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Anotace 

Bakalářská práce na téma: „Atraktivita nesezdaných soužití ve srovnání se sezdanými 

svazky“ se zabývá formami a modely různých partnerských vztahů, samotným partnerským 

vztahem, jeho fázemi a prvky. Historickým vývojem od manželství k novým trendům forem 

soužití jako jsou nesezdaná soužití, jejich jednotlivými typy, výhodami a nevýhodami těchto 

soužití a důvody, které k nim vedou.  

Dále se práce věnuje manželství, výhodám a nevýhodám manželství a důvodům vedoucím 

k uzavření manželství. U obou forem soužití je také zohledněno právní ukotvení v jednotlivých 

zákonech.  

Cílem práce je poukázat na různé formy soužití, porovnat je a v rámci dotazníkového  

šetření v praktické části vyvodit a potvrdit hypotézu: V čem tkví atraktivita nesezdaných soužití 

oproti klasickému modelu manželství? S tím je spojený i fakt, že čím dál, tím více párů a to 

zejména mladá generace žije spíše v nesezdaných soužitích.  

 

Klíčová slova 

partnerské vztahy, typy partnerských vztahů, historický vývoj manželství, manželství,  

nesezdaná soužití 

  



 

Summary 

The thesis “A Comparison of the Attractiveness of Cohabitation and Marriage” examines vari-

ous forms and models of intimate relationships as well as intimate relationships themselves, 

their phases and elements. It also studies historical development of relationships from marriage 

towards new forms such as cohabitation, its types, advantages and disadvatages and reasons for 

the development. 

Furthermore, the thesis studies marriage, advantages and disadvantages of marriage and 

reasons leading to marriage. We investigate the legal framework for both of the relationship 

forms. 

The objective of this thesis is to expose and compare various forms of intimate relation-

ships and to try to answer the questions: Why do an increasing number of couples prefer coha-

bitation? Last, we aim to explain attractivness of cohabitation in comparison with marriage. 

 

Keywords 

intimate relationships, types of relationships, historical development of marriage, marriage, 

cohabitation 
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Úvod 

 

Bakalářská práce je zaměřena na různé modely a formy partnerských soužití, nejvíce na 

nesezdaná soužití a svazky manželské. Práce poukazuje na soužití, která jsou zaměřena 

převážně na svazky heterosexuálních osob. Dále bych ráda podotkla, že se v práci nebudu 

natolik věnovat rodinám s dětmi, i když vím, že děti, ať už s manželstvím či nesezdaným 

soužitím úzce souvisí, není toto téma předmětem mé práce. 

Práce se věnuje vývoji manželství a nesezdaných svazků, dále tématu nesezdané soužití 

a manželství, které je stále hlavním konkurentem nesezdaných soužití.  

V první kapitole jsou uvedeny různé modely a formy partnerských soužití. Dále jsou 

vysvětleny základní pojmy monogamie, bigamie a polygamie, zohledněny partnerské vztahy 

dle sexuální orientace a registrovaná partnerství. Nechybí ani nový trend či určitá sociální 

skupina, která se nazývá singles. Následující kapitola se zabývá partnerským vztahem, jeho 

průběhem a fázemi, které jsou s ním spojovány. V práci lze nalézt historický vývoj manželství 

od 90. let 20. století do současnosti.  

Následující kapitoly budou zaměřeny na jednotlivé typy nesezdaných soužití i různé 

formy manželství. V dalších kapitolách práce je poukázáno na určité výhody a nevýhody, které 

s sebou nese nesezdané soužití a manželství. S tím jsou spojeny důvody vedoucí k nesezdaným 

soužitím a manželství samotnému.  

Dále se v práci nachází různá ukotvení těchto dvou hlavních svazků v české jurisdikci.  

V druhé části práce, kterou tvoří dotazníkové šetření, se lze dozvědět, zda je opravdu 

nesezdané soužití tak atraktivní a v čem jeho atraktivita spočívá. Cílem dotazníkového šetření 

není jen zjistit atraktivitu nesezdaných soužití, ale co si jednotliví respondenti myslí o institutu 

manželství, nesezdaném soužití a k čemu oni sami více tíhnou. 

Toto téma jsem vybrala s ohledem na jeho aktuálnost, jelikož v dnešní době stále více 

narůstá počet nesezdaných soužití, anebo snaha o to, že lidé vstup do manželství někdy i 

opakovaně oddalují. Další důvod vedoucí k volbě tématu byl nejen můj zájem o danou tématiku, 

ale přispěla k němu i okolnost, že sama žiji v nesezdaném soužití, ze kterého si odnáším vlastní 

životní zkušenosti. V neposlední řadě i fakt, že nejen vídám, ale znám mnoho takových párů, 

které žijí také prozatím nesezdáni. Výběr tématu byl ovlivněn i studiem oboru sociální práce, 

jelikož dané téma úzce souvisí nejen s oblastí sociologie a psychologie, ale i se sociální prací.  
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Nesezdaná soužití a manželství mají v sociální práci zastoupení především při práci 

s rodinou. Zabývá se jimi občanské, rodinné a manželské poradenství a lze na ně pohlédnout 

skrze bytovou a rodinnou politiku.  

V oblasti sociální práce je institutu manželství a fenoménu nesezdaných soužití 

poskytováno mnoho druhů sociálních služeb včetně těch, které se věnují výhradně dětem.  

Vzhledem k poskytování sociální práce rodinám se sociálními problémy, rodinnému a 

manželskému poradenství, by měl sociální pracovník či terapeut zvládat práci, nejen s celou  

rodinou, párem, ale i jednotlivými členy v rodině. Na pracovníka je v sociální práci s rodinou 

kladena vyšší náročnost na kvality a zvládání poskytnutí práce, kterou vykonává. Při výkonu 

sociální práce s rodinou si pracovník musí uvědomit, že práce s rodinou je nejen náročná, ale 

zároveň dbát na to, že rodina má vliv na společnost a společnost zase na rodinu.  

I v sociální práci nelze opomenout role rodiny, její historii a vývoj, modernizaci a různé 

důvody vedoucí k nárůstu nesezdaných párů, vyšší rozvodovosti, snížení počtu dětí v rodinách 

nebo vyšší věk při prvním vstupu do manželství.   
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Teoretická část 

1. Modely a formy partnerských soužití 

 

V první kapitole se práce zaměřuje na různé modely a formy partnerských soužití. Je zde 

uveden přehled o tom, co je to monogamie, polygamie a bigamie. V kapitole jsou zmíněna 

soužití založená na rozdílné sexuální orientaci a další formy partnerství, jako je registrované 

partnerství. 

Monogamie je nejčastějším modelem partnerských vztahů, převažujícím po celé Evropě a 

v západní civilizaci. Pojem označuje soužití muže se ženou, přesněji soužití jednoho muže 

s jednou ženou. Monogamii lze chápat jako normu, která vede dva lidi k manželství či 

nesezdanému soužití. U monogamního typu partnerství se nehledí ani na to, zda je partnerstvím 

nesezdané soužití či manželství. Důraz je kladen na počet osob v partnerském vztahu.  

 

Pojmy, se kterými se lze setkat v partnerských vztazích je bigamie a polygamie. 

 

Polygamie vystihuje opak monogamie. Poukazuje na soužití jednotlivce s více lidmi. 

V moderní společnosti lze tento pojem chápat jako manželství s více partnery opačného 

pohlaví.1  

Polygamie se dělí na tzv. polyandrii a polygynii. První zmíněný pojem označuje svazek, 

ve kterém je dominantní, že jedna žena má více mužů (manželů). Hlavními důvody života 

v polyandrii jsou špatné životní podmínky (hospodářství, obživa, chudoba). Tento typ soužití 

nalezneme u Eskymáků, některých lidí v Tibetu nebo v různých společenstvích například 

v Indii.2  

 

Polygynie je protipólem polyandrie. Termín určuje svazek, ve kterém jeden muž má více 

žen. Onen typ partnerského či manželského svazku se převážně vyskytuje v islámských státech. 

V místní kultuře je běžné mít až čtyři manželky, které však dotyčný muž musí uživit, k tomu 

může mít další milenky, avšak polyandrie je v těchto státech zakázána.3 

 

 

                                                 

1 (Milovani.cz, 2014) 
2 (Milovani.cz, 2014) 
3 (Chovani.eu, 2015) 
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Typickou ukázku klasické polygynie lze spatřit u lidí, kteří se hlásí k církvi Ježíše Krista 

Svatých posledních dnů, tedy k Mormonům. Stoupenci této církve jsou známí v USA (stát 

Utah), kde se kvůli mnohoženství konalo několik soudů a dohadů, aby jeden muž mohl mít více 

manželek. V dnešní době existuje kolem 25 tisíc mormonských rodin, u kterých se lze setkat 

s mnohoženstvím.4 

Polygynie je známá z různých východních kultur, nejvíce z dob Osmanské říše. Byla to 

nejlepší doba rozkvětu pro tzv. harémy. Panovník (sultán) měl svůj velký harém, který byl 

složen až ze stovek dívek a žen. Mezi ženy v harému patřila nejen žena panovníka, ale i jeho 

matka, otrokyně a milenky.5  

Zůstává pravdou, že v některých zemích je polygamie, včetně jejích dvou druhů legální 

z mnoha různých důvodů (náboženský, ekonomický, hospodářský a jiné). V ČR však nikoliv. 

Je třeba podotknout existenci dalšího typu partnerského vztahu, tím je bigamie.  

Za bigamii lze označit dvojí manželství, které v podstatě probíhá současně. Bigamii, 

stejně jako předchozí polygamii můžeme rozdělit na dva druhy: dvojmužství a dvojženství.6 

Bigamie je v ČR dle trestního zákoníku považována za trestný čin dvojího manželství.  

Ten, kdo spáchá tento trestný čin tím, že během trvání svého aktuálního manželství uzavře 

další manželství, nebo tomu, kdo uzavře manželství s člověkem, který už žije v jiném 

manželství. Hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.7 

 

Vztahy se dají rozdělit dle sexuální orientace dotyčných osob buď na heterosexuální či 

homosexuální, další sexuální orientací je bisexualita. Heterosexuální vztahy se vyznačují 

spojením ženy a muže. Homosexuální poukazují na spojení dvou osob stejného pohlaví. 

Bisexualita se vyznačuje tím, že dotyčná osoba je nakloněna k oběma pohlavím. 

K určitým formám sexuální orientace patří skupina lidí, kteří jsou asexuálové.  

Ti se vyznačují tím, že nemají zájem ani o ženy, ani o muže a o žádný sexuální kontakt s druhou 

osobou. Tito lidé přesto mohou vstupovat do manželství nebo žít v nesezdaném soužití. 

Vyhledávají si partnery, kteří jsou stejně zaměřeni jako oni sami.8 

                                                 

4 (NOVOTNÝ, 1998) 
5 (MAŇASKOVÁ, 2010, 2012) 

6 (Milovani.cz, 2013) 
7 (Trestní zákoník, 2009) 

8 (ČR AVEN, 2012)  
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V práci se hodlám zabývat heterosexuálními vztahy. Pro přehled je vhodno zmínit, 

homosexuální typy partnerství a svazky gayů/leseb v ČR.  

Gayové a lesby v ČR nemohou uzavírat manželství. Uzavírat nejen registrovaná 

partnerství (v ČR lze od roku 2006), ale i plnohodnotná stejnopohlavní manželství, mohou lidé 

například ve Spojeném království, Nizozemí, Belgii, Španělsku, Norsku. Dále pak ve Švédsku, 

Finsku, Francii a Islandu. Také v jihoamerických státech např. v Argentině nebo Brazílii.9 

 

Registrované partnerství, které je spojováno s gayi a lesbami, je možno v České 

republice uzavřít od roku 2006. Pojem registrované partnerství označuje tzv. partnerství dvou 

osob stejného pohlaví. V zákoně uvedeno takto: je to trvalé společenství dvou osob stejného 

pohlaví, které vzniklo určitým způsobem a je stanoveno v zákoně o registrovaném partnerství. 

Vzniká projevem svobodné vůle každého z účastníků a zapisuje se do knihy registrovaného 

partnerství.10  

Posledním specifickým modelem, jsou lidé, kteří ač nežijí v určité formě partnerského 

vztahu, ve 21. století se tato skupina lidí stala určitým fenoménem.  

Jsou to tzv. singles. Do této skupiny osob se řadí lidé většinou mladí, nemusí být však 

pravidlem, kteří žijí sami, bez stálého partnera.  

Orientují se na svobodu, svou kariéru, nezávazný sex a celkový samostatný a nezávazný 

život.  Důležité je, dle názoru Evy Mitchell ze sociologického ústavu AV ČR, uvědomit si, že 

jsou to lidé, kteří jsou dobrovolně svobodní, na rozdíl od lidí, kteří žijí sami, ale přitom sami 

žít nechtějí.11  

 

Životní styl singles je uveden v práci k poukázání na další možnosti, jakým způsobem 

mohou dnes lidé žít.  Ne každý člověk, musí zaručeně žít v určitém partnerském vztahu, ať už 

se jedná o druhy partnerství, nesezdaná soužití či manželství.  

 

 

                                                 

9 (Deník.cz, 2013) 
10 (MVČR, 2015) 
11 (ČT, 2011) 
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2. Partnerský vztah 

 

Partnerský vztah úzce souvisí s nesezdaným soužitím i manželstvím, má mnoho podob 

a forem. Obecně vzato partnerské vztahy jsou pro většinu lidí nedílnou součástí života.  

Partnerský vztah lze definovat takto: Je vztahem dvou lidí, který by měl být naplněn láskou, 

důvěrou, tolerancí, vzájemným uznáním a pochopením, touhou, přitažlivostí, empatií, 

oddaností, oboustrannou komunikací, vřelostí, osobnostním růstem každého z partnerů, 

uspokojováním potřeb, přijetím a nelze opomenout i společný sexuální život. 

S termínem partnerský vztah nebo partnerství se setkáváme nejen v souvislosti 

s mezilidskými vztahy. Příkladem je oblast ekonomie, obchodu a podnikání, kdy lidé uzavírají 

partnerské vztahy prostřednictvím smluv, podnikatelé mohou s dalšími lidmi, kteří jsou jejich 

partnery zakládat firmy. Partnerské vztahy se vyskytují v herectví, kde herci mají za své 

partnery jiné herce, se kterými hrají a vystupují. Partnerský vztah nalezneme i v dalších 

oblastech.12 

Partnerský vztah v mezilidských vztazích je spojován se zamilovaností, láskou, důvěrou, 

vzájemnou přitažlivostí, touhou, vášní a sexem. Každý vztah má různé fáze, kterými prochází. 

Ideálem partnerského vztahu bývá vyústění z dlouhodobého partnerského vztahu do svazku 

manželského, spojení s trvalou láskou a vzájemnou oddaností.  

Definice lásky 

 

Láska je mnohdy vykládána různými způsoby. Každý člověk si představí lásku jinak a 

také existuje mnoho různých definicí, jakými je láska popsána. Láska je rozdělena na určité 

druhy: láska mateřská, sourozenecká, milenecká, láska k Bohu a další. Láska je svým způsobem 

nejen silný cit, ale i sílou, která lidem dodává radost ze života druhé osoby. Je stvrzením určité 

hodnoty, uspokojením a chemickou reakcí. Dle slavného autora pyramidy potřeb Abrahama 

Maslowa láska vzniká mezi dvěma lidmi, jelikož lidé mají osobní nedostatek v naplnění potřeb, 

jedna osoba uspokojuje potřeby osoby druhé. K lásce se řadí i radost z existence našeho 

protějšku a ochota vzájemně si jakkoliv pomáhat.13  

Z toho je zřejmé, že pro partnerský vztah je samotná láska určitou potřebou každého 

člověka. Jakmile člověk ztrácí onu naději na lásku, nebude-li milován, jeho život se může stát 

opravdovým zoufalstvím.14 

                                                 

12 (PATOČKOVÁ, 2008) 
13 (HARGAŠOVÁ, a další, 2007 str. 53) 
14 (DRÁPAL, 2013 str. 16) 
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Fáze partnerského vztahu 

 

První fáze - zamilovanost.  

 

Stádium zamilovanosti se vyznačuje jako úplný začátek všech partnerských vztahů, 

skrze zamilovanost a trvalou lásku mohou lidé dojít až k dlouhodobě trvajícímu vztahu, 

nesezdanému společnému soužití, či lásku zpečetit manželstvím. Ve fázi zamilovanosti se dva 

lidé ještě natolik neznají a jsou do sebe někdy až bláznivě zamilováni. Zamilovanost trvá spíše 

měsíce než roky. Je určitým stavem, kdy se člověku, který je zamilován, děje spousta změn, má 

najednou jiný pohled na svět, vše prožívá jinak a je naplněn nesmírnou energií a elánem do 

života. Důsledkem zamilování se, může nastat změna sebevědomí a biologického charakteru. 

Zamilovanost je označována jako stav, kdy lidé, kteří jsou zamilováni, dočista ztrácí veškerý 

kontakt se světem a realitou. Na druhou stranu lze zamilovanost postavit do role předskokana 

a naprostý základ opravdové lásky.15 

 

Zamilovanost je spojována s existencí vzájemné přitažlivosti. Mezi lidmi, kteří jsou 

romanticky zamilovaní, probíhají jiné procesy než u lidí, kteří se hluboce a oddaně milují.  

Tato trvalá láska u hluboce se milujících lidí, ale není opakem romantické lásky, nýbrž 

její nadstavbou. Nadstavbou je myšleno, že trvalá láska je věčná, romantická láska však 

nikoliv.16  

 

S fází zamilovanosti se pojí neobjektivní, zkreslený pohled na partnera. Zamilovaný 

člověk se domnívá, že jeho protějšek je dokonalý a na svém protějšku miluje naprosto vše.17 

Další fází partnerského vztahu je ta, kterou doprovází láska, která není už jen o 

zamilovanosti a jevem na určitý čas. Tato láska se může definovat jako láska trvalá či věčná.  

Druhá fáze s ohledem na trvalou a stabilní lásku je specifická tím, že v této fázi člověk 

už dobře zná druhou osobu, bere v potaz a zároveň si uvědomuje špatné vlastnosti dotyčného. 

Lidé vydrží být navzájem odděleni jeden od druhého, i když se jim může stýskat, není to jako 

v zamilovanosti, kdy spolu chtějí trávit každou volnou chvíli. Partneři ve druhé fázi vzájemně 

odhalí druhého slabé stránky a nelibé vlastnosti, dokážou se navrátit do klasického reálného 

života.18  

                                                 

15 (WILLI, 2006 str. 20) 
16 (HAMBURG, 2002 str. 37) 
17 (VENGLÁŘOVÁ, 2008 str. 32) 
18 (VENGLÁŘOVÁ, 2008 str. 33) 
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Sexem se zabývá nemálo vědeckých oborů, vědců, badatelů a průkopníků. Sex a 

sexuální život zajišťují další reprodukci a zachování rodu a lidské existence samotné. 

K partnerským vztahům a lásce sex sice patří, ale je to i naopak? Je potřeba opravdu sex, 

abychom mohli milovat? Láska je spojena se sexem, obvykle u mužů je potřeba sexu častější 

než u žen. Sex na nás doslova útočí z mnoha stran (reklama, různé pořady, knihy, články, 

časopisy, filmy) a se sexem se pojí i fakt, že čím dál více stoupají statistiky v oblasti 

rozvodovosti, klesá počet sňatků a často se objevují nevěry. To je i důvodem, proč říci, že už 

dávno neplatí, že čím více je sexu, tím víc je lásky.19 

 

Pokud v druhé fázi láska i nadále přetrvá a dotyčný se rozhodne pro společný život se 

svým protějškem, láska se pravděpodobně postupně stává čistější. Láska začne více střízlivěti, 

trvá, ale již v podobě životní spíše kamarádské, kolegiální a partnerské formě.20 

 

V druhé fázi ve vývoji partnerských vztahů nejen, že nastává zvrat v transformaci lásky 

z fáze zamilovanosti a pobláznění do lásky opravdové a hluboké, někdy až trvalé, ale i důležitý 

okamžik. Okamžik, který naznačuje, že by se člověk měl rozhodnout, zda vztah s druhou 

osobou myslí vážně a chce s ním nadále sdílet a budovat tento láskyplný a trvalý vztah.  

 

Člověk musí zvážit, zda má cenu pokračovat v dosavadním vztahu a obětovat se pro něj.  

Toto rozhodnutí s sebou samozřejmě nese i zvážení, jestli zvládne člověk tolerovat 

negativní vlastnosti svého protějšku. Pokud se rozhodne pro variantu, že bude ve vztahu 

pokračovat, navazuje na další fázi, která se nazývá opravdovým partnerstvím. Toto partnerství 

je silným poutem mezi dvěma účastníky. Může býti vzájemným propojením, kdy spolu partneři 

nejen tráví své společné chvíle, ale mohou spolu sdílet domácnost, pečovat o děti a vychovávat 

je, užívat si chvílí plných radostí a společně překonávat překážky, které jim život vkládá do 

cesty. Tito partneři se již velmi dobře znají, vědí, co od sebe mohou očekávat, respektují se a 

mají o sobě i o okolním světě reálnou představu.21 

  

V tomto momentě se již partnerství překlenulo do dalšího stádia, kterým může býti 

nesezdané soužití, nebo do fáze, kdy se dva lidé rozhodnou, že uzavřou manželství.  

                                                 

19 (DRÁPAL, 2013 str. 17). 
20 (TERSTENJAK, 1986 str. 152) 
21 (VENGLÁŘOVÁ, 2008 str. 33) 
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3. Historický vývoj  

 

Celkový vývoj manželství a rodin byl dosti proměnlivý a historie obsáhlá, nedá se 

opomenout období 1. a 2. světové války a poté další období, kdy v České republice vládl 

socialistický režim. Právě kvůli razantním změnám během válek zde není zmíněna historie 

týkající se těchto období a ani období předešlých, jelikož vývoj manželství, mužské a ženské 

role se měnily v průběhu mnoha staletí.  

Samotný vývoj rodin, manželství a s ním spojeny termíny porodnost, sňatkovost, 

potratovost a rozvodovost, se velmi měnil. Dnešní doba je ovlivněna nejen změnou politického 

režimu, ale i změnami kulturními. Ke kultuře se vždy pojí určité zvyky, tradice, hodnoty, 

postoje a normy, které jsou uznávány danou společností.  

Změna nastala i ve smýšlení lidí. Zatímco určitý demografický model, který fungoval 

v minulých letech a byl nazýván jako altruistický, dnes vystřídal model individualistický. 

Altruistický model se vyznačoval tím, že největší důraz byl kladen na rodinu, její soudržnost a 

výchovu dětí. V současnosti převládá model individualistický. Ten je zaměřen na individualitu 

jedince, jeho osobnostní rozvoj, určité uplatnění se a seberealizace.22 

Dříve nebylo přijatelné uvažovat vzhledem k hodnotám tehdejší společnosti například 

o rozvodech, interrupcích, homosexualitě a dalších podobných skutečnostech. Nesezdané 

svazky byly mnohdy označovány za soužití – druh a družka, rodina byla naprostým základem 

a jednotkou, která byla součástí společnosti. Vzhledem k postupnému vývoji a změnám 

určitých rolí, které byly připsány ženám a které vykonávali muži, je vhodné zmínit i několik 

příkladů, které se týkají genderového vývoje, změn jednotlivých rolí, s tím je spojen i pojem 

demokratizace ženství. 

Žena a její role byla spojována s domácností, péčí o ni a především s rodinou pohodou 

a výchovou dětí. Žena a její role spadaly do určité soukromé sféry, muž a mužské role s ním 

spojené, spadaly do sféry veřejné. Muž, na rozdíl od ženy nejen v minulosti, představoval hlavu 

rodiny. Jeho hlavní role spočívala v tom, že právě on byl živitelem, který je většinou spojován 

i se společenským postavením, uznáním a úspěchem. V dnešní době, jsou ženy více 

emancipované a nejsou fixovány pouze na domácnost a výchovu dětí, přesto muži stále drží své 

profesní role, moc a úspěch jsou pro ně rozhodně více na dosah, než ženám. Ty hájí své 

schopnosti, že mohou zvládat domácnost, děti i kariéru.23 

                                                 

22 (RYCHTAŘÍKOVÁ, a další, 2001 str. 13) 
23 (KUBÁTOVÁ, 2010 str. 234). 
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V minulých dobách, by zdaleka nikoho nenapadlo, že do budoucna nebude 

nejdůležitějším životním smyslem či cílem pro člověka založit rodinu, plodit děti a žít 

v manželství. Dnes, stejně tak, jako v minulosti, existují osoby, jejichž životním posláním je 

život ve spokojeném manželství a výchova děti. Na druhé straně, ale existují lidé, kteří tento cíl 

nemají, ať už z různých důvodů, si stanovili úplně jiné priority, například se zaměřili na svou 

kariéru. Dalšími lidmi, kteří tento životní cyklus, nepovažují za tak důležitý, jsou lidé, kteří žijí 

sami (singles) a naprosto jim onen styl života vyhovuje. Posléze lze zmínit i lidi, kteří jsou 

rozhodnuti, nezakládat rodinu a nemít děti.  

 

S dobou postupně začala klesat i sňatkovost, jelikož se vedle forem oficiálně uzavřených 

manželství začala objevovat a šířit nesezdaná soužití, také někdy označována jako kohabitace.  

 

Nejvíce se tato forma rozšířila mezi lidmi, kteří již byli rozvedeni a nechtěli prozatím 

znovu vstupovat do manželství, současně u mladých lidí, kteří si tímto soužitím testovali 

partnera a žili „manželství na zkoušku“. Důsledkem vzrůstu kohabitací začala být manželství 

poněkud nestabilní, velmi rychle vzrostl počet neúplných rodin. V první řadě včetně narození 

dětí do neúplných rodin nebo v řadě druhé vzrostl počet bezdětných neúplných rodin.24 

 

Uvedu, že skoro každý v dobách hlubokého totalitního režimu měl v podstatě jistou 

práci, lidé měli možnost získat byt, kde mohli žít a zakládat své rodiny. Věk, kdy lidé vstupovali 

do manželství, byl v minulosti nižší než dnes, ženy rodily dříve, potratovost byla minimální, 

rozvodovost také. Vše bylo nastaveno tak, aby to vyhovovalo tehdejšímu režimu a bylo 

přiměřené dané době. Od roku 1989 nastaly razantní změny. Nejednalo se jen o změny politické, 

změna režimu ze socialismu k demokracii, ale i změny, které se týkaly demografického vývoje. 

S demografickým vývojem přicházela změna osobnostního růstu lidí, změny se dotkly potřeb 

a určitých hodnot současné společnosti.  

 

Dále rostla emancipace žen (situace vygradovala někdy až k přehnanému feminismu), 

snaha o rovné příležitosti žen a mužů. Rovné příležitosti se nejvíce odráží v oblasti kariéry, jsou 

to především požadavky týkající se výše platů. Možno poukázat na neustálý boj za rovnoprávné 

postavení a práva žen. Snaha o změny na pracovním trhu a v ekonomice, jde čím dál tím více 

do větších extrémů.  

                                                 

24 (RYCHTAŘÍKOVÁ, a další, 2001 str. 13) 
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Pokud vezmeme v potaz postmoderní společnost, člověka jako jedince a jeho postavení 

na dnešním trhu práce, kdy nesmí být opomenuto spojení člověka s rodinou, rodina je v tomto 

modelu postavena do role: trh versus rodina. Vychází z toho jakýsi model, který je dosti 

utopický, ale z určité části pravdivý. Tržní model vyzývá lidi, aby jejich rodinný život byl 

odsunut do pozadí a mohli se plně věnovat životu pracovnímu. Z toho lze vyvodit takový závěr, 

kdy dotyčný jedinec působící na trhu práce bude hotovým ideálem díky tomu, že bude žít 

nejlépe bez dětí, svobodný a bez závazků.25  

Další neopomenutelnou stránkou věci a za ukazatele rodinného života postmoderní 

společnosti lze považovat podle Možného a Rabušice: „návrat české rodiny do Evropy“ tedy 

návrat, který je označován za západoevropský typ, někdy se lze setkat s označením 

westernizace.26  

 

Západoevropský typ rodinného a sociálního života se vyznačuje především tím, že:  

 sňatky se uzavírají mnohem později (nejčastěji kolem dvaceti šesti let u žen, u mužů 

kolem třiceti let), 

 manželé bydlí sami, tím je myšleno, pouze jen oni dva a případně jejich děti, takové 

soužití se nazývá nukleární rodina (dříve bydlely spolu až tři generace),  

 tato moderní nukleární rodina bývá dostatečně soběstačná i po ekonomické stránce,  

 s tímto typem života souvisí i vyšší věk prvorodiček.27 

 

K tomu se pojí i fakt, že pokud lidé nežijí například v nukleární rodině, žijí v mnoha 

případech sami. Stále stoupá počet lidí, žijících tzv. single. Kvůli hodnotám, potřebám, 

požadavkům a určitým životním standardům nebo životní úrovni, na kterou si člověk navykne 

a chce si ji zachovat.  

V současné době je větší důraz kladen na individualitu člověka, určitou sebe-orientaci, 

jeho celkovou samostatnost, osobní seberealizaci, a to ve všech ohledech.  

 

Mladí lidé mají dnes mnohem větší šance cokoliv podnikat. Mohou cestovat, vyskytují 

se nové pracovní příležitosti, možnost studovat. Vše se stalo dostupným. Na druhou stranu lidé, 

kteří žijí v ČR, jsou zase ovlivňování zvenčí.  

                                                 

25 (RABUŠIC, 2001 str. 135) 
26 (SIROVÁTKA, a další, 2003 str. 23) 
27 (MOŽNÝ, 2002 str. 22). 
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Stává se a stalo se, že některé ženy, ve většině případů, ty, které se dříve zajímaly o 

mateřství a rodičovství, ty co byly těhotné ihned, jak dospěly, ty už dnes skoro nejsou. Situace 

se změnila a mnohé ženy přestávají nejen mít zájem o mateřství, ale někdy i těhotenství, načež 

se snaží o to, co nejvíce ho oddálit.28 

 

Určitá působení z okolního světa a „ westernizace“, je tím, co přejímá Česká republika 

ze západních vyspělých zemí. Na to mají velký vliv masmédia, kterými se šíří informace 

značnou rychlostí po celém světě. S tím je spojena věda, technika, různé vynálezy a zázrak 

zvaný hormonální antikoncepce. 

 

S objevem hormonální antikoncepce nastal zásadní převrat. Přináší nové možnosti 

nastavovat a volit, oddalovat a prodlužovat věk, kdy se žena stane matkou. Jelikož člověk je 

určitým způsobem od přírody dá se říci „nastaven“ na rozmnožování a má býti zajištěno určité 

zachování a pokračování druhu, tyto tablety mohou zajistit úplný opak, než to, co lidem 

předurčila příroda. Objevem potažmo užíváním těchto medikamentů, lze zcela nejen obalamutit 

přírodu, ale nastává kvůli nim revoluce a změna v reprodukčním vývoji a řádu.  

Žena prostřednictvím těchto tablet, nejen, že neotěhotní, ale je zcela na jejím rozhodnutí, 

kdy a jestli vůbec otěhotní.29  

 

Vliv na pokles sňatkovosti a nárůst počtu kohabitací má emancipace žen, ženy 

kariéristky, život singles, větší svoboda, důraz na individuálnost jedince, různorodé potřeby, 

hodnoty nebo priority člověka, pracovní trh a situace s ním spojené, právní i ekonomická 

situace, hormonální antikoncepce, bytová politika a celková situace v oblasti bydlení, možnost 

cestování, studia a další možné ukazatele. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

28 (MOŽNÝ, 2002 str. 24) 
29 (MOŽNÝ, 2002 str. 22) 
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V minulosti byl poskytován pocit jistoty a bezpečí skrze rodinu. Dnes se hovoří o tzv. 

rozpadu tradiční rodiny – Výsledkem je otázka: Existuje vztah, který dokáže dané pocity 

nahradit? Tento vztah je nazýván „čistým vztahem“. Daný pojem nejvíce využívá uznávaný 

britský sociolog Anthony Giddens, který vztah staví na možnosti volby, nikoliv vztah založený 

na nutnosti. Dříve byla většina vztahů postavena na určitých někdy i zděděných závazcích. 

Dnes by měly být založeny na svobodě a možnostech volby. Čistý vztah má pouze jedno hlavní 

kritérium, tím je, on sám, z toho lze vyvodit, že pokud jednomu z partnerů vztah nevyhovuje, 

ukončí ho.30 

Čistým vztahem můžeme například označit nesezdané soužití partnerů, kteří sami 

udržují toto soužití na základě své svobodné volby. V soužití pociťují jistotu, bezpečí i 

vzájemnou důvěru. Oproti tomu podle De Singlyho, který se otázkou „čistého vztahu“ také 

zabýval, má tento autor zcela rozdílný názor než Giddens. Domnívá se, že takovýto vztah, který 

je založen pouze na individuální spokojenosti obou partnerů, není vůbec vhodný k poskytování 

určité jistoty ve srovnání s tradičním modelem rodiny. De Singly také nevidí model „čistého 

vztahu“ jako vhodný model do budoucna, jelikož skoro vůbec neřeší otázku dětí, jejich výchovu 

a způsoby výchovy potomků. 31 

Proto záleží na každém člověku, aby se sám svobodně rozhodl a následně hledal 

nejvhodnější formu vztahu, která mu bude vyhovovat.  

  

                                                 

30 (HAMPLOVÁ, a další, 2006 str. 32) 
31 (HAMPLOVÁ, a další, 2006 str. 32). 
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4. Nesezdaná soužití 

 

S termínem nesezdané soužití se lze v dnešní době setkat velmi často, jelikož stále více 

stoupá jeho atraktivnost. Převážně mezi mladšími generacemi je považováno toto soužití za 

vhodný typ partnerství.  

Nesezdané soužití se dá vyjádřit například takto: nesezdané soužití je soužití dvou osob, 

které jsou svobodné, ale mají mezi sebou vztah, žijí v partnerství, ve většině případů sdílí 

společnou domácnost, vedou intimní život a mnohdy mají i společné finance a celkově spolu 

hospodaří v rámci své domácnosti. Nejsou však oficiálně sezdáni jako manželé. Z toho vyplývá, 

že v případě, kdy to těmto dvěma lidem spolu nefunguje či jim vztah nevyhovuje, stačí se pouze 

rozejít. Nemusí řešit rozvod, majetkové vypořádání a jiné podobné záležitosti.  

Tento typ soužití sice nemá nějakou platnou definici, ale lze ho podle velkého 

sociologického slovníku nazvat „soužitím muže a ženy mimo manželství“. 

Další možností, jak nazvat nesezdané soužití, může býti dlouhodobější společenství 

dvou lidí opačného pohlaví, kteří spolu žijí v podobném svazku jako je manželství, přičemž 

nejsou oficiálně sezdáni. Rozdílné je i pojmenování tohoto typu soužití. V zahraničí se pro tuto 

formu soužití mnohdy uvádí především tyto výrazy: „společné soužití“, „kohabitace“,  

„manželství dvoustupňové“, „manželství tzv. na zkoušku“, „konsenzuální svazek“ nebo  

„manželství kamarádské“.32 

 

V ČR se nejčastěji užívá právě ono nesezdané soužití nebo kohabitace. Někdy bývá  

nesezdané soužití pojmenováváno termínem „žití na psí knížku“ nebo „život na hromádce“, ale 

to jsou spíše výrazy, které se uchytily mezi lidmi.  

 

Nesezdaná soužití v České republice jsou stále na vzestupu, dá se říci, že jsou hlavním 

konkurentem tradičního manželství, které ač je stále mezi lidmi uzavíráno, už není, takovou 

samozřejmostí, kterou bývávalo. Lidé, převážně v mladší dospělosti více volí formu soužití, to 

tu, která je natolik nezavazuje jako manželství. Jelikož manželství je formálnějším typem 

soužití, nese s sebou určité povinnosti a závazky, nesezdané soužití nikoliv.  

 

 

 

                                                 

32 (VÍTEČKOVÁ, a další, 2010) 
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Přestože nesezdaná soužití jsou nejen v dnešní české společnosti do jisté míry uznávána 

a tolerována, stále se nedají zařaditi v některých ohledech do plnohodnotného partnerského 

soužití, jako je manželství. V dřívějších dobách, bylo nesezdané soužití známé, jako svazek či 

spojení s názvem: druh a družka. S tímto pojmem se sice setkáváme zřídka kdy, ale stále ještě 

tento pojem mezi veřejností přežívá.  

 

Další roli může nesezdané soužití hrát jako dosavadní a přechodný stav „manželství na 

zkoušku“, nežli se lidé rozhodnou pro uzavření svazku manželského. Nesezdané soužití může 

být i prostředkem jakési testovací dráhy než dotyčný najde tu pravou lásku, se kterou bude 

spokojen na tolik, že s ní uzavře manželství.33 

 

Odborníci tvrdí, že má nesezdané soužití blíže ke svobodnému stavu, a to z důvodu, že 

někteří lidé, kteří se hlásí k životu v nesezdaném soužití, se opravdu díky mnoha okolnostem, 

víceméně podobají lidem žijícím jako svobodní, jelikož žijí v podstatě bez závazků a 

s dostatečnou mírou svobody s porovnáním s lidmi žijícími v manželstvích. Potažmo vzato, 

myslí se tím lidé v mladší dospělosti, jelikož právě oni nejsou dostatečně finančně samostatní, 

aby se mohli zcela sami finančně zabezpečit. Proto jsou v mnoha případech prozatím odkázáni 

na svou dosavadní rodinu a jejich finanční formu pomoci a podpory.34 

 

Dle výzkumů se potvrdilo, že lidé žijící nesezdáni mají odlišné a méně tradiční  

postoje a názory, týkající se rodiny. Osoby žijící v nesezdaných soužitích si chtějí udržet osobní 

nezávislost a svobodu. Tito lidé se nechtějí natolik vázat, museli by omezit svou dosavadní 

svobodu a převzít závazky a povinnosti, které jsou úzce spjaté se samotným vstupem do 

manželství a života v něm.35  

  

                                                 

33 (MAREŠ, 2003 str. 77) 
34 (CHALOUPKOVÁ, 2006)  
35 (CHALOUPKOVÁ, 2006)  
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4.1. Typy a formy nesezdaných soužití  

 

V kapitole bude poukázáno na různé druhy a formy nesezdaného či alternativního 

soužití. Nesezdaná soužití se mohou dělit na několik druhů, nejčastější jsou čtyři typy.  

 Nesezdané soužití „na zkoušku“ neboli soužití „předmanželské“ vede k potencionálnímu 

manželství. U lidí, kteří jsou nesezdáni, se předpokládá, že jejich forma soužití je dočasná 

a nastane čas, kdy se uchýlí ke společnému životu v manželství. Soužití může být označeno 

pod pojmem „snoubenecké soužití“. 

 S druhou zvolenou formou nesezdaných soužití se lze setkat u osob, které tuto formu soužití 

považují za plnohodnotnou alternativu k manželství. Je pro ně naprosto srovnatelná 

s manželstvím. 

 Třetím typem je porozvodové soužití. Vyskytuje se u lidí, kteří mají zkušenost s předchozím 

nevydařeným manželstvím, v důsledku toho jsou rozvedeni, anebo, u lidí, kteří ovdověli a 

nehodlají znovu vstupovat do manželství. 

 Posledním typem je dočasné nesezdané soužití, se kterým jsou často spojováni dva mladí 

jedinci. Hlavně ti, kteří jsou začátečníky v oblasti partnerských vztahů, navzájem se 

poznávají, společně objevují svou sexualitu a intimní život. Je to doba, kdy spolu dva 

mladiství začínají „randit“.36 

 

Alternativní formy nesezdaného soužití 

 

LAT – se řadí mezi formu nesezdaného soužití, v původním znění „living apart  

together“ v doslovném překladu znamená (žití spolu, ale odděleně). V češtině výraz lze nahradit 

pojmem oddělené soužití. Oddělené soužití partnerů, v sobě zahrnuje nejen partnerský vztah, 

ale i určitou formu soužití s tou výjimkou, že tito dva lidé spolu nesdílejí společnou domácnost. 

Každý z nich žije ve své vlastní domácnosti, sám v ní hospodaří a hradí si své náklady na  

živobytí.37 

Tato forma soužití je pro mnoho lidí výhodnou, jelikož, se nemusí navzájem živit a  

starat se společně o domácnost. Ten, kdo žije v LAT vztahu, nemusí plnit určité povinnosti, 

které vyplývají ze života ve společné domácnosti, jako je tomu v manželství či nesezdaném  

soužití. 

                                                 

36 (RABUŠIC, 2001 str. 197) 
37 (OČADLÍKOVÁ, 2009) 
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Lidé v tomto partnerském soužití, žijí v podstatě každý sám za sebe, mohou se vzájemně 

navštěvovat a přespávat u sebe, ale mají dopředu jasně dáno, kdo kde žije, o co se každý z nich 

stará a zůstávají v podstatě zcela nezávislými na svém protějšku, přesto však vědí, že mají svého 

partnera plně k dispozici, že mohou využít výhod, které jim tento partnerský vztah poskytuje. 

Ačkoliv je soužití LAT spíše novým fenoménem, který se v dnešní době začíná vyskytovat 

častěji, existovalo podobné soužití již v dávných dobách. Bylo a dodnes zůstává vhodným  

typem soužití pro osoby, které potřebují více času věnovat své kariéře nebo jsou častěji na  

služebních cestách. To je i důvodem, že LAT soužití je nejen rozšířeno mezi mladými lidmi, 

kteří se zaměřují převážně na svůj pracovní život, ale lze se s ním setkat u lidí ze starších  

generací, u lidí rozvedených či ovdovělých. Ti mohou posléze navázat zcela nový vztah, ale i 

nadále setrvají ve své domácnosti.38 

 

Svobodné matky jsou poslední a velmi specifickou formou alternativního soužití.  

Toto soužití jest soužitím v tom smyslu, že svobodné matky mají na rozdíl od předchozích  

forem, kdy byl jejich protějškem partner, za svůj protějšek stát. V těchto případech lze hovořit 

o tzv. soužití se sociálním státem. De facto se jedná o osamělá rodičovství, ve kterém je dítě 

vychováváno samotnou matkou. Tuto formu soužití volí nejčastěji matky zejména nižšího věku, 

zároveň s tím, matky vesměs pochází z nižších společenských tříd, tím pádem z chudších  

poměrů, kdy právě toto soužití se státem se pro ně v mnoha případech stává i výhodným.39 

  

                                                 

38 (OČADLÍKOVÁ, 2009) 
39 (MAREŠ, 2003 str. 78) 
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4.2. Výhody a nevýhody nesezdaných soužití 

 

Další výhody i nevýhody nesezdaných soužití může čtenář nalézt v praktické části 

práce, kde budou vyhodnoceny v rámci dotazníkového šetření dle jednotlivých názorů  

respondentů. Výhody i nevýhody se týkají oblasti především individuálního nesezdaného  

soužití, odvíjí se od doby, po kterou spolu dva lidé sdílí společnou domácnost.  

Bude uveden pohled na bytovou politiku, ekonomickou situaci a v následující kapitole budou 

zmíněny i právní pohledy na nesezdané soužití. 

 

Výhody nesezdaného soužití 

 

Za velkou výhodu se dá považovat možnost rozchodu, pokud toto partnerství  

nevyhovuje či nefunguje dle představ partnerů. Mohou se rozhodnout pro ukončení soužití. 

Výhoda spočívá v tom, že nemusí proběhnout žádné rozvodové řízení a souvislosti s ním  

spojené. 

Další výhodou nesezdaného soužití je okolnost, že lidé žijící v tomto typu soužití mohou 

pociťovat určitou volnost ve vztahu, pocity svobody a menší míru závislosti. Oproti manželství 

je nesezdané soužití nejen alternativní formou, ale není tak zavazující jako manželský slib. 

V případě nesezdaného soužití je možno pocítit celkovou osobní nezávislost včetně  

nezávislosti finanční (ekonomické), ač většina partnerů v nesezdaném soužití společně  

hospodaří v jejich domácnosti, naskýtá se možnost, že každý z nich bude mít své finance a 

s těmi bude hospodařit dle svého uvážení. V tomto ohledu je vhodné zmínit i emancipované 

ženy a ženy, které se rozhodly budovat kariéru, to ony bývají většinou finančně nezávislé na 

svém partnerovi.  

Pokud se žena stane ekonomicky samostatnou, v mnoha případech je také stejně vzdě-

laná jako její partner, je konkurentem klasické mužské role. Mužská role spočívala v tom, že 

muž, který po celou dobu v minulosti, představoval živitele a ochránce, byl tím, kdo zajišťoval 

ženu, děti a celou domácnost.40 

Výhodou nesezdaného soužití může býti možnost zkoušky, během níž dochází k  

testování partnera. Nastává tak, postupné zjišťování skutečnosti, zda je partner, ten pravý  

člověk, s kterým dokážeme žít ideálně, po zbytek života.  

                                                 

40 (JANDOUREK, 2008 str. 192) 
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Další výhodou je zakusit společný život. To se týká převážně mladých párů, pro které 

je vstup do společné domácnosti novým začátkem. Možnost volby sdílet s partnerem společnou 

domácnost a připravit se případně na vstup do manželství, vyhnout se potencionálnímu rozvodu, 

je velmi lákává, ale nese s sebou i jistá rizika.41 

 

Poslední vybranou výhodou nesezdaných soužití je ta, že nesezdaná soužití jsou  

tolerovaným fenoménem dnešní doby. I proto se lidem, žijícím spolu, až na některé výjimky 

nikdo neplete do vztahu, nikdo o jejich vztahu nerozhoduje. Přispívá k tomu společnost svou 

mírou tolerance a pochopení pro nesezdané páry. S tím souvisí výhoda, že lidé, nemusí být 

sezdáni. Nepotřebují oficiální stvrzení své lásky, nemusí přistupovat pouze na formální svazek, 

možnost rozhodnout se a svobodně si zvolit, jaká forma vztahu jim bude vyhovovat. 

  

Nevýhody nesezdaných soužití 

 

Nevýhoda nesezdaného soužití může nastat v případě, že dva dotyční partneři mají dítě 

nebo děti. V takové situaci by bylo vhodné mít rodinu stvrzenou manželstvím. Pohledy dětí na 

jejich rodiče jsou rozdílné, pokud jsou rodiče sezdáni. 

 

Nevýhodou u osob žijících v nesezdaném soužití může být rozdílné příjmení.  

Důsledkem rozdílného příjmení nastává nemožnost řešit časté neshody, nedorozumění za toho 

druhého v oblasti administrativních záležitostí. Při zastupování druhého partnera je potřeba mít 

za druhého plnou moc.  

 

Následně mohou nastat komplikace především ve sféře zdravotní péče. Pokud je jeden 

z partnerů v lékařské péči a není schopen dát souhlas s podáváním informací o své osobě, má 

někdy druhý z partnerů potíže s tím, že ho nemohou informovat o stavu pacienta, jelikož nemusí 

být považován za osobu blízkou. U některých případů je velmi složité určit, kdo se řadí ještě 

k osobám blízkým, kdo už nikoliv. V dnešní době, by již neměly nastávat takovéto situace, 

jelikož druh s družkou žijí povětšinou spolu. Na základě toho, by měli být poskytnuty informace 

o zdravotním stavu druhého. 

                                                 

41 (POPENOE, a další, 1990) 
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Za osobou blízkou se považuje příbuzný v tzv. přímé řadě. Těmi jsou rodiče, prarodiče, 

děti, vnoučata, sourozenci, manžel/ka a partner (dle zákona o registrovaném partnerství).  

Další osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, 

pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá pociťovala za újmu vlastní.42 

 

Nevýhodou mohou být podmínky, které se týkají společné domácnosti v důsledku 

 rozchodu. Dotyční, kteří žili ve společné domácnosti, musí řešit byt a podmínky  

spojené s převodem nájmu. Nastávají situace, kdy jeden z bytu odchází, ale druhý musí také, 

jelikož nemá žádné nároky na tento byt.43 

 

V oblasti ekonomické se za nevýhodu dá považovat i nemožnost mít slevu na daních, 

což v nesezdaných soužitích nelze, jelikož dotyční nejsou sezdáni. Následně pokud jeden  

partner dobrovolně živil druhého a nastane rozchod, do budoucna živiteli nevzniká žádná  

vyživovací povinnost vůči jeho protějšku. V případě, že jeden z partnerů zemře, ten druhý nemá 

nárok na vdovský/vdovecký důchod.44 

 

Nevýhodou soužití je, že pokud spolu lidé žijí delší dobu v nesezdaném soužití a poté 

se rozhodnou pro svatbu, jejich vztah nemusí být, přestože spolu dlouhodobě žili, tak pevný, 

jak se domnívali a může skončit nedlouho po svatbě. Dle výzkumů je u soužití lidí mimo  

manželství, rizikem i ta skutečnost, že se mohou projevit různé formy domácího násilí.  

Průzkumy dokázaly, že nesezdané páry, často trpí nižší hladinou pohody a štěstí než páry  

manželské.45 

 

Poslední nevýhodou může být pocit, že člověk nežije v oficiálním svazku, chybí zde 

závaznost manželského slibu a života s pocitem úplné oddanosti druhé osobě. Nesezdané  

soužití je stále alternativní formou vztahu nikoliv však formou oficiálně stvrzenou před církví, 

rodinou, příbuznými a ostatně před celou společností. 

  

                                                 

42 (ÚVN, 2015) 
43 (snoubenci.ascczech.cz, 2003) 
44 (Penize.cz, 2012) 
45 (POPENOE, a další, 1990) 
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4.3. Nesezdaná soužití a česká judikatura 

 

Samotné označení nesezdané soužití se v českých zákonech nevyskytuje, na rozdíl  

od manželství, se kterým se pojil až do roku 2014 zákon o rodině č. 94/1963 Sb., který byl od 

1.1.2014 nahrazen Novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. V občanském zákoníku je 

ukotven pouze pojem manželství. 

Nesezdaná soužití se v některých zákonech vyskytují pod termínem druh a družka  

(například v zákoně o státní sociální podpoře) anebo pod pojmem, který se pojí spíše s manžel-

stvím, tím je rodinná domácnost, dříve používán pojem domácnost. Nesezdaná soužití nemají 

skoro vůbec žádná zastání v české legislativě.  

O mnoho lépe, jsou na tom i partneři, kteří uzavřeli registrované partnerství, těm je totiž  

věnován, zákon o registrovaném partnerství - předpis č. 115/2006 Sb. 

 

Vznik nesezdaného soužití 

Vznik nesezdaného soužití je spojen se svobodným rozhodnutím ženy a muže, že spolu 

budou žít a sdílet domácnost, v které budou společně hospodařit a hradit náklady dle potřeby 

s ní spojené.46 

 

Zánik nesezdaného soužití 

Za zánik lze považovat rozchod. Rozchod poukazuje na svobodné rozhodnutí jednoho 

nebo obou partnerů jejich vztah ukončit. Rozchod partnerů na rozdíl od rozvodu manželů  

neupravuje žádný zákon.  

 

Se spojením druh a družka, nebo spíše osoba blízká, se v české legislativě dá setkat  

v případech, kdy se jedná o zdravotnickou péči (blíže uvedeno v předchozí kapitole) nebo 

v trestním zákoníku. Nesezdané soužití a v něm žijící partneři nemají skoro žádná práva ani 

povinnosti, které by byly ukotveny v českých zákonech a co víc, ve výsledku nesezdané soužití 

a ani jeden z partnerů nejsou nijak legislativou chráněni. Z právního pohledu je jednoznačně 

vhodnější volbou manželství.  

 

 

                                                 

46 (CHODĚRA, 2002 str. 20) 
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Společný majetek, Spoluvlastnictví 

 

Spoluvlastnictví je nejčastější formou a právním vztahem, který vzniká mezi partnery 

žijícími spolu v domácnosti, jelikož si většinou společně pořizují věci do své domácnosti.47 

V takovémto případě, kdy partneři pořizují majetek, jedná se o majetek sice společný, 

ale nemusí tomu tak vždy být. Pokud se nedohodnou jinak, oběma partnerům náleží vlastnické 

právo, tím pádem jsou spoluvlastníky. S tím, že každý může mít rozdílný podíl na majetku.  

Spoluvlastníci mohou s věcí naložit jako jedna osoba, která má zcela totožná práva.48 

 

Avšak u nesezdaných soužití se nevyskytuje pojem společné jmění, jako je tomu u  

manželství, z toho vyplývá, že tu věc, nebo majetek, který pořídí jeden z partnerů také prioritně 

vlastní. Majetek nabytý jedním z partnerů bývá individuální záležitostí a druhý nemá právo 

cokoliv po něm vyžadovat. V případě, kdy jsou podíly na majetku stejné, může rozhodovat 

soud. Pokud jeden z partnerů pořizuje nebo vlastní nemovitost, je nutno se mezi sebou dohod-

nout na podílu, který by mohl mít druhý z partnerů. Se spoluvlastnictvím souvisí i jeho zrušení, 

které by mělo být spojeno se vzájemným vypořádáním, ideálně by se však partneři měli dohod-

nout na zrušení spoluvlastnictví, když se nedohodnou, opět zasahuje soud.49 

 

Bytová politika u nesezdaných soužití 

 

V novém občanském zákoníku se dá poukázat na nesezdané soužití spojené s bytovými 

podmínkami v něm určenými. Jedná se o hlavní oblasti, které se věnují společnému nájmu bytu 

či domu, podnájmu bytu. Dále pak ustanovení týkající se dalších členů nájemcovy domácnosti. 

Dle nového občanského zákoníku, je v oblasti společného nájmu kladen důraz na ty 

osoby, které společně uzavřely s pronajímatelem nájemní smlouvu. Ty se v tu chvíli stávají  

společnými nájemci bytu a k těmto osobám může s jejich souhlasem přistoupit i osoba další. 

Jsou jim stanovena stejná práva a povinnosti.50 

 

                                                 

47 (DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, a další, 2002 str. 97) 
48 (BPP, 2012) 
49 (DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, a další, 2002 str. 98) 
50 (BPP, 2012)  
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V případě pokud by jeden partner přizval toho druhého ke smlouvě, v tu chvíli mají 

stejná práva, jelikož tato osoba bude také uvedena v nájemní smlouvě a do určité míry chráněna. 

Avšak nastane-li situace, kdy se partneři rozhodnou žít v nesezdaném soužití a jeden z partnerů 

se nastěhuje do bytu ke svému protějšku, není nijak chráněn, jelikož se stane pouze příslušní-

kem domácnosti bez společného nájmu bytu. Rozdílná situace by nastala, kdyby byly, tito dva 

partneři právoplatní manželé.51 

 

V zákoníku je obsažen paragraf, zabývající se členy nájemcovy domácnosti. Nájemce 

má právo přijmout do domácnosti kohokoliv, musí však nového člena domácnosti nahlásit  

pronajímateli. Pokud se jedná o osobu blízkou, není ani třeba informovat pronajímatele  

v podobě písemného sdělení. V zákoníku je dále uveden i paragraf, který poukazuje na situaci, 

že by dotyčná osoba, která byla nájemcem bytu zemřela. Zde je důležité podotknout, že nájem 

přejde na člena jeho domácnosti, který žil v bytě ke dni smrti a nemá vlastní byt, za podmínek, 

kdy musí však prokázat, že pečoval o společnou domácnost anebo na něj byl odkázán výživou 

po dobu minimálně tří let. Pokud touto pozůstalou osobou není žádná osoba blízká, přejde na 

ni byt, pouze tehdy, když to schválí pronajímatel.52 

 

Dědictví v souvislosti s nesezdaným soužitím 

 

U dědictví je nutno zohlednit, zda má dotyčný partner, který zemřel potomky, jelikož ti 

dědí jako první. Za okolností, kdy není sepsána zemřelým závěť, do první třídy dědiců vždy 

patří jeho děti a manžel/ka, kteří pak dědí stejným dílem. V druhé řadě zemřelého rodiče a také 

ti, kteří žili se zůstavitelem ve společné domácnosti nejméně po dobu jednoho roku, pečovali o 

domácnost nebo byli výživou odkázáni na zůstavitele. Tito dědici dědí stejným dílem.  

Nastane-li situace, že nedědí děti ani rodiče zemřelého, dědí ve třetí řadě stejným dílem souro-

zenci zemřelého, na dědictví mají nárok i ti, kteří žili společně se zemřelým minimálně po dobu 

jednoho roku ve společné domácnosti, a to před jeho smrtí. Ti, kteří z tohoto důvodu pečovali 

o tuto domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.53 

 

 

                                                 

51 (DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, a další, 2002 str. 98) 
52 (DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, a další, 2002 str. 98) 
53 (BPP, 2012) 
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U partnerů žijících v nesezdaných soužitích může partner prostřednictvím závěti  

odkázat svůj veškerý majetek nebo část z něj svému protějšku, přesto je potřeba brát v potaz 

předpis v zákoníku, který vyzdvihuje neopomenutelné dědictví. Tento druh dědictví se týká dětí 

zemřelého. Neopomenutelným dědicům vždy náleží povinný díl z pozůstalosti. Potomkům, to 

i nezletilým, se vždy musí uznat podíl daný zákonem, zletilým alespoň polovina jejich dílu, 

který stanoví zákon. Pokud tomuto závěť v některých ohledech odporuje, je neplatnou zejména 

v této části. S ohledem na praxi a převedení této situace do reality, partner, který má jedno nebo 

více dětí, které jsou nezletilé, nemůže odkázat svému protějšku ani jedinou část svého majetku, 

neboť všechen majetek dle zákona zdědí jeho nezletilí potomci.54 

Jedinou možností jak by mohl mít jeden z partnerů nárok na majetek partnera druhého, 

je prostřednictvím vstupu do svazku manželského v průběhu života, tím pádem bude ošetřeno 

dědické právo zákonem. Druhou možností je vzájemné obdarovávání se během života. 

 

Pracovně právní vztah 

Konkrétními podmínkami pracovně právních vztahů se zabývá Zákoník práce, předpis 

č. 262/2006 Sb. V tomto zákoníku lze narazit na pracovní vztahy mezi blízkými osobami.  

Přesněji o nich vypovídá § 318, ve kterém je poukázáno na to, že „základní pracovně 

právní vztah uvedený v § 3 nemůže být mezi manžely nebo partnery, kteří uzavřeli registrované 

partnerství“.55 

Z toho vyplývá, že pracovně právní vztah mezi lidmi žijícími v nesezdaném soužití je 

povolen. Jeden z partnerů může být zaměstnancem toho druhého na základě řádně vypracované 

pracovní smlouvy. U nesezdaných partnerů, kterých se zákoník práce nedotýká, mohou vznikat 

naprosto legálně pracovně právní vztahy.  

Vyživovací povinnost 

Nejvíce se s tímto pojmem lze setkat v oblasti týkající se vyživovací povinnosti na dítě 

anebo vyživovací povinnost na manželku či manžela. U nesezdaných soužití může být jedním 

z partnerů nárokována pouze tehdy, jedná-li se o výživné pro dítě. V případě, že má pár spolu 

dítě, lze tuto dávku po druhém rodiči nárokovat. Pokud spolu dva lidé žili v nesezdaném soužití 

a rozcházejí se nebo se již rozešli, ani jednomu z nich nevzniká žádný nárok na výživné.  

                                                 

54 (DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, a další, 2002 str. 99) 

 
55 (Zákony.kurzy.cz, 2015 str. Zákoník práce) 

http://zakony.kurzy.cz/262-2006-zakonik-prace/paragraf-318/
http://zakony.kurzy.cz/262-2006-zakonik-prace/paragraf-3/
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5. Manželství  

 

Na začátek je vhodno říci, že manželství je oficiálně uznávanou formou partnerského 

vztahu, která je stvrzena manželským slibem. Hlavní náplní a smyslem manželství či života 

v něm je vzájemná podpora a pomoc manželů, založení rodiny a výchova potomků.  

Manželství se vyskytují ve společnosti již po celá staletí. Ovšem v průběhu doby včetně  

jednotlivých období se vlivem určitých změn, které se udály v hodnotách lidstva, institut známý 

jako manželství poněkud měnil. Nastaly změny nejen v chápání manželství jako oficiálního 

tradičního svazku, ale přispěly k tomu i různorodé pohledy veřejnosti na svazek manželský.  

 

Během posledních let společnost do jisté míry toleruje a podporuje život párů  

v nesezdaných soužitích. Nejen to, přispělo k aktuální situaci, že čím dál více lidí volí život 

v kohabitacích. V souvislosti s tím, sňatkovost klesla a porodnost se začala postupně snižovat.  

 

Manželství může být definováno jako legální nejen sexuální vztah mezi dvěma nebo 

více partnery rozdílného pohlaví, u kterého je předpoklad dřívějšího či pozdějšího založení ro-

diny. Legalizace „tradičního“ manželství je učiněna skrze samotné oženění/vdaní se, což může 

býti spojeno s tradičními rituály, které samotnému manželství předchází (zasnoubení).  

Možnost svatby poukazuje na postavení ve společnosti, zároveň indikuje budoucí ekonomické 

i společenské zařazení. Při uzavření manželství se stávají manželé nepokrevně příbuznými a 

každý z nich přijímá další příbuzné od svého protějšku. Pokud je manželství naplněno  

především ve společenském slova smyslu, vzniká rodina. Manželství se tím pádem stává  

nosným vztahem rodiny. Společnost nahlíží na manželství jako na proces vzájemného soužití 

partnerů. Jedná se o proces dlouhodobý až trvalý. Manželé se od začátku učí plnit své role, mění 

se a během života přináší role nové. Lidé žijící v manželství by se měli pokusit nejen obstát 

v denním stereotypu činností, ale i různorodým životním situacím.  

Manželství lze považovat za důvěrný vztah, který je podporován státem. Manželství mnohdy 

posiluje vztahy v rodině a současně je jejím základem. V případech, kdy dojde k narušení  

manželské soudržnosti, může nastat krize, která nejenže ovlivní vztahy v rodině, ale může  

vyústit v samotný rozpad manželství a s tím spojený rozpad rodiny.56 

 

 

                                                 

56 (PILER, 2015 str. 15) 
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Ve společnosti se dosti změnil pohled na manželství a celkové pojetí rodiny,  

nemálo k tomu přispěl kult romantické lásky, ženská emancipace a individualistický pohled, 

který je zaměřen na člověka samotného, lze podotknout i fenomén dnešní doby život singles.57 

Život v kohabitaci s sebou nepřináší přece jen takovou povinnost a závazek na rozdíl od 

života v manželství. Obrovský nárůst závaznosti člověk pocítí, když vstoupí do svazku  

manželského. Někteří lidé mohou potvrdit, že teprve manželským slibem získal jejich  

dosavadní vztah opravdovou hloubku.58 

 

Výběr manžela/ manželky (tradiční a moderní přístup) 

 

Jelikož je člověk nastaven biologicky a zároveň představuje sociální bytost, je zřejmé, 

že je ovlivněn, nejen dobou, ve které žije a vyrůstá, ale i společností, jejími normami a  

hodnotami. Sociologové uvádí dva druhy přístupů volby manžela či manželky.59  

Prvním přístupem, který je zaměřen na vybrané prvky, dle čeho si volí dotyčný člověk 

svůj protějšek, je tzv. teorie racionální volby. Autorem teorie je Gary S. Becker.  

Teorii zpracoval a převedl do podoby teorie sňatkového trhu. Jeho teorie sňatkového trhu se 

týká tří základních principů. Ty poukazují na to, že manželství by mělo být vždy dobrovolné a 

mělo by lidem vstupujícím do manželství přinést užitek. Dalším principem je skutečnost, že ve 

výběru se vyskytuje určitá rivalita či soutěživost mezi těmi, kteří bojují právě o svého  

nastávajícího partnera. Daná rivalita vyjadřuje sňatkový trh. Posledním principem je ten, který 

zajišťuje určitou rovnováhu sňatkového trhu a tu podmiňuje neviditelná ruka tohoto trhu.  

Dle Beckera je užitek, který lidem manželství přináší závislý na zboží a službách. Ty si lze buď 

na trhu zakoupit anebo je samostatně vyprodukovat. Za komodity, které můžeme vyprodukovat, 

jsou považovány například láska, společenský status, zdraví a jiné. Důraz je kladen především 

na děti, které pochází z vlastní produkce a nelze je na trhu zakoupit. Při výběru manžela nebo 

manželky mnohdy lidé kladou důraz na budování rodiny a následné plození potomků.  

U potomků se lidé zaměřují na volbu svého protějšku, aby jejich děti byli co nejlepší  

a nejkvalitnější. Kromě důrazu na to, mít co nejlepší děti, tato teorie neopomíná vhodnou dělbu 

práce mezi manželi.60 

                                                 

57 (JANDOUREK, 2008 str. 192) 
58 (WILLI, 2006 str. 126) 
59 (HAMPLOVÁ, a další, 2006 str. 41) 
60 (HAMPLOVÁ, a další, 2006 str. 42) 
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I přesto, že je tato teorie mnohdy dalšími odborníky kritizována a jsou v ní vyhledávány 

určité nedostatky, je stále populární a vcelku tradiční teorií pro volbu svého nastávajícího  

protějšku. Pro širší přehled je nutno uvést ještě jiný přístup, dle kterého si lidé volí životního 

partnera, ten je svou povahou považován za moderní.  

 

Moderní přístup volby manžela či manželky poukazuje na samotný pár na rozdíl od 

předchozího modelu, kde ve většině případů závisí volba na příbuzných a rodičích partnerů. 

Moderní přístup poukazuje na svobodnou volbu dvou jedinců, kteří se nachází v intimním,  

partnerském vztahu a je pouze na nich, zda se rozhodnou sňatek uzavřít. V tomto přístupu je 

důraz kladen na vzájemnou lásku a intimitu. Manželský svazek není ovlivňován rodiči manželů  

a ekonomickými podmínkami. Samozřejmostí zůstává, že i při volbě partnera se člověk ohlíží 

na určité podmínky jako je sociální status nebo postavení nastávajícího partnera, kulturní  

rozdíly, vzdělání a jiné. Stěžejním bodem v moderním modelu je však samotný vztah muže  

se ženou a jejich vzájemná oddanost.61 

 

Co se týče samotné volby manžela nebo manželky je vždy ovlivňována různými faktory. 

Tyto faktory lze zařadit do tří skupin. Faktory jsou individuální, sociální a strukturální.  

V případě, že bychom si budoucího partnera či partnerku vybírali pouze na základě vlastní 

volby a osobních preferencí, jednalo by se o faktor individuální. Sociální faktory jsou spojovány 

se sociálními bariérami na sňatkovém trhu. Tato skupina faktorů představuje všemožné bariéry, 

které musí být překonány. Bariérou může býti dosažené vzdělání, rozdíly v zaměstnanosti,  

náboženské a etnické rozdíly a mnoho dalších. Strukturální faktory jsou různé příležitosti ke 

vstupu do manželství mezi určitým mužem a ženou. Vyjadřují nabídku na sňatkovém trhu,  

konkrétněji jací muži a ženy jsou momentálně k dispozici na trhu.62 

 

Po představení hlavních dvou přístupů či teorií volby nastávajícího manžela nebo 

 manželky a specifických druhů faktorů, které tuto volbu ovlivňují, práce plynule navazuje na 

tématem, které se zabývá různými pohledy na manželství. 

 

 

 

                                                 

61 (KATRŇÁK, 2008 str. 25) 
62 (KATRŇÁK, 2008 str. 27) 
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Každý člověk má na instituci zvanou manželství zcela rozdílný názor.  

 

Je zřejmé, že odlišné pohledy na manželství jsou ovlivněny nejen samotnou osobností  

dotyčného jedince, ale také tím, kde dotyčný žije, jak ho ovlivnila samotná výchova v rodině, 

jaké má vzorce chování, jeho úroveň vzdělání, dále pak etnické rozdíly, náboženské vyznání a 

normy, které jsou uznávány v dané společnosti. Těmito a dalšími souvisejícími faktory, které 

nás ovlivňují je ucelen pohled člověka na manželství.  

 

Nelze opomenout kulturní vzorce, tradice a zvyky ve společnosti, avšak i média mají 

svoji roli. Manželství, které by mělo být naplněno nejen láskou, krásou, porozuměním, odda-

ností, jistotou a dalšími jevy, lze někdy chápat také jako smluvní vztah.  

 

Smluvním vztahem proto, že mezi ženou a mužem vzniká jakási smlouva, potažmo 

vzato i mezi státem a manželi. Manželství nemusí být osobní záležitostí, ale věcí veřejnou. 

Manželství se uzavírá před zraky lidí a navíc je v podstatě obchodním ujednáním, které je  

spojeno s právními předpisy. Manželství by se dalo prohlásit za společnost dvou lidí, kteří mají 

stvrzení od státu. Nejen v minulosti, ale v některých zemích a kulturách, přetrvalo dodnes, že 

sňatky jsou chápany jako obchodní záležitosti.63 

 

Z pohledu psychologického by se dalo hovořit, že manželství představuje psychologický 

ideál, vzájemné soužití muže a ženy. Manželství může lidi naplňovat, uspokojovat nejen jejich 

potřeby, ale v manželství člověk zažívá pocity opravdové lásky, bezpečí a jistoty, přátelství.  

Z psychologického hlediska se manželství zaměřuje na prožívání, chování a pocity dvou  

manželů.64  

 

Naopak ze sociologického hlediska je na manželství nahlíženo rozdílně. Manželství je 

základ. Tato domněnka přetrvává již od dávných dob dodnes. Ačkoliv vzrostl počet nesezda-

ných párů, je stále manželství považováno za původní a jedinou instituci, která nadále splňuje 

předpoklady k založení rodiny. Rodina jest základem společnosti. Rodina jako jeden ze  

základních prvků ve společnosti plní svou funkci. Ideální rodina je dodnes představována jako 

„máma, táta a děti,“ s tím, že rodiče jsou sezdáni.  

                                                 

63 (HAUCK, 1998 str. 16) 
64 (HARGAŠOVÁ, a další, 2007 str. 8) 
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Rodina naplňuje své funkce – ekonomickou, emocionální, biologickou a výchovnou.  

S tím jsou spojeny i role, které žena a muž musí přijmout samotným vstupem do manželství. 

Faktem zůstává, že tyto přidělené role, které od nás společnost očekává, jsou chráněny právem.  

 

Přestože, se oblasti práva spojené s manželstvím věnuje samostatná kapitola, uvedu, že 

právnický pohled na manželství, chápe tuto instituci jako životní společenství muže se ženou, 

které je upraveno a ustanoveno v právních předpisech. V případě, že žena a muž uzavírají  

manželství, současně tím přebírají specifické povinnosti a práva.65 

 

Za zmínku stojí vybrané důvody, proč zvolit život ve svazku manželském.  

 

Hlavními jsou společenství, rozmnožování a sex, poskytnutí bezpečí a domova 

 potomkům, ekonomické výhody, pocity důvěry, jistoty a bezpečí, vzájemná láska a v  

neposlední řadě přijetí ve společnosti. Kdokoliv by mohl namítnout, že těchto důvodů lze  

dosáhnout i v nesezdaném soužití. Do jisté míry určitě lze, ale pokud je manželství považováno 

za nejhlubší možné propojení dvou osob, kdy v tomto případě představují společně jednotku, 

kdy ze dvou osob se stává jeden celek, který oběma přináší vzájemné uspokojení, je ono  

manželství nejvhodnější formou.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

65 (HARGAŠOVÁ, a další, 2007 str. 9) 
66 (CHAPMAN, 2006 str. 6) 
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Manželství v určitém smyslu představuje pocit jednoty. V tomto vztahu se muž a žena  

zavazují sobě navzájem k celoživotnímu partnerství. Jádrem manželství je představa právě  

zmiňované jednoty, která je opakem osamění. Manželský svazek je určen především k naplnění 

a uspokojení potřeb jako je vzájemná blízkost a důvěra. Manželství nepředstavuje pouze vztah 

dvou osob, ale vztah důvěrný, ten který v sobě zahrnuje veškeré oblasti lidského života.  

Oblast emocionální, duchovní, fyzickou, sociální i intelektovou. Právě manželství z lidí tvoří 

celek, jednotu či tým, nejsou to jen dva jedinci. Důvěrný manželský vztah je nejideálnější  

formou vztahu, který představuje bezpečný domov a vhodné prostředí pro výchovu dětí, navíc 

lidé, kteří žijící v manželství se vždy vzájemně doplňují. Základní prvky v manželství mohou 

být následující: závazek, účel a cíl manželství, důvěra, vzájemná blízkost, jednota (společen-

ství), doplňování se. Manželství představuje novou vazbu, která je propojena s vazbou starou.  

Tím je myšleno, že manželství poukazuje na určitý řád, který je důsledkem evoluce a základní 

potřebou zajistit pokračování rodu. Z toho vyplývá, že člověk, který vstupuje do svazku  

manželského, musí opustit svou původní rodinu a založit rodinu svou. Tento jev lze  

vypozorovat přímo u samotného obřadu. Poukázáním na přechod z rodiny do rodiny je situace, 

kdy otec vede svou dceru k oltáři, to je onen okamžik, kdy dcera opouští svou rodinu a vstupuje 

do nové. V souvislosti s tím, člověk, který se rozhodl pro vstup do manželství, si musí uvědomit, 

že si nebere jen svého životního partnera, ale s ním celou rodinu. Stvrzuje ano nejen partnerovi, 

ale jeho původu a celé jeho rodině.67 

  

                                                 

67 (NELLES, 2004 str. 66) 
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5.1. Formy a uzavření manželství 

 

Dříve, než budou nastíněny jednotlivé formy manželství, lépe řečeno manželských 

sňatků, bude uveden samotný akt uzavření manželství, v čem spočívá, kdo je oprávněn  

manželství uzavírat. Před samotným manželským sňatkem, ve většině případů, nastává  

okamžik, který se nazývá zásnuby. Dva lidé, se v důsledku tohoto aktu stávají snoubenci.  

Dotyční partneři zůstávají snoubenci až do doby než jsou oddáni. S uzavřením sňatku jsou  

spojeny určité podmínky a náležitosti, které musí snoubenci splňovat.   

Podmínky v sobě zahrnují, že manžely se nesmí stát lidé, kteří jsou osobami blízkého 

příbuzenství, manželství nesmí být uzavřeno mezi sourozenci, předky ani potomky. Platí i pro 

příbuzné, kteří jsou osvojeni. Manželství dále nemohou uzavírat osoby nezletilé, pokud se na-

skytne výjimka a ta je spojena se společenským účelem, soud může z pádných důvodů povolit 

uzavřít manželství lidem, kteří jsou nezletilí, osoby musí však býti starší šestnácti let. V těchto 

případech je hlavním důvodem k udělení výjimky a uzavření sňatku těhotenství partnerky. Další 

podmínkou k uzavření manželství je předpoklad, že oba snoubenci mají plnou způsobilost 

k právním úkonům. Osoba, která je zbavená právní způsobilosti nemůže uzavírat sňatky, až na 

výjimku, pokud by jeden z partnerů byl omezen ve své způsobilosti, ale okolnosti a jeho  

zdravotní stav by byl slučitelný s uzavřením manželství. De facto dotyčný by splňoval poslání 

manželství, může soud povolit uzavřít sňatek. K různým podmínkám se řadí i případy, kdy je 

život člověka ve stavu přímého ohrožení, pak může oddávat jakýkoliv orgán.  

Například v zahraničí, může přijmout prohlášení snoubenců kapitán letadla, lodi nebo velitel 

vojenské jednotky. Za předpokladů, že letadlo, loď i vojenská jednotka jsou registrovány 

v České republice. V jiných případech, většinou v závažné nemoci, utajení místa pobytu jed-

noho ze snoubenců (svědek v trestním řízení) může prohlášení za snoubence učinit jeho  

zástupce ovšem na základě povolení okresního úřadu.68 

Ještě předtím než muž a žena vstoupí do svazku manželského, je potřebné, aby byly 

splněny veškeré náležitosti, které jsou od nich vyžadovány. Těmi jsou: předložení určitých  

dokladů a učinění prohlášení, které je po nich vyžadováno, předložení osvědčení od matriky, 

vyplnění tiskopisu, který se předkládá na matričním úřadě. Další doklady a potřebné náležitosti 

se liší v tom, zda je snoubenec nebo snoubenka občanem ČR s trvalým pobytem v ČR, občanem 

ČR, který má trvalý pobyt v zahraničí nebo cizincem.69 

                                                 

68 (DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, a další, 2002 str. 12) 
69 (CHODĚRA, 2002 str. 13) 
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Manželství se uzavírá na základě svobodného a souhlasného prohlášení obou snoubenců, 

o tom, že spolu do manželství vstupují. Toto prohlášení tak učiní před obecním úřadem, který 

je pověřen k vedení matrik anebo před církevním či náboženským orgánem, který má oprávnění 

díky zvláštnímu předpisu. Prohlášení bývá veřejné, slavnostně pojaté a v přítomnosti  

minimálně dvou dalších lidí, kteří jsou svědky tohoto prohlášení.70 

 

V právním řádu není uveden žádný tajný sňatek, z toho vyplývá, že souhlasné  

prohlášení snoubenců musí být provedeno veřejně a je zcela nutná účast svědků.  

Během prohlášení musí snoubenci říci jednoznačným způsobem svou odpověď, pokud tak  

neučiní prohlášení nelze považovat za úplné ani slavnostní. Okamžik uzavření manželství  

nastává prohlášením, od té doby se ze snoubenců stávají právoplatní manželé. Důležitým  

svatebním dokumentem je protokol o uzavření manželství. Do protokolu se podepisují manželé, 

oddávající, svědci a v některých případech matrikář, ve výjimečných případech zástupce,  

tlumočník. Na základě tohoto dokumentu se provede zápis do knihy manželství. Z knihy  

manželství a zápisu v něm je vyhotoven oddací list.71 

 

V České republice jsou známy dvě základní formy uzavření manželství, těmi jsou  

sňatek občanský a sňatek církevní.  

 

Občanský sňatek 

 

Prohlášení snoubenců o vstupu do manželství vzniká před starostou případně  

primátorem nebo pověřenou osobou z obecního zastupitelstva matričního úřadu, avšak jeden 

za snoubenců musí mít v daném obvodu trvalý pobyt. U samotného obřadu je přítomný matrikář.  

V ojedinělých případech může matriční úřad povolit manželům, aby byli oddáni jiným  

matričním úřadem na kterémkoliv místě.72 

 

Než nastane samotný sňatek a dojde k naplnění manželského slibu, musí si snoubenci  

důkladně zajistit sňatek, se kterým se pojí potřebné dokumenty, které mají být doloženy, aby 

mohlo dojít k oddání. 

                                                 

70 (DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, a další, 2002) 
71 (CHODĚRA, 2002 str. 16) 
72 (DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, a další, 2002 str. 13)  
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  U obou forem sňatků jsou dokládané dokumenty ve své podstatě totožné.  

Před samotným sňatkem se koná předoddavkové řízení, kdy muž a žena jsou povinni  

doložit určené doklady. Tyto doklady jsou občanský průkaz případně pas, rodné listy a další 

doklady jako je doklad o státním občanství, výpis z evidence obyvatel o stavu, případně úmrtní 

list zemřelého bývalého partnera a další. Pokud je však vše prokázáno na základě občanského 

průkazu, postačí jen ten a rodný list. Dalším dokumentem, který musí vyplnit snoubenci před 

svatbou je prohlášení, do kterého uvádí, že se nenaskytly žádné okolnosti bránící sňatku.  

Do prohlášení se vypisuje, že oba vědí navzájem o svých zdravotních stavech, mají  

naplánovanou úpravu, která se týká majetkového vyrovnání a celkově majetkových vztahů,  

potažmo vzato, jsou zajištěni v oblasti péče o rodinu, hmotného zajištění i v situaci, která se 

týká bydlení. V prohlášení je obsažen i formulář, do kterého snoubenci vyplňují prohlášení o 

budoucím příjmení. Mohou si ponechat každý své, nebo jeden z partnerů přebírá příjmení po 

druhém anebo se nachází možnost, aby jeden z manželů mohl užívat příjmení své původní, i 

budoucí. Je nutno se dohodnout, jaké příjmení budou používat jejich děti.73 

 

Církevní sňatek 

 

U církevních sňatků probíhá řízení a dokládání potřebných dokladů stejným způsobem 

jak je tomu u sňatků občanských. Rozdíl je v tom, že u církevních sňatků musí navíc snoubenci  

splňovat další požadavky, které jsou spojeny s předpisy dané církve. Nejvíce církevních sňatků 

v České republice se uzavírá před římskokatolickou církví.  

Manželské právo je ustanoveno v dokumentu s názvem Codex Iuris Canonici – Kodex  

kanonického práva z roku 1983, konkrétně v kánonech 1055 až 1165. V rámci  

předoddavkového řízení musí snoubenci vyplnit nejen žádost o uzavření manželství, ale i žádost, 

na základě které jim bude vydáno osvědčení k sňatku církevnímu, tyto žádosti předkládají na 

matričním úřadě. S církevními svazky jsou spojeny i přípravy na manželství, kdy se lidé mohou 

účastnit přípravných setkání s farářem. Křesťanům je poskytována pomoc, která jim pomáhá 

k zdokonalení a zachovávání manželského stavu.74  

 

Jedná se o jakousi průpravu na vstup do manželského svazku, který je spojen s právy a 

povinnostmi. 

                                                 

73 (DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, a další, 2002 str. 13) 
74 (DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, a další, 2002 str. 14) 
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Manželství u církevních sňatků na rozdíl od sňatků občanských může býti v konkrétních 

případech chápáno jako svátost. V úplném znění lze nalézt v kodexu v kánonu 1056. Hlavními 

vlastnostmi manželství, je nerozlučitelnost a jednota, které v křesťanském pojetí manželství 

nabývají na pevnosti, z důvodu jeho svátosti.75  

U občanských sňatků nelze hovořit o svátosti, přesto je hlavním účelem manželství  

vzájemná pomoc a podpora manželů, plození potomků a jejich výchova.  

Toto poslání s sebou nese i sňatek církevní. Jelikož jak jest uvedeno v kodexu:  

Manželský svazek, který je tvořen mužem a ženou je zaměřen na prospěch manželů, zplození 

a výchovu potomků a mezi pokřtěnými povýšeno Ježíšem Kristem na svátost.76 

V některých případech mohou nastat komplikace, zejména tehdy je-li jeden za  

snoubenců pokřtěný, ale druhý nikoliv. Dle kodexu je neplatné manželství, to které bylo  

uzavřeno mezi pokřtěným člověkem s nepokřtěným. Je možno uděliti výjimku tzv. dispenz, 

v případě, že budou splněny následující podmínky: snoubenec, který je křtěný prohlásí, že je 

ochotně připravený chránit se před odpadem od víry, přislíbí, že se bude snažit, aby jeho  

potomci byli vychováváni v katolické církvi a také pokřtěny. Druhý snoubenec, nepokřtěný, 

bude toto tolerovat a bude si dostatečně vědom příslibů, které učinil snoubenec, který je  

pokřtěný. Oba snoubenci budou dbát na poslání, které je s manželstvím spojováno, budou si 

vědomi vlastností spojené s manželstvím a nebudou je zanedbávat či vylučovat. V jiném  

případě, kdy ani jeden za snoubenců není pokřtěn a zvolili si formu církevního sňatku, je  

zapotřebí si zjistit, jaké požadavky musí splnit. Tyto požadavky mohou trvat až několik měsíců, 

jelikož je velmi pravděpodobné, že alespoň jeden či oba snoubenci by se měli nechat pokřtít. 

Posledním příkladem je pár, kdy jak žena, tak muž jsou pokřtěni, dle kodexu se jedná o sňatek, 

který je prohlášen za svátost. Tato svátost poukazuje na důstojnost manželství a povinnosti 

s ním spojené.77 Faktem a zajímavostí, kterou je vhodno dodat je uzavírání církevních sňatků 

ve spojitosti s uzavíráním sňatků občanských. Snoubenci, kteří jsou věřící, mohou taktéž  

uzavřít sňatek občanský, pokud se později rozhodnou pro sňatek církevní, je jim tento druhý 

sňatek umožněn. Jsou-li pokřtěni, stává se jejich manželství svátostí. Záleží pouze na dané 

církvi či náboženské společnosti zdali jim tento sňatek bude povolen. V opačném případě  

uzavření sňatků ale nelze. Pokud by nejprve byl uzavřen sňatek církevního charakteru a poté až 

sňatek občanský, tento proces nejenže ztrácí smysl, ale zákon ho ani nepovoluje.78 

                                                 

75 (farnostzebrak.cz, 1983) 
76 (farnostzebrak.cz, 1983) 
77 (DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, a další, 2002 str. 16) 
78 (DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ a další, 2002 str. 17) 
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5.2. Výhody a nevýhody manželství 

 

Na téma výhody a nevýhody manželství byla sestavena otázka v dotazníkovém  

šetření. Vybrané výhody a nevýhody budou uvedeny v této kapitole, další výhody a  

nevýhody lze nalézt v praktické části. 

 

Výhody manželství 

 

Za první výhodu se dá považovat okolnost, že manželství je uznávanou, tradiční a  

oficiální formou partnerského vztahu. Manželství je stvrzeno státem nebo církví a působí v celé  

společností. Představuje mnohem pevnější, závažnější svazek než nesezdaná soužití.  

Lidé žijící v manželství mohou pociťovat větší pocit jistoty, bezpečí a vzájemné důvěry.  

Výhodu lze shledat v závaznosti manželského slibu, který poukazuje na sílu manželství, 

manželé si navzájem a oficiálně stvrdili, že spolu chtějí žít.  

 

Druhá výhoda manželství spočívá ve společném jmění manželů, rozdělení majetku 

oběma manželům a ve většině případů společná domácnost se společným hospodařením. 

 

Následující výhodou jsou pohledy společnosti na institut manželství. V naší společnosti 

lidé stále uznávají tradiční formu manželství a rodiny. K manželství mnoho lidí přistupuje  

pozitivně, a proto budou manželé na veřejnosti budit dobrý dojem, vzniká tak vhodná  

reprezentace manželství ve společnosti.  

 

Manželství je spojeno s rodinou a jejím zakládáním, proto je vhodné býti manžely a pro 

některé lidi, je důvodem k sňatku narození společného potomka. Lidé působí se svým dítětem 

jako zcela kompletní rodina a dítě chápe své rodiče jako jednotku. Může to míti vliv na budoucí 

vývoj dítěte, které přebírá rodinné hodnoty a vzorce chování. 

 

Neopomenutelnou výhodou je právo na dědictví a další výhody manželství spojené  

s oblastí práva – stejná příjmení pro všechny členy rodiny, možnost slevy na daních, možnost 

zastupovat manžela, bezproblémové zařizování v administrativních záležitostech, poskytnutí 

informací v nemocnici o zdravotním stavu pacienta (manžela). 
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Nevýhody manželství 

 

Nevýhodou manželství může pro některé páry býti nedostatek svobody oproti  

nesezdaným párům, vysoký závazek prostřednictvím manželského slibu. 

 

Další nevýhodou může být i společné hospodaření. Jsou lidé, kteří chtějí mít své finance 

pod svou vlastní kontrolou, ale vždy se jedná o individuální domluvu dotyčného páru. 

   

Nevýhoda spočívá v rozvodovém řízení a okolnostmi s ním spojené například  

spory o majetek. Jakmile přestane vztah z jakýchkoliv důvodů fungovat a lidé, kteří jsou  

sezdáni, se chtějí rozejít, není to jako u nesezdaného soužití. Musí podstoupit rozvod.  

Pokud mají děti je pouze na nich, jak se domluví, zda budou mít děti ve střídavé péči atd.  

S nevýhodou manželství, která je spojena s rozvodem a péčí o společné potomky se pojí 

další nevýhoda a tím je rozpad úplné rodiny, možný vliv tohoto rozpadu rodiny a rozvodu  

manželů na děti. 

 

Nevýhodou manželství je v některých případech ukvapený sňatek, který může buď vést 

k jeho rychlému konci anebo k trápení se z nešťastného manželství. Současně přichází i zjištění, 

že manželství opravdu nefunguje s dotyčnou osobou, která se dříve zdála být ideálním  

partnerem. 

 

Ač se jedná o povětšinou individuální záležitost, je třeba zmínit, že nevýhodou může 

býti i samotná příprava svatebního obřadu a stres s ní spojený.  

 

Nevýhodu lze shledat v oblasti administrativy a zařizování žádostí a prohlášení, celková 

dokumentace, kterou je nutno podstoupit před samotným obřadem. 
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5.3. Manželství a zákony 

 

S termínem manželství se v české legislativě, lze setkat. V legislativě se vyskytuje pod 

rodinným právem, kterým se zabývá především Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. 

Rodinnému právu v tomto zákoníku je věnována část druhá začínající § 655 a končící § 975.  

Tato poněkud rozsáhlá část zákoníku nejen, že ustanovuje samotný pojem manželství a 

jeho vznik, zdánlivost a neplatnost manželství, povinnosti a práva manželů, ale řeší i majetková 

práva manželů, zánik manželství, následky zániku a rozvod. Dále se zabývá rodinnými vazbami, 

otcovstvím a vztahy mezi rodiči a dětmi a ostatními okolnostmi pojící se s rodinou.79 

 

Vznik manželství 

 

Manželství vzniká na základě úplného a především svobodného a společného prohlášení 

ženy a muže, že společně vstupují do svazku manželského. Toto prohlášení musí být sděleno 

alespoň před dvěma svědky, veřejně a slavnostně v rámci sňatku církevního či občanského. 

Budoucí manželé musí prohlásit svému protějšku: pozitivní odpověď – (ano), což symbolizuje 

projev jejich svobodné vůle.80  

 

V zákoníku jsou uvedeny i situace, kdy manželství může býti považováno za neplatné, 

zdánlivé nebo nemuselo či nemůže vůbec vzniknout, zejména v příbuzenských vztazích, u osob 

se zbavenou způsobilostí k právním úkonům, u nezletilých, bigamie a jiné výše již uvedené. 

 

Zánik manželství 

 

Nejčastější formou zániku manželství je rozvod. Dle zákoníku manželství může býti 

podrobeno rozvodovému řízení, za předpokladu, že je manželství zcela nenapravitelně a nastálo 

rozvráceno a to bez možnosti obnovy.81 

Rozvodové řízení a veškeré souvislosti, které rozvod obnáší, jsou uvedeny v legislativě, 

téma rozvodu a rozvodových záležitostí je velmi rozsáhlé a proto ho nebudu nadále rozvádět. 

                                                 

79 (Zákony.kurzy.cz, 2014, 2015 str. Občanský zákoník) 

80 (Zákony.kurzy.cz, 2014, 2015 str. Občanský zákoník) 

 
81 (Zákony.kurzy.cz, 2014, 2015 stránky část 2, hlava 1, díl 5) 

http://zakony.kurzy.cz/89-2012-obcansky-zakonik/paragraf-655/
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Práva a povinnosti manželů 

 

Uzavřením manželství vznikají manželům práva a povinnosti s ním spojené.  

Tyto práva a povinnosti jsou pro oba zcela shodné.  

Nejen, že podmínkou pro manželský společný život, je vzájemná věrnost, pomoc a  

podpora, péče o potomky a rodinné prostředí, vzájemná důvěra, tolerance a respekt, ale i  

vytvoření vhodných podmínek k společnému životu v důstojnosti. V případě rozvodu je 

k těmto podmínkám přihlíženo a posuzuje se jejich naplnění. Jednou ze základních povinností 

manželů je uspokojování potřeb rodiny, jež spočívá v jejich uspokojování prostřednictvím péče 

o rodinu, partnera a děti, o domácnost. Tyto potřeby jsou uspokojovány na základě osobních 

schopností, majetkových poměrů a dalších možností, které mohou vést k naplnění  

potřeb a zaopatření životní úrovně rodiny.82 

Následuje povinnost nazývaná náklady společné domácnosti, kdy za společnou  

domácnost může být prohlášena, ta, kde spolu osoby trvale žijící také společně hradí náklady 

na celkový chod domácnosti a další potřeby. V tomto smyslu nelze hovořit pouze o financích, 

které zajišťují osoby v domácnosti, ale i úkony a aktivity s domácností související. Do nákladů 

společné domácnosti se dají zařadit úkony jako je úklid, nákupy potravin, mytí nádobí, vaření 

a mnoho dalších.83 

Vhodno zmínit právo rozhodování o rodinných záležitostech.  

V případě manželství rozhodují oba společně, pokud se nedohodnou, má pravomoc  

rozhodnout soud, zejména ve věcech týkajících se majetku a péče o děti. Důležitým právem je 

zastupování mezi manžely, kdy jeden druhého mohou zastupovat v běžných úkonech.  

Se zastupováním se lze setkat kupříkladu u administrativních úkonů a obdobných procesů, kdy 

manželé nemusí mít k zastoupení druhého plnou moc.84 

 

Specifickou povinností je vzájemná vyživovací povinnost, na rozdíl od nesezdaných  

soužití, kde vyživovací povinnost vůbec zohledněna není, u manželství vzniká. Povinnost je 

určena dle rozsahu, který manželům nastavuje a zaručuje podobnou životní úroveň.  

Ačkoliv existuje tato povinnost na manžela či manželku, důležitější a přednější je vyživovací 

povinnost týkající se dítěte.85 

                                                 

82 (Zákony.kurzy.cz, 2012 stránky část 2, hlava 1, díl 4) 
83 (CHODĚRA, 2002 str. 28) 
84 (CHODĚRA, 2002 str. 30) 
85 (Zákony.kurzy.cz, 2012 stránky část 2, hlava 1, díl 4) 
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Společné jmění manželů 

 

Společné jmění manželů je jednou z výhod a výhradním právem institutu manželství. 

Oproti tomu v nesezdaném soužití tento pojem není. Nutno podotknout, že společné jmění je 

ustanoveno v Občanském zákoníku a řadí se do oblasti manželského majetkového práva.  

 

Společné jmění vyjadřuje vlastnické právo pro oba manžely. Znamená, že každý z  

manželů je vlastníkem všech věcí a majetku, které ať už jeden z nich či oba nabyli během doby 

trvání manželství. Do společného jmění se řadí nejen majetek, ale i závazky, ať už jednoho, či 

obou manželů. V různých případech se k majetku i závazkům řadí určité výjimky.  

Se společným jměním by měli manželé nakládat společně. Pokud se jedná o disponování s  

některým majetkem, který je součástí jmění vyžaduje se vždy souhlas druhého z manželů  

(prodej majetku). Jmění manželů je zrušeno společně se zánikem manželství případným  

rozvodem, úmrtím jednoho z manželů, konkursem na majetek jednoho z manželů nebo  

rozhodnutím o propadnutí majetku, propadnutí části majetku státu a stvrzením, že manželství 

je neplatné.86 

Co vše spadá do společného jmění?  

Jsou to v první řadě příjmy manželů ať už z podnikání nebo pracovního poměru,  

jednotlivé dávky – příjmy ze sociálního zabezpečení, odměny, honoráře, výhry v loterii, prémie, 

nájemné pokud vlastní manžel nebo manželé nemovitost, kterou pronajímají.87 

U všeho musí být splněna podmínka, že tyto příjmy, majetek nabyli během manželství. 

Ty věci a majetek, který vlastnili, před sňatkem do společného jmění nepatří. Dále do jmění 

nespadá majetek, který byl získán dědictvím nebo darem. Pokud by někdo věnoval manželům 

dar, nejedná se o společné jmění, ale o spoluvlastnictví. Společné jmění nezahrnuje ani ty věci, 

které jsou určeny k osobní potřebě daného manžela anebo majetek, který byl vydán na základě 

předpisů o restituci majetku, případně i majetek, který jeden z nich zakoupil sice v trvání  

manželství, ale ze svých osobních finančních výlučných prostředků (z dědictví).88 

Co se závazků týče, nezáleží na tom, zda vznikly pouze jednomu nebo oběma manželům 

společně, do závazků lze započítávat hypotéky, půjčky, s tím spojené dluhy a úroky.  

Závazky se vždy musí posoudit dle konkrétních okolností.  

                                                 

86 (DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, a další, 2002 str. 18) 
87 (DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, a další, 2002 str. 18) 
88 (HOLUB, a další, 2009 str. 68) 
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Společné jmění manželů je dáno zákonem, lidé nemusí rozdělení majetku před svatbou 

řešit. Pokud se rozhodnou pro zákonem stanovenou formu majetek je dělen rovnocenně.  

V případech, že nechtějí ponechat nic náhodě a nebudou se spoléhat na zákonem daný režim 

v oblasti majetku, zůstává možností mít vše pod kontrolou a s partnerem uzavřít  

předmanželskou smlouvu.  

Předmanželská smlouva je určitým druhem smlouvy, která je sepsána mezi budoucími 

manžely. Jsou v ní obsaženy náležitosti v podobě jejich vzájemných vztahů týkající se majetku. 

Majetek je rozdělen odlišně, než by tomu bylo na základě zákonné úpravy (společné jmění 

manželů).89 

Ve věci společného jmění se lze setkat i s případy, kdy se jeden z manželů během man-

želství stane společníkem obchodní společnosti, členem družstva, kdy mu připadne obchodní 

podíl nebo akcie. V tomto případě se do společného jmění započítávají akcie nebo obchodní 

podíl, pokud nejsou shledány žádné výjimky.90 

 

Bytová politika a manželství 

 

V oblasti bytové politiky a manželství, se v občanském zákoníku nachází oblast, která 

je zaměřena na instituci manželství a bydlení. Bytová politika poukazuje na termín rodinná 

domácnost. Za rodinou domácnost se považuje společné bydlení, tam kde manželé sdílí svou 

domácnost. Ne vždy manželé žijí spolu v jedné domácnosti, pokud žijí odděleně, nejedná se o 

rodinnou domácnost. 

 

Právo na bydlení a nájemní právo manželů 

 

Pokud má právo jeden z manželů na dům či byt, se kterým se současně pojí právo obývat 

jej a právo je povahy závazkové, v den, kdy uzavře manželství, automaticky vznikne druhému 

manželovi právo na bydlení. Ta samá situace vzniká při nájemním právu, v okamžik uzavření 

manželství je zároveň okamžikem, kdy druhému vznikne nájemní právo, které je posuzováno 

za společné nájemní právo. Společné nájemní právo je závazné pro oba, oba mají stejné povin-

nosti s ním související.91 

                                                 

89 (BRŮŽIČKOVÁ, 2014) 
90 (Zákony.kurzy.cz, 2012, 2015 stránky část 2, hlava 1, díl 4) 
91 (Zákony.kurzy.cz, 2012, 2015 stránky část 2, hlava 1) 
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V případě, že manželé disponují společným nájemním právem k bytu nebo domu, ve 

kterém žijí, všeobecně platí, že ani jeden z nich nesmí tento nájem bez souhlasu druhého  

ukončit nebo omezit natolik, že by nastala situace neslučitelná se samotným bydlením rodiny. 

Pokud tato situace nastane, potažmo vzato, jeden z manželů neposkytl souhlas a přesto se tak 

stalo, druhý manžel se smí dovolat neplatnosti tohoto jednání.92 

 

Společný nájem bytu manžely 

 

Může vzniknout pouze u bytů prostřednictvím uzavření nájemní smlouvy, řadí se sem 

byty státní, obecné, soukromé a družstevní, nelze hovořit o bytech, které by měl ve vlastnictví 

jeden nebo oba manželé. Společný nájem bytu se dále nevztahuje na služební byty a domy se 

zvláštním určením. V situaci, kdy jeden nebo oba manželé mají v nájmu byt před uzavřením 

sňatku, ode dne, kdy jsou oddáni, vzniká nárok na společný nájem druhému manželovi.  

Tím pádem pokud mají v nájmu byty dva, oběma navzájem vzniká nárok na společný nájem. 

Obdobná situace může nastat, pokud v průběhu manželství jeden z nich se stane nájemcem bytu, 

automaticky s ním i jeho protějšek. U družstevních bytů se postupuje úplně stejným způsobem, 

s tím rozdílem, že druhému manželovi nejen vznikne nárok na společný nájem, ale i společné 

členství v družstvu. Společný nájem lze samozřejmě vyloučit, pokud manželé trvale žijí  

odděleně.93  

 

Úmrtím jednoho z manželů, kteří disponovali společným nájmem, nejedná-li se o byt 

družstevní, stává se jediným nájemcem pozůstalý manžel. Jedná-li se o družstevní byt, zaniká 

společný nájem. V případě, že bylo nabyto právo na společný nájem v průběhu manželství,  

pozůstalý nejen, že zůstává nadále členem družstva, ale je i vlastníkem družstevního podílu.  

Na druhou stranu, jestliže zemřelý nabyl toto právo před uzavřením manželství, jeho členství 

v družstvu a nájem bytu přebírá dědic, kterému byl připsán jeho družstevní podíl.94 

 

 

 

 

                                                 

92 (Zákony.kurzy.cz, 2012, 2015 stránky část 2, hlava 1) 
93 (DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, a další, 2002 str. 19) 

94 (DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, a další, 2002 str. 19)  
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Dědictví  

 

V oblasti dědického práva a dědického řízení po smrti jednoho z manželů, je nutno  

zohlednit, jestli měl zemřelý potomky. Potomci spadají do první skupiny dědiců společně  

s pozůstalým manželem. Každý z nich má nárok na stejný podíl na dědictví. Nastane-li situace, 

že zemře jeden z manželů, matriční úřad zasílá úmrtní list okresnímu úřadu a obvodnímu soudu 

dle toho, kde měl zemřelý trvalý pobyt. Obvodní soud určuje notáře, který se dědickým řízením, 

následně zabývá. Během dědického řízení je nutno dořešit společné jmění manželů. Soud určí 

obvyklou cenu majetku v době smrti zemřelého a podle určitých zásad poté rozdělí majetek, 

který spadá do samotného dědictví a ten, který připadne pozůstalému manželovi.95 

 

Pracovně právní vztahy spojené s manželstvím 

 

V Zákoníku práce, předpis č. 262/2006 Sb., jsou vyjádřeny podmínky týkající se  

pracovně právních vztahů. Dle české legislativy jsou pracovní vztahy mezi blízkými osobami, 

v tomto případě mezi manžely zakázány. Manželé se nemohou vzájemně zaměstnávat  

prostřednictvím pracovní smlouvy ani dohody o provedení práce, nebo dohody o pracovní  

činnosti.96  

Přesto však existují možnosti, jak lze pracovat se svým manželem či manželkou. Zákon 

povoluje formu rodinného podnikání (firmu založí manželé společně) anebo spolupráci.  

Spolupracující osoba může býti manželem nebo manželkou, která v rámci spolupráce 

pracuje na smlouvu jako OSVČ a má zcela obdobné povinnosti jako ostatní OSVČ.  

Další z možností, kdy může být manželka či manžel zaměstnán je, že jeden z daných 

manželů je vlastníkem obchodní společnosti, kdy je zároveň jednatelem této společnosti. 

V tomto případě manžela nebo manželku lze zaměstnat, jelikož pracovní poměr je uzavřen mezi 

dotyčnou osobou a společností.97  

                                                 

95 (DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, a další, 2002 str. 55) 

96 (DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, a další, 2002 str. 34) 

97 (DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, a další, 2002 str. 35) 
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V zákoně je uveden i zákaz diskriminace manželského stavu, povolení zaměstnavatele 

k poskytnutí volna v případě, že se dotyčný zaměstnanec bude ženit/vdávat, toto volno se  

vztahuje i na účast na svatbě svých vlastních dětí nebo rodičů.98 

Pracovně právní vztahy byly poslední součástí kapitoly, která se zaměřovala na  

manželství a českou legislativu.  

Touto kapitolou byla ukončena první část, která byla věnována různým teoretickým  

hlediskům týkajících se partnerských vztahů, nesezdaných soužití a manželství.  

Následně je v práci zakomponována druhá empirická část, která poukazuje na praktické 

hledisko těchto jednotlivých témat prostřednictvím dotazníkového šetření.  

  

                                                 

98 (DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, a další, 2002 str. 34)  
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Praktická část 

6. Šetření  

6.1. Cíl šetření a hypotézy 

 

Do praktické části své práce jsem se rozhodla uvést vlastní šetření, které jsem vykonala 

prostřednictvím kvantitativního výzkumu v podobě dotazníku. Cílem dotazníku bylo zjistit, 

v čem spočívá atraktivita nesezdaných soužití oproti tradičnímu manželství, sjednotit a  

vyhodnotit náhledy respondentů na instituci manželství a na nesezdaná soužití, dozvědět se jaké 

jednotlivé výhody a nevýhody těchto partnerských vztahů lidé považují za důležité, zjistit, 

zda byli respondenti ovlivněni rodinnou výchovou, při pohledu na manželství/kohabitace a  

následné volbě jednoho z těchto svazků. 

 

Hypotézy 
 

1. Vyšší míra atraktivnosti nesezdaných soužití spočívá v pocitu dostatečné svobody, 

nezávaznosti vztahu a možnosti vztah ukončit. 

2. Mladá generace, lidé do 35 let upřednostňují zejména nesezdaná soužití.  

Starší generace tradiční formu manželství. 

3. Ženy vstupují a jsou zástupkyněmi pro manželství častěji než muži, protože mají 

potřebu se více vázat.   

4. Hlavním důvodem pro vstup do manželství je očekávání nebo narození potomka. 

5. Lidé, jejichž rodiče byli během jejich života sezdáni, budou na základě předávání 

rodinných vzorců chování více tíhnout k manželství. 

6. Lidé, jejichž rodiče nebyli sezdáni, budou preferovat nesezdané soužití. 

 

6.2. Metodologie a sběr dat 

 

K praktické části jsem se rozhodla použít kvantitativní výzkum, který jsem vytvořila 

pomocí dotazníkového šetření. Dotazník se nachází v přílohách práce. Dotazníkové šetření bylo 

zcela anonymní. Dotazník byl vyhotoven a šířen pouze v elektronické podobě. V rámci  

dotazníkového šetření jsem využila služby, kterou nabízí, Google účet, tzv. Google formulář. 
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Do formuláře jsem vepsala jednotlivé otázky. Google formulář v závěru vygeneruje  

nejen internetový odkaz, ale i grafy, které jsem do práce zařadila. Postupovala jsem tak,  

že odkaz jsem šířila dál svým známým a přátelům. Prostřednictvím svých a jejich kontaktů se 

dalo oslovit více respondentů. Každý člověk, který odkaz obdržel, měl možnost ho šířit.  

Postupně přibývali respondenti.  

Dotazníkové šetření probíhalo po dobu 10 dní, konkrétně v dubnu 2015, během něhož, 

dotazník celkem vyplnilo 136 respondentů. Všech 136 respondentů jsem použila jako  

výzkumný vzorek. Samotný dotazník obsahoval 4 demografické otázky (nejsou zahrnuty v 17 

dalších otázkách).  

Respondenti v demografických otázkách vyplňovali: pohlaví, věk, počet obyvatel města, 

ve kterém žijí a nejvyšší dosažené vzdělání. Tyto údaje jsem použila k následnému šetření (vliv 

jednotlivých prvků na ostatní). Korelační grafy vytvořené v MS Excel jsou součástí  

dotazníkového šetření. Jedná se o hlubší pohled a rozšíření prvotního šetření. 

Celkem dotazník obsahoval 17 otázek. Z toho bylo 12 uzavřených otázek:  

(10 polytomických - možnost výběru z více odpovědí, použito u 2 otázek jemné škálování liché 

a u 5 otázek hrubé škálování liché, ostatní otázky nabízely různé odpovědi, 2 otázky  

dichotomické – pouze 2 možnosti odpovědi, sudé škálování), 4 otázky otevřené, kam  

respondenti vypisovali odpovědi a 1 polootevřená otázka, kde si mohli vybrat buď předem  

danou odpověď, nebo uvést svou. 

Vždy byla možnost zvolit pouze 1 odpověď, nevztahovalo se na otázky otevřené.  

U 4 otevřených mohli respondenti vyplnit libovolný počet odpovědí. Všechny otázky až  

na poslední 4 otevřené jsou v rámci šetření vyobrazeny pomocí grafů, poslední čtyři byly  

zhodnoceny dle různých počtů odpovědí a budou vypsány slovně.  

Jednotlivé odpovědi (u výhod a nevýhod) jsou uvedeny v žebříčku, dle četnosti  

odpovědí od nejdůležitějších po ty méně důležité (ve škále 1 až 10). 

 

6.3. Výzkumný vzorek 

 

Samotné šetření bylo zaměřeno na náhodný výběr respondentů.  Šetření probíhalo na 

základě nepravděpodobnostního výběru respondentů, jejich dobrovolnosti a nabalováním  

dalších respondentů. Celkový počet respondentů je 136.   
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Dotazník vyplnilo přesně 75 žen a 61 mužů. Z tohoto vzorku jsem všechny zařadila do 

šetření. Dotazník byl zcela anonymní, nikdo z respondentů neshledal komplikace s vyplněním 

a všichni poskytli odpovědi na všechny otázky v dotazníku.  

V rámci Google formuláře, kde se objevují odpovědi ihned, se člověk nemusí obávat  

o návratnost, jelikož ta je 100 %. Záleží pouze na počtu lidí, ke kterým se odkaz dostane a 

ochotě dotyčných vyplnit dotazník, případně ho rozeslat dále. 

 

6.4. Výsledky dotazníkového šetření 

 

Otázky demografické (4x) nebyly očíslovány, ostatní ano. Na základě demografických 

údajů, které byly vyčteny z výsledků dotazníkového šetření jsem pokračovala v dalším  

průzkumu. Při zjištění všech potřebných informací jsem v MS Excelu vytvořila korelační grafy, 

kde jsou porovnány odlišné vlivy na vztah, jak současný, ve kterém respondenti žijí, tak na 

ideální, který považují za nejlepší formu soužití. Součástí výsledků budou uvedeny grafy,  

číselné údaje a procentuální vyhodnocení odpovědí respondentů. 

Demografické otázky 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1 Více respondentů tvoří ženy (55,1 %). 
 

Graf č. 2 Nejvíce respondentů se řadí do věkové skupiny 20-26 let, celých 42,6 % tj. skoro celá polovina 

respondentů. 

  



54 

 

Graf č. 3 Převážná část respondentů (63,2 %) žije ve městech nad 100 tisíc obyvatel.  

 Graf č. 4 Více než polovina respondentů je vysokoškolsky vzdělaná (54,4 %).  

 

Ke zhodnocení demografických otázek jsem použila nejen grafy uvedené výše.  

Následně přidávám další grafy, které porovnávali jednotlivé hodnoty (korelace), které byly  

získány na základě dotazníku. 

  Pro shrnutí demografických otázek uvádím následující údaje: 

 Pohlaví - převaha žen (75 osob), muži (61 osob). 

 Bydliště (86 osob) žije ve městě nad 100 000 obyvatel, chybí respondenti z malých měst, 

z vesnic (26 osob).  

 Věková skupina – převaha respondentů (58 osob) – 20 -26 let a 27 – 35 let (25 osob).  

 Nejvyšší dosažené vzdělání – vyšší odborné/ vysokoškolské (74 osob), středoškolské 

s maturitou (50 osob). 

Zjištěné souvislosti porovnávám v grafech na základě: 

 informací z demografických otázek 

 otázky č. 1 V jakém typu soužití momentálně žijete? 

 otázky č. 3 Jaká je dle Vás nejlepší (ideální) forma soužití? 

 otázky č. 5 Byli Vaší rodiče po většinu Vašeho života sezdáni (v manželství)? 

 otázky č. 10 Co pro Vás bylo/bude hlavním důvodem k sňatku? 
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POHLAVÍ A VZTAH (současný vztah, ideální vztah) 

 

Graf č. 5 Poukazuje na vztah – ženy nejvíce v manželství a nesezdaných soužitích, muži singles nebo 

manželství.  

 

Graf č. 6 – Ideální formou za ženy – manželství a za muže taktéž.  
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MĚSTO A VZTAH (současný vztah, ideální vztah) 

 

Graf. č. 7 – do 5 tisíc obyvatel-srovnatelné manželství, nesezdaná soužití a singles5-10 tisíc – LAT, 10 

až 50 tisíc – manželství, 50 až 100 tisíc – LAT a singles, nad 100 tisíc- manželství a singles 

 

   

Graf č. 8 - ideální vztah – manželství, až na 5-10 tisíc obyvatel – nesezdané soužití a LAT 
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VĚK A VZTAH (současný vztah, ideální vztah) 

 

Graf. č. 9 – Z grafu lze vyvodit, že od 27 let a více převažuje manželství, do 27 let singles. Ve 

věkové skupině 36 -50 je podíl manželství stejných jako u nesezdaných soužití. 

 

 

Graf č. 10 – Pro všechny věkové kategorie je ideálem manželství, vyjma 15-19 (singles). 
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VZDĚLÁNÍ A VZTAH (současný vztah, ideální vztah) 

 

Graf č. 11 – ZŠ – singles, SŠ bez maturity - manželství, singles, SŠ s maturitou – singles, nesezdané 

soužití nastejno, VOŠ/VŠ – manželství 

 

Graf. č. 12 – pro všechny manželství, vyjma ZŠ – singles 
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RODIČE, VLIV A VZTAH (současný vztah, ideální vztah) 

 

Graf č. 13 – rodiče byli manželé, vede k manželství, rodiče manželé nebyli – nesezdané soužití 

 

DŮVODY K SŇATKU 

Graf. č. 14 Nejčastějším důvodem k sňatku je pocit jistoty a bezpečí společně s láskou. 
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Otázka č. 1  

Graf. č. 15 Největší poměr respondentů, žije v manželství (30,9 %), další převažují singles (27,2 %) a 

následuje nesezdané soužití (24, 3 %) 

 

 

 

Otázka č. 2 

Graf. č. 16 Na otázku odpovědělo 61 % respondentů uvedlo ano. 

 

 

 

 

Otázka č. 3 

Graf. č. 17 Za nejlepší formu soužití 72,1 % respondentů zvolilo manželství. 
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Otázka č. 4 

Graf. č. 18 V otázce srovnání manželství s nesezdaným soužitím 35,3 % respondentů uvedlo, že manžel-

ství je spíše dobré, 32,4 % manželství považují za rozhodně lepší. 

 

 

 

Otázka č. 5 

 

Graf. č. 19 Z grafu lze vyčíst, že 82,4 % respondentů odpovědělo ano.  

Pouze 17,6 % mělo rodiče, kteří sezdáni nebyli.  

 

 

 

Otázka č. 6 

Graf. č. 20 Vliv rodičů, kteří byli sezdáni působil na 61 % respondentů,  

21, 3 %t nedovedlo vliv výchovy posoudit a 17,6 % odpovědělo, že vliv nezaznamenalo. 
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Otázka č. 7 

Graf. č. 21 Za praktičtější formu nesezdané soužití vidělo 33,1 % zato manželství upřednostnilo 43.4 %. 

 

 

 

 

Otázka č. 8 

Graf. č. 22 Přes polovinu respondentů (53,7 %) odpovědělo, že si dokáží představit žít v nesezdaném 

soužití po většinu života.  

 

 

 

Otázka č. 9 

Graf. č. 23, Pro výchovu dětí více než 55 % respondentů zvolilo manželský svazek, zajímavostí je i 43,4 %, 

kteří zvolili odpověď, že na tom nesejde. A pouze 0,7 % tj. 1 osoba zvolila nesezdané soužití. 
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Otázka č. 10 

Graf. č. 24 Otázka zabývající se hlavním důvodem k sňatku, nejvíce respondentů 33,1 % zvolilo pocit 

jistoty a bezpečí, dále pak 27,2 % považovalo za důvod lásku a na třetím místě s počtem 23,5 % vybrali 

důvod očekávání, narození dítěte. 

 

 

 

Otázka č. 11 

Graf. 

č. 25 

Otázka směřovala na osoby, které žijí singles nebo nesezdáni, jestli uvažují či plánují svatbu.Převládají 

kladné odpovědi, rozhodně ano a možná ano, celkem zastupují 73,4 %. 

 

 

 

Otázka č. 12 

Graf. č. 26 Otázkou jsem chtěla zjistit, kolik respondentů je rozvedených. Ze vzorku pouze 16 osob (11, 

8 %). 
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Otázka č. 13 

Graf. č. 27  K otázce č. 13 uvedu, že výsledky nevychází, jelikož rozvedených respondentů bylo celkem 

16, na otázku odpovědělo více lidí, nelze ji tedy správně vyhodnotit. Chyba zde nastala pravděpodobně 

nejasně stanovenou otázkou kvůli formulaci – „pokud máte osobní zkušenost“. Někteří respondenti 

mohli pochopit, ne vlastní rozvod, ale rozvod známých atd. 

 

Poslední 4 otázky, které byly otázky otevřené a jejich zpracování a vyhodnocení probíhalo, 

dle četnosti odpovědí respondentů. Výsledky jsou uvedeny v číselném sloupci.  

Číslo 1. značí nejdůležitější výhodu či nevýhodu a č. 10 nejméně důležitou. V některých bodech 

bylo zaznamenáno více odpovědí, které se umístily na stejné příčce, ty jsou odděleny lomítkem. 

 

Otázka č. 14 V čem shledáváte výhody manželství? 

 

1. pocit jistoty a bezpečí, vzájemná opora, důvěra a stabilita manželství 

2. výchova dětí v rodině, úplnost rodiny 

3. ekonomická situace (společné jmění manželů, finanční zabezpečení – vyživovací  

povinnost, slevy na daních) 

4. oficiálně ukotvený svazek v právním řádu a právní okolnosti spojené s manželstvím 

5. společné příjmení  

6. opravdové stvrzení, závazek 

7. zdravotní péče (informace o stavu pacienta) a administrativní záležitosti,  

možnost zastoupení druhého manžela 

8. právo na dědictví 

9. láska a citové zázemí/reprezentace páru navenek/žádné výhody manželství nepřináší 

10. sex 
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Otázka č. 15 - V čem shledáváte nevýhody manželství? 

 

1. rozvodové řízení 

2. vážnost závazku, vysoká míra závazku, nutnost starat se a povinnosti plynoucí  

z manželství 

3. dělení se o majetek, případné komplikace v oblasti majetkového vypořádání/  

žádné nevýhody  

4. finanční hledisko – vyšší náklady, půjčky 

5. omezení svobody, omezení vlastních zájmů na úkor rodiny 

6. manželské krize, hádky, „ponorka“, stereotyp v manželství 

7. spory o děti v případě rozvodu 

8. formality a administrativní záležitosti spojené se sňatkem, manželství formalita – pouze 

„papír“ 

9. nutnost ústupků, kompromisů  

10. příprava svatby, stres z přípravy svatby 

 

Otázka č. 16 - V čem shledáváte výhody nesezdaných soužití? 

 

1. možnost rozchodu 

2. osobní svoboda a volnost 

3. méně závazná forma vztahu, nižší míra zodpovědnosti 

4. nepotřebnost oficiálního svazku – na lásku nemusí být „papír“/ žádné výhody nejsou 

5. nezávislost 

6. otestování si partnera, zda je ten pravý 

7. nemusí se organizovat svatba 

8. lepší finanční podmínky – dávky u svobodných matek, výhodnější půjčky 

9. nejistota vztahu, díky tomu větší snaha a boj o partnera, navzájem si váží jeden druhého 

10. majetek – každý má svůj 
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Otázka č. 17 - V čem shledáváte nevýhody nesezdaných soužití? 

 

1. nejistota ve vztahu 

2. možnost svobodného rozchodu, kdykoliv může partner odejít 

3. problémy s dědictvím, nemožnost dědit 

4. rozdílná příjmení 

5. dočasnost vztahu, chybí pevné poutu, malá míra zodpovědnosti 

6. chybí finanční jistota (vyživovací povinnost)/ zdravotní péče 

 (informace o stavu pacienta) 

7. neoficiálnost vztahu/není právně zakotveno/ žádné nevýhody  

8. nevhodná forma vztahu pro výchovu dětí, nejednota, nekomplexnost rodiny 

9. absence majetkových práv a vypořádání majetku, nemožnost zastoupení  

v administrativní sféře 

10. pohledy okolí na tento vztah, nemusí být vždy kladné 

 

6.5. Vyhodnocení dotazníkového šetření 

V kapitole vyhodnocení budu zodpovídat cíle dotazníku a jednotlivé hypotézy, které 

jsem si stanovila a uvedla v první kapitole empirické části. Následně cíle dotazníku a hypotézy 

potvrdím nebo vyvrátím, k argumentaci použiji zjištěné výsledky dotazníkového šetření. 

 

Cíle 
 

 Zjistit, v čem spočívá atraktivita nesezdaných soužití oproti tradičnímu manželství. 

Ačkoliv je z výsledků dotazníku pro většinu respondentů nejlepší formou vztahu  

manželství (otázka č. 3), přesto na (otázku č. 8), která se táže, zda si dokáží představit žít po 

většinu života nesezdáni, odpovědělo přes 50 % respondentů ano.  

Atraktivitu nesezdaného soužití shledávám zároveň v jednotlivých odpovědích výhod  

nesezdaných soužití a nevýhod manželství, které jsou uvedeny výše.  

Nejčastěji atraktivita nesezdaných soužití spočívá v: možnosti snadného rozchodu,  

osobní svobody a volnosti ve vztahu, menší závaznosti soužití, menší míry zodpovědnosti, vyšší 

úrovně nezávislosti, příležitosti otestovat si vztah. K tomu se připojují další okolnosti, které 

zdůrazňují atraktivnost kohabitací jako je nemuset řešit rozvod, dělení se o majetek a neome-

zovat se na úkor rodiny.  
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Další součástí atraktivity, jsou i vlivy uvedeny v teoretické části spočívající v modernizaci 

rodiny, emancipaci žen, rozdělení mužských a ženských rolí, objev hormonální antikoncepce, 

možnosti budovat kariéru, vyšší příjmy ve městech a celková větší ekonomická nezávislost. 

 

 Sjednotit a vyhodnotit jednotlivé náhledy respondentů na instituci manželství/nese-

zdaná soužití. 

K jednotlivým náhledům na manželství a kohabitace posloužily otázky s číslem 2, 3, 4, 7. 

2) Je v životě člověka manželství důležité? – 61 % tj. 83 lidí odpovědělo ano. 

3) Nejlepší forma soužití? – 72,1 % tj. 98 respondentů zvolilo formu manželství. 

4) Porovnání manželství s kohabitací. Většina respondentů odpovědělo, že manželství je 

spíše dobré (48 lidí, 35,3 %) a další skupina (44 lidí, 32,4 % zvolilo manželství za rozhodně 

lepší formu vztahu než nesezdané soužití). 

7) Kohabitace je praktičtější formou než manželství. – 59 respondentů (43,4 %) zvolilo 

odpověď ne. Z výsledků vyvozuji, že tyto názory současně poukazují na většinový vzorek, 

který je tvořen osobami žijícími v manželství (otázka č. 1, 30,9 % tj. 42 osob).  

Pro zajímavost uvedu, že kdybych sloučila skupinu LAT a osoby žijící v nesezdaných sou-

žitích, vyšel by odlišný vzorek respondentů, po sečtení (39,7% tj. 54 osob). I když by to nemu-

selo mít vliv na odpovědi, jelikož mezi odpověďmi byly i názory respondentů z kohabitací. 

Z vyhodnocených náhledů je jasné, že poměrná většina respondentů poukázala jednoznačně na 

vhodnou formu vztahu, kterým je manželství. Manželství bylo taktéž zvoleno za nejlepší vztah 

pro výchovu dětí (55,9 % tj. 76 osob, otázka č. 9). Stejně tak poukážu-li na otázku (č. 11), která 

se týkala pouze singles a nesezdaných osob. V otázce jsem se dotazovala: Plánujete, uvažujete 

do budoucna o svatbě? Odpověď rozhodně ano zvolilo (38,3 % 36 osob) a možná ano (35,1 % 

33 osob). 

 Dozvědět se jaké jednotlivé výhody a nevýhody těchto partnerských vztahů lidé pova-

žují za důležité. Tento cíl je již splněn a jednotlivé výhody a nevýhody obou svazků 

uvedeny výše. 

 Zjistit, zda byli respondenti ovlivněni rodinnou výchovou, při pohledu na manžel-

ství/kohabitace a následné volbě jednoho z těchto svazků.  
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Z dotazníkového šetření se dají použít odpovědi na otázky s číslem 5 a 6. 

Respondentům byla položena otázka, jestli byli jejich rodiče po většinu života sezdáni (otázka 

č. 5). Mělo to na ně vliv (otázka č. 6).  U 112 (82,4 %) respondentů rodiče sezdáni byli, u 24 

osob nikoli (17,6%). Vliv pocítilo (61 % – 83 osob), (21,3 %  - 29 lidí) nedovedlo posoudit. 

Vliv nepocítilo (17,6 % - 24 osob). I v tomto stanoveném cíli převažuje manželství, jak u rodičů 

respondentů, tak u vlivu výchovy v rodině sezdaných párů.  

 

Hypotézy 

 

1) Vyšší míra atraktivnosti nesezdaných soužití spočívá v pocitu dostatečné svobody,  

nezávaznosti vztahu a možnosti vztah ukončit. 

Tato hypotéza se mi prostřednictvím výhod nesezdaných soužití potvrdila, jelikož mož-

nost ukončit vztah byla na prvním místě v žebříčku, na druhém se umístila svoboda a volnost, 

nezávaznost a nižší míra zodpovědnosti jako třetí. 

 

2) Mladá generace, lidé do 35 let upřednostňují zejména nesezdaná soužití. Starší generace 

tradiční formu manželství. 

U této hypotézy budou odpovědi poněkud sporné. Jelikož je nutno mladou generaci  

roztřídit do jednotlivých věkových skupin (dotazníkové dělení).  

Mladá generace (dle grafu č. 9, VZTAH A VĚK) je rozdělena na 15-19 let, u této skupiny pře-

vládá život v LAT a singles, následuje skupina 20-26 let u těchto osob je rovnoměrné rozdělení 

na singles, LAT a nesezdaná soužití, změna nastává u skupiny 27-35 let, kde ačkoliv o trochu, 

ale převládá již forma manželství nad nesezdaným soužitím.  

Závěrem vzhledem k vzorku respondentů hypotéza nebyla zcela vyvrácena ani  

potvrzena. Druhá část hypotézy je zřejmá taktéž z grafu č. 9 (VZTAH A VĚK), který naznačuje, 

že starší generace včetně skupiny 27-35 a dalších skupin (35 a výše) preferují jednoznačně  

manželství.  

 

3) Ženy vstupují a jsou zástupkyněmi pro manželství častěji než muži, protože mají po-

třebu se více vázat.   

K této hypotéze, odkážu na graf č. 5 (pohlaví a vztah), z něhož je zřejmé, že se ženy vážou 

častěji než muži a vstupují do manželství. Tato hypotéza platí jak u vztahu, ve kterém žijí, tak 

v případě ideálního vztahu, ve kterém by chtěly žít (graf č. 6 – POHLAVÍ A VZTAH), v obou 

převládá manželství. 
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4) Hlavním důvodem pro vstup do manželství je očekávání nebo narození potomka. 

Tato hypotéza na základě šetření byla vyvrácena, důvodem k sňatku se zabývala otázka 

č. 11. Respondenti mohli volit z vybraných možností nebo vyplnit vlastní důvod. Nabízené  

důvody: láska, pocit jistoty a bezpečí, peníze (ekonomická situace), děti (očekávání dítěte, po 

narození dítěte), pravidelný sexuální život, ostatní (libovolně). Hlavním důvodem je pocit  

jistoty a bezpečí, poté láska a na třetím místě jsou děti. Graf č. 14 vypovídá o jednotlivých 

důvodech. 

5) Lidé, jejichž rodiče byli během jejich života sezdáni, budou na základě předávání  

rodinných vzorců chování, více tíhnout k manželství. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že nad 80 % respondentů mělo sezdané rodiče.  

Toto zjištění mi pomohlo k ověření této hypotézy, která je tímto potvrzena. K potvrzení 

zároveň čerpám informace z grafu č. 13 (RODIČE, VLIV A VZTAH), kde je vyobrazeno, že 

tito lidé tíhnou k manželství. 

6) Lidé, jejichž rodiče nebyli sezdáni, budou preferovat nesezdané soužití.  

Společný graf č. 13 jako u hypotézy 5. Šetřením a grafem potvrzena tato hypotéza.  

U těchto osob převažuje život v nesezdaných soužitích. 

 

Diskuze 
 

V diskuzní části, která je součástí vyhodnocování jsem si vytyčila pár bodů, které je 

vhodno kriticky zhodnotit. Poukazuji tím na otázku č. 12 a 13. Tyto otázky, které se týkaly 

rozvodu, jsem v práci nepoužila, ačkoliv jsou uvedeny společně s ostatními v grafech.  Otázky 

jsem nepoužila, jelikož otázka č. 12 (Byl/a jste někdy rozveden?) Neměla dostatečný počet 

respondentů, 120 osob odpovědělo ne a pouze 16 osob ano, to považuji za skutečně malý vzorek 

z celkového počtu respondentů. Otázka č. 13 (Pokud máte osobní zkušenost s rozvodem,  

rozhodl/a byste se pro manželství znovu?), u které mě zajímaly výsledky, bohužel nevyšla dle 

očekávání. Na danou otázku odpovědělo více lidí, než mělo. Možnost více odpovědí spočívá 

pravděpodobně ve špatném, nejasném položení otázky. Otázku jsem nemohla zahrnout do  

následujícího šetření, přesto je, graf uveden. V dotazníkovém šetření shledávám mezery.  

V šetření se vyskytuje malý vzorek osob z věkové skupiny 36 až 50 a 51 až 80. Naopak příliš 

mnoho osob z mladé generace. Minimální vzorek shledávám u respondentů, kteří jsou vyučeni 

nebo mají jen základní vzdělání a dále chybí respondenti z menších měst.  

Vzhledem k jednotlivým malým vzorkům respondentů a celkově menšího vzorku (136 osob) 

nelze výsledky výzkumu zobecňovat. 
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Závěr 

Smyslem práce bylo poukázat na různé formy partnerských soužití a zaměřit se na dvě 

hlavní témata práce - nesezdaná soužití a manželství. Práce definuje a specifikuje nesezdaná 

soužití a manželství ve vybraných oblastech. Zohledňuje různé typy a formy těchto svazků, 

porovnává výhody a nevýhody života v manželství, nesezdaném soužití a propojuje termín  

nesezdané soužití a institut manželství s českou legislativou ve sférách, ve kterých se v  

zákonech nachází. V části teoretické byl uveden historický vývoj, který poukázal na růst  

nesezdaných soužití, změny hodnot a postojů společnosti a ostatní okolnosti k němu vedoucí.  

Cílem práce, který propojil, teoretickou oblast s částí empirickou bylo,  

vyhodnotit vztahy na základě dotazníkového šetření a poukázat na atraktivitu kohabitací.  

V rámci dotazníkového šetření si stanovit hypotézy, cíle a následně na ně reagovat.  

Jednotlivé cíle i hypotézy byly v praktické části naplněny a lze na ně najít odpovědi.  

Konkrétní stanovená hypotéza v úvodu práce: V čem tkví atraktivita nesezdaných  

soužití oproti klasickému modelu manželství? Byla nejen součástí praktické části. Jednotlivé 

odpovědi a důvody vedoucí k atraktivnosti nesezdaných soužití se nachází i v kapitolách  

teoretických. V rámci dotazníkového šetření, z mého vzorku respondentů, vychází  

překvapivý závěr: Přestože, počet nesezdaných soužití razantně vzrost a vzrůstá, dle názorů 

respondentů je nejvhodnější formou soužití tradiční model manželství a společná výchova dětí. 

I přesto, že převažovali respondenti z mladší generace, byly shledány totožné názory mladších 

respondentů s generací starší. Překvapením byly vybrané odpovědi a názory mladých lidí na 

manželství, i když je u nich prozatím preferován volnější a nezávazný vztah ve formě  

nesezdaného soužití nebo LAT. Z pohledu na malý vzorek respondentů, nelze výsledky  

empirické části zobecňovat, avšak z této části vyústilo zjištění, že lidé stále tíhnou ke klasické 

formě manželství.  

Závěrem práce uvedu, že nárůst nesezdaných soužití, by mohl stagnovat, za  

předpokladu či podmínek zachová-li společnost tradice, kulturní hodnoty a děti budou vedeny 

v rodinách, skrze rodinné vzorce a prostřednictvím výchovy k životu v manželství. Na vzrůst 

či pokles nesezdaných soužití mohou mít vliv nejen hodnoty a tradice dané společnosti, politika, 

právní řád, ekonomika, média, ale i odborníci zabývající se těmito jevy. Ovlivňovat mohou 

psychologové, sociologové, terapeuti a sociální pracovníci, jelikož profesionálové z těchto 

oborů mohou působit, ať už formou poradenství, práce s rodinou, individuální prací s klienty a 

vybranými technikami, na společnost prostřednictvím jejich pracovních výkonů a zachovávat 

tak tradiční institut manželství spojený se všemi rodinnými funkcemi.  
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Seznam příloh 

Příloha č. 1 - Dotazník 

 

 

Dotazník k bakalářské práci 
 

Vážená paní, vážený pane, 

jmenuji se Hana Zahajská a studuji 4. ročník Evangelické teologické fakulty Univerzity Kar-

lovy v Praze, se sídlem Černá 9, Praha 1, studijní obor pastorační a sociální práce.  

Ráda bych Vás tímto požádala o vyplnění následujícího dotazníku, který bude použit vý-

hradně pro studijní účely do mé bakalářské práce Atraktivita nesezdaných soužití ve srovnání 

se sezdanými svazky. Dále bych ráda uvedla, že dotazník je zcela anonymní. Cílem dotazníku 

je zjistit, v čem spočívá atraktivita nesezdaných soužití a také Váš názor na manželství a nese-

zdané soužití.  

Předem děkuji za Vaši ochotu a za Váš čas, který strávíte vyplněním dotazníku. U otázek 

vyberte a zakroužkujte pouze 1 variantu odpovědi. Otázky, kde je potřeba vypsat odpovědi, 

prosím vypište. Pokud Vás bude zajímat výsledek mého dotazníkového šetření, napište mi na 

e-mailovou adresu 6238@post.jabok.cz.  

  

mailto:6238@post.jabok.cz
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DOTAZNÍK 

Pohlaví: žena / muž 

Do které věkové skupiny se řadíte: 

- 15-19 let 

- 20-26 let 

- 27-35 let 

- 36-50 let 

- 51-65 let 

- 66-80 let 

- 80 let a více 

Jaký je počet obyvatel města/obce, kde momentálně žijete: 

- nad 100 tisíc obyvatel 

- od 50 tisíc do 100 tisíc obyvatel 

- od 10 tisíc do 50 tisíc obyvatel 

- nad 5 tisíc do 10 tisíc obyvatel 

- do 5 tisíc obyvatel 

Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:  

- základní vzdělání 

- středoškolské vzdělání bez maturity, vyučen/a 

- středoškolské vzdělání s maturitou 

- vyšší odborné / vysokoškolské vzdělání 
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1. V jakém typu soužití momentálně žijete? 

a) v manželství 

b) v nesezdaném soužití s partnerem ve společné domácnosti 

c) singles - svobodní, žiju sami, bez vztahu 

d) svobodná matka 

e) LAT - nesezdané soužití, ale každý žije ve své domácnosti 

2. Domníváte se, že je v životě člověka manželství důležité? 

a) ano 

b) ne  

c) nedovedu posoudit 

3. Jaká je dle Vás nejlepší forma soužití? 

a) žít sám, svobodný singles 

b) žít s partnerem v nesezdaném soužití 

c) žít v manželství 

d) žít LAT- spolu, ale každý ve své domácnosti 

4. Jak nahlížíte na tradiční soužití - manželství - v porovnání s nesezdaným soužitím? 

a) je rozhodně lepší než nesezdané soužití 

b) je spíše dobré 

c) je méně dobré než nesezdané soužití 

d) manželství není dobré, lepší je nesezdané soužití 

e) nevím, nedovedu posoudit 

 

5. Byli Vaši rodiče po většinu Vašeho života sezdáni v manželství? 

a) ano 

b) ne 
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6. Mělo to podle Vás vliv na Vaši výchovu? 

a) ano  

b) ne 

c) nedovedu posoudit  

7.  Máte pocit, že dnešní trend žít tzv. na hromádce v nesezdaných soužitích je praktičtější 

řešení nežli klasická forma manželského soužití? 

a) ano 

b) ne  

c) nedovedu posoudit 

8. Dokážete si Vy osobně představit nežít v manželství, ale žít většinu života v nesezdaném 

partnerství? 

a) ano  

b) ne 

c) nedovedu posoudit 

9. Domníváte se, že je pro celkovou výchovu dětí lepší žít v: 

a) manželství  

b) nesezdaném partnerství 

c) nesejde na tom 

10. Pokud jste sezdáni, co pro Vás bylo tím hlavním důvodem k sňatku?  

Pokud sezdáni nejste, co by pro Vás bylo hlavním důvodem k sňatku?  

a) láska 

b) pocit jistoty a bezpečí 

c) peníze, ekonomická situace 

d) děti, očekávání dítěte, po narození dítěte 

e) pravidelný sexuální život 

f) jiný důvod – vypište: 
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11. Pokud nežijete v manželství, tj. žijete nesezdáni nebo singles, plánujete nebo uvažujete 

do budoucna o svatbě? 

a) rozhodně ano 

b) možná ano 

c) spíš ne 

d) rozhodně ne 

12. Byl/a jste někdy rozvedený/á? 

a) ano 

b) ne 

13. Pokud máte osobní zkušenost s rozvodem, rozhodl/a byste se pro manželství znovu? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

14. V čem shledáváte výhody manželství?  

15. V čem shledáváte nevýhody manželství? 

16. V čem shledáváte výhody nesezdaných soužití? 

17. V čem shledáváte nevýhody nesezdaných soužití? 

 

 

Ještě jednou moc děkuji za Váš čas. 

 


