Abstrakt
Ve své diplomové práci se zabývám problematikou řízení ve věcech
manželských. Konkrétně se jedná o řízení o povolení uzavřít manželství a jednotlivá
řízení ve statusových věcech manželských. Největší část mé práce je však zaměřena na
oblast rozvodu manželství, neboť představuje negativní celospolečenský jev, který je
velmi aktuálním problémem dnešní doby.
Cílem mé diplomové práce je poskytnout ucelený pohled a přiblížit charakter zákonné
úpravy jednotlivých řízení ve věcech manželských, jak z hlediska teoretického, tak i
případy z praxe. Při zkoumání uvedené problematiky se zabývám jak hmotněprávní, tak
procesní zákonnou úpravou výše uvedené problematiky, a to z důvodu jejich vzájemné
provázanosti.
Vzhledem k členění jednotlivých řízení ve věcech manželských, je text práce rozdělen
do čtyř základních kapitol. Každá kapitola je členěna do několika podkapitol, které
specifikují charakter a průbeh konkrétního řízení.
První kapitola obecně definuje pojem řízení ve věcech manželských a podává přehled
jednotlivých druhů těchto řízení, jimiž jsou řízení o povolení uzavřít manželství a řízení
ve statusových věcech manželských.
Druhá kapitola se zabývá řízením o povolení uzavřít manželství. Objasňuje zde
jednotlivé fáze řízení, a to především zahájení řízení a určení věcné i místní příslušnosti
soudu. Dále charakterizuje postavení účastníků řízení, proces dokazování, samotné
rozhodnutí soudu i případné opravné prostředky.
Třetí kapitola se věnuje řízení o určení, zda tu manželství je či není a řízení o neplatnost
manželství. Upravuje vymezení pojmů zdánlivého manželství, neplatného manželství a
podrobně analyzuje průběh těchto řízení.
Čtvrtá kapitola představuje nejrozsáhlejší část mé práce, a to rozvod manželství. Zabývá

se historickým vývojem právní úpravy rozvodu manželství, až po současnou zákonnou
úpravu, a to jak hmotněprávní, tak procesní. Dílčí specifikace se odvíjí od toho, zda se
jedná o rozvod se zjišťováním příčin rozvratu, bez zjišťování příčin rozvratu nebo tzv.
ztížený rozvod. Od tohoto členění se pak odvíjí i samotný průběh řízení o rozvod
manželství.
V poslední části mé diplomové práce jsou shrnuty zásadní rozdíly týkající se výše
uvedené problematiky, vyplývající jak ze současné zákonné úpravy, tak i z rozdílných
postojů odborné veřejnosti, zamyšlení se nad uvedenou problematikou a názorů, které
jsem v diplomové práci učinila.

