Zákonem je myšlena 

oblast manželství. Bude-li soudní rozsudek obsahovat omezení ve sňatečné způsobilosti 

člověka nebo bude omezení svéprávnosti uvedeno pro všechna právní jednání,  

tak nelze uzavřít manželství. Pokud člověk i přes tuto zákonnou překážku manželství 

uzavře, manželství vznikne, ale lze, aby se jeden z manželů dovolal neplatnosti.  

Naše společnost vychází se zásady monogamie a pokládá ji za jeden  

ze základních principů rodinného práva, a proto není divu, že další zákonnou překážkou 

je existující a současně trvající manželství nebo jiný obdobný svazek uzavřený 

v zahraničí. Stejně právní úprava nakládá i s registrovaným partnerstvím. Pro vysvětlení 

slovního spojení „jiný obdobný svazek uzavřený v zahraničí“ musíme nahlédnout  

do důvodové zprávy, jenž uvádí, že tím je myšlen např. občanský pakt solidarity (Pacte 

civile de solidarité, PACS), který je formou partnerského svazku ve Francii,  

a který mohou uzavřít jak osoby stejného pohlaví, tak i dvojice různého pohlaví, 

zejména za účelem úpravy majetkových poměrů mezi nimi. 

V historii má kořeny i další zákonná překážka, která omezuje uzavření 

manželství mezi příbuznými. Taxativně jsou vymezeny příbuzenské osoby,  

které manželství uzavřít nemohou. Jedná se o nemožnost uzavřít manželství  

mezi předky a potomky a o sňatky mezi sourozenci. Nerozlišuje se zde, zda jde  

o pokrevní příbuzné či je jejich příbuzenství založeno osvojením. 

Poslední zákonná překážka zakazuje vznik manželství mezi poručníkem  

a poručencem, mezi dítětem a osobou, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, nebo pěstounem 

a svěřeným dítětem. Toto ustanovení řeší závislost jedné osoby na druhé,  

a tím vyplývající postavení slabší strany, což je důvod její větší právní ochrany. 
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Na závěr je ještě nutno dodat, že pokud bude manželství i přes existenci zákonné 

překážky uzavřeno, bude se na něj hledět jako na vzniklé a platné. Lze se ovšem dovolat 

jeho neplatnosti. O neplatnosti manželství více v následující podkapitole.  

3.5 Neplatnost manželství a zdánlivé manželství 

3.5.1 Neplatnost manželství 

Na neplatné manželství hledíme jako na manželství, které bylo uzavřeno 

v rozporu s právní úpravou nebo v rozporu se zákonnými překážkami. V důvodové 

zprávě se uvádí, že přestoupení zákonné překážky manželství je důvodem prohlášení 

manželství za neplatné, ale v tomto ohledu není důvodová zpráva úplně přesná,  

protože občanský zákoník v ustanovení § 684 stanoví kromě zákonných překážek  

ještě další důvody pro prohlášení manželství za neplatné. Přestože bylo takové 

manželství uzavřeno v rozporu se zákonem, hledíme na něj jako na platné, do té doby, 

dokud nebude prohlášeno za neplatné. S jeho vznikem jsou spojeny i právní následky.  

Ve většině případů, ve kterých došlo k uzavření manželství, přestože tomu 

bránila zákonná překážka, soud rozhoduje o neplatnosti manželství na návrh každého,  

kdo na tom má právní zájem, ledaže manželství bránila překážka omezené svéprávnosti. 

K problému prohlášení manželství za neplatné z důvodu zákonné překážky omezené 

svéprávnosti se komentář44 k občanskému zákoníku staví takto: „Soud by manželství 

uzavřené v návaznosti na překážku omezené svéprávnosti nemohl prohlásit za neplatné 

ani k návrhu každého, kdo na tom má právní zájem, ani ex offo. Soud by však mohl 

takové manželství prohlásit za neplatné k návrhu druhého manžela, uvedeného např. 

v omyl.“ 

Výjimkou, kdy soud prohlásí manželství za neplatné z úřední moci, nebrání-li 

manželství překážka dřívějšího manželství, registrovaného partnerství nebo jiného 

obdobného svazku uzavřeného v zahraničí nebo překážka příbuzenství. Takto vzniklé 

manželství soud prohlásí za neplatné i v případě, že již zaniklo, a to s ohledem na jeho 

                                                 
44 HRUŠÁKOVÁ, Milana., Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Lenka WESTPHALOVÁ a kol. Občanský zákoník 

II. Rodinné právo (§ 655-975). Komentář. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2014. Str. 44 
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trestnost a společenskou závažnost. I zde je ale možnost pro každého, kdo na tom má 

právní zájem, aby podal návrh na zahájení řízení o neplatnosti manželství. 

V návaznosti na předchozí odstavec a zmínění výjimky ohledně zániku 

manželství a jeho následného prohlášení za neplatné je třeba zdůraznit, že v ostatních 

případech manželství nelze prohlásit za neplatné, pokud zaniklo, nebo pokud již došlo 

k nápravě. Zákon upravuje i další případ, kdy nelze manželství prohlásit za neplatné,  

a to s ohledem na početí a narození živého dítěte. Takový případ se týká pouze 

manželství, které bylo uzavřeno nezletilým, který není plně svéprávný, nebo osobou, 

jejíž svéprávnost byla ve sňatkové oblasti omezena. Pokud tedy manželé v takovém 

manželství počnou dítě, které se narodí živé, nebude toto manželství prohlášeno  

za neplatné. 

Jak již bylo zmíněno výše, zákon upravuje více důvodu pro prohlášení 

manželství za neplatné. Kromě zákonných překážek občanský zákoník spojuje 

prohlášení manželství za neplatné s vadami při sňatečném projevu vůle. Soud prohlásí 

manželství za neplatné na návrh manžela, jehož projev vůle o vstupu do manželství  

byl učiněn pod nátlakem spočívajícím v užití násilí nebo vyhrožováním násilí. Násilím 

se zde může rozumět, jak násilí tělesné, tak násilí duševní a původcem násilí může být 

jak snoubenec, tak jím poštvaná třetí osoba. Stejně se bude postupovat v případě,  

kdy manželův projev vůle o vstupu do manželství byl učiněn jen v důsledku omylu  

o totožnosti snoubence nebo o povaze sňatečného právního jednání. Omyl týkající  

se totožnosti snoubence se může stát v případě, kdy snoubenec předložil odcizené nebo 

padělané doklady, tedy jde o omyl v identitě, nikoliv ve vlastnostech manžela. Omyl  

o povaze sňatečného právního jednání se může týkat nedorozumění, které způsobila 

neznalost jazyka, obřadu nějaké církve, a s tím související nedostatečná představa  

o budoucích následcích.  

Občanský zákoník v ustanovení § 681 stejně jako předchozí právní úprava 

vychází z toho, že manželství prohlášené za neplatné se považuje za neuzavřené.  

Přesto je ale nutné vyřešit práva a povinnosti, která manželův vznikla k jejich 

společnému dítěti, pokud se narodilo. A je také neméně důležité vyřešit práva  

a povinnosti majetkové, jenž manželům vznikly v době, kdy bylo manželství 

považováno za platné. V takových případech zákon 45  přímo stanoví obdobné užití 

                                                 
45 ustanovení § 686 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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ustanovení o povinnostech a právech rozvedených manželů ke společnému dítěti  

a o jejich majetkových povinnostech a právech v době po rozvodu. 

Zákon46 v případě, kdy bylo manželství prohlášeno za neplatné z důvodu užití 

násilí, vyhrožování násilím, omylu o totožnosti nebo omylu o povaze sňatečného 

právního jednání, zvýhodňuje při rozhodování o majetkových právech a povinnostech 

toho, kdo jednal v dobré víře. 

3.5.2 Zdánlivé manželství 

Hned na začátek bych uvedla, jaký je hlavní rozdíl mezi neplatností manželství  

a zdánlivým manželstvím. Zdánlivé manželství, na rozdíl od neplatného manželství, 

podle platné právní úpravy vůbec nevznikne a je na něj pohlíženo jako na manželství, 

které nemá od počátku žádné právní účinky. Soud prohlásí zdánlivost manželství 

z úřední povinnosti, jakmile se o ní dozví. 

Zejména se jedná o případy, kdy je dána závažná vada v projevu vůle snoubence 

nebo ve sňatečném obřadu, což vede k tomu, že nejsou splněny takové náležitosti,  

na nichž je nutné bezvýhradně trvat. Může se jednat o projev vůle učiněný před 

orgánem, který není oprávněn jej přijmout, o projev vůle činěný jen v žertu nebo  

se jedná o projev vůle učiněný snoubenci stejného pohlaví.  

Pokud se snoubenci rozhodnou provést církevní sňatek a projev vůle učiní před 

orgánem neoprávněné církve, bude se také jednat o zdánlivé manželství. O zdánlivé 

manželství se bude jednat i v případě, kdy církvi nebude předloženo osvědčení 

matričního úřadu, že snoubenci splnili všechny požadavky uložené zákonem  

pro uzavření manželství s doložením, že mezi vydáním osvědčení a uzavřením sňatku 

uplynula doba nejvýše šest měsíců. 

Po určení soudu, že manželství nevzniklo, je nutné, aby se soud neprodleně 

vypořádal s rozhodnutím o otcovství ke společnému dítěti i o povinnostech a právech 

rodičů k němu. Rovněž zde může vzniknout problém majetkové povahy, který se bude 

řešit jednotlivě podle své povahy. Pokud se při posuzování majetkových vztahů uplatní 

ustanovení bezdůvodného obohacení, bude se brát zřetel na toho, jenž jednal v dobré 

víře, že se jednalo o manželství platné.  

                                                 
46 ustanovení § 686 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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3.6 Povinnosti a práva manželů 

Občanský zákoník vymezil práva a povinnosti velmi důkladně, přestože by se 

někomu mohlo zdát, že určitá práva a povinnosti nejsou nutná právně zakotvit,  

protože se počítají ve spojení s institutem manželství za samozřejmost.  

Ovšem v reálném světě tomu tak vždy není a právě v reakci na jejich nedodržování je 

zákon ustanovil. Ty nejzákladnější práva a povinnosti občanský zákoník upravuje  

v ustanoveních § 687 až § 689. 

Tato ustanovení zakládají rovnoprávnost manželů v oblasti práv a povinností, 

ukládají manželům povinnost vzájemné úcty, věrnosti nebo vzájemného respektování 

své důstojnosti. Dále by spolu manželé měli žít a vzájemně se podporovat a samozřejmě 

se společně starat o rodinu a pečovat o děti. Občanský zákoník v ustanovení § 688 také 

manželům přiznává informační právo ohledně příjmů, stavu jmění a pracovních, 

studijních či podobných činnostech druhého manžela. A na druhé straně ukládá  

pro volbu pracovních, studijních či podobných činností povinnost brát zřetel na zájmy 

rodiny a jejích členů. 

Pro všechna výše vyjmenovaná práva a povinnosti obecně platí, že nejsou přímo 

vynutitelná z důvodu jejich těžko realizovatelné vykonatelnosti, jelikož jejich základ 

stojí hlavně na morálních principech. Nedodržování těchto povinností se fakticky může 

využít například jako zdůvodnění návrhu na zrušení manželství rozvodem nebo může 

ovlivnit třeba i výsledek rozhodování o výživném nebo o bydlení rozvedeného manžela. 

3.6.1 Povinnosti a práva manželů vůči rodině 

Jednou ze změn, kterou právní úprava týkající se povinností a práv manželů 

prodělala, je nahrazení pojmu společná domácnost pojmem rodinná domácnost. Článek 

publikovaný na portálu iPrávník.cz 47  vysvětluje, „že rodinnou domácností musíme 

rozumět společenství všech osob, které spolu trvale žijí a společně hradí náklady na své 

potřeby. Rodinnou domácnost může tvořit i partnerství osob stejného pohlaví, rodina 

založená nesezdaným soužitím, popř. i jeden rodič s dítětem.“ Tento pojem je v právní 

                                                 
47  WESTPHALOVÁ, Lenka, Ondřej SPÁČIL. Nová právní úprava osobních vztahů mezi manžely 

[online]. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 2013 [cit. 20.9.2014]. Dostupné z: 

http://www.ipravnik.cz/cz/clanky/obcanske-pravo/pd_1/art_8692/detail.aspx 
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úpravě povinností a práv manželů hojně využíván a v návaznosti na další výklad je jeho 

vysvětlení nezbytné. 

Zákon48 stanoví, že každý z manželů má povinnost přispívat na potřeby života 

rodiny a na potřeby rodinné domácnosti. Co si pod těmito pojmy ale představit? Jsou  

to potřeby dětí, ke kterým má alespoň jeden z manželů vyživovací povinnost, jsou to  

ale i společné potřeby manželů a zahrnout sem musíme i osobní potřeby každého 

z manželů. Jsou to potřeby každodenního života, se kterými se běžně každý z nás 

setkává. Jedná se o náklady spojené s bytem nebo domem, ve kterém se rodinná 

domácnost nachází. Dále se jedná o poplatky za elektřinu, plyn nebo vodu, pojištění 

domácnosti nebo nákup potravin pro rodinnou domácnost. Ovšem zákon staví na roveň 

těchto majetkových plnění i osobní péči o rodinu a její členy. Osobní péčí o rodinu a její 

členy rozumíme starání se o domácnost, vaření, praní nebo úklid domácnosti. 

Manželé mají k uspokojení potřeb rodiny přispívat podle svých osobních  

a majetkových poměrů, schopností a možností. Tedy je nutné přihlédnout k poměrům 

v dané rodině. Může existovat několik typů fungování rodiny, které budou rozděleny 

podle toho, zda vydělávají oba manželé nebo zda jenom jeden z manželů domů nosí 

peníze a druhý se stará o rodinu či jiné možné kombinace. Důležité je zdůraznění toho, 

že se při případném rozvodu nebude zohledňovat jenom majetkový přínos manželů  

do rodinné domácnosti, ale bude zohledněna i osobní péče o rodinu. 

Dále zákon49 stanoví povinnosti, které manželé budou muset plnit i v situaci, 

kdy spolu nesdílejí rodinnou domácnost, tedy spolu nebydlí. V takových případech nese 

každý z manželů náklady své vlastní domácnosti, ale nikterak je to nezbavuje 

povinnosti navzájem si pomáhat a podporovat se.  

Občanský zákoník v ustanovení § 691 trestá chování manžela, který se rozhodl 

opustit rodinnou domácnost50 , aniž by k tomu měl důvod zvláštního zřetele hodný  

a odmítá se vrátit. Důvodem opuštění rodinné domácnosti nebo důvodem odmítání 

                                                 
48 ustanovení § 690 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
49 ustanovení § 691 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
50 Pojem trvalé opuštění domácnosti definuje rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 6. 2004, sp. zn. 26 

Cdo 227/2004: „Trvalým opuštěním společné domácnosti je obecně jednání vedené s úmyslem 

domácnost zrušit a již ji neobnovit. Ve vztahu mezi manželi je jím takové jednání, kdy za trvání 

manželství jeden z manželů byt opustí, přičemž lze dovodit, že tak učinil s úmyslem se již nevrátit  

a neobnovit manželské soužití. Pouhé opuštění bytu přitom pro závěr, že jde o trvalé opuštění společné 

domácnosti, bez dalšího nestačí. Jelikož trvalé opuštění společné domácnosti je nejen úkonem 

faktickým, nýbrž i úkonem právním, musí být také svobodným projevem vůle manžela,  

který domácnost opouští.“ 
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návratu se zabývá soud, jenž takové jednání posoudí podle zásad slušnosti a dobrých 

mravů. 51 Jestliže soud dojde k názoru, že manžel opustil rodinnou domácnost  

bez spravedlivého důvodu a odmítá se vrátit, přičemž s opuštěným manželem zůstalo žít 

společné dítě manželů, vůči kterému mají oba vyživovací povinnost nebo nezletilé dítě, 

které nenabylo plné svéprávnosti, a které bylo svěřeno do péče manželů nebo jednoho 

z nich, je manžel, který rodinnou domácnost opustil, povinen přispívat i na náklady  

této rodinné domácnosti.  

Podle komentáře 52  k občanskému zákoníku se za důvod zvláštního zřetele 

hodný, přestože se manžel nechce vrátit, dá považovat případ, kdy „manžel odjíždí 

pracovat do ciziny a nemá důvod se vrátit, protože je spokojen v tamním pracovním 

prostředí, zpravidla plní své povinnosti vůči svému manželovi a vůči členům své rodiny 

zcela dobrovolně. Obdobné platí, kdy manžel pobývá např. se svým nemohoucím 

rodičem, kterého hodlá dochovat do smrti, nicméně není zřejmé, jak dlouho bude jeho 

pomoci za potřebí.“ 

Další, dalo by se říci povinností manželů, je dohodnout se na umístění rodinné 

domácnosti, o způsobu života rodiny a o jiných podstatných záležitostech rodiny.  

Není tedy možné, aby o záležitostech rodiny rozhodoval pouze jeden z manželů.  

Musí dojít k jejich vzájemnému konsensu, protože v případech, kdy se jedná  

o podstatné záležitosti, může toto rozhodnutí ovlivnit celé další směřování rodiny  

a bez vzájemné dohody manželů by mohlo rozhodnutí narušit její chod. 

Občanský zákoník v ustanovení § 692 demonstrativně uvádí dohodu o umístění 

rodinné domácnosti. Důležitost takové dohody mohu uvést na příkladu, kdy je manžel 

z důvodu pracovního místa vázán na určité město a manželka se rozhodne i s dětmi 

vrátit do svého rodného města z důvodu osamělosti. Potom by manžel přišel o možnost 

kontaktu s rodinou. Zde je soudní rozhodnutí jediným možným způsobem, jak tomu 

zabránit. Dále občanský zákoník uvádí dohodu o způsobu života, která by měla 

                                                 
51 Nález Ústavního soudu ze dne 26. února 1998, sp. zn. II. ÚS 249/97, za dobré mravy považuje souhrn 

etických, obecně zachovávaných a uznávaných zásad, jejichž dodržování je mnohdy zajišťováno  

i právními normami tak, aby každé jednání bylo v souladu s obecnými morálními zásadami 

demokratické společnosti. Tento obecný horizont, který vývojem společnosti rozvíjí i svůj morální 

obsah v prostoru a času, musí být posuzován z hlediska konkrétního případu také právě v daném čase, 

na daném místě a ve vzájemném jednání účastníků právního vztahu. 
52 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA, Michaela ZUKLÍNOVÁ a kol. Občanský zákoník. 

Komentář. Svazek II. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. Str. 78 
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vycházet z principu, že se spolu dva lidé rozhodli žít a znají svoje názory, také 

jednomyslná. Tato dohoda může obsahovat dohodu o ekologickém směřování rodiny 

nebo dohodu o členství v církvích a náboženských společnostech. 

Pokud by se stalo, že manželé stejný názor na podstatné záležitosti rodiny 

nesdílí, může se jeden z nich obrátit na soud a žádat ho, aby nahradil souhlas druhého 

manžela. Soud nahradí souhlas druhého manžela v případě, že odmítá souhlasit 

v podstatné záležitosti rodinného života bez vážného důvodu a v rozporu se zájmem 

rodiny. 

Občanský zákoník kromě rozhodování o záležitostech rodiny upravuje i jejich 

obstarávání. Jak u rozhodování o záležitostech rodiny vyžaduje dohodu,  

tak u obstarávání záležitostí rodiny svěřuje občanský zákoník53 taková jednání oběma 

manželům nebo jen jednomu z nich. Je však nutné rozlišovat, zda se jedná o běžné  

nebo ostatní záležitosti rodiny. Běžné záležitosti zákon nedefinuje, ale dá se 

předpokládat, že se jedná o pravidelná a obvyklá právní jednání, která zabezpečují 

normální chod rodiny jako nakupování potravin, výdaje na vzdělání nebo dovolenou. 

Podle důvodové zprávy jde o běžnou záležitost, pokud „její majetkový aspekt zásadně 

odpovídá majetkovým poměrům rodiny.“ Do ostatních záležitostí lze zařadit pořízení 

luxusního zboží nebo uzavírání dlouhodobých smluv. Podle druhu záležitostí občanský 

zákoník v ustanovení § 694 upravuje míru závaznosti právního jednání jednoho 

z manželů vůči třetím osobám nebo vůči druhému manželovi. 

Základním pravidlem v běžných záležitostech rodiny je, že právní jednání 

jednoho z manželů zavazuje i manžela druhého. To ovšem neplatí, pokud třetí osoba 

předem ví, že nejednající manžel nesouhlasí. Zákon také umožňuje, aby soud na návrh 

nejednajícího manžela svým rozhodnutím vyloučil právní následky právního jednání 

manžela vůči třetím osobám. Jde zde o ochranu před právními následky právního 

jednání manžela, který trpí například alkoholismem nebo jiným druhem závislosti  

a jeho právní jednání by mohlo být v rozporu se zájmy rodiny. Ani jedno z výše 

zmíněných opatření nelze použít, týká-li se právní jednání manžela obstarávání běžně 

nezbytné životní potřeby rodiny a jejích členů, zejména dětí, které nenabyly plné 

svéprávnosti. 

                                                 
53 ustanovení § 693 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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Na rozdíl od běžných záležitostí je pro ostatní záležitosti nezbytný souhlas obou 

manželů, aby byli společně zavázáni a oprávněni. Pokud by jeden z manželů odmítal 

souhlas bez vážného důvodu a v rozporu se zájmy rodiny dát, může druhý manžel 

požádat soud, aby souhlas druhého manžela nahradil.  

Opustil-li manžel rodinnou domácnost bez spravedlivého důvodu a odmítá se 

vrátit, přičemž s opuštěným manželem zůstalo žít společné dítě manželů,  

vůči kterému mají oba vyživovací povinnost nebo nezletilé dítě, které nenabylo plné 

svéprávnosti, a které bylo svěřeno do péče manželů nebo jednoho z nich, tak právní 

jednání jednoho manžela v záležitostech rodiny druhého manžela bez jeho souhlasu 

nezavazuje ani neopravňuje. 

3.6.2 Vzájemné zastupování a výživné mezi manžely 

Ustanovení § 696 občanského zákoníku upravuje tzv. zástupčí právo. Bavíme-li 

se o běžných záležitostech, má manžel ze zákona právo zastupovat svého manžela. 

Vysvětlení uvádí komentář 54  k občanskému zákoníku: „Obvykle si manželé budou 

zařizovat své záležitosti každý sám, ale pro případy, kdy manželovi brání nějaká 

překážka (nemoc, nepřítomnost), ho může druhý manžel v běžných záležitostech 

zastoupit bez výslovného zmocnění (plné moci).“ 

Zástupčí právo manžela může být zrušeno na návrh druhého manžela 

prostřednictvím soudního rozhodnutí nebo obdobně jako v případě obstarávání 

záležitostí rodiny, pokud předem oznámí osobě, se kterou má manžel v úmyslu právně 

jednat, že se zastoupením nesouhlasí. 

Opět platí i to, že pokud manžel opustil rodinnou domácnost bez spravedlivého 

důvodu a odmítá se vrátit, přičemž s opuštěným manželem zůstalo žít společné dítě 

manželů, vůči kterému mají oba vyživovací povinnost nebo nezletilé dítě,  

které nenabylo plné svéprávnosti, a které bylo svěřeno do péče manželů nebo jednoho 

z nich, nemá manžel právo zastupovat svého manžela v jeho běžných záležitostech.  

Smyslem ustanovení § 697 občanského zákoníku o vyživovací povinnosti mezi 

manželi je zajistit stejnou hmotnou a kulturní úroveň oběma manželům.  Pokud jeden 

                                                 
54 HRUŠÁKOVÁ, Milana., Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Lenka WESTPHALOVÁ a kol. Občanský zákoník 

II. Rodinné právo (§ 655-975). Komentář. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2014. Str. 107 
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z manželů není schopen zajišťovat dostatečně svoje potřeby, je povinností druhého 

manžela, aby ho podporoval a zajišťoval jeho potřeby na základě vzájemné pomoci  

a solidarity manželů. Přičemž právo na výživné je pro muže i ženy stejné a trvá do té 

doby, dokud trvá manželství. Dokonce zákon výživné mezi manžely považuje  

za důležitější než vyživovací povinnost dítěte i rodičů. Dále § 697 odkazuje při úpravě 

výživného mezi manžely na obecná ustanovení o výživném, která například stanoví 

kritéria pro stanovení výše výživného nebo jeho splatnost. 

3.6.3 Obvyklé vybavení rodinné domácnosti 

Občanský zákoník se v ustanovení § 698 vypořádává s obsahem pojmu obvyklé 

vybavení rodinné domácnosti a definuje ho jako „soubor movitých věcí, které slouží 

běžně nezbytným životním potřebám rodiny a jejích členů; přitom není rozhodné,  

zda jednotlivé věci náleží oběma manželům nebo jen jednomu z nich.“ To, zda věc 

náleží do obvyklého vybavení rodinné domácnosti, se posuzuje podle jejího účelu,  

tedy podle toho, zda slouží běžně nezbytným životním potřebám rodiny a jejích členů. 

K tomuto pojmu je ještě důležité dodat, že v důsledku rekodifikace občanského práva 

bylo obvyklé vybavení rodinné domácnosti vyjmuto ze společného jmění manželů.55 

3.7 Manželské majetkové právo 

První, co se sluší v oblasti manželského majetkového práva vysvětlit, je pojem 

společné jmění manželů. Obecně by se dalo říci, že je to určitá forma spoluvlastnictví, 

která může vzniknout jen mezi manžely. Společné jmění manželů vzniká uzavřením 

manželství a trvá nejpozději do jeho zániku. Dle ustanovení § 708 občanského zákoníku  

do společného jmění manželů náleží vše, co má majetkovou hodnotu a není vyloučeno 

z právních poměrů.  

Majetkovou hodnotu mají kromě hmotných předmětů i nejrůznější práva  

na plnění. Předměty bez majetkové hodnoty jako osobnostní práva nespadají  

pod společné jmění manželů. Vyloučeno z právních poměrů je to, co je obecně 

vyloučeno z vlastnictví jako třeba zbraně hromadného ničení. 

                                                 
55 ustanovení § 3038 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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Společné jmění manželů může podléhat několika režimům. Nejčastější z nich  

je zákonný režim. Tomuto režimu bude společné jmění manželů podléhat v případě,  

že se manželé nedohodnou na režimu smluveném nebo nebude režim založený  

na rozhodnutí soudu.  

Ohledně společného jmění manželů se v nedávné době vedly vášnivé diskuze 

díky nápadu místopředsedy Nejvyššího soudu Romana Fialy. Ten přichází s úvahou,  

že by společné jmění manželů nevznikalo automaticky. Ještě před uzavřením sňatku by 

snoubenci museli absolvovat návštěvu u notáře, který by snoubence navzájem seznámil 

s jejich majetkovými poměry. Poté by se snoubenci rozhodli, zda si zvolí režim 

podílového spoluvlastnictví, společného jmění manželů nebo předmanželskou smlouvu. 

Úmyslem je ochránit jednoho snoubence před zatajenými dluhy druhého snoubence  

a osvětlit mu, jaké následky by tyto dluhy pro něho mohly v případě sňatku  

bez majetkového ošetření znamenat. Osobně se mi tento nápad líbí a přijde  

mi praktický. Ovšem jeho praktičnost může být právě ten problém, protože peníze jsou 

mezi lidmi vždy ožehavé téma a to obzvlášť, týkají-li se dvou zamilovaných lidí,  

kteří takovéto téma obvykle neradi řeší. Většině snoubenců by asi takový postup 

připadal nepřijatelný a neslučitelný s tím, že spolu chtějí vstoupit do manželství a zůstat 

spolu celý život v dobrém i ve zlém. Na rozdíl od jiných zemí, kde je například 

předmanželská smlouva běžnou praxí, by se lidé v České republice s tímto postupem  

asi těžko vyrovnávali. 

3.7.1 Zákonný režim 

V první řadě je třeba vymezit, zdali konkrétní majetková hodnota do společného 

jmění manželů náleží nebo ne, což je potom zásadní v mnoha oblastech práva. Může  

se to projevit v oblasti práva dědického při nabývání majetku po smrti manžela, 

v oblasti práva rodinného při vypořádání po rozvodu nebo v rámci odpovědnosti  

za dluhy manžela pro vymezení majetku, který může být v rámci exekuce postižen. 

Ustanovení § 709 občanského zákoníku vymezuje, co je součástí společného 

jmění manželů, a zároveň výslovně uvádí, co do něho nepatří. Obecně platí pravidlo,  

že do společného jmění manželů patří vše, co nabyli manželé společně nebo jen jeden 

z nich za trvání manželství. Zákon ale stanoví několik výjimek z tohoto pravidla. 
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Výjimku tvoří to, co slouží osobní potřebě jednoho z manželů56, to, co nabyl darem, 

děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, dále to, co nabyl jeden z manželů jako 

náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech. Výjimku také tvoří to,  

co nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému 

vlastnictví, a poslední výjimku tvoří to, co nabyl jeden z manželů náhradou  

za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku. 

Ještě bych dodala, že u majetkové hodnoty, která byla nabyta darem, děděním 

nebo odkazem existuje možnost, aby patřila do společného jmění manželů,  

a to v případě, kdy by dárce nebo zůstavitel projevil výslovné přání, aby daná věc 

patřila oběma manželům společně. 

Dále je v zákoně 57  výslovně stanoveno, vzhledem k častým nedorozuměním  

a neshodám mezi manžely, ke kterým docházelo před rekodifikací, že součástí 

společného jmění manželů je zisk z toho, co náleží do výhradního vlastnictví pouze 

jednomu z manželů a podíl jednoho z manželů v obchodní společnosti nebo družstvu, 

pokud byl získán za trvání manželství58. 

Do společného jmění manželů náleží také dluhy převzaté za trvání manželství. 

Důležité v tomto případě je položit důraz na slovo „převzaté“. Nepůjde tedy o jakékoliv 

dluhy vzniklé za trvání manželství, ale jenom o dluhy, které na sebe vzal manžel 

dobrovolně s úmyslem takové dluhy splnit. Důvodová zpráva upřesňuje, že se jedná 

jenom o dluhy soukromoprávní, nikoliv veřejnoprávní. To vylučuje například dluhy 

vznikající ze závazků z porušení právní povinnosti, tedy povinnosti nahradit škodu  

či z porušení povinností vzniklých na základě zákonem předvídatelné události  

jako třeba vznik povinnosti platit výživné v důsledku narození dítěte. 

Zákon 59  z výše uvedeného stanoví dvě výjimky. Součástí společného jmění 

nejsou dluhy převzaté za trvání manželství, pokud se dluhy týkají majetku, který náleží 

výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, 

                                                 
56 K tomu zásady Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 1965, sp. zn. Prz 51/65: „Vyloučeny jsou věci, které 

povahou a užíváním slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů; věc podle své povahy musí osobní 

potřebě jednoho z manželů skutečně sloužit, nestačí, že by tomuto účelu sloužit mohla.“  
57 ustanovení § 709 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
58

 K tomu rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 4. 2007, sp. zn. 29 Odo 460/2005: „Nabyl-li jeden  

z manželů za trvání manželství z prostředků patřících do společného jmění manželů obchodní podíl  

ve společnosti, stává se tím získaný majetek ze zákona součástí společného jmění manželů; to platí  

i pro členský podíl v bytovém družstvu.“  
59 ustanovení § 710 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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nebo je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo  

o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny. 

Společné jmění spravují oba manželé nebo jeden z nich podle dohody. 

V záležitostech, které se nedají považovat za běžné, musí mít při správě společného 

jmění jednající manžel souhlas druhého manžela. 

3.7.2  Smluvený režim 

Zákon60 dovoluje, aby bylo možné ujednat manželský majetkový režim odlišný 

od režimu zákonného. Tímto majetkovým režimem je smluvený režim. Mohou si ho 

ujednat jak snoubenci před uzavřením sňatku, tak i manželé za trvání manželství. 

Manželé si zpravidla upravují povinnosti a práva týkající se již existujícího společného 

jmění. Ale výslovně je stanoveno, že si nemohou dohodnout pro smluvený režim zpětný 

účinek. Ustanovení § 716 občanského zákoníku pro smlouvu o manželském 

majetkovém režimu vyžaduje formu veřejné listiny.  

Manželé se mohou dohodnout, že smluvený režim bude fungovat v režimu 

oddělených jmění, který spočívá v tom, že manžel smí nakládat se svým majetkem  

bez souhlasu druhého manžela. Dále může smluvený režimu fungovat v režimu 

vyhrazujícím vznik společného jmění ke dni zániku manželství nebo v režimu rozšíření 

nebo zúžení rozsahu61 společného jmění v zákonném režimu. 

Zákon62 stanoví, že smluvený režim je následně možné měnit pouze dohodou 

manželů nebo soudním rozhodnutím. 

Podstatou smluveného režimu je možnost odchýlit se dohodou od zákonného 

režimu a ujednat si vlastní majetkový režim. Občanský zákoník v ustanovení  

§ 718 stanoví, že smlouva může obsahovat jakékoliv ujednání týkající se například 

obsahu, rozsahu či jiného režimu společného jmění, ale nesmí to zákon zakazovat. 

                                                 
60 ustanovení § 716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
61 K tomu rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 3. 2002 sp. zn. 22 Cdo 1476/2000: „Zúžením 

společného jmění manželů na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti dochází k zániku 

společného jmění manželů k ostatním věcem, které netvoří obvyklé vybavení společné domácnosti. 

Pokud po zániku společného jmění manželů k věcem, které netvoří vybavení společné domácnosti, 

nenásledovalo jejich vypořádání, platí ohledně těchto věcí režim společného jmění manželů.“ 
62 ustanovení § 717 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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Zákon63 zakazuje, aby smlouva vyloučila nebo změnila ustanovení o obvyklém 

vybavení rodinné domácnosti, ledaže jeden z manželů opustil trvale domácnost  

a odmítá se vrátit. Dalším omezením smluveného režimu je podmínka, že smlouva 

nesmí svými důsledky vyloučit schopnost manžela zabezpečovat rodinu.    

Rekodifikace přinesla novinku v podobně možnosti smluvního uspořádání 

majetkových poměrů pro případ zániku manželství. Pokud by smlouva byla učiněna  

pro případ zániku manželství smrtí manžela, musela by pro svou platnost splňovat  

i náležitosti dědické smlouvy. 

Občanský zákoník taky nově umožňuje zapsat manželské majetkové smlouvy  

do veřejného seznamu, a to Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném  

v elektronické podobě Notářskou komorou České republiky. Smlouva o manželském 

majetkovém režimu se zapíše do veřejného seznamu, je-li to v ní ujednáno, jinak  

na žádost obou manželů, a to v rozsahu, v jakém se mění zákonný majetkový režim 

manželů. Zápis smlouvy o manželském majetkovém právu do veřejného seznamu  

tedy není obligatorní. Zápis smlouvy má takové právní účinky, že se manželé  

či snoubenci mohou těchto smluv vůči třetím osobám vždy dovolat, i když tyto třetí 

osoby nebyly s jejich obsahem seznámeny. Zápis do veřejného seznamu primárně 

provádí notář, který takovou smlouvu sepsal. 

3.7.3 Režim založený rozhodnutím soudu 

Druhým modifikovaným režimem společného jmění manželů, vedle smluveného 

režimu, je režim založený rozhodnutím soudu. Soud na návrh manžela může společné 

jmění zrušit nebo zúžit jeho stávající rozsah. Možnost zrušit společné jmění soudem je 

novinka oproti právní úpravě před rekodifikací. Ustanovení § 724 občanského zákoníku 

to umožňuje z důvodu, že obvyklé vybavení rodinné domácnosti již není součástí 

společného jmění manželů. 

Podstatnou podmínkou pro vydání rozhodnutí o zrušení nebo zúžení společného 

jmění manželů je závažný důvod. Podle občanského zákoníku64 je závažným důvodem 

vždy skutečnost, že manželův věřitel požaduje zajištění své pohledávky v rozsahu 

                                                 
63 ustanovení § 718 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
64 ustanovení § 724 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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přesahujícím hodnotu toho, co náleží výhradně tomuto manželu, že manžela  

lze považovat za marnotratného, jakož i to, že manžel soustavně nebo opakovaně 

podstupuje nepřiměřená rizika. Soud v takovém případě jen zjistí, zda taková situace 

existuje a dál ji sám nehodnotí. Kromě výše zákonem stanovených důvodů může být 

jako závažný důvod shledáno také to, že manžel začal podnikat nebo že se stal 

neomezeně ručícím společníkem právnické osoby. V tomto případě záleží na uvážení 

soudu. 

Změna manželského majetkového režimu založeného rozhodnutím soudu bude 

možná jak rozhodnutím soudu, tak i smlouvou manželů. Upřednostňovat se však spíše 

bude smlouva manželů. 

Pokud bylo společné jmění soudem zrušeno, zákon65 umožňuje, aby soud vydal 

rozhodnutí o obnovení společného jmění manželů. Jeden z manželů může také podat 

návrh na rozšíření zúženého společného jmění manželů do zákonného rozsahu. Zákon 

uvádí, že soud tak rozhodne zejména, pominou-li důvody zrušení nebo zúžení 

společného jmění manželů. 

3.7.4 Vypořádání společného jmění 

Zákon 66  stanoví, že dojde-li ke zrušení společného jmění, jeho zániku  

nebo k zúžení jeho stávajícího rozsahu, dojde k jeho vypořádání likvidací společných 

práv a povinností. Ustanovení § 737 občanského zákoníku zohledňuje i postavení třetí 

osoby, jejíž právo nesmí být vypořádáním jmění dotčeno a v případě, že právo třetí 

osoby bylo vypořádáním dotčeno, stanoví, že tato třetí osoba se může domáhat,  

aby soud určil, že je vypořádání jmění vůči ní neúčinné. Dále je stanoveno,  

že vypořádání dluhů má účinky jen mezi manžely. Jsou-li předmětem vypořádání dluhy 

náležející do společného jmění manželů, tak je zákonem pro práva třetích osob, 

v případě, že by byla nějak dotčena, založena intenzivnější ochrana, protože neúčinnost 

je zde založena přímo zákonem a není nutno se jí domáhat u soudu. Z pohledu 

dotčených třetích osob jsou dluhy i po jejich vypořádání mezi manžely stále ve stejném 

režimu, jako kdyby stále byly součástí společného jmění manželů. K vypořádání 

                                                 
65 ustanovení § 726 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
66 ustanovení § 736 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
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společného jmění manželů lze dojít na základě dohody o vypořádání, soudního 

rozhodnutí nebo zákonné domněnky.67  

Dohodnou-li se manželé na vypořádání společného jmění, tak mohou uzavřít 

dohodu o vypořádání. Dle zákona68 má dohoda o vypořádání společného jmění vždy 

účinky ke dni, kdy společné jmění bylo zúženo, zrušeno nebo zaniklo, bez ohledu na to, 

zda dohoda byla uzavřena před nebo po zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění. 

Je-li však předmětem vypořádání věc, která se zapisuje do veřejného seznamu, nabývá 

dohoda právních účinků v části týkající se této věci zápisem do veřejného seznamu. 

Dohoda o vypořádání se bude považovat za platnou, i když se bude týkat jen části 

majetku. 

Pokud se dohoda o vypořádání neuzavírá za trvání manželství, není nutná 

písemná forma, stačí ústně nebo tzv. konkludentní formou. Při uzavírání dohody  

o vypořádání za doby trvání manželství je vyžadována písemná forma. Písemnou formu 

vyžaduje i občanský zákoník v ustanovení § 739, je-li předmětem vypořádání věc,  

u které vyžaduje písemnou formu i smlouva o převodu vlastnického práva. 

Zákon69 stanoví, že pokud se manželé o vypořádání svého společného jmění 

nedohodnou, může každý z manželů požádat o rozhodnutí soud. Zároveň nesmí být  

pro vypořádání již uplatněna pravidla zákonné domněnky podle ustanovení  

§ 741 občanského zákoníku, o nichž se rozepíši níže. Soud rozhoduje o vypořádání 

podle stavu, kdy nastaly účinky zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění.  

Při rozhodování se soud řídí pravidly pro vypořádání stanovenými v ustanovení  

§ 742 občanského zákoníku. Prvním pravidlem je, že podíly obou manželů  

na vypořádávaném jmění jsou stejné. Je tedy nutné zjistit hodnotu vypořádávaného 

jmění. Pro stanovení hodnoty movitých i nemovitých věcí se vyhotoví znalecký 

posudek určující tržní hodnotu věcí, možná je však i dohoda manželů ohledně jejich 

hodnoty. Při oceňování hodnoty členského podílu v družstvu nebo hodnoty 

                                                 
67 K tomu rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 3. 2011 sp. zn. 31 Cdo 1038/2009: „Společné jmění 

manželů může být vypořádáno na základě více právních skutečností – například ohledně části 

společného jmění je uzavřena dohoda o vypořádání, část je vypořádána rozhodnutím soudu a zbytek 

na základě zákonné domněnky.“  
68 ustanovení § 738 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
69 ustanovení § 740 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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majetkového podílu na obchodní společnosti70 je třeba stanovit hodnotu v rámci tržní 

ceny71. V dalším pravidle je stanovené, že každý z manželů nahradí to, co ze společného 

majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek. Naopak obsahem dalšího pravidla 

je právo každého z manželů žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhradního 

majetku vynaložil na společný majetek. Podle dalšího pravidla pro vypořádání se 

přihlédne k potřebám nezaopatřených dětí, k tomu, jak se každý z manželů staral  

o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost a nakonec soud přihlédne  

i k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot 

náležejících do společného jmění. 

K poslednímu způsobu vypořádání společného jmění může dojít na základě 

nevyvratitelné zákonné domněnky. Vypořádání na základě této zákonné domněnky 

nastává automaticky přímo ze zákona, pokud do tří let od zúžení, zrušení nebo zániku 

společného jmění manželů nedojde k jeho vypořádání dohodou, ani v této době nebude 

podán návrh na vypořádání rozhodnutím soudu. Při vypořádání společného jmění  

na základě zákonné domněnky platí, že se manželé nebo bývalí manželé vypořádali tak,  

že hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou,  

své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá, a ostatní hmotné věci 

movité a věci nemovité se stávají rovným dílem podílovým spoluvlastnictvím. Stejně 

tak ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží oběma rovným dílem. 

3.8 Zánik manželství 

Ustanovení § 754 občanského zákoníku stanoví, že manželství zaniká  

jen z důvodů stanovených zákonem. Jelikož tyto důvody zmíněný paragraf sám 

nevypočítává, tak musíme hledat důvody zániku manželství v jiných ustanoveních 

občanského zákoníku, to potvrzuje i komentář72 k občanskému zákoníku: „Stanovením 

je třeba rozumět uvedení, popř. zmínění v zákoně.“  

                                                 
70 K tomu rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 7. 2011 sp. zn. 22 Cdo 3450/2009: „V případě platného 

převodu obchodního podílu, který tvoří součást společného jmění manželů, je předmětem vypořádání 

částka získaná za převod vlastnického práva k takovému podílu, nikoliv hodnota tohoto podílu. To 

platí i tehdy, dojde-li k převodu po zániku společného jmění manželů do jeho vypořádání.“   
71 Tržní cenou je cena, které by bylo možné za převod podílu dosáhnout na trhu.  
72 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA, Michaela ZUKLÍNOVÁ a kol. Občanský zákoník. 

Komentář. Svazek II. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. Str. 222 
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Klasickým důvodem zániku manželství je smrt některého z manželů. V takovém 

případě právní následky nastávají již okamžikem smrti, nikoliv třeba vystavením 

úmrtního listu oprávněným úředním lékařem. Přestože manželství zanikne,  

tak pozůstalému manželovi zůstane i nadále právo užívat příjmení získané uzavřením 

manželství. 

Dalším důvodem zániku manželství je prohlášení jednoho z manželů  

za mrtvého. Ustanovení § 71 občanského zákoníku stanoví, že prohlášením manžela  

za mrtvého zaniká manželství dnem, který se pokládá za den jeho smrti. Zde došlo  

ke změně oproti právní úpravě zákona o rodině, v němž manželství zanikalo dnem,  

kdy rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého nabylo právní moci. Pokud by se zjistilo,  

že manžel prohlášený za mrtvého je naživu, nebude se k prohlášení za mrtvého  

sice přihlížet, ale manželství se přesto neobnoví. Vlastní řízení o prohlášení za mrtvého 

a nově i řízení o určení data smrti jsou upravena v zákoně o zvláštních řízeních 

soudních.  

Důkazem o tom, že se občanský zákoník po rekodifikaci opravdu přizpůsobil 

době svého vzniku, může být ustanovení § 29 občanského zákoníku o změně pohlaví, 

což je téma, které ve společnosti vyvolává řadu emocí a není tomu tak dávno, kdy bylo 

toto téma úplně tabu. Zmíněné ustanovení sice stanoví, že změna pohlaví nemá vliv  

na osobní stav člověka, ani na jeho osobní a majetkové poměry, případné manželství 

však zaniká.    

A manželství samozřejmě zaniká i rozvodem, což je téma další podkapitoly. 

3.8.1 Rozvod manželství 

Na začátek bych uvedla, že současná právní úprava rozvodu obsažená 

v občanském zákoníku je skoro totožná s právní úpravou obsaženou v zákoně o rodině, 

až na určité výjimky a formulační změny.  

Ustanovení § 755 občanského zákoníku stanoví, v jakém případě zákon 

akceptuje rozvod manželství. Pro rozvod manželství je tolerován pouze jeden 

rozvodový důvod, kterým je hluboký, trvalý a nenapravitelný rozvrat73 manželského 

                                                 
73 K tomu rozhodnutí soudu sp. zn. R 6/1970: „Základním kritériem úvahy, zda je manželství účastníků 

vážně rozvráceno ve smyslu ustanovení § 24 zákona o rodině, jsou hlediska objektivní, v podstatě 
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soužití. Jedná se o tzv. kvalifikovaný rozvrat a v jeho důsledku nelze očekávat obnovení 

soužití manželů. Současně je ale nutné prokázat existenci a příčiny tohoto stavu,  

jedná-li se o rozvod se zjišťováním příčin rozvratu. Existenci a příčiny kvalifikovaného 

rozvratu zjišťuje soud, který rozhoduje o rozvodu manželství, ale tento soud by se měl 

ještě před zahájením řízení pokusit o smír účastníků. 

Příčinami rozvratu manželství bývá zpravidla porušování základních 

manželských povinností, které jsou zakotveny i zákonem74, jako povinnost manželů 

spolu žít, být si věrni, vzájemně respektovat svoji důstojnost, pomáhat si, společně 

pečovat o děti a vytvářet zdravé rodinné prostředí při zachování stejných práv  

a povinností pro oba manžele. 

Přestože byla prokázána existence rozvratu manželství, zákon 75  zakotvuje  

dva důvody, kdy manželství nebude rozvedeno s ohledem na tzv. tvrdostní klauzule. 

Tvrdostní klauzule slouží k ochraně dvou subjektů, a to především nezletilého dítěte 

manželů, které není plně svéprávné a dále druhého manžela, který, aniž měl převažující 

podíl na rozvratu manželství, se nachází v takové osobní situaci, v níž by mu případný 

rozvod manželství nepochybně přivodil zvlášť závažnou újmu. U tvrdostní klauzule  

ve prospěch dítěte se vyžaduje rozpor se zájmem nezletilého dítěte daný zvláštními 

důvody. Přičemž se za zvláštní důvody považuje zejména invalidita dítěte,  

či jeho fyzické nebo psychické problémy. 

Občanský zákoník v ustanovení § 757 občanského zákoníku upravuje, dalo by  

se říci, zjednodušené rozvodové řízení. Jedná se o rozvod bez zjišťování příčin rozvratu, 

kdy se kvalifikovaný rozvrat předpokládá při splnění několika stanovených podmínek. 

První podmínkou je, že se manželé na rozvodu dohodnou, tedy že návrh na rozvod 

manželství podají oba manželé společně nebo se k návrhu manžela připojí druhý 

manžel. Další podmínkou je, že manželství muselo trvat alespoň rok a manželé spolu  

ke dni podání návrhu nejméně šest měsíců nežijí. Tuto podmínku upřesňuje občanský 

zákoník, který v ustanovení § 758 vymezuje pojem odděleného žití manželů: „Manželé 

spolu nežijí, netvoří-li manželské či rodinné společenství, bez ohledu na to, zda mají, 

                                                 
hlediska morálky, avšak nelze ponechat bez povšimnutí, jak se s porušením zákonem uložených 

povinností manželů či jiných pravidel chování v manželství vypořádal ten z manželů, jehož zájmy tím 

byly dotčeny.“    
74 ustanovení § 687 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
75 ustanovení § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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popřípadě vedou rodinnou domácnost, s tím, že alespoň jeden z manželů manželské 

společenství zjevně obnovit nechce. 

Další podmínka spočívá v předložení písemných dohod manželů s úředně 

ověřenými podpisy soudu. Společně s návrhem na rozvod manželství předloží manželé 

dohodu o úpravě svých majetkových poměrů76, dohodu o úpravě bydlení a popřípadě 

dohodu o výživném rozvedeného manžela. Poslední podmínkou je předložení 

pravomocného rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí, 

které nenabyly plné svéprávnosti pro dobu po rozvodu. 

3.8.2 Následky zániku manželství 

Příjmení rozvedeného manžela 

Jedním z možných následků rozvodu manželství je změna příjmení manžela, 

který přijal příjmení druhého manžela na svoje dřívější příjmení. Manžel může učinit 

volbu, zda si příjmení druhého manžela ponechá nebo ho změní na svoje dřívější 

příjmení77. Důvodová zpráva upřesňuje, že „dřívějším příjmením se rozumí příjmení 

právě v podobě (tvaru) před uzavřením manželství.“ Naopak ale nelze manžela,  

který přijal při sňatku příjmení druhého manžela, nutit, aby se příjmení vzdal a vrátil  

se ke svému dřívějšímu příjmení. Doba, v níž je třeba oznámit matričnímu úřadu 

rozhodnutí o příjmení, je stanovena do šesti měsíců po rozvodu manželství. 

Výživné rozvedeného manžela 

 Důvodová zpráva uvádí důvod, který vede k zakotvení výživného  

pro rozvedeného manžela do českého právního řádu. Oproti dřívějšímu důvodu 

souvisejícím s vinou nebo nevinou bývalého manžela na rozvratu manželství,  

který doposud zastávají i některé evropské státy, se česká právní úprava již zákonem  

                                                 
76 K tomu rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 6. 2001, sp. zn. 30 Cdo 257/2001: „Smlouva  

o vypořádání vzájemných majetkových práv manželů, kterou zákon podmiňuje rozvod dohodou 

manželů bez zjišťování příčin rozvratu, je platná pouze v případech rozvodu, o němž bylo rozhodnuto 

podle § 24a zákona o rodině.“  
77 K tomu rozhodnutí soudu sp. zn. R 11/1959: „Příjmení dítěte zůstává rozvodem manželství rodičů 

nedotčeno a nemůže se měnit dohodou rodičů.“ 
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o rodině přihlásila k pojetí, podle něhož rozhoduje neschopnost rozvedeného manžela 

sám sebe živit. A zároveň dodává, že institut výživného rozvedeného manžela je 

výjimečné povahy, vzhledem k zániku rodinných i právních vazeb mezi manžely  

a nelze ho přiznat, pokud by bylo v rozporu s dobrými mravy. 

 Jak již bylo výše zmíněno, základní podmínkou pro plnění vyživovací 

povinnosti po rozvodu je, že rozvedený manžel, který požaduje výživné, není schopen 

sám se živit, a to z důvodu, který má svůj původ v manželství nebo v souvislosti s ním. 

Pokud takový důvod existuje, má vůči němu jeho bývalý manžel v přiměřeném rozsahu 

vyživovací povinnost, lze-li to na něm spravedlivě požadovat, zejména s ohledem  

na věk nebo zdravotní stav rozvedeného manžela v době rozvodu nebo skončení péče  

o společné dítě. 

Zákon 78  dále stanoví, ke kterým skutečnostem musí soud při rozhodování  

o přiznání práva na výživné, popřípadě o určení výše výživného, přihlédnout. Soud bere 

na zřetel, jak dlouho je manželství rozvedeno a jak dlouho rozvedené manželství trvalo, 

protože pokud manželství trvá jen chvilku a je bezdětné, není důvod výživné přiznávat. 

Dále soud bere na zřetel, zda si rozvedený manžel neopatřil přiměřené zaměstnání, 

přestože mu v tom nebránila závažná překážka, zda si rozvedený manžel mohl výživu 

zajistit řádným hospodařením s vlastním majetkem, zda se rozvedený manžel podílel  

za trvání manželství na péči o rodinnou domácnost, zda se rozvedený manžel nedopustil 

vůči bývalému manželu nebo osobě mu blízké činu povahy trestného činu, nebo je dán 

jiný obdobně závažný důvod. 

 Obecně ale zákon upřednostňuje dohodu manželů nebo rozvedených manželů, 

ve které si mohou určit rozsah vyživovací povinnosti a způsob poskytování výživného. 

Nově pak občanský zákoník v ustanovení § 761 zavádí pojem odbytného, což je 

možnost nahradit pravidelné budoucí platby jednorázovou částkou, jejímž vyplacením 

zanikne právo rozvedeného manžela na výživné. Nedojde-li k dohodě o výživném, 

rozhodne na návrh potřebného manžela soud. 

 Ustanovení § 762 občanského zákoníku upravuje tzv. sankční výživné,  

které může dosáhnout až do výše vyživovací povinnosti manžela za trvání manželství, 

tedy až do výše stejné životní úrovně. Nedohodnou-li se manželé nebo rozvedení 

manželé o výživném, může manžel, který rozvrat manželství převážně nezapříčinil  

                                                 
78 ustanovení § 760 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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nebo s rozvodem nesouhlasil, a kterému byla rozvodem způsobena závažná újma, 

navrhnout, aby soud rozhodl o přiznání práva na sankční výživné. Na takto vysoké 

výživné má rozvedený manžel právo pouze po dobu tří let od rozvodu. Stejný paragraf 

také upravuje případ, kdy se bývalý manžel vůči druhému manželovi dopustil jednání 

naplňující znaky domácího násilí, a v takovém případě zákon nepřiznává bývalému 

manželovi právo na sankční výživné, ač by jinak podmínky přiznání práva na sankční 

výživné splňoval. 

 Nárok na výživné rozvedeného manžela zaniká, pokud oprávněný rozvedený 

manžel uzavře nové manželství, a samozřejmě smrtí povinného. 
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4 ISLÁMSKÉ PRÁVO MANŽELSKÉ 

Islámské právo je naprosto odlišné od našeho právního systému a pro mnoho lidí 

i nepochopitelné v jeho určitých aspektech. Základním rozdílem islámského práva 

oproti právu kontinentálnímu nebo angloamerickému je, jak muslimové věří, že je dané 

Bohem jako jediným zákonodárcem, a tím pádem i neměnné. Vzhledem k jeho 

neměnnosti se tedy může stát, že se těžko bude přizpůsobovat potřebám vyvíjející  

se společnosti. Je třeba ale upozornit, že v zásadě ve všech muslimských státech mají 

vlastní ústavu, ve které je potom upravena role islámského práva v daném státě.  

Tedy v muslimských státech mají vlastní zákonodárství, které je ovšem islámem 

ovlivněno a islámské právo je považováno za pramen zákonodárství. V následujícím 

textu chci poodhalit, jak islámské právo nahlíží na manželství, jak upravuje jeho vznik  

a zánik a jaká připouští práva a povinnosti manželů. 

4.1 Islámské manželství a jeho formy 

Rodinné právo, a tedy i manželství, je v islámském právu upraveno především 

v Koránu a sunně, jenž jsou chápány jako primární prameny práva. V islámu je 

manželství považováno za velmi žádoucí a Korán sám vyzývá věřící, aby vstoupili  

do svazku manželského. Jelikož je islám náboženské právo, zakazuje pohlavní styk 

mimo manželství, a takovýto nedovolený intimní styk velmi tvrdě trestá. Tedy pokud 

chce mít věřící muslim intimní sexuální vztah bez hrozby trestu, musí se co nejdříve 

oženit. To je spolu s plozením potomků a spojením dvou rodin vnímáno jako primární 

motivace k uzavření manželství. U ženy je ještě jako primární motivace k uzavření 

manželství vnímáno majetkové zajištění. Z výše uvedeného vychází i samotná definice 

manželství jako „smlouvy předepsané zákonodárcem (Bohem), představující platné 

právo každé ze stran k tomu, aby měla v souladu se zákonem požitek z té druhé.“  

Avšak jednotlivé muslimské země mají většinou vlastní definici manželství,  

která zpravidla zní: „manželství je smlouva mezi mužem a ženou, která je podle zákona 

způsobilá být jeho ženou, a účelem smlouvy je spojit jejich životy a plodit děti.“ 

Můžeme tedy konstatovat, že manželství je uzavřeno na základě soukromoprávní 
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smlouvy, která ukládá práva a povinnosti oběma smluvním stranám. Smlouva vychází 

z toho, že žena přechází do područí a pod ochranu muže. 

Islámské právo zná kromě pro něj „klasického manželství“ ještě další zvláštní 

formy manželství. Těmi jsou „manželství zvykové“, „manželství na pochodu“ 

a „manželství cestovní či prázdninové“.  

Kromě těchto zvláštních forem, které objasním později, povoluje islámské právo 

i polygamii, tedy možnost uzavření manželství s více ženami. Islám povoluje muži 

uzavřít až čtyři separátní manželské smlouvy. Je ale přípustné oženit se s vícero ženami 

i na základě jedné smlouvy. Otázka polygamního manželství je ve světě velmi 

diskutovaná a západním světem je polygamie naprosto zavrhovaná, ale muslimové  

pro ni umějí najít odůvodnění. Výhody polygamie vidí v tom, že umožňuje uzavřít 

sňatek ženám i v období „nedostatku“ nápadníků, zamezuje nechtěnému hledání 

uspokojení svých tužeb mimo manželství tím, že se žena soustředí na péči o svého 

muže. Polygamií se může vyřešit i situace, kdy má muž pocit, že mu jedna manželka 

nestačí a obává se, aby se nedopustil nevěry. 

Důvody uzavření dalšího manželství mohou být ale i o něco vážnější  

a podle zastánců polygamie se jedná o „ospravedlnitelné“ důvody. Patří mezi ně 

například neplodnost ženy, její vážná či nakažlivá nemoc či zajištění vdovy po smrti 

jejího manžela. 

Odpůrci polygamie zase argumentují tím, že muž s více ženami nebude nikdy 

schopen být ke všem svým ženám stejně spravedlivý ve smyslu jejich zabezpečení  

či rovného jednání co do lásky a něžností. 

Polygamie je v drtivé většině islámských států legální, ale snaží se ji omezit 

stanovením různých „ospravedlnitelných“ důvodů pro uzavření manželství s další 

ženou. Polygamní manželství nejsou legální pouze v Turecku a Tunisku. 

Nyní bych stručně popsala další zvláštní formy manželství v islámském právu. 

Pro manželství obecně platí, že po uzavření sňatku musí být provedena jeho registrace  

u státního orgánu. Pokud se tak nestane, je manželství považováno za neoficiální. 

Takové manželství se nazývá „manželství zvykové“. Manželská smlouva je sice 

sepsána, ale nedochází k registraci u státního orgánu a manželství z hlediska státu není 

uzavřeno. Pokud takové manželství splňuje podmínky práva šaría, je dle něj platně 

uzavřeno, ale z hlediska státu jako by neexistovalo. Důvodem pro uzavření takového 
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manželství může být obava ženatého muže z reakce první ženy a z případného rozvodu, 

pokud se chce oženit s další ženou nebo muž nemusí mít dostatek peněz k uzavření 

řádného manželství. 

Dalším zvláštním typem manželství je „manželství na pochodu“. 

Charakteristické pro tuto formu manželství je, že se žena vzdává svého práva na hrazení 

svých životních nákladů a na společné bydlení s manželem. Žena zůstává bydlet  

u svých rodičů a manžel ji chodí navštěvovat jen v určitých hodinách. 

Poslední zvláštní formou manželství je „manželství cestovní“. Cestuje-li muž  

do zahraničí na delší dobu a jeho zákonitá manželka ho nedoprovází, protože chce 

zůstat doma kvůli dětem nebo není shledána dostatečně reprezentativní manželkou, 

uzavře muž další manželství, zpravidla s místní ženou, aby bylo minimalizováno riziko 

mimomanželského pohlavního styku. Podobným typem je „manželství prázdninové“, 

které v Saudské Arábii uzavírá muž nebo žena, pokud chtějí vycestovat a potřebují 

doprovod. 

4.2 Uzavření a zánik manželství 

Jak již bylo zmíněno, tak v islámském právu je manželství uzavíráno na základě 

soukromoprávní smlouvy. U této smlouvy není sice stanoven požadavek písemné 

formy, ale obvykle bývá užita. Dokonce nemusí být uzavřena v arabském jazyce.  

Za základní pilíře uzavření manželství se považují zástupce ženy, obvěnění 79 , 

snoubenci, u nichž nejsou zákonné překážky k uzavření manželství a ústní prohlášení.  

Uzavření sňatku nesmí bránit překážky manželství. Ty islámské právo rozděluje 

na překážky trvalého charakteru, mezi které patří příbuzenský vztah či příslušnost 

k náboženství nebo na odstranitelné překážky, mezi které spadá například uzavření 

manželství s další ženou, je-li muž již ženatý se čtyřmi ženami. Věková hranice  

pro uzavření manželství je určena dle kritéria pohlavní vyspělosti. U dívky se určuje 

okamžik pohlavní vyspělosti její první menstruací a u chlapce jsou to jeho první „mokré 

sny“. Nejnižší hranice je však podle klasického islámského práva stanovena na 9 let  

u dívky a 12 let pro chlapce. 

                                                 
79 obvěnění = zvyk, že muž dá ženě za uzavření manželství věno či dar  
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S uzavřením manželství, je-li platně uzavřeno, se pojí vznik celé řady práv  

a povinností pro obě strany smlouvy. Obecně se vyzdvihuje vzájemný respekt  

mezi manžely a jejich povinnost ochrany rodiny před hrozící škodou. Jelikož je arabská 

společnost silně patriarchální, projevuje se vůdčí postavení muže nad ženou i v rozsahu 

práv a povinností muže a ženy. Příkladem může být právo na intimní styk, kdy žena 

nesmí podle Koránu svému manželovi svévolně odepírat sexuální styk. Dále obecně 

platí, že by se měla žena zdržovat především doma a vycházet jen v případě nutnosti,  

a to se svolením manžela. Taková omezení mají být vyvážena povinnostmi manžela 

vůči ženě a jejich společné rodině. Muž má vůči ženě i dětem vyživovací povinnost  

a povinnost zajistit bydlení. Pokud má muž více manželek, musí být jejich životní 

úroveň stejná. I v případě, že je manželka movitá, nemá povinnost přispívat  

na domácnost a výživu svých dětí. 

Islámské právo uznává oproti západní společnosti mnohem více způsobů, 

kterými může manželství zaniknout. Klasický zánik manželství smrtí manžela uznává 

samozřejmě také, ale manželství končí i v případě, že manžel přestane být muslimem  

a stane se odpadlíkem. Dále je možné manželství zrušit jedním z následujících způsobů, 

a to zapuzením ženy manželem, rozvodem na základě dohody se ženou, kdy ji muž  

za kompenzaci nebo za vzdání se jejích práv zapudí, či rozvodem manželství soudní 

cestou. Islámské právo uznává i další tři zvláštní formy rozvodu. Patří mezi ně přísaha 

muže o zdržení se intimního života se ženou po určitou dobu, přirovnání manželky 

k ženě, jež je muži zakázána a obvinění manželky z nevěry.  
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5 ZÁVĚR 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo seznámení se s institutem manželství  

a pro mě osobně prohloubení znalostí týkajících se platné právní úpravy manželského 

práva. V průběhu práce jsem narážela na plno zajímavých věcí, které mě obohatily  

i do budoucího soukromého života.  

Podrobně jsem se věnovala hlavně předoddavkovému řízení a sňatečnému 

obřadu, jejichž právní úpravu nalezneme hned na začátku části druhé občanského 

zákoníku, jež se věnuje rodinnému právu. Hodně času jsem věnovala i změnám 

týkajících se příjmení manželů po uzavření sňatku. Část týkající se překážek manželství 

mě nijak nepřekvapila, protože vycházela hodně z římských tradic a římskému právu 

jsem se věnovala ve druhé kapitole této práce. Dále jsem se snažila co nejlépe se 

vypořádat s vypořádáním společného jmění a celkově se společným jměním manželů.  

A nakonec jsem se pustila do zániku manželství, kde jsem se nejvíce věnovala 

ustanovením upravujícím rozvod a výživné rozvedeného manžela. V úpravě zániku 

manželství pro mě bylo překvapením, že občanský zákoník upravuje i zánik manželství 

změnou pohlaví. Na tomto příkladu jde vidět, že občanský zákoník rekodifikací také 

podstoupil pár změn. 

Pokud se jedná o zmíněné změny, tak v oblasti rodinného práva, a především 

práva manželského, k mnoha změnám nedošlo. Občanský zákoník se hodně inspiroval 

předešlou úpravou a dost ustanovení z ní také přebral. Proto bylo možné přiměřeně 

používat judikaturu, která se vztahovala na zákon o rodině nebo starý občanský 

zákoník. Nic moc jiného ani nezbývalo, protože od účinnosti občanského zákoníku 

neuběhl ještě ani rok. Přesto si myslím, že rekodifikace pomohla ke zlepšení právní 

úpravy rodinného práva. Zavedla nové užitečné pojmy, upřesnila některá nedostatečně 

upravená ustanovení a sjednotila úpravu manželského práva do jediného kodexu, a tím 

vyřešila problém s jeho roztříštěností. U mě nový občanský zákoník v manželské oblasti 

vyhrává na plné čáře. 

Dále jsem do své práce zakomponovala islámské právo se zaměřením na právo 

manželské, kdy jsem se snažila obsáhnout z tak velkého tématu to nejdůležitější  

a nejzajímavější. Islámské manželské právo samo o sobě je dost obsáhle, že by vystačilo 

na samostatnou diplomovou práci. Já jsem se zaměřila hlavně na samotnou podstatu 
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manželství, protože islámské právo je od našeho systému práva velmi odlišné  

a v mnoha ohledech i těžko pochopitelné. To co jim přijde jako normální a běžné, my 

považujeme za nepřijatelné. Velmi mě překvapilo, kolik různých zvláštních forem 

manželství v islámu existuje a hlavně, jaká je jejich podstata. Dále jsem zmínila některá 

práva a povinnosti typická pro islámské manželství. Věnovala jsem se i uzavření 

klasického islámského manželství a formám jeho zániku, kterých je také bezpočet. 

Pevně věřím, že znalosti získané pečlivým nastudováním zákonů a předpisů 

týkajících se institutu manželství v budoucnu ve svém životě, a to nejen soukromém, 

uplatním a vlivem zmíněné rekodifikace soukromého práva se stane řešení jednotlivých 

aspektů manželství jednodušší. 
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RESUMÉ 

Tématem mé práce je institut „Manželství“. Toto téma jsem si vybrala,  

protože bych se i v budoucím povolání chtěla věnovat rodinnému právu a právní úpravě 

s manželstvím spojené. Zároveň si myslím, že je manželství významným právním  

i společenský institutem, což dokazuje jeho dlouhověká historie. Tato diplomová práce 

zohledňuje historický právní vývoj, ale především se zabývá současnou platnou právní 

úpravou. Konkrétně se zabývá vznikem manželství, zánikem manželství a právními 

následky, jenž takové právní jednání přináší. Pozornost jsem věnovala i právní úpravě 

práv a povinností manželů. 

Práce je členěna do pěti kapitol. První kapitola je věnována Úvodu.  

Další tři kapitoly se zabývají samotným institutem manželství a jeho aspekty. Poslední 

pátá kapitola je Závěr. Vedle těchto kapitol obsahuje práce i Obsah, Seznam použité 

literatury a Přílohy. 

Druhá kapitola popisuje historický vývoj právní úpravy institutu manželství. 

Tato kapitola je rozdělena do dvou podkapitol, přičemž první z nich je věnována 

manželství v římském právu, a druhá zachycuje vývoj právní úpravy manželství  

na českém území. 

Třetí kapitola se věnuje platné právní úpravě manželství v České republice  

a obsahuje dalších sedm podkapitol.  První podkapitola vyjmenovává právní prameny 

upravující manželství v České republice. Druhá podkapitola vysvětluje pojem a účel 

manželství. Nejobsáhlejší je třetí podkapitola, která se zaměřuje na vznik manželství. 

Na ní navazuje podkapitola čtvrtá, jenž pojednává o právních překážkách k uzavření 

manželství. Podkapitola pátá se zabývá neexistencí a neplatností manželství. V šesté 

podkapitole se vypočítávají práva a povinnosti, která mezi sebou mají manželé,  

a vysvětluje se pojem rodinné domácnosti. Sedmá podkapitola se zabývá manželským 

majetkovým právem. A poslední osmá podkapitola se věnuje zániku manželství,  

a především se zaměřuje na rozvod a následky zániku manželství. 

Ve čtvrté kapitole se snažím poodhalit postavení a fungování manželství 

v islámském právu. Tato kapitola je rozdělena na dvě podkapitoly. První podkapitola 

obecně popisuje, jak muslimové na manželství pohlížejí a jaké zvláštní formy 

manželství existují v islámském právu. Druhá podkapitola se zaměřuje na uzavření 
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manželství a možné překážky uzavření manželství a nakonec popisuje způsoby zániku 

islámského manželství. 

V Závěru jsem shrnula obsah své práce a hodnotila, zda se mi podařilo 

zrealizovat cíle, které jsem si na začátku práce stanovila. 
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ABSTRACT 

 The topic of my Master´s degree thesis is institution of “Marriage”. I chose this 

topic because I am interested in family law and I would like to be an attorney focusing 

on this area of law in future. I also think that marriage is an important legal 

and social institute, which proves its long-standing history. This thesis reflects the 

historical development of the law but it mainly deals with legislation in force. 

Specifically it deals with the origin of marriage, dissolution of marriage and the legal 

consequences that legal negotiation brings. I also pay attention to the legal regulation of 

rights and responsibilities of spouses. 

The thesis is divided into five chapters. The first chapter is dedicated to an 

introduction. The next three chapters deal with the actual institution of marriage and its 

aspects. The fifth and last chapter is the conclusion. In addition to these chapters thesis 

contains the Content, the Bibliography and the Annexes. 

The second chapter describes the historical development of legal regulation of 

marriage. This chapter is divided into two subchapters, the first of which is devoted to 

marriage in Roman law and the other depicts the development of legislation marriage on 

Czech territory. 

Chapter Three discusses legislation in force of marriage in the Czech Republic 

and contains seven additional subchapters. The first subchapter lists the sources of law 

governing the marriage in the Czech Republic. The second subchapter explains the 

concept and purpose of marriage. The most comprehensive is the third subchapter, 

which focuses on the emergence of marriage. It is followed by subchapter Four, which 

deals with the legal obstacles to the marriage. Subchapter Five discusses the lack of 

marriage and nullity. In the sixth subchapter we calculate the rights and obligations 

between the spouses themselves, and explains the concept of the household. The 

seventh subchapter deals with the matrimonial property law. And the last eighth 

subchapter is devoted to the dissolution of marriage and especially focuses on the 

consequences of divorce and dissolution of marriage. 

In the fourth chapter I try to reveal the status and functioning of marriage in 

Islamic law. This chapter is divided into two subchapters. The first subchapter describes 

the general view of the nature of marriage for Muslims and existing specific forms of 
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marriage in Islamic law. Second subchapter focuses on marriage and possible obstacles 

marriage and finally describes ways of ending of Islamic marriage. 

In the Conclusion I summarized the content of my thesis and assessed whether I 

was able to realize the goals that I set at the beginning of the thesis. 

Název diplomové práce v anglickém jazyce 

Marriage 

Klíčová slova 

sňatek, obřad, rodina, manželé, domácnost, výživné, rozvod 
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marriage, ceremony, family, spouses, household, alimony, divorce 


