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Úvod  

Vzhledem k tomu, že mi je občanské právo, předně pak právo rodinné, velmi 

blízké a ráda bych se jeho problematikou zabývala i v budoucnu, zvolila jsem si za 

předmět své diplomové práce téma „Manželství“. Institut manželství považuji za 

významný už jen z toho důvodu, že se dotýká běžného života téměř každého z nás, ať 

již přímo jako účastníka tohoto právního vztahu, či nepřímo, jako například věřitele 

jednoho z manželů. Rovněž je třeba poznamenat, že tento právní institut je pro naši 

společnost tradiční, a troufám si tvrdit, že je institutem trvalým. 

 

Jako řada jiných právních institutů se během své existence institut manželství 

vyvíjel a měnil až do současné podoby obsažené především v zákoně č. 89/2012 Sb., 

občanském zákoníku. Při psaní své diplomové práce tak vycházím právě z této právní 

úpravy, která nabyla účinnosti k 1. 1. 2014.  Zaměřuji se rovněž na nejpodstatnější 

změny, které nový kodex občanského práva v oblasti manželství přinesl. Tyto změny se 

pokouším srovnat s úpravou předešlou, která byla obsažena zejména v zákoně č. 

94/1963 Sb., o rodině a zákoně č. 40/1964 Sb., občanském zákoníku. I přesto, že se ve 

své práci zaměřuji na hmotněprávní úpravu, považuji za nutné se krátce zmínit i o 

některých procesněprávních otázkách, předně pak v souvislosti s účinností nového 

procesněprávního předpisu, kterým je zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 

soudních.   

 

K účinnému občanskému zákoníku bohužel k datu sepsání této diplomové práce 

stále neexistuje odborná literatura v potřebném rozsahu, a právě proto jsem nucena 

hlavně v prvních kapitolách částečně vycházet i z literatury, která se váže na právní 

úpravu účinnou před 1. 1. 2014. Z takové literatury ovšem vycházím pouze v případě, 

že konkrétní problematika neprošla v této souvislosti žádnou změnou.  

 

V první kapitole se institutem manželství zabývám z pohledu obecné roviny. 

Považuji za vhodné se nejprve stručně zaměřit na nejvýznamnější změny v oblasti 

rodinného práva v novodobé historii 20. a 21. století, včetně aktuálně proběhlé 

rekodifikace soukromého práva. V této kapitole uvádím nejvýznamnější prameny 
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upravující problematiku manželství. Také se zaobírám samotným pojmem manželství a 

jeho účelem.  

 

Druhá kapitola je věnována vzniku manželství. Pojednávám  zde o zasnoubení, o 

sňatečném procesu a podstatě sňatku. Rovněž se zaměřuji na prohlášení, které musí 

snoubenci v průběhu sňatečného obřadu vyslovit a na samotné předsňatkové řízení. 

V této kapitole se dále věnuji formám sňatku, tedy sňatku občanskému a církevnímu, 

stejně tak jako sňatku uzavřenému ve zvláštních situacích. V neposlední řadě zde 

rozebírám způsobilost uzavřít manželství a zákonné překážky manželství.   

 

V následující kapitole cílím na případy tzv. zdánlivého manželství, kdy se 

manželství jen zdánlivě jako manželství jeví, avšak ve skutečnosti právně neexistuje, a 

na neplatnost manželství, která je zapříčiněna tím, že do manželství vstoupí někdo, 

komu v tom brání zákonné překážky.  

 

Čtvrtá kapitola se orientuje na povinnosti a práva manželů různého charakteru. 

Zabývám se povinnostmi a právy osobního charakteru, osobně-majetkového charakteru, 

tedy smíšenými, i manželským majetkovým právem. V rámci manželského 

majetkového práva se pak zaměřuji na institut společného jmění manželů a na režimy, 

kterým může společné jmění manželů podléhat, včetně jeho vypořádání. Další oblastí, 

na kterou se v této kapitole soustředím, je bydlení manželů. Vzhledem k požadovanému 

rozsahu diplomové práce jsem se rozhodla pouze krátce představit novinku v podobě 

tzv. rodinného závodu.  

 

A konečně poslední pátá kapitola je zasvěcena zániku manželství. Uvádím zde 

způsoby, kterými může manželství zaniknout, tedy předně smrtí, popřípadě prohlášením 

za mrtvého, či rozvodem. Rozvodu manželství se pak věnuji detailněji ve smyslu 

rozvodu se zjišťováním příčin rozvratu a rozvodu bez zjišťování příčit rozvratu, ochraně 

nezletilých dětí a samotnému řízení o rozvodu manželství. Dále se zaměřuji na právní 

následky zániku manželství, jako například výživným rozvedených manželů, 

majetkovými povinnostmi a právy při zániku manželství a stejně tak bydlením po 

zániku manželství.  
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Tato diplomová práce je napsána dle právního stavu ke dni 11. 7. 2014.  
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1. Manželství obecně 

1. 1. Rodinné právo ve světle rekodifikace soukromého práva 

Dlouho připravovaná rekodifikace soukromého práva s sebou přinesla mimo jiné 

i změny v oblasti práva rodinného, jehož je právě manželství nedílnou součástí. Na 

první pohled je zřejmé, že zákonodárce upustil od modelu úpravy rodinného práva 

v samostatném právním předpise. Rodinné právo již tak nadále není upraveno v zákoně 

č. 94/1963 Sb., o rodině
1
, ale nahrazuje ho zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

2
. 

OZ se tak vrací k tradiční úpravě práva rodinného jako součásti občanskoprávního 

kodexu. 

 

Rodinné právo bylo k 1. 1. 1950 vyčleněno ze zákoníku občanského přijetím 

zákona č. 265/1949 Sb., o právu rodinném v rámci snahy popřít dvojkolejnost práva 

soukromého a veřejného, vrcholící v padesátých letech minulého století v rámci tzv. 

právnické dvouletky
3
. Idea vyčlenění rodinného práva spočívala v tom, že občanský 

zákoník měl upravovat pouze záležitosti týkající se majetku a zákoník rodinný naopak 

vztahy uvnitř rodiny. Šlo o model běžný pro státy bývalého Sovětského svazu, které pro 

vyčlenění rodinného práva z kodexů občanského práva nacházely inspiraci právě v 

sovětském Rusku, kde tyto změny proběhly v letech 1917 až 1918. Zákon byl později 

nahrazen zákonem o rodině. 

 

Vzhledem k tomu, že zákon o rodině prošel v průběhu své účinnosti, a předně 

pak v letech devadesátých, značným počtem novelizací
4
 a tím se jeho úprava dostala na 

úroveň evropských standardů, nebylo v rámci rekodifikace nutné provádět zásadní 

změny jednotlivých ustanovení a bylo možné úpravu převzít pouze se změnami dílčími. 

                                                 
1
 Dále jen „zákon o rodině“. 

2
 Dále jen „OZ“. 

3
 KUKLÍK, Jan, et al. Vývoj československého práva 1945-1989. Praha : Linde, 2009, s. 122 – 129. 

4
 Za významné lze jistě považovat zákon č. 234/1992  Sb., kterým byl opět zaveden fakultativní církevní 

sňatek, či novelizaci zákonem č. 91/1998 Sb., který například v oblasti rozvodu přinesl možnost rozvodu 

bez zjišťování příčin rozvratu a rovněž přeměnil tzv. bezpodílové spoluvlastnictví manželů na společné 

jmění manželů. 
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Inspiraci pro tyto změny našli autoři nového soukromoprávního kodexu v 

požadavcích praxe a  rovněž v zákonodárství jiných zemí. 

 

Tvůrci OZ odůvodňují opuštění modelu samostatného zákona upravující rodinné 

právo takto: „Obnova dualismu soukromého a veřejného práva odůvodňuje i návrat 

rodinného práva do civilní kodifikace obsahující všeobecné právní pravidla pro 

soukromý život – neboť nic není víc soukromé než vnitřní život rodiny.“
5
 

 

Dá se konstatovat, že názor podporující tvrzení, že rodinné právo by mělo být 

součástí občanskoprávního kodexu, je mezi odborníky vesměs nesporného charakteru.
6
 

1. 2. Prameny  

Základ rodinného práva, tedy i základ manželství, nalezneme již v samotné 

Listině základních práv a svobod
7
. Ta v čl. 32 zakotvuje právo na ochranu rodičovství a 

rodiny, na zvláštní péči žen v těhotenství, rovnost práv dětí narozených v manželství i 

mimo něj či právo rodičů na péči o děti a jejich výchovu, stejně tak jako právo na 

pomoc od státu rodičům, kteří pečují o děti.  

 

Na základě čl. 10 Ústavy České republiky
8
 jsou součástí právního řádu i některé 

mezinárodní smlouvy, jako například Úmluva o lidských právech a základních 

svobodách (1950), publikovaná pod č. 209/1992 Sb., Mezinárodní pakt o občanských a 

politických právech (1966), publikovaný pod č. 120/1976 Sb., Úmluva o souhlasu 

k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a registraci manželství (1962), 

                                                 
5
 ELIÁŠ, Karel. et al. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského 

zákoníku. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2013, s. 162. 

6
 RADVANOVÁ, Senta, et al. Občanské právo hmotné 3: Díl čtvrtý: Rodinné právo. 5. jubilejní 

aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2009, s. 20. 

7
 Ústavní zákon č. 2/1993 o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Dále jen „LZPS“. 

8
 Ústavní zákon č. 1/1993 Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů v čl. 10 stanoví, že: 

„Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejich ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika 

vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se 

mezinárodní smlouva.“ 



7 

 

publikována pod č. 124/1968 Sb. Za zmínku jistě stojí i Úmluva o státním občanství 

vdaných žen (1957), publikována pod č. 72/1962 Sb., či Úmluva o uznání rozvodů a 

zrušení manželského soužití (1970), publikována pod č. 131/1976 Sb. 

 

Z dílny Evropské unie pak nelze opomenout nařízení Rady č. 2201/2003, o 

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

rodičovské zodpovědnosti (tzv. Brusel II). 

 

Jak již bylo zmíněno výše, nově je základním pramenem úpravy rodinného 

práva OZ, který rodinné právo upravuje v části druhé. Samotné manželství je upraveno 

v hlavě první této části, tj. § 655 až § 770. Význam tohoto institutu lze vyvodit i z 

ustanovení § 3 OZ, kde zákon přiznává rodině, rodičovství a manželství zvláštní 

zákonnou ochranu. V souvislosti s přijetím OZ se stal rovněž účinným zákon č. 91/2012 

Sb., o mezinárodním právu soukromém
9
, nahrazující zákon č. 97/1963 Sb., o 

mezinárodním právu soukromém a procesním, podle kterého se posuzují vztahy 

manželské s cizím prvkem. V platnosti zůstal novelizovaný zákon č. 301/2000 Sb., o 

matrikách, jménu a příjmení
10

, upravující statusovou problematiku. 

 

Procesněprávní otázky nadále upravuje novelizovaný zákon č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád
11

. Novým právním předpisem je však zákon č. 292/2013 Sb., o 

zvláštních řízeních soudních
12

, upravující některá řízení, která byla z občanského 

soudního řádu vyčleněna.  

1. 3. Pojem a účel manželství 

Vzhledem k tomu, že je manželství institut, se kterým se každý člověk ve svém 

životě běžně setkává, existuje i mnoho autorů, kteří se pokouší najít odpověď na otázku, 

co to vlastně manželství je. Manželství můžeme dle R. F. Murphyho definovat jako 

trvalý svazek mezi mužem a ženou, který partnerům dává vzájemné výhradní sexuální a 

                                                 
9
 Dále jen „ZMPS“. 

10
 Dále jen „zákon o matrikách“. 

11
 Dále jen „OSŘ“. 

12
 Dále jen „ZZŘ“. 
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ekonomické právo a uděluje společenskou totožnost dětem, které z tohoto svazku 

vzejdou
13

.  Encyklopedický slovník pak uvádí, že manželství je právní vztah muže a 

ženy a že je manželství relativně trvalé životní společenství
14

. 

 

Platná právní úprava obsahuje legální definici pojmu manželství v § 655 OZ. 

Manželství je zde vymezeno jako „trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který 

stanoví tento zákon“, jehož hlavním účelem je „založení rodiny, řádná výchova dětí a 

vzájemná podpora a pomoc“. Tato legální definice se od legální definice, kterou 

obsahoval zákon o rodině v § 1, do značné míry neliší
15

. Na první pohled znatelnou 

změnou je ovšem záměna slova „společenství” za pojem „svazek”. Slovo „společenství” 

více vystihovalo spíše než statusový institut, kterým manželství bezesporu je, 

majetkovou stránku zákonného spojení osob opačného pohlaví
16

. 

 

Z výše uvedeného lze tedy vyvodit několik pojmových znaků tohoto institutu.  

Především to, že je manželství vnímáno jako trvalý životní svazek mezi mužem a 

ženou, jehož obsahem nejsou zdaleka jen práva a povinnosti. Tento svobodně a 

dobrovolně uzavřený svazek je tedy možné uzavřít pouze mezi osobami opačného 

pohlaví, nikoliv mezi osobami pohlaví stejného
17

. Podmínka pohlaví zúčastněných osob 

není pro vznik právního vztahu zrovna obvyklým jevem. Druhým charakteristickým 

rysem tohoto institutu je rovněž požadavek na jeho trvalost. Manželství by tak mělo být 

zakládáno právě s vědomím toho, že je to „navždy“
18

. Právě svou trvalostí se 

„manželství odlišuje (krom zákonné regulace) od stavů či poměrů, které jsou předem 

                                                 
13

 MURPHY, Robert F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha : SLON, 1999, s. 267. 

14
 BARTÁK, Jan, et al. Encyklopedický slovník. Praha : Encyklopedický dům spol. s r. o., 1993, s.  649.  

15
 Zákon o rodině definoval manželství jako „trvalé společenství muže a ženy založené zákonem 

stanoveným způsobem“ a zároveň uváděl, že jeho hlavním cílem je „založení rodiny a řádná výchova 

dětí“. 

16
 ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanský zákoník, Komentář, Svazek II. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 3. 

17
 Svazek mezi osobami stejného pohlaví, který má s manželstvím jistou podobnost, avšak manželstvím 

není, je označován jako registrované partnerství. Je definován v § 1 zákon č. 115/2006 Sb., o 

registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů jako „trvalé společenství dvou osob 

stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným tímto zákonem“. 

18
 ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanský zákoník, Komentář, Svazek II. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 201, s. 3. 
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uvažovány jako krátkodobé, přechodné. Ostatně, nejen, že 70 % manželských svazků (i 

u nás) přetrvá, ale za první důvod zániku manželství se stále považuje smrt manžela.“
19

. 

Manželství může vzniknout pouze způsobem zákonem dovoleným, a to před příslušným 

orgánem (matričním úřadem nebo orgánem církve).  

 

Další neméně významnou změnou je doplnění účelu manželství. K založení 

rodiny a řádné výchovy dětí přibyla vzájemná podpora a pomoc mezi manžely. Jedná se 

o krok naprosto logický, jelikož za účel manželství nelze považovat pouze založení 

rodiny a řádnou výchovu dětí. Muže a ženu mohou vést k uzavření manželství i důvody 

zcela odlišné, jak zájmy ekonomické či sociální podpora, tak i příčiny zdravotního či 

psychologického rázu
20

. Tento posun by bylo možné rovněž vnímat jako reakci na 

existenci manželství bezdětných
21

 či na fakt, že je v dnešní době poměrně běžná situace, 

kdy se děti rodí nesezdaným párům, které je pak i mimo manželství vychovávají
22

. 

 

Nelze opominout ani to, že manželství stojí na zásadě rovnosti obou pohlaví. 

Rovnoprávnost muže a ženy vyplývá ze samotné LZPS, konktrétně z čl. 3 odst. 1
23

. 

Tento princip podporuje i OZ v ustanovení § 687 odst. 1
24

. 

                                                 
19

 ELIÁŠ, Karel, et al. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Praha : 

Sagit, 2012, s. 286 – 287. 

20
 ELIÁŠ, Karel, et al. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Praha : 

Sagit, 2012, s. 287. 

21
 WESTPHALOVÁ, Lenka; SPÁČIL, Ondřej. Nová právní úprava osobních vztahů mezi manžely. 

Právní rozhledy. 2013, č. 6, s. 216. 

22
 ELIÁŠ, Karel. et al. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského 

zákoníku. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2013, s. 163. 

23
 Čl. 3 odst. 1. LZPS: „Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, 

jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti 

k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.“ 

24
 § 687 odst. 1 OZ: „Manželé mají rovné povinnosti a rovná práva.“ 
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2. Vznik manželství 

2. 1. Zasnoubení 

Zasnoubením se rozumí vzájemný příslib uzavřít v budoucnu manželství.
25

 Ačkoliv OZ 

používá pojem „snoubenci“ a v § 656 odst. 1
26

 vymezuje, co tato legislativní zkratka 

představuje, institut zasnoubení jako takový česká právní úprava nezná. Tento institut se 

objevil v minulosti například v ABGB
27

 v § 45, kde byl definován jako „zatímní slib 

vstoupiti v manželství, nechť byl dán nebo přijat za jakýchkoliv okolností nebo 

podmínek, nezpůsobuje právního závazku, ani uzavříti manželství samo, ani plniti, co 

pro případ odstoupení bylo vymíněno.“  Tímto aktem však vznikal například nárok na 

náhradu škody v případě nedůvodného odstupu od zasnoubení.  

 

Definici zasnoubení se pokusil najít i J. Haderka, který uvádí, že je to souhlasné 

prohlášení muže a ženy, že spolu vstoupí do manželství buď v době přesně určené, nebo 

přiměřené podle zvyklostí, tedy v souladu s pravidly společenského soužití
28

. 

 

Vzhledem k tomu, že v naší právní úpravě se tento institut nevyskytuje, 

neexistuje ani úprava právních následků, které by mohly nastat v případě neuzavření 

manželství, a jeho nedodržení tak nelze sankcionovat. Dalo by se v této souvislosti však 

uvažovat o možnosti požadovat vrácení zásnubního daru
29

 nebo uplatnění náhrady 

škody vzniklé úmyslným jednáním proti dobrým mravům. Teoreticky by to mohla být 

například situace, kdy by byly dovršeny všechny přípravy svatby, vše by bylo zaplaceno 

a jeden ze snoubenců by se nedostavil k sňatečnému obřadu s tím, že to myslel jako 

vtip
30

. 

                                                 
25

 HRUŠÁKOVÁ, Milana; KRÁLÍČKOVÁ, Zdena. České rodinné právo. 2., opravené a doplněné 

vydání. Brno : Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, 2001, s. 51.  

26
 § 656 odst. 1 OZ: „Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, 

kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen „snoubenci“).“ 

27
 Též Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch; Všeobecný zákoník občanský.  

28
 HADERKA, Jiří. Uzavírání manželství z hlediska právního. Praha : Academia, 1977, s. 31. 

29
 OZ upravuje odvolání daru pro nouzi a odvolání daru pro nevděk v § 2068 a násl. 

30
 HRUŠÁKOVÁ, Milana; KRÁLÍČKOVÁ, Zdena. České rodinné právo. 2., opravené a doplněné 

vydání. Brno: Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, 2001, s. 52. 
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2. 2. Sňatečný proces 

Manželství vzniká souhlasným projevem vůle snoubenců při sňatečném obřadu, 

že spolu vstupují do manželství. Aby toto právní jednání způsobilo zamýšlené právní 

následky, musí splnit konkrétní náležitosti.  

 

Prvním takovým požadavkem je požadavek na projev vůle. Ta musí být 

v souladu s Úmluvou o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství 

a o registraci manželství
31

 projevena souhlasně, svobodně a úplně. Na náležitosti 

sňatečného projevu vůle se vztahují obecná ustanovení o právním jednání
32

. Za 

předpokladu, že by toto jednání bylo učiněno jen tzv. „na oko“, jednalo by se o 

manželství zdánlivé
33

. 

 

Sňatečný obřad
34

 musí být veřejný a slavností. Původ požadavku veřejnosti lze 

hledat v historické snaze potlačit obřady tajné
35

. Požadavek veřejnosti je splněn 

v podstatě na kterémkoliv místě, na které nemají zakázán přístup jiné osoby než ty, 

které jsou sňatku naprosto nezbytně přítomny, tj. snoubenci, svědci, oddávající, 

matrikář a eventuálně tlumočník. Požadavek slavnostnosti pak zdůrazňuje význam 

institutu manželství a jeho uzavření. Slavnostnost zpravidla spočívá v samotném 

obřadu, jeho důstojnosti, způsobu, jakým oddávající obřad vede, či v chování 

přítomných svatebčanů
36

.  

                                                 
31

 Úmluvou o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a o registraci manželství, 

uveřejněna pod č. 124/1968 Sb., v čl. 1 odst. 1 uvádí: „Právo uznává jen takový sňatek, který byl uzavřen 

řádným (úplným – full) a svobodným souhlasem stran, vyjádřeným osobně, po patřičném zveřejnění, a v 

přítomnosti k provedení svatebního obřadu a svědků“. 

32
 § 551 a násl. a §574 a násl. OZ. Toto ovšem neplatí v případě, že ho ustanovení § 680 a násl. upravují 

odlišně. Ustanovení § 680 OZ je tak ustanovením speciálním vůči obecným ustanovením o právním 

jednání. 
33

  ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanský zákoník, Komentář, Svazek II. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 6. 

34
 OZ pojem „sňatečný obřad” zavádí nově. Pojem má jednoduše vyjádřit proces uzavírání manželství. 

35
 HRUŠÁKOVÁ, Milana; KRÁLÍČKOVÁ, Zdena. České rodinné právo. 2., opravené a doplněné 

vydání. Brno: Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, 2001, s. 49. 

36
 RADVANOVÁ, Senta; ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Kurs občanského práva: Instituty rodinného práva. 

1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 1999, s. 20. 
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OZ rovněž vyžaduje při tomto souhlasném projevu vůle přítomnost dvou 

svědků.  Na svědky se pak vztahuje ustanovení § 39 odst. 2 OZ, které říká, že: „Svědky 

mohou být jen osoby, které na prohlášení a jeho obsahu nemají zájem a nejsou 

nevidomé, neslyšící, němé nebo neznalé jazyka, v němž je prohlášení učiněno. Svědci 

musí prohlášení podepsat a být schopni potvrdit schopnost prohlašujícího jednat a 

obsah jeho prohlášení.“ Přítomnost svědků při obřadu je rovněž historického 

charakteru
37

. Jak již z výše uvedeného ustanovení OZ vyplývá, funkce svědků je 

vnímána hlavně jako důkazní. To znamená, že v případě pochybností musí být svědek 

schopný podat o sňatečném obřadu svědectví. Jakého pohlaví svědci budou, ponechává 

právní úprava neřešené. Mohou to být jak dva muži, tak dvě ženy, či osoby pohlaví 

odlišného.  

2. 3. Podstata sňatku 

Na rozdíl od předešlé úpravy, kterou obsahoval zákon o rodině, vymezuje OZ v 

§ 659 okamžik, ve kterém dochází k uzavření manželství, tedy okamžik jeho vzniku. 

Dikce tohoto ustanovení říká, že manželství vznikne kladnou odpovědí obou snoubenců 

na otázku oddávajícího, zda spolu chtějí vstoupit do manželství. Pravidlem je, že 

snoubenci odpoví jednoduše „Ano“
38

. Vzhledem k tomu, že se oddávající táže každého 

ze snoubenců, dá se ustanovení rozumět tak, že manželství je perfektní až ve chvíli 

vyjádření toho ze snoubenců, který na otázku přítomného oddávajícího odpoví druhý.
39

 

Ovšem podle věty druhé téhož ustanovení „manželství vznikne i jinak, je-li zřejmé, že 

snoubenci prohlašují svou sňatečnou vůli“. Je totiž nutné brát na vědomí fakt, že právě 

v případě církevní formy sňatku
40

 může být projevena vůle snoubenců jiným způsobem, 

který není pro civilní sňatek tradiční.
41

 Dle mého názoru by se dalo stejně tak uvažovat 

                                                 
37

 ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanský zákoník, Komentář, Svazek II. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014, s.  7. 

38
 ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanský zákoník, Komentář, Svazek II. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 

13. 

39
 ELIÁŠ, Karel, et al. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Praha : 

Sagit, 2012, s. 289. 

40
 Formám sňatku je věnována kapitola 2. 6. 

41
 ELIÁŠ, Karel, et al. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Praha : 

Sagit, 2012, s. 289. 
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o tom, že se tímto ustanovením bere ohled na osoby, které nemohou svou vůli projevit 

perfektně, například z důvodu němoty. 

2. 4. Další náležitosti 

Kromě pozitivního projevu vůle vstoupit spolu do manželství musí snoubenci 

uskutečnit ještě několik dalších podstatných prohlášení. Tato prohlášení jsou mimo jiné 

součástí dotazníku k uzavření manželství.
42

 

2. 4. 1. Prohlášení o příjmení 

V průběhu sňatečného obřadu musí snoubenci vyslovit prohlášení o příjmení 

podle § 660 OZ. Mají na výběr ze tří možností. První alternativou je, že si každý ze 

snoubenců ponechá své dosavadní příjmení. Při výběru této možnosti jsou snoubenci 

mimo jiné povinni učinit i prohlášení o tom, které z jejich příjmení ponesou jejich 

společné děti (§ 661 odst. 1 OZ). Obvyklejší však je možnost druhá, a to, že „příjmení 

jednoho z nich bude příjmením společným“. Zpravidla to bude příjmení muže, není však 

vyloučeno použít za společné příjmení právě příjmení ženy. Jestliže si nezvolí ani jednu 

z těchto možností, je nasnadě třetí možnost, a sice tzv. připojovaná příjmení
43

. 

Připojované příjmení spočívá v tom, že si snoubenci stanoví jedno z jejich příjmení, 

které bude příjmením společným, a ten z nich, jehož příjmení společným nebude, si ke 

společnému příjmení posléze připojí své dosavadní. Jak vyplývá z pojmu 

„připojované“, bude toto příjmení uváděné vždy druhé v pořadí. § 661 odst. 2 OZ 

stanoví, že ujednání o rozdílném příjmení lze zpětně modifikovat v případě, že se 

později dohodnou na příjmení jednoho z nich. Je nutností, aby toto prohlášení o 

společném příjmení bylo učiněno před orgánem veřejné moci.
44

  

2. 4. 2. Vedlejší prohlášení 

Krom prohlášení o příjmení je nutno před vstupem do manželství učinit ještě tzv. 

vedlejší prohlášení.  § 665 OZ uvádí, která jimi jsou. „Je ovšem třeba konstatovat, že 

                                                                                                                                               
 
42

 K tomu Příloha č. 1 : Dotazník k uzavření manželství. 

43
 OZ zavádí pojem připojované příjmení nově. 

44
 Kdyby se manželům, kteří nenesou společné příjmení, narodilo dítě a manželé se až následně rozhodli 

pro příjmení společné, dítěti by se automaticky na toto společné změnilo taktéž. 
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nedostatek těchto prohlášení, anebo jejich nepravdivost, nemá na existenci, ale ani na 

platnost manželství žádný negativní vliv.
45

“ Nejdříve musí snoubenci prohlásit, že jim 

nejsou známy žádné okolnosti, které by byly překážkou v uzavření manželství. Tento 

institut nahrazuje to, čemu se v minulosti říkalo ohlášky. Nadále snoubenci prohlašují, 

že jim je vzájemně znám jejich zdravotní stav. Takové prohlášení má spíše preventivní 

charakter. A konečně uvádí snoubenci podle § 665 OZ „že zvážili uspořádání 

budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření 

manželství“. 

2. 5.  Předsňatkové řízení 

Předsňatkové řízení je obligatorním stádiem uzavírání manželství, které 

samotnému sňatečnému obřadu předchází a to jak pro sňatek občanský, tak i církevní. 

Mimo ustanovení § 664 OZ nalezneme úpravu předsňatkového řízení v zákoně o 

matrikách.  

 

Snoubenci před uzavření manželství musí požádat příslušný orgán veřejné 

moci
46

 o provedení sňatečného obřadu. Zároveň jsou oba snoubenci povinni předložit 

potřebné doklady stanovené v § 33 až § 37 zákona o matrikách, kterými jsou: platný 

doklad, kterým je možné prokázat totožnost, rodný list, doklad o státním občanství, 

výpisy z evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu, pravomocný 

rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela. Řízení 

si pak klade za cíl ověření totožnosti budoucích manželů a rovněž zjištění jejich 

způsobilosti do manželství vstoupit. Dle § 33 odst. 2 zákona o matrikách není občan 

povinen tyto doklady předkládat, pokud si matriční úřad skutečnosti v nich uvedené 

ověří sám nebo je občan prokáže občanským průkazem. V případě, že je snoubenec 

cizincem, stanoví pro něj tento zákon povinnost doložit ještě další dokumenty uvedené 

v § 35.  

                                                 
45

 ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanský zákoník, Komentář, Svazek II. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 

26. 

46
 Matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. 
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V případě civilního sňatečného obřadu dohodnou snoubenci v rámci tohoto 

řízení i datum sňatečného obřadu a místo jeho uskutečnění
47

. Řízení pak vlastně končí 

až sňatečným obřadem jako takovým. Oproti tomu za předpokladu, že snoubenci chtějí 

uzavírat manželství církevní formou a nebrání jim v tom žádné překážky, vydá 

příslušný úřad osvědčení o způsobilosti uzavřít manželství. Osvědčením o způsobilosti 

uzavřít manželství pro ně toto řízení končí. Snoubenci osvědčení posléze postoupí tomu, 

kdo je bude oddávat.  

 

Za situace, kdy by bylo pro snoubence opatření stanovených dokladů, které mají 

povinnost předložit, spojeno s těžko překonatelnou překážkou, může orgán veřejné 

moci jejich předložení prominout. Z formulace § 664 odst. 2 OZ jasně vyplývá, že na 

rozhodnutí o prominutí není nárok. Orgán veřejné moci má ve věci volné uvážení. 

Prominutí se ovšem vztahuje pouze na doklady prokazující způsobilost sňatečnou a 

nikoliv doklady prokazující totožnost snoubenců.
48

 

2. 6. Formy sňatku 

OZ dává budoucím manželům možnost zvolit si jednu ze dvou forem sňatku, 

kterými jsou občanský, neboli civilní, sňatek a sňatek církevní. Vládou schválený věcný 

záměr OZ
49

 ovšem počítal pouze se sňatkem civilním, který měl jako jediný vyvolávat 

statusové účinky. „V samém závěru příprav návrhu nového civilního kodexu bylo 

politicky rozhodnuto, že vhodnější je řešení, které občanským sňatkům postaví na roveň 

některé sňatky církevní, a to s ohledem na sociální citlivost odlišného státního zásahu 

do soukromého života osob poté, co byly církevní sňatky s právně statusovými účinky do 

našeho právního řádu v roce 1992 zavedeny.“
50

 

 

Občanský a církevní sňatek se od sebe liší v tom, před kterým orgánem 

snoubenci projevují svou vůli manželství uzavřít. Vzájemným vztahem těchto dvou 

                                                 
47

 ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanský zákoník, Komentář, Svazek II. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014,  s. 

23. 

48
 ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanský zákoník, Komentář, Svazek II. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014,  s. 

24. 
49

 Usnesení č. 345 z 18. Dubna 2001. 
50

 ELIÁŠ, Karel, et al. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Praha : 

Sagit, 2012, s. 288. 
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forem sňatku se pak zabývá § 670 OZ, který uvádí, že jestliže uzavřou snoubenci sňatek 

občanský, pak následné náboženské obřady, které by manželství potvrzovaly, nejsou 

z právního hlediska relevantní a žádné právní následky tak vyvolat nemohou. Stejně tak 

tomu je u církevního sňatku. V případě jeho uzavření nelze následně manželství uzavřít 

formou sňatku civilního.  

2. 6. 1. Občanský sňatek  

Dle § 658 odst. 1 OZ u civilního sňatku projevují snoubenci svou vůli do 

manželství vstoupit osobně před orgánem veřejné moci, provádějícím sňatečný obřad
51

. 

Kdo tímto oddávajícím úřadem je, stanoví zvláštní právní předpisy
52

. Při obřadu se 

rovněž vyžaduje přítomnost úředníka matričního úřadu, tedy matrikáře. 

 

Z dikce § 663 OZ vyplývá, že orgán veřejné moci příslušný k provádění 

sňatečného obřadu rovněž určí místo jeho konání. Takovým místem bývá zpravidla 

oddací síň v budově obecního úřadu či popřípadě jiné místo, které obecnímu úřadu 

slouží k uzavírání manželství. Při určování místa konání sňatečného obřadu samozřejmě 

úřad zohlední i vůli budoucích manželů.  

2. 6. 2. Církevní sňatek  

V letech 1950 až 1992 nebylo podle našeho právního řádu možné uzavřít sňatek 

formou sňatku církevního a právní úprava znala pouze formu sňatku občanského, která 

tak byla obligatorní. Změnu přinesl až zákon č. 234/1992 Sb., kterým byl novelizován 

zákon o rodině
53

. Jak již řečeno výše, OZ tuto úpravu nakonec převzal.  

 

Pro církevní sňatek je charakteristické, že snoubenci osobně projeví vůli, že 

spolu vstupují do manželství před orgánem církve nebo náboženské společnosti (dále 

jen „oprávněná církev“)
54

. Kdo je pověřen v rámci té či oné církve oddávat, je 

                                                 
51

 Oddávajícím je tedy představitel orgánu veřejné moci. 

52
 V případě občanského sňatku zákon o rodině poměrně rozsáhle a zbytečně ustanovoval, před kým se 

prohlášení o uzavření manželství činí. 

53
 HRUŠÁKOVÁ, Milana; KRÁLÍČKOVÁ, Zdena. České rodinné právo. 2., opravené a doplněné 

vydání. Brno : Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, 2001, s. 59. 

54
 § 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a 
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ponecháno na vnitřních předpisech konkrétních oprávněných církví. „Zákonným 

zmocněním oddávat se církevní orgán nestává ani státním orgánem, ani orgánem plnící 

funkci státního orgánu. Jde stále o církevní orgán, který plní funkci, kterou má právě 

jako takový. Jeho výsada spočívá pouze v tom, že úřední akt, který by byl jinak uznán 

jen církví, je státem povýšen na akt, který uznává i stát sám.“
55

 Co se místa konání 

obřadu týče, ponechává OZ dle § 663 odst. 2 úpravu na vnitřních předpisech dané 

oprávněné církve.  

 

Aby vůbec mohl být sňatek církevní formou uzavřen, je potřeba ještě splnit 

jednu zvláštní podmínku. Tou je, aby budoucí manželé oddávajícímu předložili 

osvědčení, které vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu má být toto manželství 

uzavřeno. Je nutné, aby vydané osvědčení obsahovalo potvrzení o tom, že byly 

snoubenci splněny zákonné požadavky pro uzavření manželství. Osvědčení nesmí být 

starší šesti měsíců (§ 666 odst. 1 OZ)
56

. 

 

Oddávající má po sňatku rovněž povinnost charakteristickou pouze pro sňatek 

církevní. § 666 odst. 2 OZ stanoví, že musí do tří pracovních dnů od uzavření 

manželství doručit příslušnému matričnímu úřadu protokol o uzavření manželství, 

obsahující skutečnosti uvedené v zákoně o matrikách.
57

  

2. 6. 3. Sňatek uzavřený ve zvláštních situacích 

a) sňatek v přímém ohrožení života snoubence 

Vzhledem k závažnosti situace, je-li jeden ze snoubenců či oba v přímém 

ohrožení na životě
58

, je na místě, aby v takové chvíli byl celý proces uzavírání 

manželství zjednodušen. Takovou situaci upravuje OZ v ustanovení § 667. Ovšem na 

                                                                                                                                               
náboženských společností a o změně některých zákonů: „Registrovaná církev a náboženská společnost 

může za podmínek stanovených tímto zákonem k plnění svého poslání získat oprávnění k výkonu těchto 

zvláštních práv konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky podle zvláštního předpisu.“ 

55
 RADVANOVÁ Senta, et al. Občanské právo hmotné 3: Díl čtvrtý: Rodinné právo. 5. jubilejní 

aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2009, s. 30. 

56
 OZ prodloužil lhůtu o tři měsíce oproti lhůtě, kterou obsahoval zákon o rodině. 

57
 Protokol musí splňovat náležitosti podle § 20 odst. 1 a § 40, § 33 až § 38 zákona o matrikách. 

58
 Rovněž nazýván matrimonium in extremis temporalis či matrimonium in articulo mortis. 
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které případy se pojem přímého ohrožení života vztahuje, zákon neuvádí. Zcela 

bezpochyby půjde o případy, kdy hrozí reálná obava, že by se snoubenec nemusel 

obřadu dožít, i když nakonec nemusí nastat situace, že by po uzavření manželství 

skutečně zemřel.
59

  

 

V této výjimečné situaci se může sňatečný obřad uskutečnit před každým 

orgánem podle § 658 OZ, případně i před jiným úřadem podle zvláštních předpisů, a to 

na kterémkoliv místě. Úprava se vztahuje jak na sňatek občanský, tak na sňatek 

církevní. Při uzavírání manželství tímto způsobem se nevyžaduje, aby byl přítomen 

matrikář, a není rovněž nutné předložit jinak požadované doklady.  

 

OZ myslí i na situace, kdy by bylo třeba uzavřít takto manželství mimo území 

České republiky. Způsobilost oddávat snoubence v ohrožení života má velitel 

námořního plavidla, které pluje pod vlajkou České republiky, či velitel letadla 

zapsaného v leteckém rejstříku České republiky. Mohou tak učinit bez ohledu na to, zda 

jsou osoby uzavírající manželství státními občany České republiky, či nikoliv. Další 

takovou pověřenou osobou je velitel vojenské jednotky České republiky v zahraničí, ten 

však může snoubence oddat jen v případě, že alespoň jeden z nich je naším státním 

občanem.  

b) sňatek mimo území republiky 

Česká právní úprava dává v § 668 OZ snoubencům možnost vstoupit do 

manželství i v cizině
60

. Mimo území České republiky lze tak celebrovat buď před naším 

konzulárním úřadem, nebo před diplomatickou misí
61

. Stejně tak je možné uzavřít 

manželství i podle práva cizího státu před jeho místním úřadem či církví. Rozhodnou-li 

se tak snoubenci, bude se jejich způsobilost uzavřít manželství a podmínky jeho 

platnosti řídit dle ustanovení § 48 ZMPS právem státu, jehož jsou občany. Forma 

takového sňatku se naopak řídí právním řádem právě toho státu, na jehož území se 

                                                 
59

 HRUŠÁKOVÁ, Milana; KRÁLÍČKOVÁ, Zdena. České rodinné právo. 2., opravené a doplněné 

vydání. Brno : Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, 2001, s. 61 – 62.  

60
 Z dikce § 668 OZ vyplývá, že alespoň jeden z nich musí být státním občanem České republiky. 

61
 Ti jsou způsobilý snoubence oddat na základě ustanovení čl. 5 písm. f) Vídeňské úmluvy o 

konzulárních stycích, publikované pod č. 32/1969 Sb. 
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rozhodnou snoubenci do manželství vstoupit.  

c) zastoupení při sňatku 

Prolomení zásady, že snoubenci musí svou vůli před příslušným orgánem 

projevit osobně, představuje § 669 OZ, který dává možnost nechat se při sňatečném 

projevu zastoupit zmocněncem. Zmocněncem může být zastoupen pouze jeden ze 

snoubenců, nikoliv oba. Děje se tak ve výjimečných případech na žádost snoubenců 

adresovanou místně příslušnému krajskému úřadu
62

. Krajský úřad udělí povolení 

v rámci správního řízení, vůči jehož rozhodnutí je tak možné se odvolat. Tato žádost 

musí být opřena o důležité důvody. Důležitost takových důvodů je předmětem 

správního uvážení a na vydání povolení není právní nárok. Podstatným důvodem by dle 

doktríny mohl být například dlouhodobý pobyt jednoho ze snoubenců mimo místo, kde 

bude manželství uzavřeno. Logicky by muselo však jít o situaci, kdy by jeho dostavení 

se na místo obřadu bylo velmi komplikované
63

.  

 

Oproti právní úpravě účinné před 1. 1. 2014 není nutností, aby byl zmocněnec 

stejného pohlaví jako osoba zmocnitele. Důvodová zpráva k OZ
64

 přináší jako argument 

zásadu rovnosti obou pohlaví a „údajné estetické důvody nemohou tento stěžejní princip 

mezilidských vztahů daný ústavním pořádkem potlačit“. 

 

Plná moc, na jejímž základě zmocněnec jedná, musí krom obecných náležitostí 

obsahovat dle § 669 odst. 2 OZ údaje, které bez jakýchkoli pochybností prokazují 

totožnost obou snoubenců i totožnost zmocněnce
65

. V plné moci je rovněž třeba uvést 

„ty skutečnosti, z nichž krajský úřad dovodí, zda důvody pro sňatek v zastoupení jsou 

                                                 
62

 Tedy nadřízenému úřadu obecního úřadu, v jehož obvodu má být manželství uzavřeno. 

63
 ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanský zákoník, Komentář, Svazek II. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014,  s. 

34. 

 
64

ELIÁŠ, Karel, et al. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Praha : 

Sagit, 2012, s. 293. 

65
 dle § 669 odst. 2 OZ musí plná moc obsahovat „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.“ 
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skutečně důležité“
66

. Po formální stránce pak zákon vyžaduje její písemnou formu 

s úředně ověřeným podpisem
67

.  

 

Udělená plná moc může být samozřejmě zmocnitelem odvolána. Podle dikce § 

669 odst. 3 OZ je pak toto odvolání účinné pouze tehdy, jestliže se o něm druhý 

snoubenec dozví předtím, než svou vůli uzavřít manželství projeví. Zastoupení i plná 

moc mohou s přihlédnutím k předmětné statusové záležitosti zaniknout i jinak.
68

 

2. 7. Způsobilost uzavřít manželství a zákonné překážky manželství 

Způsobilý uzavřít manželství je pouze ten, komu v tom nebrání zákonné 

překážky, tzv. impedimenta matrimonii. Tyto zábrany „představují okolnosti, které mají 

zásadní vliv na bezvadnost manželství. Existence zakázaného (čili manželství 

překážejícího) stavu představuje důvod pro prohlášení manželství za neplatné.“
69

 

Skutečnostmi zapříčiňujícími nezpůsobilost uzavřít manželství jsou nedostatek věku, 

nedostatek svéprávnosti, dříve uzavřené a dosud trvající manželství, registrované 

partnerství či obdobný svazek uzavřený v zahraničí, který stále trvá, příbuzenství, stejně 

tak jako poručenství, svěření do péče anebo pěstounství. 

 

Jak bylo řečeno výše, v první řadě se jedná o překážku nesplnění kumulativně 

stanovené podmínky nezletilosti a nedosažení plné svéprávnosti
70

. To znamená, že 

způsobilost uzavřít manželství má osoba, která sice není zletilá, avšak je již svéprávná. 

Zletilost se běžně nabývá dosažením osmnáctého roku věku a člověk se stává 

svéprávným právě tímto okamžikem. Nabytí svéprávnosti před dovršením tohoto věku 

                                                 
66

 ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanský zákoník, Komentář, Svazek II. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014,  s. 

35. 

67
„S ohledem na nedostatek jiné pomůcky je třeba dovodit, že se rozumí podpisy všech tří zúčastněných 

osob, tedy obou snoubenců a zmocněnce.“ (ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanský zákoník, Komentář, Svazek 

II. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014,  s. 35) 

68
 Například smrtí jednoho či obou snoubenců. 

69
 ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanský zákoník, Komentář, Svazek II. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014,  s. 

38. 

70
 Svéprávnost dle § 15 odst. 2 OZ chápeme jako: „způsobilost nabývat pro sebe vlastním jednáním práva 

a zavazovat se k povinnostem (právně jednat).“   
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lze nabýt přiznáním zletilosti či právě uzavřením manželství
71

. Ve výjimečných 

případech tak může soud svým rozhodnutím povolit uzavřít manželství nezletilému, 

který plně svéprávným není, avšak dovršil šestnácti let. Soud takto rozhodne pouze za 

předpokladu, že pro to shledá důležité důvody, kterým může být například těhotenství 

snoubenky. V případě, že by osoba nezletilá, která zároveň svéprávnost nenabyla, do 

manželství vstoupila, jednalo by se o manželství vadné a soud by na návrh kohokoliv, 

kdo by prokázal právní zájem, manželství prohlásil za neplatné
72

.  

 

Druhou takovou překážkou je omezená svéprávnost. Dle ustanovení § 673 OZ je 

manželství zapovězeno osobám, jejichž svéprávnost byla v oblasti manželství 

omezena
73

. Stejně tak nemůže logicky uzavřít manželství někdo, komu byla svéprávnost 

omezena pro veškeré právní jednání.  

 

Následujícím takovým požadavkem je realizace pro naši společnost tradičního 

principu monogamie vycházejícího z evropské židovsko-křesťanské kultury
74

. 

Zajímavostí může být, že poslední vědecké výzkumy ukazují, že monogamie je 

historicky uplatňována poměrně nedlouho
75

. OZ tuto zásadu reflektuje v ustanovení § 

674. Manželství tedy nemůže být uzavřeno s osobou, která již dříve uzavřela 

manželství, registrované partnerství či jiný obdobný svazek v zahraničí
76

. Samozřejmě 

za předpokladu, že toto manželství, registrované partnerství anebo v zahraničí uzavřený 

obdobný svazek nadále trvají. Význam této zásady lze vyvodit i z toho, že mu poskytuje 

ochranu nejen právo občanské, ale i právo trestní
77

. 

                                                 
71

 Takto nabytá svéprávnost se zánikem manželství ani jeho prohlášením za neplatné nepozbývá. 

72
 Neplatnosti manželství je věnována kapitola č. 3. 2. 

73
 OZ oproti právní úpravě účinné před 1. 1. 2014 institut zbavení svéprávnosti nezná. Je však možné 

vyslovit omezení svéprávnost pouze pro jednotlivé otázky, právě například pro statusovou oblast 

manželství.  

74
 RADVANOVÁ Senta, et al. Občanské právo hmotné 3: Díl čtvrtý: Rodinné právo. 5. jubilejní 

aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2009, s. 22. 

75
 PLECITÝ, Vladimír, et al. Základy rodinného práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, s. 19 – 20.  

76
 Takovým obdobným svazek je například občanský pakt solidarity ve Francii. 

77
 § 194 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku stanoví, že „kdo za trvání svého manželství uzavře 

manželství jiné, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. Stejně bude potrestán, kdo uzavře 

manželství s osobou, která je již v manželství jiném.“ 
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Dle § 675 OZ taktéž nelze, aby uzavřeli manželství ti, kteří jsou v příbuzenském 

poměru. Je zakázáno uzavřít manželství mezi předky a potomky
78

 či navzájem mezi 

sourozenci, ať již plnorodými, nebo polorodými. Rovněž se toto ustanovení týká osob, 

jejichž příbuzenství vzniklo osvojením. Doktrína se ovšem v souladu se zahraniční 

úpravou přiklání k názoru, že by z důvodů hlavně biologických měla být možnost 

uzavření manželství omezena i na širší okruh příbuzenství
79

. 

 

Poslední zákonnou překážkou manželství je překážka v závislosti postavení. 

Spolu do manželství nemohou vstoupit poručník s poručencem anebo dítě a osoba, do 

jejíž péče bylo dítě svěřeno. Totéž platí pro pěstouna a svěřené dítě. Jedná se totiž o 

případy, kdy jedna z osob je závislá na té druhé. Tento poměr ovšem končí nabytím 

zletilosti. Tyto osoby mají také možnost požádat soud, aby jejich právní poměr zrušil a 

posléze mohou manželství bez problémů uzavřít.  Ustanovení § 676 OZ je pro 

manželství novinkou, zákon o rodině tuto situaci neupravoval. 

3. Zdánlivé manželství a neplatnost manželství 

Mimo další novinky uvedené níže nelze nechat bez povšimnutí, že řízení týkající 

se problematiky zdánlivého manželství, tedy řízení o určení, zda tu manželství je, či 

není, a řízení o neplatnosti manželství byly k 1. 1. 2014 vyjmuty z OSŘ a jsou nově 

upraveny v ZZŘ. Obě tato řízení se nachází ve zvláštní části tohoto zákona, hlavě páté, 

zabývající se řízením ve věcech rodinněprávních. Konkrétně je pak nalezneme 

v pododdíle druhém s názvem řízení ve statusových věcech manželských.   

3. 1. Zdánlivé manželství 

Označení zdánlivé manželství přináší OZ jako nové. V zákoně o rodině se tato 

problematika nazývala neexistence manželství
80

. Podle důvodové zprávy k OZ bylo 

zjevné, že tento institut vyžadoval odlišné pojetí, stejně tak jako novou právní úpravu. 

                                                 
78

 V souvislosti s ustanovením § 772 a 773 OZ se jedná a prvostupňové a druhostupňové příbuzné 

v přímé linii. 

79
 ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanský zákoník, Komentář, Svazek II. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014,  s. 

45. 

80
 Neexistenci manželství byla v zákoně o rodině upravena v § 17a. 
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Vzhledem k absenci úpravy zdánlivého (neexistenci) manželství v zahraničních 

právních úpravách, se autoři OZ domnívají, že náš přístup byl ve srovnání s cizinou 

naprosto neobvyklý a navíc vadný
81

. Tzv. zdánlivé manželství, jinak také matrimonium 

non-existens či non matrimonium, znamená, že se manželství pouze zdánlivě jako 

manželství jeví, avšak ve skutečnosti právně neexistuje. Jednání, které se tak zdálo jako 

sňatečné prohlášení, nebude vyvolávat žádné právní následky, protože je z právního 

hlediska ničím.
82

  

 

§ 677 odst. 1 OZ uvádí, že manželství nevznikne v případě, že u jedné z osob či 

obou osob chtějících manželství uzavřít „nebyly v projevu vůle o vstupu do manželství 

nebo ve sňatečném obřadu nebo v souvislosti s ním splněny takové náležitosti, na jejichž 

splnění je k tomu, aby manželství vzniklo, nutno bezvýhradně trvat“. Z právní úpravy 

tak vyplývá, že se nejedná o všechny náležitosti vzniku manželství, ale pouze ty 

největšího významu.
83

 Manželství by tak bylo putativní, pokud by ho chtěly uzavřít 

osoby mladší šestnácti let anebo osoby stejného pohlaví.  

 

Toto ustanovení se rovněž může týkat náležitostí sňatečného projevu vůle do 

manželství vstoupit
84

. Vůle musí být projevena úplně a vážně. Vážnost projevu vůle 

spočívá v tom, že projev není činěn simulovaně, tzv. „na oko“, ale je činěn se záměrem 

skutečně do manželství vstoupit. 

 

A konečně jde o zdánlivé manželství v případě nedodržení náležitostí samotného 

sňatečného obřadu. Jedná se hlavně o to, že musí být manželství uzavřeno v přítomnosti 

matrikáře a před příslušným orgánem veřejné moci.  

                                                 
81

ELIÁŠ, Karel et al. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Praha : 

Sagit, 2012, s. 296. 

82
 Bude tomu tak stejně jako u zdánlivého právního jednání upraveného v § 551 a násl.  OZ. 

83
 „Jsou to takové náležitosti, bez jejichž naplnění by došlo k narušení veřejného pořádku, neboť právě 

k zachování veřejného pořádku jsou tyto náležitosti právem výslovně stanoveny.“ (ŠVESTKA, Jiří, et al. 

Občanský zákoník, Komentář, Svazek II. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014,  s. 51.) 

84
 Vzhledem k § 684 OZ se ovšem nejedná o případy, kdy je projev vůle manželství uzavřít činěn pod 

nátlakem nebo v důsledku omylu. V těchto případech se totiž nejedná o zdánlivé manželství, ale o 

neplatnost manželství.   
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§ 677 odst. 2 OZ uvádí zvláštní podmínky, které je nutné dodržet u církevních 

sňatků. Církevní sňatek musí být uzavřen před orgánem církve, která je k celebrování 

manželství oprávněna. Stejně tak by znamenalo v případě církevního sňatku domnělé 

manželství to, kdyby se ho někdo pokusil uzavřít bez osvědčení matričního úřadu či by 

bylo osvědčení starší šesti měsíců
85

.  

 

Právě proto, že zdánlivé manželství nastává při nedodržení výše uvedených 

náležitostí přímo ze zákona, nevyžaduje se rozhodnutí soudu o neexistenci manželství. 

Kdyby bylo takové rozhodnutí přece jen vydáno, jeho charakter by tak byl pouze 

deklaratorní.
86

 Soud takové rozhodnutí vydá v případě, že zde existují například 

pochybnosti, a může tak dle ustanovení § 678 OZ činit i bez návrhu.  

 

OZ oproti právní úpravě účinné před 1. 1. 2014
87

 nově obsahuje ustanovení, 

které řeší následky toho, když soud určí, že manželství není. Dle § 679 OZ v případě, že 

osoby, které spolu uzavřely zdánlivě manželství, jehož neexistenci soud vysloví, spolu 

předtím počaly dítě, je na soudu, aby vyřešil otázku otcovství a práva a povinnosti 

k tomuto dítěti. Majetková práva těchto osob se posuzují individuálně podle jejich 

charakteru. Jestliže nepřichází v úvahu jiné řešení, postupuje se podle ustanovení 

upravujících bezdůvodné obohacení. § 679 odst. 2 OZ dále uvádí, že „v těchto 

záležitostech je třeba brát ohled na muže nebo ženu jednající v dobré víře, jakož i na 

práva a právní zájmy společných dětí a třetích osob“. 

                                                 
85

 Dle § 677 odst. 2 OZ by toto osvědčení nebylo nutné v případě, že by se sňatečný obřad prováděl v 

případě přímého ohrožení života snoubence. 

86
ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanský zákoník, Komentář, Svazek II. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014,  s. 

54. 

87
 I přes absenci tohoto ustanovení bylo tímto způsobem řešení vyslovení neexistence pro praxi i teorii 

samozřejmostí. (ELIÁŠ, Karel et al. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a 

rejstříkem. Praha : Sagit, 2012, s. 296.) 
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3. 2. Neplatnost manželství 

Vstoupí-li do manželství někdo, komu v tom brání zákonná překážka
88

, prohlásí 

soud dle § 680 OZ toto manželství za neplatné. Znamená to tedy, že do chvíle, než soud 

manželství za neplatné prohlásí, považuje se za platné. Rozhodnutí má tedy 

konstitutivní povahu. Po tom, co bylo manželství za neplatné prohlášeno, hledí se na něj 

jako na neuzavřené (§ 681 OZ)
89

.   

 

Návrh na prohlášení manželství za neplatné pak může podat každý, kdo na tom 

má právní zájem. Takový právní zájem mohou mít typicky například dědicové nebo 

různí příbuzní. Rovněž může mít takový zájem stát, a to v souvislosti s daněmi či 

sociálními dávkami.
90

 Výjimkou, kdy soud prohlašuje neplatnost i bez návrhu, jsou dva 

případy.  Prvním je případ, kdy manželství uzavřou příbuzní v zapovězeném stupni či 

linii
91

. Druhou výjimku představuje překážka dalšího osobního statusového svazku.
92

 

Úprava v ustanovení § 685 OZ připouští, aby v obou těchto situacích bylo manželství 

prohlášeno za neplatné, i kdyby již předtím zaniklo.  

 

§ 682 OZ uvádí, že nelze prohlásit manželství za neplatné, když došlo k nápravě. 

Tzv. konvalidace v praxi znamená jakési zhojení vady toho onoho manželství. Nikdy 

ovšem nelze konvalidovat manželství, které je vadné díky překážce pokrevního 

příbuzenství
93

. Náprava však může spočívat například v tom, že zákonná překážka 

                                                 
88

 Více v kapitole č. 2. 7.  

89
 To znamená, že na zúčastněné osoby se hledí jako kdyby manžely nikdy nebyly. V případě, že tak 

učinily prohlášení o příjmení dle § 660 až § 662 OZ, příjmení se opět změní na to původní.  

90
 ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanský zákoník, Komentář, Svazek II. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014,  s. 

58. 

91
 Tedy podle § 675 OZ nemohou mezi sebou uzavřít manželství předci a potomci či sourozenci. U osob, 

jejichž příbuzenství vzniklo osvojením, platí totéž. 

92
 § 674 OZ: „Manželství nemůže uzavřít osoba, která již dříve manželství uzavřela, ani osoba která již 

vstoupila do registrovaného partnerství nebo jiného obdobného svazku uzavřeného v zahraničí, a toto 

manželství, registrované partnerství nebo jiný obdobný svazek uzavřený v zahraničí trvá.“ 

93
 Dalo by se uvažovat o konvalidaci manželství, kterému stojí v cestě vada příbuzenství vzniklého 

osvojením. V tomto případě by bylo třeba osvojení zrušit.  
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manželství v podobě jiného statusového svazku
94

 přestane existovat, protože tento 

statusový svazek bude zrušen, prohlášen za neplatný nebo zanikne smrtí. Stejně tak by 

tomu bylo u zápovědi podle § 676 OZ, a to kdyby takové závislé postavení zaniklo, 

popřípadě bylo zrušeno. 

 

Dle § 683 OZ ještě existují dva zvláštní případy, kdy manželství nelze prohlásit 

za neplatné. Jestliže uzavřel manželství někdo, komu v tom bránila zákonná překážka 

nedostatku věku
95

, a rovněž zde byla absence rozhodnutí soudu o povolení uzavřít 

manželství nezletilému (§ 672 odst. 2 OZ) nebo ho uzavřela osoba, která byla omezena 

ve své svéprávnosti v této oblasti, je možná konvalidace manželství z důvodu, že 

manželé počnou dítě, které se narodí živé.  

 

Naopak soud prohlásí manželství za neplatné, jestliže byl projev vůle o uzavření 

manželství učiněn dle § 684 odst. 1 OZ „pod nátlakem, spočívajícím v užití násilí nebo 

vyhrožováním násilím“
96

 či byl tento projev učiněn na základě omylu „o totožnosti 

snoubence nebo o povaze sňatečného právního jednání“. Takový návrh může podat ten 

z manželů, který sňatečnou vůli projevil za výše uvedených okolností. Takto se 

domáhat neplatnosti je možné ve lhůtě jednoho roku. Tato časová lhůta má chránit 

svazek, v němž manžel, který se domáhá neplatnosti, dobrovolně zůstal i přesto, že do 

manželství nevstoupil zcela svobodně či v omylu.
97

  Podle dikce ustanovení § 684 odst. 

2 OZ v těchto speciálních případech prohlásí soud manželství za neplatné i tehdy, 

jestliže manželství zaniklo smrtí manžela dříve, než skončilo řízení o neplatnost 

manželství, které bylo zahájeno na návrh druhého manžela
98

.  Podle stejného ustanovení 

tak soud učiní také „pokud potomci manžela, který podal návrh na prohlášení 

                                                 
94

 § 674 OZ. 

95
 Avšak v souvislosti s ustanovením § 672 odst. 2 OZ je starší šestnácti let. 

96
 Tato hrozba nemusí pocházet pouze od druhého snoubence, ale může pocházet i od cizích osob. 

(ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanský zákoník, Komentář, Svazek II. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014,  s. 

64.) 

97
 ELIÁŠ, Karel. et al. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského 

zákoníku. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2013, s. 165. 

98
 Tedy zemřel opačný manžel od toho manžela, který návrh podal.  
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manželství za neplatné, navrhnou do jednoho roku po jeho smrti, aby soud prohlásil 

manželství za neplatné“.   

 

Jestliže bylo podle výše popsaných pravidel manželství prohlášeno za neplatné, 

je dle § 686 odst. 1 OZ potřeba vyřešit i následující záležitosti, kterými jsou práva a 

povinnosti muže a ženy ke společnému narozenému dítěti anebo práva a povinnosti 

majetkové povahy. Stejně jako pro předchozí úpravu obsaženou v zákoně o rodině v § 

17 odst. 2 platí, že pro tyto situace se obdobně použijí ustanovení upravující postup při 

rozvodu manželství. V obou případech lze totiž sledovat poměrně velkou podobnost.
99

 § 

686 odst. 2 OZ dále stanoví, že v případě prohlášení manželství za neplatné podle § 684 

OZ, tedy pro vady vůle, je při rozhodování o výše uvedených otázkách nutné brát zřetel 

na toho, kdo jednal v dobré víře.    

4. Povinnosti a práva manželů  

Na první pohled zřejmou změnou proti předešlé právní úpravě je komplexní 

řešení práv a povinností manželů, která se nachází v části druhé, dílu čtvrtém OZ. 

Předešlá právní úprava byla k nalezení jak v zákoně o rodině, tak i zákoně č. 40/1964 

v občanském zákoníku
100

. Dalo by se říci, že OZ přinesl řešení přehlednější, které 

odpovídá nynějším trendům.
101

 OZ pak dělí povinnosti a práva manželů do dvou oddílů. 

I přesto, že v zásadě vychází z předešlé právní úpravy, přináší s sebou i některé 

novinky, kterým se budu věnovat detailněji dále v této kapitole.  

 

Soubor povinností a práv mezi manžely vzniká uzavřením manželství a vztahuje 

se výhradně na jeho existenci, proto i se zánikem manželství zanikají. Nejvhodnějším 

dělením těchto povinností a práv se jeví tradiční dělení na povinnosti a práva osobního 

                                                 
99

 ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanský zákoník, Komentář, Svazek II. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014,  s. 

67 – 69. 

100
 Dále jen „obč. zák.“  

101
 ELIÁŠ, Karel, et al. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Praha : 

Sagit, 2012, s. 299. 
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charakteru, osobně-majetkové (tedy smíšené) povinnosti a práva a povinnosti a práva 

majetkové povahy.
102

  

4. 1. Povinnosti a práva osobního charakteru 

Tento soubor povinností a práv nalezneme v ustanoveních § 687 až § 689 OZ. 

Vyznačuje se mimo jiné i tím, že je nelze díky své obecnosti přímo vynutit
103

. Dle mého 

názoru by se dalo konstatovat, že tato oblast povinností a práv tak spíše představuje 

jakýsi morální apel na manžely, jak by se k sobě v manželství měli chovat. Sankce za 

neplnění těchto povinností by však mohly mít jistou sekundární povahu, například ve 

formě důvodu k rozvodu.
104

   

4. 1. 1. Rovnost manželů a jejich základní povinnosti a práva 

Dle § 687 OZ mají muž a žena v manželství rovné postavení. Ustanovení o 

rovných povinnostech a právech manželů reflektuje pro naši společnost již tradiční a 

samozřejmou zásadu rovnoprávnosti obou pohlaví a zákazu diskriminace
105

.  

 

Současná právní úprava přináší jako základní pravidlo v manželství vzájemnou 

úctu mezi manžely
106

. Rovněž je zcela logicky požadováno, aby spolu manželé žili a 

byli si věrni. Povinnost spolu žít může být vykládána šířeji než pouze to, že jsou spolu 

manželé povinni bydlet v jedné domácnosti. Pro dnešní společnost totiž není cizím 

jevem například to, že jeden z manželů žije dlouhodobě na jiném místě kvůli svému 

zaměstnání.
107

 Požadavek spolu žít, dle mého názoru, spíše směřuje k tomu, aby měli 

                                                 
102

 RADVANOVÁ Senta, et al. Občanské právo hmotné 3: Díl čtvrtý: Rodinné právo. 5. jubilejní 

aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2009, s. 49 – 50. 

103
 ELIÁŠ, Karel, et al. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Praha : 

Sagit, 2012, s. 298 – 299. 

104
 RADVANOVÁ Senta, et al. Občanské právo hmotné 3: Díl čtvrtý: Rodinné právo. 5. jubilejní 

aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2009, s. 51. 

105
 Viz ustanovení čl. 1 a 3 LZPS či například čl. 23 odst. 4 Paktu o občanských a politických právech 

z roku 1976, publikovaném pod č. 120/1976 Sb. 

106
 § 18 zákona o rodině, který upravoval základní práva a povinnosti mezi manžely, požadavek vzájemné 

úcty mezi manžely neobsahoval.  

107
 HRUŠÁKOVÁ, Milana, et al. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. 

vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 53 – 55.  
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mezi sebou manželé jisté citové vazby a byli si vzájemně blízcí. Požadavek na věrnost 

obou manželů vychází již ze samotné podstaty manželství a principu monogamie. 

Bohužel právě nevěra je dle statistických údajů Českého statistického 

úřadu nejrozšířenější konktrétně formulovaná příčina rozvodů.
108

  Kromě toho jsou 

manželé povinni vzájemně respektovat svou důstojnost a podporovat se
109

. Zde jistě 

nejde o podporu pouze materiální, ale například i podporu emočního rázu.
110

 

 

A konečně jsou manželé povinni dle § 687 OZ „vytvářet zdravé rodinné 

prostředí a společně pečovat o děti“. Toto ustanovení se ovšem nevztahuje jen na děti, 

které se narodily těm či oněm manželům, ale i na děti z předchozích manželství, na děti 

které mají manželé kupříkladu v pěstounské péči, nebo na děti, které si manželé 

osvojili.
111

  

4. 1. 2. Sdělování údajů mezi manžely 

OZ ve srovnání s úpravou obsaženou v zákoně o rodině nově stanoví, že 

manželé mají právo jeden od druhého požadovat sdělení určitých informací. Jak z dikce 

ustanovení § 688 OZ vyplývá, nejedná se tedy o povinnost jednoho manžela informovat 

druhého, ale o právo mezi manžely požadovat sdělení těchto informací. Jedná se předně 

o údaje o vlastních příjmech a stavu vlastního jmění. Ustanovení se tak vztahuje na 

jmění, které nemají manželé společné, respektive není součástí společného jmění 

manželů.
112

 Každý manžel má stejně tak právo, aby ho druhý manžel informoval o 

svých pracovních, studijních či podobných aktivitách, a to jak momentálních, tak těch, o 

kterých uvažuje do budoucna. 

                                                 
108

 Český statistický úřad. Český statistický úřad [online]. 19. 8. 2013 [cit. 2014-07-10]. Rozvodovost. 

Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/rozvodovost>  
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 Zákon o rodině v § 18 namísto „podporovat se“ uváděl „pomáhat si“.  
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 RADVANOVÁ Senta, et al. Občanské právo hmotné 3: Díl čtvrtý: Rodinné právo. 5. jubilejní 

aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2009, s. 51. 
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 ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanský zákoník, Komentář, Svazek II. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014,  s. 

72. 
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 ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanský zákoník, Komentář, Svazek II. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014,  s. 
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4. 1. 3. Zohledňování zájmu rodiny  

S výše uvedenými pravidly souvisí i ustanovení § 689 OZ, které po manželech 

požaduje, aby při výběru „svých pracovních, studijních a podobných činností“ brali 

ohled na zájmy druhého manžela, nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti a 

které žije spolu s manžely v rodinné domácnosti, společné rodiny a jejích případných 

dalších členů. Toto ustanovení slouží k tomu, aby manželé vždy zvážili a plně si 

uvědomili, jaký vliv může mít volba jejich aktivit na chod rodiny a rodinné zázemí po 

všech stránkách. 

4. 2. Povinnosti a práva osobně-majetkové povahy 

4. 2. 1. Uspokojování potřeb rodiny 

§ 690 OZ zavazuje manžele k tomu, aby přispívali „na potřeby života rodiny a 

potřeby rodinné domácnosti
113

 podle svých osobních a majetkových poměrů, schopností 

a možností tak, aby životní úroveň všech členů rodiny byla zásadně srovnatelná.“ Pod 

potřebami rodiny je třeba si představit nejen materiální stránku věci, ale i ostatní 

záležitosti, které rodina k životu potřebuje, jako například zajišťování řádného chodu 

společné domácnosti nebo starání se o děti
114

. To ostatně potvrzuje i věta druhá tohoto 

ustanovení, která uvádí, že „poskytování majetkových plnění má stejný význam jako 

osobní péče o rodinu a její členy“. Nelze tedy vyzdvihovat materiální zajištění rodiny 

nad osobní péčí anebo naopak.  

 

Může však nastat ale i situace, kdy manželé rodinnou domácnost nemají a tedy 

spolu ani nežijí. Ustanovení § 691 odst. 1 OZ tak reaguje na bohužel čím dál častější 

                                                 
113

 Výraz „rodinná domácnost” není nikde v zákoně definován. Nelze ho zaměňovat či vykládat v 

souvislosti s pojmem „obvyklé vybavení domácnosti“, který nalezneme v § 698 odst. 1 OZ. Rodinná 

domácnost by se dala podle M. Zuklínové vyložit jako „místo, kde manželé či rodina žijí, kde žije dotyčné 

životní společenství charakterizované tím, že jeho členové tak či onak k sobě patří způsobem, který se 

navenek jeví jako rodina v obvyklém slova smyslu“. (ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanský zákoník, Komentář, 

Svazek II. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014,  s. 74.) 
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Sagit, 2012, s. 300. 
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trend předcházející konci manželství či případy tzv. mrtvých manželství
115

. V těchto 

případech nese každý z manželů náklady na svou domácnost sám. I v takové situaci 

ukládá zákon manželům povinnost, aby jeden druhému pomáhali a taky se mezi sebou 

podporovali. § 691 odst. 2 OZ myslí i na komplikace, které mohou nastat, jestliže jeden 

z manželů opustí společnou rodinnou domácnost, „aniž k tomu má důvod zvláštního 

zřetele hodný a odmítá se vrátit“, a s druhým manželem žije jejich společné dítě, vůči 

kterému mají oba manželé vyživovací povinnosti, anebo nezletilé dítě, které nenabylo 

plné svéprávnosti a které mají svěřené do péče oba či jeden z manželů. I přesto, že tento 

manžel rodinnou domácnost opustil, ukládá mu zákon povinnost na náklady této 

rodinné domácnosti přispívat. Posoudit, podle principu slušnosti a dobrých mravů, 

důvod opuštění rodinné domácnosti a důvod, proč se manžel odmítá vrátit, bude potom 

na soudu. 

4. 2. 2. Rozhodování o záležitostech rodiny 

Podle § 692 odst. 1 OZ se mají muž a žena, kteří jsou manželé, o záležitostech 

své rodiny dohodnout. Oproti úpravě, kterou obsahoval zákon o rodině
116

, rozvádí OZ, 

že se jedná o záležitosti „rodiny, včetně volby umístění rodinné domácnosti, popřípadě 

domácnosti jednoho z manželů a dalších členů rodiny, především dětí, které nenabyly 

plné svéprávnosti, a o způsobu života rodiny“. Neschopnost manželů se na výše 

uvedeném shodnout může dojít až tak daleko, že jeden z manželů podá v souladu s § 

692 odst. 2 OZ návrh k soudu, v němž bude požadovat nahrazení souhlasu druhého 

manžela soudním rozhodnutím. Může tak totiž učinit tehdy, pokud se druhý manžel, bez 

důležitého důvodu a v rozporu se zájmy společné rodiny manželů, odmítá s prvním 

dohodnout. Soud tak může rovněž rozhodnout, pokud nastane situace, že jeden 

z manželů není schopen projevit svou vůli. K tomu může dojít například v případě, že je 

druhý manžel udržován v umělém spánku.  Rozhodnutí soudu by samozřejmě měla 

předcházet snaha dovést manžele k tomu, aby našli společnou řeč a dohodli se.
117
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 ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanský zákoník, Komentář, Svazek II. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014,  s. 

77. 
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 Zákon o rodině upravoval rozhodování o záležitostech rodiny v ustanovení § 20. 
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4. 2. 3. Obstarávání záležitostí rodiny 

§ 693 OZ uvádí, že „Záležitosti rodiny obstarávají manželé společně, nebo je 

obstarává jeden z nich.“ a dále v § 694 odst. 1 OZ pokračuje, že v oblasti běžných 

rodinných záležitostí
118

 zavazuje právní jednání jednoho manžela oba dva, a to společně 

a nerozdílně. Je nutno podotknout, že v tomto případě nejde o zastupování mezi 

manžely
119

. Jeden manžel jedná vlastně za oba dva
120

. Dle mého názoru, by se dalo říci, 

že toto ustanovení reflektuje skutečnost, že manželství je životní společenství. Výše 

uvedené ovšem nebude platit za předpokladu, že ten manžel, který právně nejednal, 

dopředu informuje třetí osobu, že s právním jednáním druhého manžela nesouhlasí. 

Stejně tak zákon připouští možnost soudní ochrany. Soud může na návrh jednoho 

z manželů „pro něho vyloučit následky budoucího právního jednání druhého manžela 

vůči třetím osobám“. Rozhodnutím soudu však nelze omezit právní jednání týkající se 

běžně nezbytných životních potřeb rodiny manželů.   

 

Co se týče ostatních záležitostí, tedy jiných než těch běžných, uvádí § 694 odst. 

2 OZ, že k tomu, aby právní jednání jednoho manžela zavazovalo a opravňovalo oba 

manžele společně a nerozdílně, je třeba, aby druhý manžel k tomuto právnímu jednání 

dal souhlas. Obdobně se zde pak použije úprava ustanovení § 692 odst. 2 OZ o 

vzájemném zastupování manželů. Jestliže by se manžel, který právní jednání druhého 

manžela neschvaluje, nedomohl soudní ochrany předem, může se neplatnosti tohoto 

právního jednání dovolat.  

 

Pokud spolu dle § 694 odst. 3 OZ manželé nežijí kvůli tomu, že jeden z nich 

opustil jejich rodinnou domácnost
121

, právní jednání jednoho manžela v oblasti 

rodinných záležitostí toho druhého bez jeho souhlasu ani neopravňují, ani nezavazují.   

                                                 
118

 Co jsou běžné záležitosti, zákon neuvádí. Na místě je tak individuální posouzení.  

119
 O vzájemném zastupování manželů více níže v kapitole 4. 2. 4. 
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 ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanský zákoník, Komentář, Svazek II. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014,  s. 

84. 

121
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4. 2. 4. Vzájemné zastupování manželů 

Podle ustanovení § 696 OZ je jeden manžel oprávněn druhého manžela 

v běžných záležitostech zastupovat
122

. Tento institut slouží k tomu, aby zjednodušoval 

manželům právní život, který s sebou každý den přináší. Oproti zastupování v rámci 

rodinných záležitostí mají zde manželé možnost se mezi sebou zastupovat i v rámci 

majetkových věcí.
123

 Jestliže manžel, který má být zastoupen, předem třetí osobě, se 

kterou má druhý manžel jednat, oznámí, že takové zastoupení neschvaluje, pozbývá 

druhý manžel právo ho ve věci zastoupit. Jinak řečeno - jeden manžel pro konkrétní 

případ zástupčí právo druhého manžela vyloučí. Stejně tak může na návrh manžela 

zrušit toto oprávnění soud. Jinak by tomu ovšem bylo, kdyby spolu manželé nežili za 

okolností podle § 691 odst. 2 OZ. Za takové situace by manželé neměli vůči sobě 

oprávnění se vzájemně v běžných věcech zastupovat.
124

 

4. 2. 5. Výživné mezi manžely 

Vyživovací povinnost mezi manžely je upravena v § 697 odst. 1 OZ. Smysl této 

povinnosti spočívá v tom, že by oba manželé měli mít shodnou životní úroveň, a to jak 

ve smyslu kulturním, tak i hmotném.  Dle mého názoru, je toto ustanovení taktéž reakcí 

na samotnou podstatu manželství, jež stojí na principu vzájemnosti a toho, že se 

manželé mají navzájem podporovat. Právní úprava však dále uvádí, že před vyživovací 

povinností mezi manžely má přednost vyživovací povinnost dítěte anebo i rodičů. Dle § 

697 odst. 2 OZ se pro výživné mezi manžely pak nadále uplatní obecná ustanovení o 

výživném.
125
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 Co se rozumí běžnou záležitostí, OZ neuvádí. Takovou běžnou záležitostí však není dle Stanoviska NS 
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4. 2. 6. Obvyklé vybavení rodinné domácnosti 

Ustanovení § 698 OZ zavádí nový právní pojem, kterým je tzv. obvyklé 

vybavení rodinné domácnosti. Tím je „soubor movitých věcí
126

, které slouží běžně 

nezbytným životním potřebám rodiny a jejich členů”. Zákon dále pokračuje „přitom 

není rozhodné, zda jednotlivé věci náleží oběma manželům, nebo jen jednomu z nich.“ 

Pod obvyklým vybavením se dá představit to, „co je pro společné bytí rodiny jako 

společenské jednotky potřebné a zároveň postačující: co je potřebné ke spánku a 

k vyživování (jídlo a pití), ale také pro život členů rodiny jako společenských, především 

kulturních bytostí.“
127

  V případě, že mají manželé dítě, patří sem i to, co k životu 

potřebuje jejich dítě. Co se týče nakládání s věcí, která do obvyklého vybavení rodinné 

domácnosti patří, vyžaduje právní úprava pro jednoho manžela souhlas toho druhého
128

. 

Kdyby manžel s věcí i přesto, že mu souhlas udělen nebyl, nějak naložil, může se druhý 

manžel dovolat neplatnosti
129

 tohoto právního jednání. Obvyklé vybavení domácnosti 

existuje nezávisle na tom, zda existuje společné jmění manželů, či nikoliv, a vzhledem k 

přechodnému ustanovení § 3038 OZ právě věci náležející do této kategorie přestaly být 

dnem nabytí účinnosti OZ součástí společného jmění manželů.   

 

Jestliže začnou manželé žít odděleně, má ten manžel, který rodinnou domácnost 

opustil, na základě ustanovení § 699 OZ, právo chtít od druhého manžela to, co do 

obvyklého vybavení rodinné domácnosti sice patří, ale je výhradně jeho. Tu část, kterou 

vlastní manželé společně, si pak rozdělí rovným dílem.   

4. 2. 7. Rodinný závod  

Další neopominutelnou novinkou, kterou OZ přináší a kterou nalezneme 

upravenou v § 700 až § 707, je dosud českému právu institut neznámý - tzv. rodinný 

závod. Inspiraci našli tvůrci OZ v italském Codice civile
130

 a hlavní důvod jeho vzniku 
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 Definice věci se nachází v § 489 OZ a co je movitou věcí je upraveno v § 498 OZ. 
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 ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanský zákoník, Komentář, Svazek II. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014,  s. 
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 V tomto případě by šlo tedy o relativní neplatnost podle § 568 OZ. 
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Sagit, 2012, s. 305. 
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bychom mohli hledat v stále častějším počtu případů, kdy členové jedné rodiny 

společně participují na konkrétní činnosti, tedy spolu fakticky pracují, avšak jejich 

vzájemná práva a povinnosti nejsou nijak smluvně upraveny.
131

 
132

 Ustanovení o 

rodinném závodu se tak nevztahují na případy, kdy členové rodiny poměry mezi sebou 

smluvně upraveny mají. Rovněž se úprava nepoužije v případě, že by šlo o právnickou 

osobu. Co vlastně rodinný závod je, definuje § 700 odst. 1 OZ jako „závod, ve kterém 

společně pracují manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do 

třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně a který je ve 

vlastnictví některé z těchto osob“. Rodinný závod je zvláštním typem obchodního 

závodu
133

, který není charakterizován předmětem podnikání, ale právě těmi osobami, 

které se na provozu tohoto závodu podílí. Rodinný závod vzniká po naplnění jeho 

zákonných znaků automaticky. 

 

Jsou-li členy rodiny podílející se na provozu rodinného závodu oba manželé, 

mohou nastat různé situace podle toho, pokud je rodinný závod součástí společného 

jmění manželů, nebo je ve vlastnictví pouze jednoho z manželů. Stejně tak i podle toho, 

zda mají manželé ujednaný majetkový režim odlišně od režimu zákonného či 

eventuálně mají takový režim založený rozhodnutím soudu. Vzhledem k tomu má 

úprava manželského majetkového práva podle ustanovení § 708 až § 750 OZ přednost 

před ustanoveními o rodinném závodu obsaženými v § 701 a násl.
134

  

4. 3. Manželské majetkové právo 

Jak již zmíněno výše, OZ obsahuje povinnosti a práva manželů v části druhé, 

hlavě první, dílu čtvrtém. Celou problematiku vzájemných práv a povinností pak 
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 KYSELOVÁ, Tereza. Rodinný závod – další z novinek v novém občanském zákoníku. Ad notam, 

2013, č. 1, str. 9.  
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k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.“ 
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rozděluje OZ do dvou oddílů. Tím druhým je právě manželské právo majetkové. Přesto, 

že tento oddíl upravuje problematiku majetkových poměrů manželů téměř kompletně, 

existují některé záležitosti, jako například dědické právo manželů, které jsou upraveny 

zvlášť.   

4. 3. 1. Společné jmění manželů 

Institut společného jmění manželů je upraven konkrétně v ustanoveních § 708 až 

§ 742 OZ. Oproti úpravě, kterou obsahoval obč. zák., jde o úpravu podrobnější. Co je 

vlastně jeho součástí, uvádí OZ v § 708 v odst. 1, který říká: „To, co manželům náleží, 

má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů, je součástí společného 

jmění manželů
135

“. Podle § 708 odst. 2 OZ podléhá SJM buď režimu zákonnému, či 

režimům od zákonného režimu odlišným, tedy modifikovaným, kterými jsou režim 

smluvený a režim založený rozhodnutím soudu. Všechny tyto režimy mají stejnou 

právní relevanci, a tak jsou navzájem zaměnitelné.
136

 SJM vzniká okamžikem uzavření 

manželství
137

, existuje po dobu jeho trvání a zaniká nejpozději zánikem tohoto 

manželství.   

a) zákonný režim 

V zákonném režimu je podle ustanovení § 709 odst. 1 OZ součástí SJM to, čeho nabyl 

jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání jejich manželství. 

Z toho však existují skupiny výjimek, které součástí SJM nejsou. Těmi jsou to, co:  

a) slouží osobní potřebě jednoho z manželů, 

b) nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování 

nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl
138

, 

c) nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech, 

d) nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví, 

                                                 
135

 Dále jen „SJM“. 

136
 ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanský zákoník, Komentář, Svazek II. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014,  s. 

123. 

137
 Samozřejmě pouze v případě, že by snoubenci smlouvou nedohodli jinak. 

138
 Jestliže by dárce nebo zůstavitel projevil úmysl, aby se vlastníky stali oba manželé, nenabudou 

manželé majetkovou hodnotu do spoluvlastnictví, ale nabudou ji do SJM. (ŠVESTKA, Jiří, et al. 

Občanský zákoník, Komentář, Svazek II. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014,  s. 128) 
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e) nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního 

majetku. 

 

Součástí SJM je dle dikce ustanovení § 709 odst. 2 OZ rovněž i zisk z toho, co 

náleží výhradně jednomu z manželů. Zákon dále v § 709 odst. 3 stanoví, že stejně tak do 

SJM patří podíl jednoho manžela v obchodní společnosti či družstvu a to za 

předpokladu, že se tento manžel stal společníkem v obchodní společnosti či členem 

družstva v době trvání manželství
139

.  To samozřejmě neplatí v případě, že manžel nabyl 

podíl takovým způsobem, který podle § 709 odst. 1 zakládá výlučné vlastnictví.  

 

Z logiky věci vyplývá, že do SJM nepatří to, co je všeobecně vyloučeno 

z právních poměrů, jako jsou například zbraně hromadného ničení, výbušniny či 

vojenská technika.
140

 Rovněž nelze za součást SJM považovat majetek získaný trestnou 

činností.
141

  

  

§ 710 OZ uvádí, že dluhy
142

 jsou součástí SJM, pokud byly převzaté za trvání 

manželství. Dluhy, které lze převzít jsou dluhy soukromoprávní povahy. Jedná se pouze 

o dluhy z řádného obligačního důvodu
143

. Jakož i u aktiv i zde existují jisté výjimky, 

kdy dluhy do SJM patřit nebudou, a to buď tehdy, jestliže se „týkají majetku, který 

náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto 

majetku“, anebo „je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom 

jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.“  

 

                                                 
139

 Je tomu tak vzhledem k majetkové hodnotě podílnictví ve společnosti či členství v družstvu. 

Podílnictví má majetkovou hodnotu vždy. Jestliže by členství v družstvu tuto hodnotu nemělo, nebylo by 

toto ustanovení relevantní. (ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanský zákoník, Komentář, Svazek II. Praha : 

Wolters Kluwer, a.s., 2014,  s. 128) 

140
 ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanský zákoník, Komentář, Svazek II. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014,  s. 

124. 

141
 Srov. Rozhodnutí Krajského soudu Ostrava ze dne 31. 5. 1960, sp. zn. 11 Co 114/60. 

142
 Obč. zák. používal pojem závazky. 

143
 ŠMÍD, David. Nový občanský zákoník s podrobným výkladem vybraných ustanovení. Praha : Sondy, 

2014, s. 54. 
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OZ v § 713 odst. 1 stanoví, že manželé součásti SJM „užívají, berou z nich 

plody a užitky, udržují je, nakládají s nimi, hospodaří s nimi a spravují je“ buď oba 

anebo, jestliže se tak dohodnou, jeden z nich.  § 713 odst. 2 OZ pak uvádí, že společně a 

nerozdílně náleží manželům povinnosti a práva spojená se SJM či jeho součástmi. Jejich 

výkon či uplatnění jedním z manželů tak zároveň představuje výkon i druhým 

manželem. Společně a nerozdílně, tedy solidárně, jsou rovněž manželé podle § 731 

odst. 3 OZ zavázáni z právních jednání ohledně SJM.  

 

Co se týče právního jednání v záležitostech týkajících se SJM, které nelze 

považovat za běžné, můžou dle § 714 odst. 1 OZ manželé buď jednat oba společně, 

nebo jedná pouze jeden z nich s tím, že druhý manžel s tímto souhlasí. Je možné, aby 

tento souhlas nahradil soud.
144

 Kdyby jednal manžel bez potřebného souhlasu druhého 

manžela, může se ten rovněž obrátit na soud a dovolat se neplatnosti takového jednání 

(§ 714 odst. 2 OZ).  

 

A konečně problematiku podnikání jednoho z manželů řeší § 715 OZ 

následovně: „Má-li být součást společného jmění použita k podnikání jednoho z 

manželů a přesahuje-li majetková hodnota toho, co má být použito, míru přiměřenou 

majetkovým poměrům manželů, vyžaduje se při prvním takovém použití souhlas druhého 

manžela. Byl-li druhý manžel opomenut, může se dovolat neplatnosti takového jednání.“ 

To platí i pro nabytí obchodního podílu v obchodní společnosti anebo družstvu. 

b) smluvený režim 

První z tzv. modifikovaných režimů je režim smluvený. Tento režim si mohou 

dle § 716 OZ ujednat snoubenci
145

 i manželé. To znamená, že se mohou dohodnout na 

                                                 
144

 Soud tak učiní dle § 714 odst. 1 OZ, který uvádí: „Odmítá-li manžel dát souhlas bez vážného důvodu a 

v rozporu se zájmem manželů, rodiny nebo rodinné domácnosti, či není-li schopen vůli projevit, může 

druhý manžel navrhnout, aby souhlas manžela nahradil soud.“ 

145
 V případě, že ujednají smlouvu snoubenci, nabývá tato smlouva dle § 720 odst. 1 OZ účinnosti 

uzavřením manželství. 
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tom, že jejich majetkový režim bude odlišný od režimu zákonného, který je popsán 

výše. Takový režim nemohou však manželé ujednat se zpětným účinkem
146

.  

 

Smluvený režim můžeme dále rozdělit na režim oddělených jmění, režim 

vyhrazující vznik SJM ke dni zániku manželství, jakož i režim zúžení či rozšíření 

rozsahu SJM v zákonném režimu (§ 717 odst. 1 OZ). Taková smlouva musí mít formu 

veřejné listiny a může být zapsána do veřejného seznamu.
147

 Oproti předešlé úpravě se 

totiž smlouva do veřejného seznamu zapíše jen tehdy, jestliže je to v ní ujednáno; jinak 

na žádost obou dvou manželů. Bude-li smlouva do veřejného seznamu zapsána, budou 

se manželé moci dovolat jejího obsahu vůči třetím osobám.
148

    

 

Co vše smí obsahovat smlouva modifikující majetkový režim, řeší § 718 odst. 1 

OZ tak, že „smlouva může obsahovat jakékoliv ujednání a týkat se jakékoli věci, ledaže 

to zákon zakazuje“. To se týká například rozsahu, obsahu, doby vzniku režimu SJM, 

atd. Manželé si mohou takovou smlouvou rovněž ujednat, že to, co například 

v budoucnu nabudou děděním, bude součástí SJM. Smlouva musí vždy působit do 

budoucna a má konstitutivní povahu.
149

 Pro případ zániku manželství se dají podle § 

718 odst. 2 OZ smluvně uspořádat poměry mezi manžely také. Je třeba rozlišovat mezi 

zánikem manželství rozvodem a zánikem manželství smrtí. Jestliže by šlo o uspořádání 

majetkových poměrů pro případ zániku manželství smrtí, měla by smlouva v této části 

povahu smlouvy dědické
150

. 

 

                                                 
146

 Srov. Nález Ústavního soudu ČR ze dne 18. 1. 1996, sp. zn. I. ÚS 86/96: „dohoda … se může týkat jen 

majetku nabytého v budoucnu (tedy po uzavření takové dohody), nemůže však zahrnovat majetek, který 

byl nabyt před jejím uzavřením; nelze tedy takovou dohodou zpětně měnit vlastnictví již jednou nabyté“. 

147
 Manželské smlouvy jsou vedeny Notářskou komorou České republiky v Centrální evidenci 

manželských smluv.   

148
 DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, Jana. Manželské majetkové právo podle NOZ. Rekodifikace & Praxe. 

2014, II. ročník, číslo 1/2014, s. 17. 

149
 ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanský zákoník, Komentář, Svazek II. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014,  s. 

157. 

150
 Dle ustanovení § 718 odst. 2 OZ musí taková smlouva v této části rovněž obsahovat náležitosti 

dědické smlouvy.  
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I přesto, že se mohou snoubenci nebo manželé dohodnout vesměs na čemkoliv, 

uvádí OZ jistá omezení. § 719 odst. 1 OZ uvádí, že smlouva nesmí „svými důsledky 

vyloučit schopnost manžela zabezpečovat rodinu“. Taktéž je třeba dle § 719 odst. 2 OZ 

ctít práva třetích osob a tak není možné, aby se smlouva svým účelem nebo obsahem 

práv třetí osoby dotkla. To by neplatilo, kdyby tato třetí osoba se smlouvou 

souhlasila
151

.   

 

Co se správy ve smluveném režimu týče, mohou uzavřít snoubenci či manželé 

smlouvu o správě. Taková smlouva může obsahovat změny oproti zákonnému režimu. 

Nemůže se však odchylovat od ustanovení § 719 a § 720 OZ popsaných výše. Je nutné, 

aby bylo v této smlouvě dohodnuto, který z manželů bude SJM nebo jeho součást 

spravovat a také jakým způsobem. § 723 OZ dále upravuje právní jednání spravujícího 

manžela a to tak, že ten manžel, který SJM spravuje, právně jedná v záležitostech 

týkajících se SJM samostatně. Jedná tak i v soudním anebo jiném řízení. Jestliže manžel 

spravuje veškeré SJM, nemůže v určitých případech jednat sám a je třeba souhlasu 

manžela druhého. Je tomu tak ve třech následujících případech. První takovou výjimkou 

je jednání při nakládání se SJM jako celkem. Další je potom nakládání s obydlím, 

v němž se nachází rodinná domácnost manželů
152

. Třetí a poslední výjimkou je právní 

jednání vyžadující souhlas druhého manžela v případě ujednání trvalého zatížení 

nemovité věci, která je součástí SJM. I ve výše uvedených situacích je možné, aby 

takový souhlas nahradil soud
153

, a stejně tak existuje možnost se dovolat neplatnosti 

takového jednání v případě, že jednajícímu manželovi nebyl souhlas dán, a to na 

základě ustanovení § 723 odst. 3 OZ. 

c) režim založený rozhodnutím soudu 

Modifikovat SJM je možné i rozhodnutím soudu. Režim založený rozhodnutím 

soudu zavádí OZ jako nový termín a upravuje ho v ustanoveních § 724 až § 727. Soud 

                                                 
151

 Smlouva uzavřená bez souhlasu není vůči třetí osobě účinná. 

152
 § 723 v odst. 2 písm. a) OZ uvádí: „je-li toto obydlí součástí společného jmění, nebo které je obydlím 

jednoho z nich, anebo obydlím nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti a o něž manželé 

pečují, jakož i při ujednání trvalého zatížení nemovité věci, která je součástí společného jmění.“  

153
 ELIÁŠ, Karel, et al. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Praha : 

Sagit, 2012, s. 318. 
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může SJM na návrh jednoho z manželů zúžit či zrušit, a to v případě, že k tomu shledá 

závažný důvod. Takovým závažným důvodem je dle § 724 odst. 2 OZ vždy to, že 

věřitel jednoho manžela požaduje zajištění své pohledávky v rozsahu, který přesahuje 

hodnotu toho, co náleží výhradně tomuto manželovi. Rovněž je vždy takovým důvodem 

to, že lze manžela považovat za marnotratníka nebo že manžel soustavně a opakovaně 

podstupuje nepřiměřená rizika. To znamená, že soud pouze zjistí, zda taková situace 

existuje či nikoliv a dál ji nehodnotí. Závažným důvodem také může být, že jeden 

manžel začal podnikat, či že se stal neomezeně ručícím společníkem právnické osoby. 

V tomto případě ovšem soud rozhoduje podle svého uvážení a může shledat, že tento 

důvod sice existuje, ale není závažným. Před účinností OZ platilo, že v této situaci soud 

SJM na návrh jednoho z manželů zúžit musel.
154

  

 

Režim založený rozhodnutím soudu lze podle § 725 OZ změnit opět 

rozhodnutím soudu nebo smlouvou mezi manžely. Stejně tak je možné, aby soud SJM 

obnovil i poté, co ho zrušil. Takové rozhodnutí je na místě například tehdy, jestliže 

důvody, pro které SJM zrušil, pominou, nebo když jeden z manželů navrhne, aby SJM, 

které má zúžený rozsah, bylo rozšířeno do zákonného rozsahu. Jestliže zaniklo SJM na 

základě zákona, soud jej na návrh manžela obnoví, a to pokud je to v zájmu obou 

manželů (§ 726 OZ).  

 

Stejně jako ve smluveném režimu popsaném výše ani soud nemůže svým 

rozhodnutím vyloučit či změnit ustanovení upravující obvyklé vybavení domácnosti a 

rovněž není možné, aby rozhodnutí soudu svými důsledky vyloučilo schopnost manžela 

zabezpečovat rodinu nebo aby se svým obsahem či účelem dotklo práv třetích osob (§ 

727 OZ). 

 

Správa v režimu založeném rozhodnutím soudu je upravena v § 728 OZ tak, že 

v případě, kdy jeden manžel při správě SJM jedná takovým způsobem, který je 

ve zřejmém rozporu se zájmem druhého manžela, rodiny anebo rodinné domácnosti, a 

                                                 
154

 FRANCOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, J. Rozvody, rozchody a zánik partnerství.  3., 

aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 50.  
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snoubenci či manželé neuzavřeli smlouvu o správě toho, co je součástí SJM, může soud 

na návrh druhého manžela rozhodnout o tom, jakým způsobem bude SJM spravováno.  

d) režim oddělených jmění 

Kromě výše uvedeného, mohou snoubenci či manželé vyloučit SJM a žít 

v režimu oddělených jmění upraveném v § 729 a § 730 OZ. Pokud manželé něco 

nabudou společně, nabudou to do podílového spoluvlastnictví. V režimu oddělených 

jmění smí každý z manželů nakládat se svým majetkem bez souhlasu druhého manžela 

zcela podle vlastního uvážení. Jestliže oba manželé dohromady v tomto režimu 

podnikají anebo jeden z nich podniká za pomoci toho druhého, rozdělí si příjmy 

z tohoto podnikání tak, jak si ujednali v písemné formě. Jestliže si ovšem manželé nic 

neujednali, rozdělí si příjmy rovným dílem.
155

   

e) ochrana třetích osob 

Co se ochrany třetích osob
156

 týče, upravuje ji OZ v § 731 až § 734. § 731 OZ 

stanoví, že v případě, že vznikne jednomu z manželů za trvání SJM dluh, má věřitel 

možnost se při výkonu rozhodnutí uspokojit i z toho, co je v SJM
157

. Výjimkou z tohoto 

pravidla je situace, kdy vznikne dluh pouze jednomu z manželů a to v rozporu s vůlí 

druhého manžela, který proti věřiteli nesouhlas projevil
158

. Potom lze SJM postihnout 

jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo SJM zrušeno a vypořádáno 

podle pravidel, která platí v případě, že o vypořádání rozhoduje soud
159

. To platí i 

v případě povinnosti manžela plnit výživné a také, jde-li o dluh z protiprávního činu jen 
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  ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanský zákoník, Komentář, Svazek II. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014,  s. 

s. 180 – 182. 
156

 „Je třeba zdůraznit, že třetí osobou se rozumí každý, kdo není manželem, totiž subjektem manželského 

majetkového společenství. Může tedy jít i o osobu vlastně druhou, totiž i o manželova kontrahenta.“ 

(ELIÁŠ, Karel, et al. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Praha: 

Sagit, 2012, s. 321.) 

157
 Předešlá úprava obsažená v obč. zák. takovou úpravu neobsahovala. Novela provedená zákonem č. 

91/1998 Sb., obsahově stejné ustanovení vypustila. Jak právní praxe, tak teorie ovšem zastávaly postoj 

jako by toto ustanovení součástí právního řádu zůstalo.  (ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanský zákoník, 

Komentář, Svazek II. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014,  s. 183.) 

158
 Nesouhlas musí být projeven bez zbytečného odkladu potom, co se o dluhu dozvěděl. 

159
 Jde o pravidla podle § 742 OZ. 
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jednoho z manželů nebo za situace, kdy dluh jen jednoho manžela vznikl před 

uzavřením manželství (§ 732 OZ).    

 

§ 733 OZ pak stanoví: „Zavázal-li se jeden z manželů v době, od které do změny 

nebo vyloučení zákonného majetkového režimu, ať smlouvou manželů nebo rozhodnutím 

soudu, uplynulo méně než šest měsíců, může být pohledávka jeho věřitele uspokojena ze 

všeho, co by bylo součástí společného jmění, kdyby ke smlouvě manželů nebo k 

rozhodnutí soudu nedošlo.“  

 

V neposlední řadě uvádí OZ v § 734, že je-li právo třetí osoby dotčeno smlouvou 

manželů nebo rozhodnutím soudu, kterým byl zákonný majetkový režim modifikován, 

může tato osoba uplatnit své právo již u příležitosti vypořádání toho, co bylo dříve 

součástí SJM, stejně jako by ke smlouvě manželů či k rozhodnutí soudu nedošlo. Opět 

se použijí níže popsaná zákonná pravidla pro vypořádání SJM.  

f) vypořádání SJM 

Vypořádání SJM se může uskutečnit několika níže uvedenými způsoby. Až na 

několik drobnějších změn se vypořádání SJM řídí stejnými pravidly jako předešlá 

právní úprava obsažená v obč. zák. OZ ovšem v této souvislosti zavádí v § 736 nový 

termín „likvidace“. Likvidace proběhne, pokud je SJM zrušeno, zanikne nebo je zúžen 

jeho stávající rozsah a to tak, že se vypořádají doposud společné povinnosti a práva
160

.  

 

OZ rovněž nově v § 737 odst. 1 stanovuje, že vypořádání nemůže nepříznivě 

postihnout práva třetí osoby. Taková dotčená osoba se pak může obrátit na soud a 

domoci se relativní neúčinnosti vypořádání. Povinnost tvrzení a povinnost důkazní 

logicky leží na žalujícím. Důvodová zpráva k OZ dále uvádí, že: „v tomto případě nelze 

vyloučit ani použití žaloby na plnění, když v rámci řízení o této žalobě bude rozhodnuta 

předběžná otázka relativní neúčinnosti.“
161

 Vypořádání dluhů má pak účinky pouze 

mezi manžely (§ 737 odst. 2 OZ). 

 

                                                 
160

 Jde samozřejmě o povinnosti a práva majetkového charakteru. 

161
 ELIÁŠ, Karel, et al. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Praha : 

Sagit, 2012, s. 322-323. 
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Další novinku přináší OZ v tom, že uvádí, v jakých okamžicích nastanou právní 

účinky vypořádání. U dohody o vypořádání SJM nastanou tyto účinky k tomu dni, kdy 

bylo SJM zúženo, zrušeno anebo zaniklo, a to bez ohledu na to, zda byla dohoda 

uzavřena před zúžením, zrušením či zánikem SJM, nebo až potom. Jinak tomu však 

bude, jestliže je předmětem vypořádání taková věc, která se musí zapsat do veřejného 

seznamu. V takovém případě v části týkající se této věci nabude dohoda právních 

účinků až zápisem do veřejného seznamu. Zákon dále uvádí, že platnosti dohody o 

vypořádání nebrání, jestliže se týká jen části společných majetkových povinností a práv 

(§ 738 OZ). 

 

Již výše zmíněná dohoda o vypořádání SJM musí mít dle § 739 odst. 1 OZ 

písemnou formu pouze tehdy, byla-li uzavřena za trvání manželství, či pokud je 

předmětem vypořádání taková věc, u které vyžaduje písemnou formu i smlouva o 

převodu vlastnického práva. Jestliže uzavřeli manželé dohodu ústně anebo 

konkludentně a požádá-li o to jeden manžel, doručí mu manžel druhý písemné potvrzení 

o tom, jak se vypořádali. V letech 1998 až 2013 vyžadovala právní úprava pro takovou 

dohodu vždy písemnou formu, což dle některých autorů více odpovídalo požadavku 

právní jistoty.
162

  

 

Jestliže nejsou manželé schopni se o vypořádání SJM dohodnout, může se každý 

z nich obrátit na soud s návrhem, aby ve věci rozhodl. Pro rozhodnutí soudu je 

rozhodný stav v době, kdy nastaly účinky zúžení, zrušení či zániku SJM (§ 740 OZ). 

Pokud jde ovšem o ceny jednotlivých součástí SJM, rozhodný stav bude ten v době 

rozhodování soudu.
163

 Pro takový způsob vypořádání se použijí pravidla uvedená v § 

742 odst. 1 OZ:  

a) podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné, 

b) každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho 

výhradní majetek, 

                                                 
162

 FRANCOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, J. Rozvody, rozchody a zánik partnerství.  3., 

aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 56 – 57. 

163
 ELIÁŠ, Karel, et al. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Praha : 

Sagit, 2012, s. 323. 
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c) každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhradního 

majetku vynaložil na společný majetek, 

d) přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí, 

e) přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o 

děti a o rodinnou domácnost, 

f) přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových 

hodnot náležejících do společného jmění. 

 

§ 742 odst. 2 OZ představuje další nové ustanovení týkající se zápočtů výnosů a 

investic, kterým se tvůrci OZ snažili reagovat na v dnešní době běžné výkyvy cen 

oběma směry.
164

 Nově se tak při oceňování jednotlivých přesunovaných majetkových 

hodnot bere zřetel na zvýšení či snížení hodnoty příslušného majetku.  

 

Pokud se manželé do tří let od rozhodného dne ani nedohodli, ani nepodali návrh 

na vypořádání SJM rozhodnutím soudu, stanoví OZ v ustanovení § 741 nevyvratitelnou 

domněnku
165

, že se manželé vypořádali následovně:  

a) hmotné věci
166

 movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své 

rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá, 

b) ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou; 

jejich podíly jsou stejné, 

c) ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly 

jsou stejné. 

4. 3. 2. Bydlení manželů 

Záležitosti spojené s bydlením manželů upravuje OZ v § 743 až § 750. I zde 

přinesla nová právní úprava několik novinek. První takovou je zavedení nového pojmu 

„obydlí“ a v § 743 odst. 1 OZ, se stanoví, že „Manželé mají obydlí tam, kde mají 
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 ELIÁŠ, Karel, et al. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Praha: 

Sagit, 2012, s. 324. 

165
 ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanský zákoník, Komentář, Svazek II. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014,  s. 

198. 

166
 Hmotná věc je dle § 496 odst. 1 OZ „ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného 

předmětu.“  
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rodinnou domácnost“. Obydlím je tedy dle důvodové zprávy k OZ třeba rozumět místo, 

které daná osoba či osoby obývají.
167

 Tedy kde přespávají, žijí manželský život, atd. 

Přeložit takovou rodinnou domácnost je možné v případě, že o to žádá z vážných 

důvodů jeden z manželů. Jestliže jsou ovšem důvody pro setrvání významnější než 

důvody pro změnu rodinné domácnosti, není druhý manžel povinen mu vyhovět (734 

odst. 2 OZ). Zákon taktéž připouští možnost, že se manželé dohodnou, že budou žít 

odděleně a každý z nich bude mít svou rodinnou domácnost. Taková dohoda pak má 

totožné právní účinky jako situace, kdy jeden z manželů opustí rodinnou domácnost 

s úmyslem žít trvale jinde (743 odst. 3 OZ).  

 

Pokud je dle § 744 OZ obydlím manželů dům anebo byt, k němuž má jeden 

z manželů výhradní právo umožňující v domě nebo bytě bydlet, a jestliže je toho právo 

jiné než závazkové, vznikne druhému manželovi uzavřením manželství právo bydlení. 

Vznikne-li takové výhradní právo za trvání manželství jednomu z manželů, vznikne tím 

druhému manželovi rovněž právo bydlení. Měl-li k takovému obydlí jeden z manželů ke 

dni uzavření manželství právo nájemní, vznikne na základě ustanovení § 745 odst. 1 OZ 

uzavřením manželství oběma manželům společné nájemní právo. Při pozdějším 

uzavření nájemní smlouvy vzniká oběma manželům společné nájemní právo účinností 

smlouvy
168

. Jestliže mají manželé k domu či bytu společné nájemní právo, jsou 

zavázání i oprávněni společně a nerozdílně. Ten manžel, který má právo bydlení, má 

postavení ručitele svého manžela (§ 746 OZ). 

 

OZ rovněž v § 747 upravuje, že manžel oprávněný nakládat s bytem nebo 

domem, v němž se nachází rodinná domácnost manželů, popř. rodiny, si nově musí 

počínat tak, aby neohrozil nebo neznemožnil bydlení v tomto domě nebo bytě
169

. 

K takovému jednání by bylo třeba písemného souhlasu druhého manžela. Kdyby 

manžel jednal bez tohoto souhlasu, mohl by se druhý manžel dovolat neplatnosti jeho 
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 ELIÁŠ, Karel et al. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Praha : 

Sagit, 2012, s. 325. 

168
 Manželé si dle § 745 odst. 2 OZ mohou ujednat i něco jiného než je uvedeno v § 745 odst. 1 OZ. 

169
 Dle § 747 odst. 1 OZ zejména nesmí „takový dům nebo byt zcizit nebo k domu, jeho části nebo k 

celému bytu zřídit právo, jehož výkon je neslučitelný s bydlením manželů nebo rodiny, ledaže zajistí 

manželovi nebo rodině po všech stránkách obdobné bydlení s bydlením dosavadním.“  
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právního jednání. To platí obdobně i pro případ, kdy mají manželé k domu či bytu 

společné nájemní právo.
170

 

 

Manželé, popřípadě snoubenci, se mohou od výše uvedeného dle § 750 OZ 

odchýlit a písemně se dohodnout jinak. Jejich dohoda ovšem nesmí zhoršit postavení 

jejich společného nezletilého dítěte či se dotknout práv třetích osob, ledaže by s tím tato 

třetí osoba souhlasila. 

 

Nelze nechat bez povšimnutí novinku v podobě ustanovení § 751 až § 753 

OZ
171

, která se orientuje na bohužel stále častěji se vyskytující fenomén domácího 

násilí
172

. § 751 OZ umožňuje, aby soud na návrh jednoho manžela omezil či dokonce 

vyloučil právo druhého manžela v domě  nebo bytě bydlet, a to bez ohledu na to, jakou 

má případnou sílu jeho právní postavení ve vztahu k této nemovitosti
173

. Manžel může 

tento návrh podat za situace, kdy se stane další společné soužití manželů v domě či bytě, 

kde se nachází jejich rodinná domácnost, pro tohoto manžela nadále nesnesitelná 

z důvodu tělesného anebo duševního násilí vůči němu či jinému členovi rodinné 

domácnosti. Je možné tak postupovat, i když se jedná o rozvedené manžele nebo jestliže 

manželé, popřípadě rozvedení manželé, žijí jinde než v rodinné domácnost. Soud může 

toto právo omezit nebo vyloučit nejdéle na dobu šesti měsíců. Jsou-li pro to závažné 

důvody, může rozhodnout na návrh i znovu.  

 

Právo domáhat se takové ochrany mají pak i jiné osoby, které žijí spolu s 

manžely či rozvedenými manžely v rodinné domácnosti. Na základě ustanovení § 3021 

OZ se výše uvedené vztahuje i na společné bydlení jiných osob než jsou manželé. 

                                                 
170

 K tomu pro srovnání § 748 OZ. 

171
 Ustanovení řeší soukromoprávní rovinu této problematiky. 

172
 ELIÁŠ, Karel et al. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Praha: 

Sagit, 2012, s. 327. 
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 ČUHELOVÁ Kateřina; ŠÍNOVÁ Renta. Ochrana proti domácímu násilí v kontextu harmonizace 

právní úpravy civilního procesu s rekodifikací soukromého práva. Právní rozhledy. 2013, č. 3, s. 104. 
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5. Zánik manželství 

Zánik manželství upravuje OZ v díle pátém, hlavě první, části druhé. Dalo by se 

říci, že žádné významné změny OZ v této oblasti nepřinesl. Jak OZ v § 754 uvádí 

„Manželství zaniká jen z důvodů stanovených zákonem.“ Takové základní důvody jsou 

dle důvodové zprávy k OZ dva, a to rozvod a smrt
174

. Je však nutné upozornit na ještě 

jeden způsob, jak může manželství zaniknout. OZ totiž v § 29 odst. 2 uvádí, že i 

změnou pohlaví manželství zaniká
175

.  

5. 1. Smrt 

Z logiky věci zaniká manželství smrtí jednoho z manželů, případně současnou 

smrtí obou dvou. OZ však nikde tento způsob zániku manželství neuvádí
176

. Dle mého 

názoru je tomu tak proto, že je to důvod tak samozřejmý, že není nutné ho výslovně 

uvádět.  

 

Manželství rovněž zanikne v případě, že je jeden z manželů, eventuálně oba, 

prohlášen za mrtvého. Takovou situaci upravuje OZ v § 71. Na člověka, který byl 

prohlášen za mrtvého, se hledí, jako by zemřel, proto prohlášením manžela za mrtvého 

zaniká manželství, a to ke dni, který se pokládá za den jeho smrti. 

5. 2. Rozvod 

Zákonný způsob jak ukončit manželství za života obou manželů je rozvod 

upravený v § 755 až § 758 OZ. S rozvodem ovšem souvisí i následující ustanovení 

tohoto zákona. Rozvod manželství je založen na jediném rozvodovém důvodu, kterým 

je dle § 755 odst. 1 OZ hluboký, trvalý a nenapravitelný rozvrat soužití manželů, 

přičemž nelze již očekávat jeho obnovení. Takový rozvrat manželského soužití se 

                                                 
174

 ELIÁŠ, Karel, et al. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Praha : 

Sagit, 2012, s. 222. 

175
 OZ v § 29 odst. 2 dále pokračuje: „O povinnostech a právech muže a ženy, jejichž manželství zaniklo, 

ke společnému dítěti a o jejich majetkových povinnostech a právech v době po zániku manželství platí 

obdobně ustanovení o povinnostech a právech rozvedených manželů ke společnému dítěti a o jejich 

majetkových povinnostech a právech v době po rozvodu; soud rozhodne, a to i bez návrhu, jak bude každý 

z rodičů napříště o společné dítě pečovat.“  

176
 Zákon o rodině tak stanovil v § 22 odst. 1. 
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nazývá kvalifikovaný rozvrat manželství
177

. Stejně jako o všech statusových věcech 

manželů zde rozhoduje soud.
178

 OZ rozlišuje rozvod se zjišťováním příčin rozvratu a 

rozvod bez zjišťování příčin rozvratu. 

5. 2. 1. Rozvod se zjišťováním příčin rozvratu 

V případě rozvodu se zjišťováním příčin rozvratu, který se rovněž nazývá 

rozvod sporný nebo rozvod bez domněnky rozvratu musí žalobce tvrdit a samozřejmě 

dokazovat existenci kvalifikovaného rozvratu manželských vztahů
179

. Soud tedy dle § 

756 OZ „zjišťuje existenci rozvratu manželství, a přitom zjišťuje jeho příčiny“.  

5. 2. 2. Rozvod bez zjišťování příčin rozvratu 

Rozvod bez zjišťování příčin rozvratu, jinak také nesporný rozvod či rozvod 

s domněnkou rozvratu, je na místě v případě, že manželé oboustranně dospěli k závěru, 

že nemá cenu, aby v manželství dále setrvávali. Jelikož v tomto případě jde o 

vzájemnou shodu
180

 obou dvou manželů, soud příčiny rozvratu nezjišťuje. Existenci 

rozvratu ovšem rozvádějící manželé dokázat musí. K tomu soudu postačí jejich shodná 

tvrzení o existenci tohoto rozvratu.
181

 Pro kladné rozhodnutí o návrhu je dle ustanovení 

§ 757 OZ nutno splnit několik podmínek. Těmi jsou: 

a) ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu 

déle než šest měsíců nežijí, 

b) manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se 

dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu 

schválil, 

c) manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě 

výživného pro dobu po tomto rozvodu
182

. 
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 ŠMÍD, Ondřej; ŠÍNOVÁ, Renata, et al. Rozvod manželství. Praha : Leges, 2013, s. 56.  
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 ELIÁŠ, Karel, et al. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Praha : 

Sagit, 2012, s. 328. 
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 ŠMÍD, Ondřej. Rozvod manželství nově. Rekodifikace & Praxe. 2013, I. ročník, číslo 12/2013, s. 2.  

180
 Dle § 757 OZ se jeden z manželů připojí k návrhu na rozvod manželství, který podá druhý manžel, 

nejde tedy ve skutečnosti o dohodu. 

181
 ŠMÍD, Ondřej; ŠÍNOVÁ, Renata, et al. Rozvod manželství. Praha : Leges, 2013, s. 57. 

182
 Dohody v tomto bodě vyžadují dle § 757 odst. 3 OZ písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. 
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Tyto podmínky musí být splněny ke dni podání žaloby o rozvod manželství a nikoliv ke 

dni vydaní rozhodnutí, jak tomu bylo u předešlé právní úpravy
183

. 

 

OZ nově v § 758 upřesňuje, co se rozumí odděleným žitím manželů: „Manželé 

spolu nežijí, netvoří-li manželské či rodinné společenství, bez ohledu na to, zda mají, 

popřípadě vedou rodinnou domácnost, s tím, že alespoň jeden z manželů manželské 

společenství zjevně obnovit nechce.“ Toto ustanovení by mělo být nápomocné při 

zabývání se otázkou povinností a práv mezi manžely v „přechodném období“.
184

 

5. 2. 3. Rozvod s tvrdostní klauzulí  

Tzv. tvrdostní či antidiskriminační klauzule je projevena v tom, že dle § 755 

odst. 2 OZ nemůže být manželství rozvedeno i přes to, že je soužití manželů 

rozvráceno. A to sice v případě, že by byl rozvod v rozporu se zájmem nezletilého dítěte 

manželů, které nenabylo plné svéprávnosti. Zájem dítěte, který spočívá v zachování 

manželství, je dán zvláštními důvody. Takovým důvodem by mohla být například vážná 

nemoc dítěte, kvůli které dítě potřebuje přítomnost i ekonomickou podporu obou rodičů. 

Nejedná se tedy o subjektivní přání dítěte, aby se jeho rodiče nerozváděli.
185

 Zvláštní 

důvod zjišťuje soud i dotazem u opatrovníka jmenovaného soudem pro řízení o úpravu 

poměrů k dítěti na dobu po rozvodu.  

 

Manželství rovněž nelze rozvést, jestliže by byl rozvod v rozporu se zájmem 

manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel, a 

to v případě, že by mu byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma, a za 

předpokladu, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství. 

Takovými mimořádnými okolnostmi může být rovněž nemoc anebo vysoký věk. Tato 

překážka rozvodu je však časově omezená, přestává být relevantní ve chvíli, co spolu 

manželé alespoň po dobu tří let nežijí.  
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 ŠMÍD, Ondřej. Rozvod manželství nově. Rekodifikace & Praxe. 2013, I. ročník, číslo 12/2013, s. 4. 

184
 ELIÁŠ, Karel, et al. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Praha : 

Sagit, 2012, s. 331. 

185
 ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanský zákoník, Komentář, Svazek II. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014,  s. 

226. 
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5. 2. 4. Ochrana nezletilých dětí při rozvodu manželství rodičů 

Ochrana nezletilého dítěte, které není plně svéprávné, v rámci rozvodu jeho 

rodičů je uzákoněna v § 755 odst. 3 OZ. Zákon uvádí, že „soud manželství nerozvede, 

dokud nerozhodne o poměrech dítěte v době po rozvodu manželů.“ Jinak řečeno, právní 

moc rozhodnutí o úpravě poměrů k nezletilému dítěti pro dobu po
186

 rozvodu musí 

předcházet právní moci samotného rozhodnutí v řízení o rozvod. Je zde tedy poukázáno 

na zvláštní nesporné řízení, v němž je zapotřebí rozhodnout o tom, jaké budou poměry 

dítěte po rozvodu jeho rodičů. Soud může rozhodnout jak o osobních, tak o 

majetkových otázkách, avšak především je nutné rozhodnout o tom, komu bude dítě 

svěřeno do péče a jak se budou rodiče podílet na jeho výživě
187

.  

5. 2. 5. Řízení o rozvod manželství 

Vzhledem k účinnosti ZZŘ považuji za nutné se krátce zmínit o řízení o rozvod 

manželství. Řízení je nově upraveno v hlavě páté, dílu prvním, pododdíle druhém ZZŘ 

v rámci řízení ve statusových věcech manželských. I nadále je toto řízení sporným 

řízením, avšak jeho zařazením do hlavy páté, která upravuje rodinněprávní řízení, 

poukázal zákonodárce na to, že toto řízení obsahuje jisté odlišnosti a specifika od 

běžného sporného řízení a že je na místě ho takto mezi zvláštními řízeními upravit
188

. 

   

Řízení o rozvod manželství se zahajuje dle § 384 ZZŘ výlučně na návrh jednoho 

z manželů či na jejich společný návrh, navrhují-li rozvod bez zjišťování příčin rozvratu 

manželství. Zákon rovněž připouští možnost, aby se jeden manžel k návrhu druhého 

manžela připojil. Co se průběhu řízení týče, není již možné rozvést manželství bez 

přítomnosti manželů. Soud je povinen nařídit jednání a účastníky (manžele) 

vyslechnout
189

 bez ohledu na to, zda jde o sporný, či nesporný rozvod. Soud má 

                                                 
186

 Srov. Nález Ústavního soudu ČR ze dne 22. 4. 2002, sp. zn. IV. ÚS 455/2001: „Názor, že rozsudek o 

úpravě práv a povinností rodičů k nezletilým dětem na dobu do rozvodu manželství lze vykonat i po tomto 

rozvodu, Ústavní soud nesdílí a považuje jej za rozporný s čl. 32 odst. 1 LZPS.“ 

187
 Výkon rodičovské odpovědnosti je pak upraven v § 906 a násl. OZ. 

188
 ŠMÍD, Ondřej. Řízení o rozvodu manželství nově. Rekodifikace & Praxe. 2014, II. ročník, číslo 

1/2014, s. 2. 

189
 Od výslechu účastníků může dle § 389 odst. 1 ZZŘ upustit pouze tehdy, pokud by jeho provedení bylo 

spojeno s velkými obtížemi. 
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povinnost při jednání vést manžele k odstranění příčin rozvratu a usiluje o jejich smíření 

(§ 389 ZZŘ). 

 

Manželství zanikne dnem právní moci rozsudku, kterým soud vysloví rozvod 

manželství. Pokud bylo společnému návrhu na rozvod manželství vyhověno, není 

přípustné odvolání (§ 395 ZZŘ). 

5. 3. Právní následky zániku manželství 

Právní následky rozvodu manželství nastávají ve chvíli zániku manželství. 

Kromě níže zmíněných právních následků zániku manželství nastává změna v osobním 

stavu muže a ženy ze stavu „vdaný/vdaná“ na „rozvedený/rozvedená“, eventuálně na 

„vdova/vdovec“. Co se týče změn v této oblasti v souvislosti s účinností OZ, nedošlo 

dle mého názoru k žádným významným změnám.  

5. 3. 1. Příjmení rozvedeného manžela 

Ten manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může dle ustanovení § 759 

OZ do šesti měsíců
190

 po rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své 

dřívější příjmení. To platí i pro případ připojovaného příjmení. Nejedná se tedy o 

povinnosti se vrátit ke svému původnímu příjmení, ale pouze možnost. Co se příjmení 

dítěte po rozvodu rodičů týče, zůstává nedotčeno a není možné ho dohodou rodičů 

změnit
191

.  

5. 3. 2. Výživné rozvedeného manžela 

V případě, že není rozvedený manžel schopný se sám živit a podle § 760 odst. 1 

OZ jeho neschopnost
192

 má původ v manželství nebo v souvislosti s ním, má vůči němu 

jeho bývalý manžel vyživovací povinnost v přiměřeném rozsahu. Je tomu tak tehdy, 

jestliže to na bývalém manželovi lze spravedlivě požadovat, a to zejména s ohledem na 

                                                 
190

 Lhůta podle § 29 zákona o rodině byla pouze jednoměsíční. 

191
 Srov. Rozhodnutí Krajského soudu Praha ze dne 24. 6. 1950, sp. zn. R XV 689/1950. 

192
 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 28. 02. 1975, sp. zn. 1 Cz 5/75: „Neschopnost 

rozvedeného manžela sám se živit … není dána jen jeho zdravotním stavem a neschopností pracovat, ale 

může spočívat i v jiné objektivní okolnosti, jakou je např. péče o invalidní dítě nebo o dítě vyžadující 

stálou péči.“ 
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zdravotní stav či věk rozvedeného manžela v době rozvodu nebo skončení péče o jejich 

společné dítě. I přesto, že má toto právo kterýkoliv z rozvedených manželů, v praxi je 

mnohem běžnější, že o výživné rozvedeného manžela žádá žena
193

. Právo na výživné 

však dle § 763 OZ nemá ten manžel, který po rozvodu uzavřel nové manželství nebo 

vstoupil do registrovaného partnerství. 

 

Soud pak při svém rozhodování dle § 760 odst. 2 OZ zohledňuje to, jak dlouho 

rozvedené manželství trvalo, jak dlouho je rozvedeno, a rovněž zda:  

a) si rozvedený manžel neopatřil přiměřené zaměstnání, přestože mu v tom nebránila 

závažná překážka, 

b) si rozvedený manžel mohl výživu zajistit řádným hospodařením s vlastním majetkem, 

c) se rozvedený manžel podílel za trvání manželství na péči o rodinnou domácnost, 

d) se rozvedený manžel nedopustil vůči bývalému manželu nebo osobě mu blízké činu 

povahy trestného činu, nebo 

e) je dán jiný obdobně závažný důvod. 

 

Co se rozsahu vyživovací povinnosti a způsobu poskytování
194

 výživného týče, 

uvádí § 761 odst. 1 OZ, že se výživné řídí dohodou manželů či rozvedených manželů
195

. 

A dále pokračuje: „ujednají-li si, že se výživné nahradí odbytným, zanikne právo 

rozvedeného manžela na výživné poskytnutím odbytného.“ Tzv. odbytným je myšleno 

jednorázové plnění, které je možné platit ve splátkách, po částech anebo opravdu 

jediným konáním
196

. Nedojde-li k takové dohodě, může potřebný bývalý manžel dle § 

761 odst. 2 OZ navrhnout, aby o vyživovací povinnosti druhého manžela rozhodl soud. 

 

Na základě § 762 odst. 1 OZ ten manžel, který rozvrat manželství převážně 

nezapříčinil či s rozvodem nesouhlasil a kterému byla rozvodem způsobena závažná 

                                                 
193

 ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanský zákoník, Komentář, Svazek II. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014,  s. 

238. 

194
 Výživné nemusí být plněno pouze v penězích, ale může být dle dohody plněno i naturálně.  

195
 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 5. 2004, sp. zn. 30 Cdo 135/2004: „Dohodu o 

výživném pro rozvedeného manžela lze uzavřít i před tím, než je manželství pravomocně rozvedeno.“ 

196
 ELIÁŠ, Karel, et al. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Praha : 

Sagit, 2012, s. 333. 
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újma, má možnost se obrátit na soud, jestliže se manželé nebo rozvedení manželé na 

výživném nedohodnou. Tento manžel může navrhnout, aby soud stanovil vyživovací 

povinnost (tzv. sankční výživné) bývalého manžela i v takovém rozsahu, který zajistí, 

aby rozvedení manželé měli v zásadě stejnou životní úroveň. Právo na výživné lze 

v tomto případě považovat za důvodné jen po dobu přiměřenou okolnostem, avšak 

nejdéle po dobu tří let od rozvodu. § 762 odst. 2 OZ ovšem uvádí, že v případě, že se 

dopustil jeden bývalý manžel vůči druhému domácího násilí, toto právo ztrácí i přesto, 

že by výše uvedené podmínky splňoval.   

5. 3. 3. Majetkové povinnosti a práva při zániku manželství 

Bez ohledu na to, jak manželství zanikne, zaniká s ním případné SJM. 

V případě, že podle § 764 odst. 1 OZ zanikne manželství smrtí jednoho z manželů, je 

třeba posoudit majetkové povinnosti a práva bývalých manželů v rámci řízení o 

dědictví, a to dle majetkového poměru, který existoval mezi manžely, popřípadě podle 

pokynů, které učinil zemřelý manžel ještě za svého života ohledně svého majetku právě 

pro případ smrti. Jestliže takové pokyny nezanechal, použijí se pravidla dle § 742 OZ 

upravující vypořádání SJM
197

. Takový postup se neuplatní, pokud se pozůstalý manžel 

dohodne s dědici jinak. Byl-li manžel prohlášen za mrtvého, majetkové povinnosti a 

práva se posoudí ke dni, který je uveden v rozhodnutí o prohlášení za mrtvého jako den 

jeho smrti (§ 764 odst. 2 OZ). 

 

Druhým případem je posouzení majetkových povinností a práv při zániku 

manželství rozvodem. V takové situaci se na základě § 765 OZ spravují majetkové 

povinnosti a práva rozvedených manželů dohodou manželů či rozvedených manželů. 

Jestliže se manželé o vypořádání nedohodnou, může se bývalý manžel obrátit na soud, 

aby o vypořádání rozhodl.     

5. 3. 4. Bydlení po zániku manželství 

Měli-li manželé společné nájemní právo k domu nebo bytu, v němž se nacházela 

jejich rodinná domácnost, a manželství zaniklo smrtí jednoho z manželů, zůstane dle 

                                                 
197

 S výjimkou § 742 odst. 1 písm. c) OZ. 
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ustanovení § 766 OZ
198

 nájemcem pozůstalý manžel. Jestliže svědčilo manželům 

k domu či bytu jiné závazkové právo, zůstane pozůstalý manžel oprávněným. Oproti 

tomu, jestliže nájemní právo k domu nebo bytu svědčilo jen jednomu z manželů, je 

třeba, aby se povinnosti a práva pozůstalého manžela řídila ustanoveními o nájmu
199

. 

 

Ustanovení § 767 odst. 1 OZ dále upravuje situaci bydlení jednoho manžela po 

smrti druhého manžela
200

, když právě ten zemřelý manžel měl k domu nebo bytu, kde 

se nacházela rodinná domácnost, výhradní právo bydlet a bylo-li to jiné než závazkové 

právo a pozůstalý manžel měl v domě či bytě odvozené právo bydlení. V případě, že 

přešlo výhradní právo zemřelého na jinou osobu než na pozůstalého manžela, zanikne 

tomuto manželovi právo bydlení. To ovšem neplatí, pokud nelze po pozůstalém 

spravedlivě žádat, aby místo opustil. Měl-li pozůstalý manžel odvozené právo bydlení a 

jeví-li se to dle § 767 odst. 2 OZ přiměřené jeho poměrům zejména proto, že pečuje o 

nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, o něž manželé pečovali, nebo o 

nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, jehož rodičem je zemřelý manžel, 

anebo o dítě nezaopatřené, které s pozůstalým žije, může se přeživší manžel obrátit na 

soud s návrhem, aby pro něj založil zvláštní věcné břemeno bydlení. Takové právo 

může soud založit v rozsahu podle okolností případu, ale nejdéle do doby, než takové 

dítě nabude trvale schopnost samo se živit. Taktéž nelze, aby soud toto právo založil 

bezúplatně, úplata musí být srovnatelná s nájemným v místě obvyklým. Výše uvedená 

pravidla se použijí, i když měl pozůstalý manžel právo bydlet z jiného důvodu.  

 

Vzhledem k tomu, že manželství zaniká i jinak než smrtí, tj. rozvodem, 

stanovuje pro tento případ OZ taktéž jistá pravidla. V § 768 OZ uvádí, že zaniklo-li 

manželství tímto způsobem, a manželé měli k domu či bytu, v němž se nacházela 

rodinná domácnost, stejné nebo společné právo a nedohodnou-li se, kdo z nich bude 

v domě nebo bytě nadále bydlet, mohou se obrátit na soud. Soud pak zruší podle 

                                                 
198

 Ustanovení § 766 OZ se použije i pro případ, kdy jeden z manželů opustí rodinnou domácnost s 

úmyslem se nevrátit. (ELIÁŠ, Karel, et al. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a 

rejstříkem. Praha : Sagit, 2012, s. 336.) 

199
 Srov. § 2279 OZ a násl. 

200
 Za zmínku stojí, že právní úprava před 1. 1. 2014 pozůstalého manžela nechránila vůbec.  
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okolností případu dosavadní právo toho z rozvedených manželů, na kterém lze 

spravedlivě požadovat, aby dům či byt opustil. Soud případně taktéž rozhodne o 

způsobu náhrady za ztrátu práva. Při svém rozhodování bude přihlížet hlavně k tomu, 

komu z rozvedených manželů byla svěřena péče o nezletilé dítě, které nenabylo plné 

svéprávnosti a o které manželé pečovali, stejně tak jako ke stanovisku pronajímatele, 

půjčitele nebo osoby v obdobném postavení. Ten rozvedený manžel, který má dům 

nebo byt opustit, má právo tam bydlet, dokud mu druhý manžel nezajistí náhradní 

bydlení, ledaže by mu soud bytovou náhradu nepřiznal, popřípadě mu přiznal pouze 

peněžitou náhradu, například ve formě jakéhosi odstupného
201

.  V takovém případě má 

právo tam bydlet po dobu nejdéle jednoho roku. Ovšem kdyby takovému manželovi 

byla svěřena péče o nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti a o které manželé 

pečovali za trvání manželství, nebo o dítě nezaopatřené, které s ním žije, může soud na 

návrh tohoto manžela založit v jeho prospěch právo bydlení. 

 

Dalším případem v rámci zániku manželství na základě rozvodu, může být 

situace podle § 769 OZ, kdy manželé neměli k domu nebo bytu, v němž se nacházela 

jejich rodinná domácnost, stejné, popřípadě společné právo a nedohodnou se o dalším 

bydlení toho manžela, který má v domě nebo bytě jen právo bydlet, eventuálně jiné 

právo, které je slabší než právo druhého manžela. I zde může soud na návrh manžela, 

který má k domu nebo bytu vlastnické právo, jiné věcné právo, popřípadě výhradní 

nájemní právo anebo jiné závazkové právo, rozhodnout o povinnosti druhého manžela 

se vystěhovat. Stejně tak jako pro předešlý případ se i tady obdobně použije ustanovení 

§ 767 odst. 2 OZ.      

 

A konečně § 770 OZ uvádí, že „Zaniklo-li manželství rozvodem, a manželé měli 

v domě nebo bytě právo bydlet, s tím, že jedno právo bylo odvozeno od druhého, má 

právo žádat vystěhování toho z rozvedených manželů, který měl jen právo odvozené, ten, 

kdo má k domu nebo bytu věcné nebo závazkové právo, od kterého bylo právo druhého z 

manželů bydlet přímo odvozeno.“ 

                                                 
201

 ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanský zákoník, Komentář, Svazek II. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014,  s. 

266. 
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Závěr 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo shrnout celou problematiku právního 

institutu manželství od jeho vzniku až po jeho zánik podle platné právní úpravy. 

Pokusila jsem se rovněž zaměřit na některé změny v této oblasti, které přinesl OZ oproti 

právní úpravě účinné před 1. 1. 2014, která byla obsažena hlavně v zákoně o rodině a 

obč. zák.  

 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala institutem manželství obecně, nastínila 

jsem nejvýznamnější změny v oblasti rodinného práva v novodobé historii 20. a 21. 

století, včetně aktuálně proběhlé rekodifikace soukromého práva, uvedla jsem hlavní 

právní prameny tohoto institutu a taktéž jsem se zabývala samotným pojmem 

manželství a jeho účelem. Dále jsem se věnovala vzniku manželství, předsňatkovému 

řízení, sňatečnému procesu, včetně jednotlivých forem sňatku, způsobilostí uzavřít 

manželství a zákonnými překážkami manželství. Následně jsem se zaměřila na zdánlivé 

manželství a neplatnost manželství. Rozebrala jsem rovněž povinnosti a práva mezi 

manžely majetkového charakteru, osobně - majetkového charakteru i manželské 

majetkové právo. Poslední část své práce jsem věnovala zániku manželství včetně 

právních následků jeho zániku.  

 

OZ nově upravuje materii rodinného práva komplexně, a tak není rodinné právo 

roztříštěno do více právních předpisů, jak tomu v minulosti bylo. Manželství je 

upraveno v hlavě první, druhé části. Obecné pojetí manželství zůstalo nezměněno a 

účinná právní úprava navazuje na úpravu předchozí. Dle mého názoru nepřinesla nová 

právní úprava velké změny v této oblasti a jedná se spíše o doplnění úpravy předešlé či 

případné odstranění zbytečností.  

 

První, dle mého názoru, znatelnější změnou je například to, že nově v případě 

zastoupení při sňatku zmocněncem, nemusí být zmocněnec stejného pohlaví jako ten ze 

snoubenců, kterého zastupuje, nebo například prodloužení lhůty platnosti osvědčení 
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vydaného matričním úřadem, které předkládají snoubenci oddávajícímu v případě 

církevního sňatku. 

 

Povinnosti a práva manželů a předně pak manželské majetkové právo upravuje 

OZ podrobněji. Jako novinku zavádí speciální typ obchodního závodu - závod rodinný. 

OZ taktéž začlenil do části věnované rodinnému právu bydlení manželů, jak za doby 

trvání manželství, tak po jeho zániku. Další novinkou jsou zvláštní ustanovení 

reflektující zvýšený výskyt domácího násilí.  

 

OZ je v zásadě liberální, klade důraz na smluvní volnost a poskytuje ochranu 

osobám, které jsou ve slabším postavení oproti jiným osobám. Jedná se například o 

nezletilé dítě během řízení o rozvod manželství nebo manžela, který je vystaven právě 

domácímu násilí.   

 

Jako pozitivum vnímám to, že OZ definuje pojmy až dosud nedefinované, jako 

je „obvyklé vybavení domácnosti“ anebo „obstarávání záležitostí rodiny“. 

 

Co se týče zániku manželství, nepřinesl OZ významné změny. Za povšimnutí 

však stojí, že nově stanoví, že manželství zaniká i změnou pohlaví jednoho z manželů. 

OZ také zdůrazňuje výjimečnost výživného mezi rozvedenými manžely a vymezuje 

hlediska, ke kterým se má při přiznávání výživného přihlédnout. 

 

Dle mého názoru přinesl OZ v oblasti problematiky manželství, ač nijak 

výrazné, přesto vesměs pozitivní změny, kterými reagoval na vývoj současných 

společenských poměrů. Právní úprava účinná od 1. 1. 2014 je podle mě ucelenější a 

přehlednější. Na druhou stranu musím podotknout, že osobně nepovažuji předešlou 

právní úpravu obsaženou hlavně v zákoně o rodině za nedostačující. Naopak si myslím, 

že není zcela nutné, aby kodex občanského práva obsahoval tak obsáhlou úpravu celého 

rodinného práva. Stejně tak, dle mého názoru, není potřeba, aby OZ upravoval tak 

detailně například povinnosti a práva manželů osobního charakteru, a to i s ohledem na 

nemožnost je přímo vynutit.    
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Doufám, že teoretické znalosti v oblasti právní úpravy institutu manželství ve 

spojitosti s účinností OZ, které jsem si díky této diplomové práci prohloubila, budu 

moci použít i v mé budoucí praxi. 
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Resumé 

Manželství  

Tato diplomová práce si klade za cíl popsat právní institut manželství od jeho 

vzniku až po jeho zánik podle platné právní úpravy a srovnat nejvýznamnější změny 

v této oblasti, které obsahuje nový občanský zákoník s právní úpravou, jež byla účinná 

před 1. 1. 2014. Důvodem, proč jsem si toto téma zvolila, byl fakt, že se tento pro naši 

společnost tradiční institut dotýká života téměř každého člověka.  

 

Práce je členěna do pěti kapitol, z nichž se každá zabývá různými aspekty 

manželství. Mimo těchto pěti kapitol obsahuje práce úvod, závěr, jednu přílohu a 

seznam použité literatury.  

 

První kapitola se zaměřuje na nejvýznamnější změny v oblasti rodinného práva 

v novodobé historii, včetně aktuálně proběhlé rekodifikace soukromého práva. Tato 

kapitola rovněž obsahuje přehled základních pramenů upravujících problematiku 

manželství, a zabývá se samotným pojmem manželství a jeho účelem. 

 

Druhá kapitola se věnuje vzniku manželství. Předně pak zasnoubení, sňatečnému 

procesu, podstatou sňatku, předsňatkovému řízení a jednotlivým formám sňatku, 

uzavírání manželství ve zvláštních situacích, dále způsobilosti uzavřít manželství a 

zákonným překážkám manželství. 

 

Třetí kapitola pojednává o zdánlivém manželství a neplatnosti manželství. 

 

Kapitola čtvrtá popisuje vzájemné povinnosti a práva mezi manžely, která jim 

v souvislosti s uzavřením manželství vznikají.  Jsou rozdělena na povinnosti a práva 

osobní, osobně – majetková a manželské majetkové právo, včetně společného jmění 

manželů a bydlení manželů.   

 

Pátá kapitola je věnována způsobům zániku manželství, kterými jsou smrt, 

popřípadě prohlášení za mrtvého a rozvod. Tato kapitola obsahuje rovněž rozbor variant 
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rozvodu a stejně tak se zabývá ochranou nezletilých dětí a samotnému řízení o rozvod 

manželství. Dále se zaměřuje na právní následky zániku manželství.  

 

Závěr práce se zabývá shrnutím a zhodnocením nové právní úpravy institutu 

manželství obsažené v občanském zákoníku účinném od 1. 1. 2014. 
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Abstract 

Marriage 

The aim of this thesis is to describe legal institution of marriage - from the 

conclusion of marriage to the ending of it - according to the current legislation. I 

compare main changes introduced by the new Civil Code with legislation before 1
st
 of 

January 2014. The reason I chose this topic was the fact that institute of marriage affects 

everyday life of almost every individual. 

 

My thesis is composed of five chapters. Each of them deals with different 

aspects of marriage. Besides these five chapters this thesis includes Introduction, 

Conclusion, Index of Appendices and the List of Bibliographical References. 

 

Chapter one concentrates on the most important changes in the Family law area 

during the modern history, including recent recodification of private law. This chapter 

also contains summary of the main legal sources of marital law and examines the term 

marriage itself and its purpose.  

 

Chapter two focuses on the conclusion of marriage. Main focus is on 

engagement, the actual process of marriage, the purpose of marriage, proceedings 

preceding the conclusion of marriage and the types of forms of marriage. Conclusion of 

marriage based on extraordinary situation, qualifications to conclude marriage and its 

legal impediments are also discussed. 

 

Chapter three discusses putative marriage and nullity marriage.  

 

Chapter four describes mutual responsibilities and rights of spouses that are 

formed in relation with the conclusion of marriage. These are divided into 

responsibilities and rights of personal character, personal-property character and 

matrimonial property law, including community property of spouses and their housing. 
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The fifth chapter is concerned with means of termination of marriage. These are 

death, possibly declaration of death, and divorce. This chapter also includes analysis of 

types of divorce and addresses protection of minors and procedure of divorce. The 

chapter finally focuses on legal consequences of termination of marriage.  

 

Conclusions of the thesis concentrate on the summary and evaluation of the new 

marital law legislation contained in the new Civil Code that is effective since 1
st
 January 

2014.  

 

 

 

 

 

Název diplomové práce v anglickém jazyce: 

Marriage 

 

Klíčová slova: 

sňatek, manželé, rozvod 

 

Key words: 

marriage, spouses, divorce 

 


