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Úvod 
	
 Manželství je celospolečenským fenoménem. Představuje právní a společenskou 

formu soužití muže a ženy, jehož vnímání společností se v průběhu stáletí neustále 

mění. Každá kultura na manželství pohlíží jinak a každý do něj vstupuje s určitou 

vidinou, ať už reprodukční, společenskou, či ekonomickou. Zákonní úprava sice 

definuje manželství jako trvalý svazek muže a ženy, jehož hlavním účelem je založení 

rodiny, řádná výchova dětí, vzájemná podpora a pomoc, nicméně doživotní setrvání v 

manželském svazku po nikom požadovat nelze. V důsledku vysoké rozvodovosti 

mnohdy manželství není vnímáno jako celoživotní vztah a znak jeho trvalosti je značně 

oslaben. Samotné rozvodové řízení a zejména okolnosti, které mu předcházejí a které ho 

provázejí, jsou traumatizující nejen pro rozvádějící se manžele, ale především mají 

negativní dopad na jejich děti.  

 

Ve své diplomové práci na téma „Řízení ve věcech manželských”, se podrobně 

zaměřím zejména na zákonnou úpravu problematiky rozvodu manželství. Tuto oblast 

rodinněprávních vztahů považuji za velmi zajímavou, neboť je aktuálním problémem 

dnešní doby a má dopad na celou společnost. Jedná se o legitimní formu řešení 

manželského konfliktu, jenž se dotýká života manželů, jejich majetkových poměrů, ale 

především jde o zájem nejzranitelnějších, a to dětí, které spolu manželé mají.  

 

Cílem mé diplomové práce je poskytnout ucelený pohled a přiblížit zákonnou úpravu 

jednotlivých řízení ve věcech manželských, jak z hlediska teoretického, tak i případy z 

praxe. U jednotlivých řízení ve věcech manželských, se budu zabývat jak hmotněprávní, 

tak jejich procesní úpravou a to z důvodu jejich vzájemné provázanosti. 

 

V prvních kapitolách své práce se zaměřím na definici, obecné vymezení a přehled 

jednotlivých druhů řízení ve věcech manželských. Následně specifikuji řízení o 

povolení uzavřít manželství a řízení ve věcech statusových, kam řadíme řízení o určení, 

zda tu manželství je či není, dale řízení o neplatnost manželství a nakonec řízení o 

rozvod manželství. U všech uvedených řízení se budu snažit objasnit jednotlivé fáze 

řízení, a to především zahájení řízení, určení věcné i místní příslušnosti soudu a 
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možných forem podání návrhu. Dále charakterizuji postavení účastníků řízení, proces 

dokazování, samotné rozhodnutí soudu i případné opravné prostředky.  

 

Největší pozornost však budu věnovat řízení o rozvod manželství. Podrobně vymezím 

samotný pojem „rozvod manželství” a historický vývoj jeho právní úpravy. Současnou 

zákonnou úpravu rozvodu manželství rozdělím na hmotněprávní a procesní. U 

hmotněprávní zákonné úpravy rozvodu manželství specifikuji rozlišení rozvodu se 

zjišťováním příčin rozvratu, rozvodu bez zjišťování příčin rozvratu a tzv. ztíženého 

rozvodu, včetně zakotvení tvrdostních klauzulí ve prospěch dítěte i ve prospěch 

manžela. Následně zdůvodním charakter řízení o rozvod manželství jako zvláštní řízení 

a podrobně zpracuji jeho zákonnou úpravu v procesní rovině.  

 

Při zkoumání problematiky řízení ve věcech manželských budu vycházet především ze 

zákonné úpravy, judikatury, případů z praxe a také zhodnocením a analýzou kritiky 

zákonné úpravy odbornou veřejností. 
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1 Řízení ve věcech manželských    

 

 Řízení ve věcech manželských představují řízení týkající se rodinněprávních 

vztahů. I v případě vymezení oblasti manželského práva soukromým právem hmotným, 

nelze v rámci civilně procesního práva hovořit o přesně vyhraněné kategorii řízení ve 

věcech manželských. Je celá řada řízení, kterých předmětem jsou práva a povinnosti 

vyplývající z manželství. Jejich charakter i průběh může být ale odlišný.  

 

Charakteristické prvky rodinněprávních řízení si  již v minulosti vyžadovaly odlišnou 

právní úpravu. Samotná procesní úprava řízení ve statusových věcech manželských, 

prošla bouřlivým historickým vývojem. Právě tento vývoj významně ovlivnil naší 

současnou soukromoprávní regulaci. Tato řízení měla svou specifickou úpravu již v 19. 

století. V té době představoval právní úpravu sporného řízení tzv. Západohaličský řád 

soudní. Vedle něj existoval dvorský dekret č. 1595/1819 Sb. z. z.1, který jej pouze 

doplňoval. Dvorský dekret obsahoval ustanovení, jímž bylo upravováno, aby úřední 

jednání ve sporných věcech manželských bylo podrobně určeno. Cílem bylo 

stejnoměrné projednávání těchto manželských věcí u soudu. Úprava se vztahovala na 

rozvody od stolu a lože, prohlášení neplatnosti manželství a na rozluku manželství. Tato 

řízení upravovalo i nařízení ministerstva spravedlnosti č. 283/1897 ř. z., o sporných 

věcech manželských2, jehož podstatou bylo označit ustanovení dvorského dekretu 

z roku 1819, která zůstávala v platnosti po přijetí zákona č.113/1895 ř.z., civilního řádu 

soudního. Relativně samostatnou právní úpravu těchto řízení zakotvil i „střední¨ 

občanský soudní řád č. 142/1950 Sb., naproti tomu stále platné OSŘ z roku 1963 ve 

svém původním znění, nezbytnost odlíšení rodinněprávních řízení, ve vztahu ke 

statusovým věcem manželským, negoval.¨3 

 V souvislosti s harmonizací civilního procesního práva s ObčZ a přijetím ZŘS, dochází 

k zásadním změnám.  Řízení ve věcech manželských nebyla ve stávajícím občanském 

soudním řádu upravena samostatně, ale existovala pouze v podobě jednotlivých 

																																																								
1 Dvorský dekret ze dne 23.8.1819, o řízení ve sporných věcech manželských. 
2 Nařízení ministerstva spravedlnosti ze dne 9. 12. 1897, o řízení ve sporných věcech manželských. 
3 ŠÍNOVÁ, R., ŠMÍD, O. a kolektiv: Manželství. Praha: Leges, 2014, s. 206.	
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procesních výjimek.4 S účinností od 1. 1. 2014 je v ZŘS speciálně upraven průběh 

řízení, který je procesně odlišný od průběhu klasického sporného řízení dle OSŘ5 a to 

bez ohledu na jejich povahu. Do ZŘS byla tak po více než 50 letech opětovně zařazena 

zvláštní úprava řízení ve statusových věcech manželských. Často je ZŘS mylně 

považován za kodex nesporného soudnictví. Ze samotného názvu zákona vyplývá, že že 

ZŘS je speciálním zákonem, pro nějž se předpokládá podpůrná platnost obecného 

zákona, tj. OSŘ. Primárním účelem tohoto legislativního řešení má být větší 

přehlednost, srozumitelnost a uspořádánost procesních pravidel již zakotvených. ZŘS 

obecně upravuje kromě jednotlivých řízení nesporné povahy i to, co je pro nesporná 

řízení společné a charakteristické. 

 

																																																								
4 Důvodová zpráva k zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 
5 OSŘ v jeho znění po tzv. harmonizační novelizaci č. 293/2013 Sb.  
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1.1 Přehled řízení 
 

 Ustanovení § 1 odst. 1 ZŘS stanoví: „Podle tohoto zákona projednávají a 

rozhodují soudy právní věci stanovené v tomto zákoně.”  

 

Podle ZŘS probíhají: 

 

o řízení o povolení uzavřít manželství,6 

o řízení ve statusových věcech manželských:7 

• řízení o určení, zda tu manželství je či není (zdánlivé manželství), 

• řízení o neplatnost manželství, 

• řízení o rozvod manželství, 

o předběžné řízení ve věcech ochrany proti domácímu násilí.8 

 

Všechna ostatní řízení probíhají podle OSŘ. Řízení, jež mají hmotněprávní charakter v 

části druhé ObčZ, představují především řízení: 

 

o ve věcech manželského majetkového práva, 

o ve věcech bydlení manželů, včetně bydlení po zániku manželství, 

o ve věcech výživného mezi manžely a mezi rozvedenými manžely, 

o ve věcech jiných práv a povinností manželů. 

																																																								
6 Jedná se o procesní reflexí ustanovení § 672 odst. 2 ObčZ. 
7 Jejich hmotněprávním základem jsou ustanovení § 677 a násl. ObčZ a § 755 a násl. ObčZ. 
8 Je procesní reflexí ustanovení § 751 a násl. ObčZ. 
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2 Řízení o povolení uzavřít manželství 

 

 Řízení o povolení uzavřít manželství zůstává i po velkých změnách hmotného 

práva, součásti českého právního řádu. Jedná se o procesní reflexí ustanovení § 672 

ObčZ,9 kterou od 1. 1. 2014 upravuje ZŘS.10 

 

Jednou ze zákonných překážek uzavření manželství je i překážka nedostatku věku. 

Hmotněprávní ustanovení11 nám vymezuje, že manželství nemůže uzavřít nezletilý, 

který není plně svéprávný. Podstatou tohoto řízení je tedy rozhodnutí soudu ve 

výjimečných situacích, kterým povoluje uzavření manželství nezletilému, který není 

plně svéprávný a dovršil šestnácti let věku. 

 

V komparací s jinou formou soužití, jenž představuje registrované partnerství, dle 

zákona o registrovaném partnerství,12 je stanovena hranice pro uzavření partnerství 18 

let věku. Zákon tedy nedává možnost nezletilému uzavřít registrované partnerství, ani 

za situace přiznání svéprávnosti dle ustanovení §37 ObčZ.13 

 

Na rozdíl od dřívější úpravy,14 aktuální úprava nesděluje, že by pro povolení uzavřít 

manželství měla být splněna ještě další podmínka, kterou je soulad budoucího 

																																																								
9 Ustanovení § 672 ObčZ: „ (1) Manželství nemůže uzavřít nezletilý, který není plně svéprávný. 

(2) Soud může ve výjimečných případech povolit uzavření manželství nezletilému, který není plně 

svéprávný a dovršil šestnácti let věku, jsou-li pro to důležité důvody.” 
10 Ustanovení § 367 až § 370 ZŘS. 
11 Ustanovení § 672 ObčZ 
12 Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů 

13 Ustanovení § 37 ObčZ: „(1) Navrhne-li nezletilý, který není plně svéprávný, aby mu soud přiznal 

svéprávnost, soud návrhu vyhoví, pokud nezletilý dosáhl věku šestnácti let, pokud je osvědčena jeho 

schopnost sám se živit a obstarat si své záležitosti a pokud s návrhem souhlasí zákonný zástupce 

nezletilého. V ostatních případech soud vyhoví návrhu, je-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého. 

(2) Za podmínek stanovených v odstavci 1 soud přizná nezletilému svéprávnost i na návrh jeho zákonného 

zástupce, pokud nezletilý s návrhem souhlasí.” 
14 Ustanovení § 13 odst. 1 ZOR. 
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manželství navrhovatele se společenským účelem manželství. Soud nepovolí uzavření 

manželství, kdy nelze očakávat, že manželství naplní v podstatných bodech alespoň 

některý ze svých zákonných účelů,15 kterými jsou založení rodiny, řádná výchova dětí a 

vzájemná podpora a pomoc. I když soud prověřuje, zda manželství bude přínosem pro 

snoubence, nezkoumá, jaký bude mít případné manželství dopad na širší okolí 

snoubenců a zda je nebo není v rozporu se zavedenými společenskými konvencemi. 

 

2.1 Návrh na zahájení řízení a příslušnost soudu 

 
 Řízení o povolení uzavřít manželství je výhradně návrhové. K podání tohoto 

návrhu je oprávněn nezletilý, který hodlá manželství uzavřít.16 Věcně příslušný je 

okresní soud17 a místně příslušný je obecný soud osoby, v jejímž zájmu se řízení koná.18 

Za tuto osobu není možné považovat osobu, které má s nezletilým manželství uzavřít. Z 

toho vyplývá, že se nebude jednat o budoucí nevěstu nezletilého, která je v jiném stavu, 

respective ani nascitura, který sňatkem získává na základě právní domněnky určeného 

otce a důsledky z toho vyplývající.  Za hlavní osobu, v jejímž zájmu se řízení koná, je 

třeba považovat nezletilého, kde místně příslušným soudem je soud, v jehož obvodu má 

nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu své bydliště.19 Zajímavé jsou 

i situace, kdy má být uzavřeno manželství dvěma nezletilými. V takových případech je 

třeba, aby se ve vztahu ke každému z nich konalo řízení zvlášť. Spojení je možné 

pouze, pokud mají oba bydliště v obvodu téhož soudu. 

Návrh musí kromě obecných náležitostí 20  obsahovat jednoznačný projev vůle 

nezletilého vstoupit do manželství s konkrétní osobou. Takový návrh je povinen sepsat 

																																																								
15 Ustanovení § 655 ObčZ. 
16 V tomto řízení neaplikujeme ustanovení § 23 OSŘ, podle kterého má být navrhovatel v řízení 

zastoupen opatrovníkem. Jednalo by se o nepřípustný zásah do čistě subjektivní sféry navrhovatele. 
17 Ustanovení § 3 odst. 1 ZŘS: „Pro řízení v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy, nestanoví-li 

zákon jinak.” 
18 Pro určení místně příslušného soudu, aplikujeme výkladové pravidlo o obecné místní příslušnosti dle § 

4 odst. 1 ZŘS.	
19 Aplikujeme zde zvláštní pravidlo o místní příslušnosti, podle § 4 odst. 2 ZŘS.19 
20 Ustanovení § 79 OSŘ. 
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do protokolu každý okresní soud, k němuž se nezletilý starší šestnácti let dostaví.21 

 

Z dosavadní judikatury22 vyplývá, že soud zamítne návrh, který podal nezletilý ještě 

před dosažením věku šestnácti let. To se vztahuje i na případ, jestliže nezletilý do doby 

rozhodnutí ve věci samé dosáhne šestnácteho roku věku. Na tomto místě je důležité 

zdůraznit, že procesní způsobilost nezletilého k podání návrhu a od ní se odvíjející 

aktivní legitimace se posuzuje k okamžiku podání návrhu, nikoliv k okamžiku 

rozhodnutí ve věci samé. 

 

Pokud v řízení, které lze zahájit výhradně na návrh konkrétní osoby, podá návrh někdo 

jiný, k věcnému projednání ani k meritornímu rozhodnutí nedojde. Soud tak bez jednání 

odmítne návrh, který podal někdo jiný než nezletilý, který chce do manželství 

vstoupit.23   

 

2.1.1 Podání návrhu osobou omezenou na svéprávnosti 
 

 Zvláštní řízení o povolení uzavřít manželství se nekoná v případě, kdy vůli ke 

vstupu do manželství projevil zletilý člověk, který je omezen na svéprávnosti. Zletilý 

člověk omezený na svéprávnosti, je nově způsobilý uzavřít manželství, pokud z 

rozsudku o omezení svéprávnosti nevyplývá něco jiného.24 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že nynější předpisy umožňují konání řízení o povolení 

																																																								
21 Ustanovení § 14 ZŘS: „Ústně do protokolu je možné učinit návrh na zahájení řízení a návrh na 

nařízení výkonu rozhodnutí, jen jde-li o řízení, které lze zahájit i bez návrhu nebo jde-li o řízení o 

povolení uzavřít manželství, řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí, řízení o určení a popření 

rodičovství a řízení ve věcech osvojení.”	
22	Stanovisko Nejvyššího soudu, ze dne 31.5.1976, sp.zn. Cpj 179/75.	
23 Dle ustanovení § 202 odst. 1 OSŘ, je vůči tomuto usnesení odvolání přípustné.	
24 Ustanovení § 683 ObčZ: „Manželství nelze prohlásit za neplatné, pokud bylo uzavřeno nezletilým, 

který není plně svéprávný, nebo osobou, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena, a bylo počato dítě, 

které se narodilo živé.” 
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uzavřít manželství jen na návrh nezletilého staršího šestnácti let.25 Osoba, která byla 

omezena na způsobilosti k právním úkonům (svéprávnosti) do 31.12.2013, 

hmotněprávně setrvává v režimu práva platného do 31.12.2013. Tato osoba však nemá 

k dispozci procesní instrumenty, které by ji podle práva platného do 31.12.2014 

umožnily překonat hmotněprávní zápověď uzavření manželství. Komentář k ZŘS uvádí, 

že: “v souladu s aktuálními procesními předpisy, člověk, který byl omezen nebo zbaven 

způsobilosti k právním úkonům do 31.12.2013, nemůže manželství uzavřít, dokud podle 

nových předpisů nebude rozhodnuto o tom, že je oprávněn projevit vůli k uzavření 

manželství nebo dokud neuplynou tři roky od účinnosti občanského zákoníku, aniž by 

soud o svéprávnosti člověka rozhodl podle nynějších norem, po jejichž uplynutí člověk 

nabývá plné svéprávnosti, tedy i práva uzavřít manželství.” 

 

2.2 Účastníci řízení 
 

Účastníci řízení jsou v zákoně výslovně stanoveny,26 a to tak že se jedná o 

osobu, která hodlá uzavřít manželství, její zákonní zástupci a nově i ten, s kým má být 

manželství uzavřeno (snoubenec). Účastenství snoubence vychází ze zdůraznění faktu 

dotčení jeho práv soudním rozhodnutím ve věci. Na základě zákonného vymezení 

účastníků tak do řízení nelze přibrat koholiv jiného s odkazem na skutečnost, že má na 

výsledku řízení právní zájem.  

 

Zákonnými zástupci nezletilého jsou jeho rodiče, případně poručník a i osvojitel, který 

vykonává rodičovskou odpovědnost, součásti které je i zastupování dítěte. Zákonným 

zástupcem nezletilého není kolizní opatrovník dítěte ani opatrovník dítěte, který byl 

ustanoven ad hoc za jiným účelem, než je vykonávání práv zákonného zástupce v rámci 

řízení o osvojení. V případě, kdy dítě svého zákonného zástupce nemá, je třeba vyčkat 

jeho ustanovení.  Soudce JUDr. Karel Svoboda Ph.D. ve svém příspěvku k tomuto 

řízení uvádí, že: “Role osoby, která disponuje v řízení o povolení uzavřít manželství 

právy a povinnostmi zákonného zástupce, je totiž z podstaty tohoto řízení 

																																																								
25 Ustanovení § 367 ObčZ – k tomu viz výše.	
26 Ustanovení § 368 ZŘS. 
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nezastupitelná. Sekundárním výsledkem tohoto řízení je totiž emancipace dítěte ve 

vztahu k institutu zákonného zástupce.”27 Mohou však nastat výjimečné situace, kdy je 

potřeba rychlého rozhodnutí o povolení uzavřít manželství naléhavá. V těchto případech 

lze ustanovit aktuálně neexistujícímu zákonnému zástupci nezletilého, opatrovníka, 

který bude v daném řízení hájit zájmy institutu zákonného zástupce. OSŘ28 s takovým 

postupem nepočítá, avšak ObčZ umožńuje ustanovit opatrovníka i subjektu, jehož 

identita není známa.29 

 

2.3 Dokazování 
 

K projednání věci soud vždy nařídí jednání. Před rozhodnutím ve věci samé, je 

soud povinen vyslechnout toho, kdo hodlá uzavřít manželství, a toho, s kým má být 

manželství uzavřeno. Nezletilého účastníka, který nemá svéprávnost v plném rozsahu, 

soud vyslechne bez přítomnosti jiných osob. Požádá-li vyslýchaný, výslechu může být 

přítomen i důvěrník, který však není zákonným zástupcem vyslýchaného.30 

 

Výslech obou snoubenců je zaměřen nejen na jejich charakterové vlastnosti, ale 

i na jejich rodinné, majetkové a osobní poměry. Rovněž se soud zaměřuje na představu 

snoubenců o zajištění nové rodiny, jejich představě o bydlení a manželství vůbec. Podle 

stanoviska Nejvyššího soudu, ze dne 31.5.1976, sp.zn. Cpj 179/75, soud při výslechu 

především zjišťuje: „Výslech toho, kdo hodlá uzavřít manželství, většinou správně soudy 

zaměřují na zjištění skutečných důvodů vedoucích k uzavření manželství, na rozumovou 

připravenost navrhovatele pro manželství a rodinný život a na vzájemmý vztah 

snoubenců. Soudy přitom mají usilovat o navázaní úzkého kontaktu s oběma snoubenci. 

Zejména při výslechu navrhovatele se musí zjišťovat jeho skutečné smýšlení, zda se pro 

uzavření manželství nerozhodl pouze z důvodů těotěnství, anebo není-li na něho v tomto 

																																																								
27 SVOBODA, K. Změny v řízení o neexistenci a o neplatnosti manželství. Právo a rodina. Praha: Linde, 

2014, 16(4), s.10. 
28 Ustanovení § 29 OSŘ. 
29 Ustanovení § 465 odst. 1 ObčZ 
30 Dle ustanovení § 369 ZŘS, soud může vyloučit přítomnost důvěrníka vyloučit jen tehdy, je-li jeho 

přítomností mařen účel výslechu 
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směru vykonáván nátlak.”31 

 

Výslech výše uvedených osob představuje obligatorní důkazní prostředek. Splnění této 

povinnosti lze vynucovat uložením pořádkové pokuty a předvedením.32 Soud může za 

určitých podmínek rozhodnout i bez provedení výslechu osob. Jedná se o situace, kdy z 

dlouhotrvajících objektivních důvodů není možné obligatorní výslech provést.  Mohou 

to být případy dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu účastníka, anebo jeho 

neznámý pobyt. Jestliže soud neprovede obligatorní výslech předepsaný zákonem v 

případech, kdy neexistují dlouhotrvající objektivní překažky, provede tento výslech 

odvolací soud sám.33 

 

V řízení o povolení uzavřít manželství se uplatňuje vyšetřovací zásada, které má však 

svoje přirozené meze. Soud sice provede i jiné důkazy potřebné ke zjištění skutkového 

stavu, než ty, které byly účastníky navrhovány, no nelze po soudu žádát, aby vyhledával 

fakta čistě soukromého rázu, k nimž mu moc úřední nemůže sjednat přístup.34 

 

 

 

2.4 Rozhodnutí 

 
Soud rozhoduje ve věci samé dle §370 ZŘS rozsudkem. Povolí-li soud uzavření 

manželství, musí ve výroku rozsudku uvést přesné označení účastníka, který hodlá 

uzavřít manželství, a účastníka, se kterým má být manželství uzavřeno. Platné 

manželství je možné uzavřít pouze s tím, kdo je v rozsudku označen.  

 

																																																								
31 Stanovisko Nejvyššího soudu, ze dne 31.5.1976, sp.zn. Cpj 179/75. 
32 Ustanovení § 52 a §53 OSŘ. 
33 Ustanovení § 213 odst. 4 OSŘ. 
34 Srov. s FIALA, J. Důkaz zavinění v občanském soudním řízení. Praha: Nakladatelství Československé 

akademie věd, 1965.	
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2.5 Opravné prostředky 
 

Proti rozsudku je přípustný řádný opravný prostředek, a to odvolání. Jako 

mimořádný opravný prostředek je přípustná žaloba na obnovu řízení a žaloba pro 

zmatečnost. Dovolání v tomto řízení však přípustné není.35 

 

Řízení o povolení uzavřít manželství se v dnešní době vyskytuje zřídka. Lze 

předpokládat, že jeho počty budou dále ubývat. Hlavními důvody jsou skutečnosti, že 

dále již nesměruje na zletilé, plně nesvéprávné osoby, a také to, že plné svéprávnosti, je 

možné nabýt i jinak než uzavřením manželství, a to přiznáním svéprávnosti.36 

  

																																																								
35 Ustanovení §30 odst.1 ZŘS. 
36 K tomu viz výše. 
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3 Řízení ve statusových věcech manželských 

 
Zákon o zvláštních řízeních soudních, pokládá výše uvedené řízení za „statusové 

věci manželské”. Z toho vyplývá, že ostatní záležitosti týkající se záležitostí manželů, 

nejsou řízeními, která by probíhala v „nesporném” režimu ZŘS.37 Jedná se o sporná 

řízení, jež se řídí výhradně ustanoveními OSŘ. Patří sem například řízení o vypořádání 

společného jmění manželů, nebo řízení o zrušení nebo zúžení společného jmění 

manželů. 

 

Statusová řízení jsou charakteristická tím, že na základě jejich výsledků může nastat 

statusová změna osobního stavu účastníků řízení. Zákon upravuje jednak společná 

pravidla pro tato řízení (§ 372  ZŘS), tak i zvláštní pravidla pro jednotlivé druhy řízení 

(§ 373 a násl. 373 ZŘS), přičemž lze označit některá pravidla za shodná, např. v otázce 

určení okruhu účastníků daného řízení či místní příslušnosti.  

 

Řízení ve statusových věcech manželských jsou tedy řízení: 

o o určení, zda tu manželství je či není (zdánlivé manželství), 

o o neplatnost manželství, 

o o rozvod manželství. 

 

Zákon o zvláštních řízeních soudních pokládá výše uvedené řízení (dle § 371 ZŘS) za 

„statusové věci manželské”. Z toho vyplývá, že ostatní záležitosti týkající se záležitostí 

manželů, nejsou řízeními, která by probíhala v „nesporném” režimu ZŘS.38 Jedná se o 

sporná řízení, jež se řídí výhradně ustanoveními OSŘ. Patří sem například řízení o 

vypořádání společného jmění manželů39, nebo řízení o zrušení nebo zúžení společného 

jmění manželů. 
																																																								
37 Zmíněné závěry vyplývají i z ustanovení §1 odst. 1 ZŘS, podle něhož se v režimu ZŘS projednají jen 

záležitosti, které jsou stanoveny v tomto zákoně. 
38 Zmíněné závěry vyplývají i z ustanovení §1 odst. 1 ZŘS, podle něhož se v režimu ZŘS projednají jen 

záležitosti, které jsou stanoveny v tomto zákoně. 
39 http://www.epravo.cz/top/clanky/vyporadani-spolecneho-jmeni-manzelu-cast-ii-vyporadani-soudem-

vyporadani-ze-zakona-21530.html	



	 14	

3.1 Řízení o určení, zda tu manželství je či není a o neplatnost 

manželství 

 
Některá manželství mohou být uzavřena s nedostatky, které mohou být natolik 

zhávažné, že soud může manželství prohlásit za neplatné se všemi právními následky, či 

manželství zdánlivé, tedy za takové, které nikdy ani nevzniklo. Od 1.1.2014 jsou nově 

upraveny v samostatných oddílech ObčZ instituty neplatnosti a zdánlivosti manželství, 

přičemž manželství neplatné (matrimonium putativum) a manželství zdánlivé 

(matrimonium nullum) se liší dle právních následků jejich vzniku a závažnosti důvodů, 

které tyto instituy vyvolají. 

 

3.1.1 Vymezení pojmu zdánlivého manželství 

 
Zdánlivé manželství (latinsky matrimonium putativum), představuje stav, kdy 

manželství nevznikne. 40  Tímto nepříznivým následkem zákon sankcionuje velmi 

závažná porušení zákona mužem i ženou při uzavírání manželství, která jsou způsobilá 

narušit veřejný pořádek či dobré mravy. Jedná se o situace, pokud alespoň u jedné z 

osob, které hodlaly uzavřít manželství, nebyly v projevu vůle o vstupu do manželství 

nebo ve sňatečném obřadu či v souvislosti s ním splněny náležitosti, které jsou pro 

vznik manželství podstatné. Na takových náležitostech je nutné bezvýhradně trvat. 

„Musí jít o náležitosti zásadní, tj. o takové esenciální náležitosti, které zákon spojuje 

s autonomií vůle člověka, svobodu sňatečné vůle muže a ženy, manželským statusem, 

účelem manželství a jeho pojmovými znaky…“ 41 Pro vylíčení bych ráda uvedla některé 

situace, kdy manželství nevznikne. Jsou to například případy, kdy bylo manželství 

uzavřeno před orgánem, který není k uzavření manželství příslušný, nebo pokud by 

chybělo souhlasné prohlášení snoubenců o vstupu do manželství. Rovněž se může 

jednat (dle § 677 ObčZ) o situaci církevního sňatku před orgánem neoprávněné církve, 

																																																								
40 Ustanovení §677 ObčZ. 
41  HRUŠÁKOVÁ, M.; KRÁLÍČKOVÁ Z.: České rodinné právo. 3., přeprac. a dopl. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2006, s. 56. 



	 15	

nebo pokud by nebylo církvi předloženo osvědčení matričního úřadu, že snoubenci 

splňují všechny požadavky zákona pro uzavření manželství s doložením, že mezi 

vydáním osvědčení a uzavřením sňatku uplynula doba nejvýše šest měsíců. V 

návaznosti na hodnoty chráněné Listinou základních práv a svobod42 a s ohledem na 

pojem, účel, význam manželství a jeho statusové důsledky, manželství nevznikne mezi 

osobami stejného pohlaví ani v případech, kdy snoubenci nedovršili ani věku šestnácti 

let. 

 

Je však potřeba zdůraznit, že manželství představuje klíčový statusový poměr a jakákoli 

nejistota je na tomto místě nežádoucí. V případech vzniku pochybností je nutné se 

přiklonit k závěru o vzniku a existenci manželství. Okruh případů zdánlivého 

manželství je nežádoucí bez legitimních důvodů rozšiřovat. To souvisí s článkem 8 

Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, který zdůrazňuje zvýšenou 

ochranu soukromého a rodinného života. Tento článek zní: „1. Každý má právo na 

respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence. 2. Státní 

orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat kromě případů, kdy je to v souladu se 

zákonem a nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné 

bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, předcházení nepokojům a zločinnosti, 

ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných.”43 
 

Z povahy věci vyplývá, že manželství, které nevznikne, nevyvolává žádné statusové a s 

nim spojené následky. Mezi mužem a ženou tak nevznikají vzájemné práva a povnnosti 

typická pro manželé jak v rovině osobní, tak majetkové. 

   

Zajímavostí je, že na rozdíl od předchozí právní úpravy, důvodem pro zdánlivé 

manželství není vis absoluta – fyzické násilí. Ostatně však k uzavření manželství 

dochází veřejně, v přítomnosti oddávajícího, dvou svědků a v případě občanského 

																																																								
42 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., Listina základních práv a 

svobod. 
43 Předpis č. 209/1992 Sb., Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o 

ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících 
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sňatku i matrikáře.44 

 

3.1.2 Vymezení pojmu neplatného manželství 
 

Neplatné manželství (latinsky matrimonium nullum), představuje manželství 

uzavřené z nezákonných důvodů, tj. v rozporu s právní úpravou a nerespektující 

zákonné překážky uzavření manželství. Na rozdíl od zdánlivého manželství, manželství, 

které bylo uzavřeno v rozporu se zákonnými překážkami, vznikne a má právní následky 

tak dlouho, dokud není soudem prohlášeno za neplatné. Vycházíme zde ze zákonné 

domněnky manželství, tj.: „Manželství se považuje za platné, dokud není prohlášeno za 

neplatné. Bylo-li manželství prohlášeno za neplatné, považuje se za neuzavřené.”45 

 

Důvodem prohlášení manželství za neplatné je přestoupení zákonné překážky 

manželství 46  a taky vady při uzavírání manželství, resp. nedodržení formálních 

náležitostí sňatku.  

 

Jako první zákonnou překážku uzavření manželství, zákon uvádí nedostatek věku – 

impedimentum aetatis, kdy manželství nemůže uzavřít nezletilý, který není plně 

svéprávný. Jako jsem už výše uvedla, to neplatí v situaci, kdy soud povolil sňatek osobě 

starší šestnácti let či nezletilý nabyl svéprávnosti jejím přiznáním soudem. Na základě 

tradičního výkladu je tak minimálním sňatečným věkem dosažení věku osmnácti let, 

pouze výjimečně dosažení věku šestnácti let. Pokud by však sňatečný projev vůle 

učinilo dítě mladší šestnácti let, jednalo by se o manželství zdánlivé, bez možnosti jeho 

konvalidace.  

 

Další významnou zákonní překážkou uzavření manželství představuje omezení 

svéprávnosti. Manželství nemůže uzavřít osoba, jejíž svéprávnost byla v rámci sňatečné 

																																																								
44 NOVOTNÝ, P., IVIČIČOVÁ, J., SYRŮČKOVÁ, I., VONDRÁČKOVÁ, P. Nový občanský zákoník. 

Rodinné právo. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2014, s. 193. 
45 Ustanovení § 681 ObčZ. 
46 Ustanovení §672 až § 676 ObčZ.	
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sféry soudem omezena.47 

 

Odborná literatura se však v názorech na tuto právní úpravu značně rozchází. Například 

doc. JUDr. Zuklínová, CSc. uvádí: „Takové manželství prohlásí soud za neplatné i bez 

návrhu. Důvodem tohoto řešení je to, že omezení svéprávnosti (také) v oblasti 

manželství je vyloučeno tam, kde člověk není vůbec schopen posoudit, co to manželství 

je, jaké má následky, jak právní, aka faktické. Potom samozřejmě překročení takového 

zákazu je třeba adekvátně sankciovat, kdy nelze čekat na to, zda někdo popř. osvědčí 

svůj právní zájem na určení neplatnosti takového manželství.“ Rovněž k tomuto tvrzení 

Zuklínová uvádí, že se jedná o relativní neplatnost, protože se ji nemůže dovolat 

kdokoliv, kdo na tomto prohlášení má právní zájem, ale pouze jeden z manželů, jelikož 

prohlášení manželství za neplatné ex offo § 685 ObčZ nedovoluje. 48 Oproti tomu prof. 

JUDr. Hrušáková, CSc. tvrdí, že v případě, kdy uzavře manželství člověk, jehož 

sňatečná svéprávnost byla omezena, manželství vznikne a ani soud jej nemůže prohlásit 

za neplatné na návrh každého, kdo má na tom právní zájem, ani ex offo.49 Osobně se 

přikláním spíše k druhému názoru, protože sňatečnou svobodu je třeba vykládat jako 

základní pravidlo Listiny základních práv a svobod, lidsko-právních úmluv a 

hodnotového základu ObčZ. 

 

Tradičními zákonnými překážkami manželství je i překážka jiného manželství a od roku 

2006 také překážka registrovaného partnerství a nově i tzv. obdobné svazky uzavřené v 

zahraničí (dle § 685 ObčZ).50 Dále nám zákonná úprava stanovuje omezený okruh osob, 

které mají zapovězeno uzavřít manželství. Jedná se o předky a potomky a sourozonce, 

kterých příbuzenství je založeno na pokrevním poutu či vzniklo osvojením. 

 

																																																								
47 NOVOTNÝ, P., IVIČIČOVÁ, J., SYRŮČKOVÁ, I., VONDRÁČKOVÁ, P. Nový občanský zákoník. 

Rodinné právo. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2014, s.24. 
48 ZUKLÍNOVÁ, M. in ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a 

rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012. 
49 HRUŠÁKOVÁ, M.; KRÁLÍČKOVÁ Z.: České rodinné právo. 3., přeprac. a dopl. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2006, 398 s 
50 NOVOTNÝ, P., IVIČIČOVÁ, J., SYRŮČKOVÁ, I., VONDRÁČKOVÁ, P. Nový občanský zákoník. 

Rodinné právo. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2014, s.25. 
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Zcela novou zákonnou překážkou uzavření manželství je existence poručenství, 

svěřenectví a pěstounské péče. V těchto případech však dojde ke konvalidaci vždy, 

neboť tyto překážky zanikají z povahy věci tehdy, pokud dítě svěřené do poručenství, 

svěřenectví či pěstounské péče nabude svéprávnosti – zde právě uzavřením 

manželství.51 

 

V rámci zákonných překážek uzavření manželství mě osobně zaujala důvodová zpráva 

k ObčZ, která uvádí, že „závady ve sňatečném projevu vůle nejsou zákonnými 

překážkami”. Zákon nám však výslovně stanovuje52, že soud prohlásí manželství za 

neplatné na návrh manžela, jehož projev vůle o vstupu do manželství byl učiněn: 

- pod nátlakem spočívajícím v užití násilí,  

- vyhrožováním násilím, 

- v důsledku omylu o totožnosti snoubence, 

- v důsledku omylu o povaze sňatečného právního jednání. 

 

Tento návrh musí být podán (dle § 684 ObčZ) nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy 

tak manžel mohl vzhledem k okolnostem nejdříve učinit, případně kdy se dozvěděl o 

pravém stavu věci. Nebude-li tento návrh podán ve lhůtě jednoho roku, manželství bude 

i do budoucna vyvolávat následky. 

 

3.1.3 Předmět řízení 

 

Řízení o určení, zda tu manželství je, či není a řízení o neplatnost manželství, 

navazují na hmotněprávní úpravu manželství zdánlivého a neplatného. Společně jsou 

upraveny ve druhém pododdíle prvého oddílu a prvního dílu hlavy páté druhé části 

ZŘS.  

 

Účelem řízení je určení, zda manželství vzniklo či nikoliv, nebo určit, zda manželství 

trpí či netrpí vadou, pro kterou bude prohlášeno za neplatné. Obě tato řízení jsou v praxi 

																																																								
51 ŠMÍD, O., ŠÍNOVÁ, R. a kolektiv: Rozvod manželství. Praha: Leges, 2013, s.113. 
52 Ustanovení § 684 ObčZ. 
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velmi výjimečnou záležitostí. Jejich naprostá zřídkavost vede i k přesvědčení praxe, že 

soudy se raději vyslovění neplatnosti manželství vyhýbají. Pokud je však takový návrh 

soudu předložen, pokouší se o změnu jeho obsahu směrem k rozvodu manželství.53 

 

3.1.4 Povaha jednotlivých řízení 

 
Řízení o určení, zda tu manželství je či není, představuje řízení nesporné 

povahy. O existenci manželství soud rozhoduje i bez návrhu, a to bez jakékoliv 

výjimky, tedy z jakéhokoli důvodu. Typickými znaky tohoto řízení je jeho oficiózní 

povaha, plnohodnotná aplikace vyšetřovací zásady a značný veřejný zájem na vyslovení 

zdánlivosti manželství. 

 

Naproti tomu, názory na povahu řízení o neplatnosti manželství nejsou zcela 

jednoznačné. Možnost zahájení řízení jen na návrh a absence veřejného zájmu řízení 

směřují toto řízení do kategorie řízení sporných. V případě důvodů zahájení řízení, jako 

jsou například plná nesvéprávnost nezletilého nebo nedostatek svéprávnsti zletilého 

snoubence, bigamie nebo příbuzenský poměr, se bude jednat o řízení nesporné. 

  

Koncepce ZŘS však vychází z přístupu, že se jedná o řízení sporné. Na základě výše 

uvedeného se já osobně plně ztotožňuji s názorem, že „pokud by zákonodárce zvolil 

postup odlíšení sporného a nesporného řízení o neplatnost manželství, mohly by v praxi 

vzniknout velmi problematické situace, kdy by ve vztahu ke stejným manželům byla 

vedena řízení dvě – sporné, kdy by například manželka podala návrh na prohlášení 

manželství za neplatné z důvodu omylu, a současně by byl podán návrh na prohlášení 

téhož manželství za neplatné druhou, respektive dřívější, manželkou téhož manžela s 

odůvodněním, že jde o bigamistu.”54 

 

																																																								
53 NOVOTNÝ, P., IVIČIČOVÁ, J., SYRŮČKOVÁ, I., VONDRÁČKOVÁ, P. Nový občanský zákoník. 

Rodinné právo. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2014, s.44.	
54 ŠÍNOVÁ, R., ŠMÍD, O. a kolektiv: Manželství. Praha: Leges, 2014, s.226. 
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3.1.5 Procesní subjekty 

 

Pro řízení jsou věcně příslušné okresní soudy. Místně příslušný je soud, v jehož 

obvodu mají nebo měli manželé poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v 

obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů. Není-li takového soudu, je příslušný 

obecný soud manžela, který nepodal návrh na zahájení řízení, a není-li ani takového 

soudu, obecný soud manžela, který podal návrh na zahájení řízení.55 Soud, který v 

řízení rozhoduje, je obsazen samosoudcem. 

 

Účastníky řízení jsou manželé. Soud řízení zastaví ztratí-li účastník po zahájení řízení 

způsobilost být účastníkem.56 V sporném řízení o neplatnost manželství je možné 

pokračovat, i když účastník řízení zemřel. Tato výjimka z procesního nástupnictví 

umožňuje pokračování právního nástupce účastníka, který vstupuje do práv a povinností 

zemřelého. Soud může vyslovit neplatnost manželství i po smrti toho, kdo ho uzavřel.  

 

Pokud zemřel manžel, který návrh na zahájení řízení nepodal, soud jmenuje zemřelému 

opatrovníka a je možné v řízení pokračovat. Soud jmenuje opatrovníka a v řízení 

pokračuje i v případě, kdy navrhovatel zemřel a potomky zemřelého podali návrh ve 

lhůtě jednoho roku od smrti navrhovatele. 

 

3.1.6 Zahájení řízení  
 

Způsob zahájení řízení o určení, zda tu manželství je či není, a řízení o 

neplatnost manželství vymezuje občanský zákoník. Řízení o určení, zda tu manželství je 

či není, je možné zahájit i bez návrhu. Řízení o neplatnost manželství se zahajuje na 

návrh, který může podat každý, kdo na tom má právní zájem, ledaže manželství bránila 

překážka omezené svéprávnosti. Na návrh jednoho z manželů je možno vyslovit 

neplatnost manželství z důvodu, že byl projev vůle o vstupu do manželství učiněn pod 

nátlakem spočívajícím v užití násilí nebo vyhrožováním násilí nebo byl učiněn v 

																																																								
55 Ustanovení §373 ZŘS.	
56 Ustanovení § 375 a § 376 ZŘS. 
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důsledku omylu o totožnosti snoubence nebo o povaze sňatečného právního jednání. 

Podá-li návrh někdo jiný než manžel, soud takové podání bez jednání odmítne. Hmotné 

právo tedy vymezuje aktivní věcnou legitimaci pouze ve prospěch toho, kdo uzavřel 

manželství, jehož neplatnost má být deklarována. 57  Tato právní úprava také 

koresponduje s materiálním pojetím účastnictví, které je pro řízení ve věcech 

manželských příznačné. 

 

3.1.7 Průběh řízení 
 

Po podání návrhu, v přípravě jednání, soud postupuje podle ustanovení OSŘ. Po 

zahájení řízení soud zjišťuje, zda jsou zde dány procesní podmínky a v případě zjištění 

jejich nedostatků se o jejich odstránění pokusí nebo řízení zastaví. V řízení, které bylo 

zahájeno na návrh, soud přezkoumá i náležitosti tohoto návrhu. 

 

V případě, kdy se k nařízenému jednání navrhovatel bez řádné a včasné omluvy 

nedostaví, soud řízení zastaví, pokud nejsou dány důvody k tomu, aby bylo řízení 

vedeno i bez návrhu. 

 

V důsledku uplatnění vyšetřovací zásady je soud povinen provést i jiné než účastníky 

navržené důkazní prostředky. To však neplatí v řízení o neplatnost manželství, kde se 

uplatňuje zásada projednací. Soud zde není oprávněn zjišťovat, zda byl projev vůle 

vstupu do manželství učiněn pod nátlakem spočívajícím v užití násilí nebo 

vyhrožováním násilí nebo zda k němu došlo v důsledku omylu o totožnosti snoubence 

nebo povaze sňatečného právního jednání. Účastníci tak musí jimi tvrzené skutečnosti 

dokázat. Soud může v tomto řízení provést jiné než účastníky navržené důkazy jen, je-li 

ho třeba ke zjištění skutkového stavu a vyplývají-li z obsahu spisu. To platí i v případě, 

kdy má být prokázán důvod neplatnosti, nebo neexistence manželství, pro nějž by 

mohlo být řízení zahájeno i bez návrhu.  

 

																																																								
57 Důvodová zpráva k zákonu č.292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních	
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3.1.8 Rozhodnutí 

 
Ve věci samé rozhoduje soud rozsudkem.58 Ve výroku pravomocného rozsudku, 

který je závazný pro každého, je nutné přesně uvést manželství, které je prohlašováno 

za neplatné nebo které zde není. Z konstitutivní povahy rozsudku vyplývá, že 

manželství se považuje za platné, dokud není za neplatné prohlášeno.59 Manželství je 

platné, i když je stíženo důvodem neplatnosti, pokud se některý z manželů nebo jiná k 

tomu oprávněná osoba jeho prohlášení za neplatné nedovolá. Na manželství, které soud 

prohlásil za neplatné, se nabytím právní moci rozsudku hledí jako na neuzavřené. 

 

Součásti rozsudku je také výrok o nákladech řízení. Na základě ustanovení ZŘS není 

možné v tomto řízení přiznat náhradu nákladů dle výsledku řízení, neodůvodňují-li to 

okolnosti případu (dle § 23 ZŘS), přičemž cílem této právní úpravy je snaha o uvážené 

podávání návrhů na vyslovení neplatnosti manželství nebo určení, zde tu manželství je 

či není. 60 

 

3.1.9 Opravné prostředky 
 

Proti rozhodnutí o existence, respektive neexistenci manželství nebo jeho 

neplatnosti, je přípustné odvolání, které však musí být podané v patnáctidenní lhůtě. 

Prominutí zmeškání lhůty je v tomto řízení nepřípustné. To platí i v případě úplné 

absence přípustnosti, nesprávného poučení soudu o tom, k jakému soudu se odvolání 

podává i o jeho přípustnosti.61 Pokud však dojde k omylu a rozsudek obsahuje lhůtu pro 

odvolání delší, platí tato lhůta delší. 

 

U zpětvzetí odvolání však lze spatřovat určité zvláštnosti. V důsledku zpětvzetí 

																																																								
58 Ustanovení § 372 ZŘS. 
59 Ustanovení § 681 ObčZ.	
60 http://www.bulletin-advokacie.cz/rizeni-o-rozvod-manzelstvi-obecne-o-rizeni-pravomoc-pojeti-

rizeni?browser=mobi 
61 Ustanovení § 380 ZŘS. 
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odvolání odvolatelem, odvolací soud zastaví řízení o odvolání proti rozsudku, jimž bylo 

vysloveno, že manželství zde není, nebo je neplatné. Právní moc rozsudku nastane 

dnem právní moci usnesení o zastavení odvolacího řízení. 

 

Je třeba zdůraznit, že mimořádné opravné prostředky (dle §30 odst 1 ZŘS) v těchto 

řízeních přípustné nejsou. Účinky rozsudku vymezují práva osobní povahy a působí 

erga omnes. To souvisí s již nabytou právní jistotou, kdy jakékoliv dodatečné zásahy, ke 

kterým by došlo v souvislosti s rozhodnutími o prostředcích nápravy, by byly 

nepřípustné. 
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4 Rozvod manželství 

4.1 Rozvod manželství obecně 
 

Rozvod manželství, jako jeden ze způsobů zániku manželství, je vnímán 

společností jako negativní celospolečenský jev. V dnešní uspěchané a přetechnizované 

době, je uzavření manželství často považováno jen za jeden z mnoha kroků v životě 

dvou lidí, či dokonce dočasný útěk před stereotypem partnerského vztahu a rozvod 

manželství je na začátku třetího tisíciletí běžnou součásti společenského života.  

Rozvodovost v České republice se od roku 2001 pohybuje v rozpětí 45-50 %.62  

 

Naproti zákonnému zakotvení pojmu ukončení manželství za života manželů rozvodem, 

stojí účel, resp. společenský význam instituce manželství, kterým má být i dle 

zákonného textu trvalý svazek muže a ženy, jehož hlavním účelem je založit rodinu, 

řádně vychovávat děti, vzájemně se podporovat a pomáhat si.63 Zároveň však zde 

nacházíme i potřebnou míru svobodného rozhodnutí, tento jednou založený a zákonem 

aprobovaný svazek, spočívající ve spojení muže a ženy, mající svůj společenský a 

ekonomický význam, v souladu s právem zase opustit.64 
 

Na nikom však nelze spravedlivě žádát, aby doživotně setrval v manželském svazku 

nefunkčním a de facto neexistujícím.65 To by představovalo tzv. doživotní rozvod, tj. 

doživotní setrvání ve formálním svazku manželském, který ve skutečnosti neexistuje, 

což se pokládá podle obecného přesvědčení svobodně myslících lidí za kruté a 

nemravné. Stejný požadavek vznášejí i Principy evropského rodinného práva, vytvořené 

na půdě Komise evropského rodinného práva.66 

 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že zákonná úprava by měla zamezovat 
																																																								
62 https://www.czso.cz/csu/czso/rozvodovost	
63 Ustanovení §655 a §687 ObčZ. 
64 ŠÍNOVÁ, R., ŠMÍD, O. a kolektiv: Manželství. Praha: Leges, 2014, s. 195. 
65 ŠÍNOVÁ, R., ŠMÍD, O. a kolektiv: Manželství. Praha: Leges, 2014, s. 196. 
66 https://www.ceflonline.net/wp-content/uploads/Principles-English.pdf 
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svévolnému a lehkomyslnému rušení manželství za života obou manželů. Zároveň by 

neměla nutit osoby formálně setrvávat v manželském svazku, který je nefunkční, a to 

vše vždy s přihlédnutím k zájmům nezletilých dětí. 

 

Existence právní regulace, která umožňuje rychlé ukončení manželského soužití je 

obecně vítána a považována za samozřejmost, na druhou stranu však může být i 

napádána jako znevažující a zlehčující samotný institut manželství, který by měl být 

svým způsobem v rodinných konsekvencích synonymem trvalosti a dlouhodobosti. 

 

Ukončení manželství bude vždy vyvolávat rozdílné reakce a jeho zákonné zakotvení 

bude odrážet smýšlení jednotlivých politických stran, jejich reprezentantů a taky vliv 

mimopolitických skupin na jejich rozhodování. V dnešní moderní době je však 

neexistence právní úpravy rozvodu manželství nemyslitelná. Naopak, všechny moderní 

státy se snaží usnadnit rozvod manželství manželům, kteří jsou schopni se na ukončení 

svého společného soužití dohodnout. Zároveň se vždy přihlíží k právům nezletilých dětí 

manželů, kteří se rozvádějí. 

 

4.2 Historický vývoj právní úpravy rozvodu manželství 
 

Problematika rozvodů však není čistě otázkou dnešní doby. Na základě 

historického vývoje můžeme konstatovat, že počet rozvodů souvisí v mnohém se 

změnou postavení ženy ve společnosti a také s právní úpravou rodinného práva. 

Základem občanského práva byl v Habsburské monarchii po celé 19. století Všeobecný 

občanský zákoník, který platil na našem území od roku 1811 až do 1. ledna 1950. Ten 

zpočátku umožňoval právní zánik manželství tzv. „rozluku“ jen u nekatolíků a Židů. 

Změnu přinesla až tzv. „Manželská novela“67, která výrazným způsobem novelizovala 

ustanovení obecného občanského zákoníku, týkajícího se rodinného práva především v 

oblasti uzavírání manželství, překážek manželství a rozluky manželství. Nacházíme v ní 

rozlíšení mezi rozvodem od stolu a lože, a rozlukou. Povolení rozvodu manželství od 

																																																								
67 Manželská novela byla obsažená v zákoně č. 320/1919 Sb., Národního shromáždění, kterým se mění 

ustanovení občanského práva v obřadnostech smlouvy mnaželské, o rozluce a o překážkách manželství. 
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stolu a lože soudem, znamenalo ukončení povinnosti manželů společně žít v jedné 

domácnosti. Žádný z manželů však nebyl oprávněn k uzavření nového manželství, 

protože jejich manželství právně existovalo i nadále. 68 

 

Z toho vyplývá, že rozvod od stolu a lože neznamenal právní ukončení manželství. Byl 

pouze jeho předpokladem. Přijetí této novely bylo považováno za velký posun v oblasti 

tehdejšího manželského práva. V důsledku ní, bylo nově možné žalovat o rozluku 

manželství, bez ohledu na náboženské vyznání manželů. Je důležité zdůraznit, že 

manželství v této době představovalo posvátný svazek a jeho ukončení bylo 

považováno za nežádoucí. V důsledku přísné právní úpravy rozvodu manželství, 

docházelo k ukončení manželství skutečně ojediněle. Další příčinou bylo i 

nerovnoprávné postavení muže a ženy v tehdejší společnosti, kdy ženy zpravidla nebyly 

vzdělané ani soběstačné, nýbrž zcela závislé na mužích, kteří rodinu živili. 

 

Právní zánik manželství však měla za následek žaloba o rozluku. Odborná literatura 

uvádí, že její důvodem bylo například „cizoložství druhého manžela, jeho odsouzení pro 

trestný čin, zlomyslné opuštění manžela a neuposlechnutí výzvy soudu, aby se navrátil 

do šesti měsíců, vedení zhýralého života, nevhodné chování vůči manželovi, které se 

podepisuje na jeho zdraví nebo životě, špatné zacházení, těžké ubližování nebo 

opakované urážení na cti, jakož i trvalo nebo periodicky probíhající duševní choroba 

trvající déle než tři roky, těžká vrozená nebo získaná duševní degenerace, jako je 

hysterie, pijáctví nebo navyklé nadužívání nervových jedů trvající déle než dva roky, 

padoucnice trvající alespoň jeden rok s nejméně šesti záchvaty v roce nebo s 

přidruženou duševní chorobou, dale hluboký rozvrat manželství, pro který nebylo možné 

po manželích spravedlivě požadovat, aby setrvali v manželství, a pro nepřekonatelný 

odpor.” 69  Pro nepřekonatelný odpor bylo možné žalovat o rozluku mnaželství a 

předpokladu, že že soud rozhodl o rozvodu manželstvíod stolu a lože a manželé po 

dobu jedného roku neobnovili manželské společenství. Návrh na rozluku nemohl podat 

																																																								
68 RADVANOVÁ‚ S. Kurs občanského práva: instituty rodinného práva. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 

1999. Beckovy právnické učebnice. s.14. 
69 NOVOTNÝ, P., IVIČIČOVÁ, J., SYRŮČKOVÁ, I., VONDRÁČKOVÁ, P. Nový občanský zákoník. 

Rodinné právo. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2014, s. 27. 
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manžel, který byl převážně vinen rozvratem, přičemž druhý manžel se rozvodu bránil. 

 

Pojem „rozvod” manželství se do našeho právního řádu dostává až v poválečném 

období. Po událostech v roce 1948, došlo v důsledku výstavby nového právního řádu i k 

výrazným zásahům do rodinného práva. Podle zákona o právu rodinném,70 který byl 

přijat v rámci tzv. „Právnické dvouletky”, se již nerozlišuje mezi rozvodem a rozlukou. 

Došlo tak k odstránění „dvoufázovosti” zániku manželství, která existovala v našem 

právím řádu spolu s obecným zákoníkem občanským. Rozvod manželství 

terminologicky nastoupil namísto rozluky a představoval trvalé ukončení manželského 

soužití, pro tzv. kvalifikovaný rozvrat, který musel být nejen hluboký, ale i trvalý. K 

rozvodu manželství však nemohlo dojít, jestliže by to bylo v rozporu se zájmem 

nezletilých dětí. To platí i v případě, pokud o rozvod žádal manžel, který byl rozvratem 

manželství výlučně vinen a druhý manžel se k návrhu na rozvod manželství nepřipojil. 

Zákonná úprava umožňovala soudu rozvést manželství i proti vůli manžela, který 

rozvrat manželství nezapříčinil. K tomu mohlo dojít za výjimečných okolností, se 

zřetelem na zájem společnosti, jestliže manželé spolu po dlouhou dobu spolu nežili. 

Tato zákonná úprava je reakcí na situace, kdy docházelo k zakládání nových rodin bez 

uzavření sňatku. Dosavadní manželství ale pořád trvalo, no neplnilo svůj společenský 

účel. 

 

K dalším změnám právní úpravy došlo hned na počátku šedesátych let minulého století, 

které s sebou neslo důsledné prosazování socialistických principů. Odrazem totalitního 

režimu a politiky vládnoucí komunistické strany, byl i zákon o rodině z roku 1963.71 

S ohledem na koncepci a hlavní zásady, nový zákon navazoval na předchozí právní 

úpravu obsaženou v zákoně o právu rodinném 72 . Novým zákonem byla státním 

orgánům, společenským organizacím a občanům stanovena povinnost pomáhat v 

upevňování manželství a rodiny a předcházat příčinám, které by případně mohly vést k 

narušování pevnosti a trvalosti manželských a rodinných vztahů. Ke zrušení manželství 

rozvodem mohlo dojít jedině ve společensky odůvodněných případech. A to za 

																																																								
70 Zákon č. 265/1949 Sb., o právu rodinném, s účinností od 1. ledna 1950. 
71 Zákon č. 94/1963, o rodině, který byl účinný do 1.srpna 1998. 
72 K tomu viz výše. 
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předpokladu, že vzájemné vztahy mezi manžely byly již rozvráceny natolik, že další 

fungování manželství by nemohlo plnit svůj společenský účel. I v případě, kdy došlo k 

upuštění od vyslovení viny na rozvodu manželství, byl soud povinen zjišťovat příčiny 

rozvratu manželství, spolu s odůvodněním, které uváděl v rozhodnutí. 73  

 

Z výše uvedeného můžeme dovodit, že před společensko-politickými událostmi roku 

1989, patřila hmotněprávní i procesněprávní úprava rozvodu manželství v celosvětovém 

meřítku k těm nejjednodušším. Ani po roce 1989 však k žádné změně v hmotněprávní 

ani procesněprávní úpravě zániku manželství rozvodem, do přijetí tzv. velké novely 

zákona o rodině, nedošlo. 

 

K významné změně právní úpravy rozvodu dochází po přijetí velké novely zákona o 

rodině,74 která byla obecně přivítáná pozitivně. Do českého právního řádu zavedla 

odlišný postup v situaci, kdy jsou oba manželé na ukončení manželského soužití 

dohodnuti. Jedná se o institut tzv. nesporného rozvodu. Zákon o rodině upravoval 

možnost ukončit manželství bezkonfliktně a prostřednictvím dohody upravit majetkové 

vztahy manželů pro dobu následující po rozvodu manželství. Nacházíme zde právní 

domněnku existence tzv. kvalifikovaného rozvratu, který byl prokázán splněním 

podmínky, kdy manželství trvalo alespoň jeden rok a manželé spolu nejméně šest 

měsíců nežijí. Cílem této podmínky je zabránit lehkomyslnému ukončování manželství, 

v krátké době od jeho vzniku. Jedná se o situace, kdy s ohledem na délku jeho trvání 

nemohlo být prokázáno, že se jedná o trvalý a hluboký rozvrat. Soud manželství 

rozvedl, pokud trvalo alespoň jeden rok, manželé spolu alespoň šest měsíců nežili a 

druhý manžel se k návrhu na rozvod připojil. 

 

Podstatou však není pouhý souhlas s rozvodem manželství. Podmínkou je i dohoda o 

dalších záležitostech, které ukončení manželského soužití provázejí. Za těchto okolností 

je nezbytné, aby manželé soudu předložili pravomocné rozhodnutí o schválení dohody o 

úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu manželství a písemnou dohodu 

																																																								
73 Andrlík, J. et. al. Komentář k zákonu o právu rodinném. 3. vyd. Praha: Orbis, 1954, s. 106. 
74 Novela ze dne 3.4.1998 č. 91/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve 

znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů.  
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manželů s úředně ověřenými podpisy, kterou se vypořádávájí vzájemné majetkové 

vztahy, práva a povinností společného bydlení a případná vyživovací povinnost.   

 

4.3 Zákonná úprava rozvodu manželství 
 

Právní úpravu vzniku a zániku manželství upravují kogentní normy, což je pro 

statusové právo charakteristické. Rozvod manželství představuje jediný zákonný způsob 

zániku manželství za života obou manželů. Jak jsem výše uvedla, jedná se o legitimní 

formu řešení manželského konfliktu, jenž se dotýká života manželů, jejich majetkových 

poměrů, případně i dětí, které manželé spolu mají, a má dopad na celou společnost. 

Hmotněprávní a procesní úprava rozvodu manželství tvoří jeden celek. A právě z tohoto 

důvodu je třeba normy, které upravují rozvod manželství, aplikovat právě s vědomím 

této provázanosti. V následujících částech se proto zaměřím na hmotněprávní úpravu 

rozvodu, posléze na procesní. 

 

4.4 Hmotněprávní úprava rozvodu manželství 
 

Manželství představuje trvalý svazek muže a ženy vzniklý zákonem stanoveným 

způsobem, jehož účelem je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a 

pomoc.75 Doživotnost manželství však nikdo zaručit nemůže. Rozvod manželství, jako 

legitimní řešení sporu, je koncipován a založen na tzv. kvalifikovaném rozvratu. Jedná 

se o jediný rozvodový důvod, který naše zákonná úprava připouští.76 Představuje 

hluboký, trvalý a nenapravitelný rozvrat manželského soužití, přičemž nelze očekávat 

jeho obnovení. Zajímavosti je, že fakt, zda manželé spolu žijí či nikoli, není vázán na 

existenci společného bydliště manželů. V praxi se objevují případy, kdy spolu manželé 

bydlí v jednom bytě, ale nežijí spolu. Rovněž se lze setkat se situací, kdy manželé sice 

bydlí z různých příčin odděleně, ale přesto spolu žijí. Může se jednat o případy studia 

jednoho z manželů, či případy, kdy vzhledem k místu výkonu práce manžela anebo 

																																																								
75 Ustanovení § 655 ObčZ. 
76 Ustanovení § 755 ObčZ. 
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nemožnosti obstarání společného bydlení, může docházet k fyzickému odloučení 

manželů. Společné žití manželů představuje jejich osobní ale i majetkové společenství. 

Jde o společné sdílení a prožívání radostí i problemů, vzájemná osobní péče mezi 

manžely, společné trávení volného času jako i společné nakládání s finančními 

prostředky. 

 

Osobně mě v souvislosti s rozvratem manželského soužití zaujal případ manželů, kteří 

neměli děti. Hlavním důvodem uzavření manželství byla ze strany manželky touha stát 

se pěstunkou nezletilého dítěte, což se jí jako nesezdané nedařilo. Manžel uzavřel 

manželství proto, že se chtěl chránit před osaměním a chtěl si zajistit budoucí podporu. 

Manželé po celou dobu trvání manželství nevytvořili rodinnou domácnost, žili odděleně 

a k vytvoření společné domácnosti nevyvíjeli žádnou aktivitu. Ani jeden z manželů 

neprojevoval touhu po naplnění obecného účelu manželství, které však mělo nezdravé 

základy. Jeho náplní byla jen touha manželky vychovávat nezletilé dítě a touha manžela 

zajistit si jistotu a manželství udržet. Zákonodárce nepočítal s možností manželství, u 

kterého k manželskému soužití nikdy v průběhu manželství nedošlo. Soud toto 

manželství rozvedl a v dané věci uvádí: „I přesto, že předpokladem zákonodárce pro 

rozvod manželství je existence manželského soužití následně hluboce, trvale a 

nenapravitelně rozvráceného s nemožností očekávat jeho obnovení, lze rozvést 

manželství, i když není tento předpoklad naplněn, a to tehdy, pokud v průběhu trvání 

manželství takové soužití manželů nikdy nevzniklo.“77 

 

4.4.1 Příčiny rozvodu manželství 

 
V různých kombinacích a modifikacích, jsou v podstatě základem zákonných 

úprav různých evropských zemí, tři rozvodové důvody: 

 

a) rozvod manželství na základě viny, 

b) rozvod manželství na základě rozvratu, 

c) rozvod manželství na základě dohody manželů. 

																																																								
77 Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 27.6.2014, č.j. 30 C 377/2013. 
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Z výše uvedených rozvodových důvodů je nejstarší formou úpravy rozvod manželství 

na základě viny. Vyslovení viny na rozvodu, anebo rozvratu vztahů, má za následek 

významné hmotněprávní důsledky. Jedná se zejména o vyživovací povinnosti k 

manželovi, bydlení a vypořádání majetkových poměrů. 

 

Dalším uvedeným typem, který je založen na objektivní skutečnosti, je rozvod na 

základě rozvratu. Odlišujeme zde zjišťování příčin rozvratu, kde musí být rozvrat 

prokázán, a dale zjišťování příčin rozvratu nepřímo, což představuje oddělené žití 

manželů, které je podmíněno trváním zákonem stanovené doby. 

 

Nejnovější formu rozvodu představuje rozvod na základě dohody manželů. 

Diferenciace jednotlivých právních úprav je založena na rozsahu dohody. Zásadní 

rozdíly nacházíme i v nemožnosti připuštění rozvodu dohodou u manželů, kteří mají 

nezletilé dítě. Odlišnosti úprav spočívají i v délce manželství, případně i v délce 

faktické odluky. Společnými znaky však je to, že dohoda zpravidla musí obsahovat 

řešení právních následků rozvodu. 

 

Právní úpravy některých států, například Itálie, zakotvují rozvod, ke kterému může dojít 

až po soudem schválené odluce. Jiné státy, nepříklad Polsko, spojují s odlukou jen 

některé následky, jako je možnost manželů žít odděleně a také neuplatnění první 

domněky otcovství. V jednotlivých právních úpravách je častá i různost tvrdostních 

klauzulí. 

 

4.4.2 Rozvrat manželství a jeho příčiny v ČR 
 

Z naší zákonné úpravy vyplývá, že existenci rozvratu manželství je povinen 

zjišťovat soud, který o rozvodu manželství rozhoduje.78  

 

																																																								
78 Ustanovení § 756 ObčZ: „Soud, který rozhoduje o rozvodu manželství, zjišťuje existenci rozvratu 

manželství a přitom zjišťuje jeho příčiny, pokud dále není stanoveno jinak.”	
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Od kvalifikovaného rozvratu je důležité odlišit příčiny rozvratu vztahů mezi manželi. 

Tyto příčiny rozvratu mohou být jak subjektivní, například nevěra, alkoholismus, 

domácí násilí, tak objektivní, jako je například neplodnost. Právní úprava však 

nestanovuje, zda příčiny orzvratu mají spočívat v porušování povinnosti manželů, anebo 

v něčem jiném. 

 

Zákonná úprava rozlišuje situace, kdy soud, který rozhoduje o rozvodu manželství, 

musí existence příčin rozvratu manželství zjišťovat79 a dále situace, kdy soud existence 

příčin rozvratu zjišťovat nemusí.80 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že ve vazbě na nutnost dokazování příčin rozvratu, 

rozlišujeme dvě varianty rozvodu: 

a) rozvod se zjišťováním příčin rozvratu, tzv. sporný rozvod81 

b) rozvod bez zjišťování příčin rozvratu, tzv. nesporný rozvod82 

 

V této části bych ráda zdůraznila další důležitý termín, kterým je tzv. tvrdostní klauzule, 

která v podstatě představuje dočasné zábrany rozvodu manželství za určitých okolností, 

kdy by povolení rozvodu proti vůli jednoho z manželů, anebo ve vazbě na nezletilé a 

nesvéprávné dítě, mohlo představovat tzv. nepřiměřenou tvrdost. Odborná literatura 

označuje tento případ za tzv. ztížený rozvod, resp. rozvod s tvrdostní klauzulí.  

Toto rozdělení považuji za rozumné, jelikož v případě nesporného rozvodu se 

zákonodárce snaží průběh rozvodového řízení urychlit a usnadnit. V případě rozvodu 

sporného a ztíženého, zas poskytuje určitou ochranu, což se v dnešní době ukazuje jako 

žádané a nezbytné. 

 

4.4.3 Rozvod se zjišťováním příčin rozvratu 
 

Jak jsem již výše uváděla, rozvod se zjišťováním příčin rozvratu představuje tzv. 
																																																								
79 Ustanovení § 756 ObčZ. 
80 Ustanovení § 757 ObčZ. 
81 K tomu viz výše 
82 K tomu viz výše	
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klasický rozvod, u něhož je soud povinen zkoumat příčiny rozvratu manželství. V 

životě a stejně tak ani v manželství není nic černobílé. Je obecně těžké a v mnoha 

případech i téměř nemožné odhalit, co je skutečnou příčinou rozvratu manželství, kdy 

již nelze očekávat jeho obnovení. Mezi nejčastěji uváděné příčiny rozvratu manželství  

patří manželská nevěra, finanční neshody, rozdílné povahové vlastnosti, rozdílné zájmy, 

odlišné výchovné metody děti a fyzické násilí.83 V soudní praxi však nalézame i jiné 

příčiny rozvratu a to v případech, kdy jeden z manželů se rozvodu brání a potřebuje si s 

druhým manželem „vyřizovat účty”.  

 

4.4.4 Rozvod bez zjišťování příčin rozvratu 

 
 Rozvod bez zjišťování příčin rozvratu představuje tzv. „smluvený rozvod“, s 

nímž oba manželé souhlasí a jsou schopni se domluvit na budoucí úpravě poměrů k 

nezletilému dítěti pro dobu po rozvodu, na úpravě svých majetkových poměrů, svého 

bydlení a případně výživného. 84  Bez zjišťování příčin rozvratu bude manželství 

rozvedeno, je-li podán tzv. společný návrh na rozvod manželství. V režimu společného 

návrhu na rozvod proběhne řízení i tehdy, když se druhý z manželů k návrhu na rozvod 

manželství připojí.85 

 

Ustanovení §757 ObčZ zakotvuje případ připojení se manžela k návrhu na rozvod 

manželství, který podal druhý z manželů. „Soud manželství rozvede, aniž zjišťuje 

příčiny rozvratu manželství, dojde-li k závěru, že shodné tvrzení manželů, pokud se 

jedná o rozvrat manželství a o záměr dosáhnout rozvodu, je pravdivé …” Z toho 

vyplývá, že soud nezjišťuje příčiny rozvratu manželství, pokud dojde ke splnění 

podmínek stanovených zákonem. Jednou z těchto podmínek jsou i shodná tvrzení 

manželů pokud se jedná o rozvrat manželství a záměr dosáhnout rozvodu, kterých 

pravdivost zjišťuje soud.  

																																																								
83  FRANCOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, J. Rozvody, rozchody a zánik partnerství. 2. 

aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s.5 
84 Tato úprava rozvodu byla u nás zavedena v roce 1998.	
85 SVOBODA, K. Nové problémy v řízení o rozvod manželství. Bulletin advokacie. 2014, č.5, s. 32. 
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Právní úprava stanovuje další předpoklady, které jsou podmínkou pro realizaci 

nesporného rozvodu: 

 

„a) ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu 

déle než šest měsíců nežijí, 

 b) manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se 

dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu 

schválil, 

 c) manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a 

popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu.”86 

 

První z výše uvedených podmínek je minimální délka trvání manželství, jež představuje 

požadavek, aby manželství trvalo nejméně jeden rok, a to ke dni zahájení řízení o 

rozvod manželství. Manželství tak nelze rozvést okamžitě po jeho vzniku. Význam 

tohoto zákonného zakotvení spočívá v předcházení neuvážených rozvodů, stejně tak 

neuvážených sňatků. 

 

Další podmínkou je faktická odluka manželů, resp. absence jejich spolužití. Je zde 

nutný důkaz o skutečnosti, že manželé spolu déle než šest měsíců nežijí. Zákon uvádí, 

že: „Manželé spolu nežijí, netvoří-li manželské či rodinné společenství, bez ohledu na 

to, zda mají, popřípadě vedou rodinnou domácnost, s tím, že alespoň jeden z manželů 

manželské společenství zjevně obnovit nechce.”87 Tuto skutečnost bude soud zjišťovat 

na základě výslechu účastníků, co může být často zajímavé.88 

 

V případech, kdy mají rozvádějící se manželé nezletilé dítě, které nenabylo plné 

svéprávnosti, zákonodárce uvádí nutnost uzavření dohody o poměrech k tomuto dítěti. 

Tato dohoda o úpravě poměrů dítěte pro dobu po rozvodu manželů, resp. dohoda o 

výkonu rodičovské odpovědnosti a o vyživovací povinnosti dítěti, musí být před 

																																																								
86 Ustanovení § 757 ObčZ 
87 Ustanovení § 758 ObčZ. 
88 Ustanovení § 389 ZŘS a ustanovení § 120 odst. 3 OSŘ. 
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rozvodem schválena soudem péče o nezletilé, v řízení ve věcech péče o nezletilé.89 

Zákonná úprava rodičům dítěte nebrání, aby se dohodli i na jiných věcech týkajících se 

jejich dítěte, které nenabylo svéprávnosti.  

 

Zákon dále vyžaduje předložení dvou, případně tří dohod v jedné listině, ve věci úpravy 

majetkových poměrů rozvádějících se manželů, úpravy bydlení a výživného pro dobu 

po rozvodu. Předmětná dohoda musí být uzavřená s odkládácí podmínkou. To znamená, 

že její právní účinky nastanou ke dni právní moci rozsudku o rozvodu manželství.90 

 

Dohoda o úpravě majetkových poměrů manželů především představuje  vypořádání 

společného jmění manželů.91 Je důležité zdůraznit, že období mezi uzavřením dohody o 

úpravě majetkových poměrů manželů, jejím předložením soudu a nabytím právní mocí 

rozsudku o rozvodu manželství, představuje realtivně delší časový úsek. V tomto 

období může dojít k nabývání nového majetku, zcizování majetku a taky ke vzniku 

nových pohledávek a závazků. Právě z tohoto důvodu, je rozumné a vhodné upravit v 

dohodě poměry i pro toto období. Odborná literatura v souvislosti s komplexní úpravou 

majetkových vztahů mezi manželi, uvádí následovné: „Z důvodu právní jistoty, že je 

předmětná dohoda platná a že komplexně upravuje veškeré vztahy vzniklé za trvání 

manželství do doby jejího uzavření, ale i pro období do právní moci rozsudku o rozvodu 

manželství, lze doporučit, aby byla připravena advokátem, který nese za její obsah 

odpovědnost. Advokát samozřejmě nemůže zodpovídat za to, že mu manželé nesdělili 

veškeré penzum informací a neoznačili veškeré majetkové vztahy, tzn. nejen majetek, 

pohledávky a závazky, které náleží do společného jmění manželů.”92 Touto dohodou je 

možné vypořádat i další společné majetkové vztahy manželů, jako je podílové 

spoluvlastnictví, společné pohledávky a závazky vzniklé před uzavřením manželství. 

Může nastat i situace, kdy v dohodě nebyly vypořádány veškeré majetkové vztahy mezi 

																																																								
89 Ustanovení § 452 a násl. ZŘS.	
90 Ustanovení § 548 odst. 2 ObčZ.	
91 To neplatí v případě, kdy by mezi manželi existoval smluvní režim odděleného jmění – ustanovení § 

729 ObčZ, případně bylo společné jmění manželů zrušeno soudem – ustanovení § 724 ObčZ nebo zaniklo 

ex lege. 
92 NOVOTNÝ, P., IVIČIČOVÁ, J., SYRŮČKOVÁ, I., VONDRÁČKOVÁ, P. Nový občanský zákoník. 

Rodinné právo. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2014, s. 38. 
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manželi a dohoda neobsahuje generální vypořádácí klauzuli. V takovém případě je 

možné do tří let od právní moci rozsudku o rozvodu manželství uzavřít dodatek k 

dohodě, ve kterém se nevypořádáné majetkové vztahy vypořádájí.93  

 

Na rozdíl od výše uvedených dohod úpravy vzájemných majetkových vztahů a bydlení 

pro dobu po rozvodu, manželé mohou zvážit, zda uzavřou také i dohodu o vyživovací 

povinnosti mezi rozvedenými manželi v podobě renty či odbytného. Může se tak jednat 

o úhradu jednorázového výživného druhému z manželů, nebo jeho pravidelné platby po 

určitou dobu.94 Manželé však mohou v dohodě uvést, že neuplatňují vůči sobě žádné 

nároky z titulu výživného, a proto vyživovací povinnost neupravují. Nezbytnou 

podmínkou pro vznik vyživovací povinnosti k rozvedenému manželovi představují 

okolnosti, pro které se rozvedený manžel není schopen sám živit, přičemž mají svůj 

původ v době, kdy manželství ještě trvalo.95 

 

 V závěru této části bych chtěla poukázat na smysl, pozitiva a negativa tohoto způsobu 

rozvodu manželství. Hlavním smyslem úpravy smluveného rozvodu je možnost 

důstojného rozchodu manželů a současně řešení všech jeho právních následků – a to ve 

vztahu ke společným nezletilým nesvéprávným dětem, ke společnému majetku i 

bydlení. Výhoda spočívá v tom, že před vlastním soudním jednáním, ve kterém soud za 

stanovených podmínek rozhoduje o rozvodu manželství, mají oba manželé možnost 

seznámit se s připravenými dokumenty a vše si dobře uvážit. Osobně se stotožňuji s 

dalším pozitivem, kterým je skutečnost, že manželé jsou v této fázi schopni dohodnout 

se na často konfliktní problematice, jakou je jejich společný majetek. V opačných 

																																																								
93 Ustanovení § 741 ObčZ: „Nedojde-li do tří let od zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění k 

vypořádání toho, co bylo dříve součástí společného jmění, ani dohodou, ani nebyl podán návrh na 

vypořádání rozhodnutím soudu, platí, že se manželé nebo bývalí manželé vypořádali tak, že 

a) hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné 

domácnosti výlučně jako vlastník užívá, 

b) ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou; jejich podíly jsou 

stejné, 

c) ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly jsou stejné.”	
94 Ustanovení § 760 ObčZ. 
95 Výživné rozvedeného manžela upravuje § 760 a násl. ObčZ. 
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případech mezi účastníky sporu dochází k vyhrocení vztahů a vzniku nevraživosti, což 

se následně zákonitě promítne do jejich vzájemných vztahů s jejich společnými dětmi. 

 

4.4.5 Ztížený rozvod 
 

Ztížený rozvod představuje situaci, kdy i přes existenci prokázaného rozvratu 

manželství stanovuje zákonná úprava dva důvody, kdy s ohledem na tvrdostní klauzuli 

manželství rozvedeno nebude.96 Jedná se o tradiční zábrany rozvodu manželství za 

určitých situací, kdy se povolení rozvodu stává nepřiměřenou tvrdostí vůči 

neplnoletému plně nesvéprávnemu dítěti manželů, a vůči manželovi, který žalobu o 

rozvod nepodal. Uplatnění tvrdostních klauzulí a oddálení rozvodů představuje v 

současné praxi výjimečnou situaci. 

 

Tvrdostní klauzule ve prospěch dítěte 
  

 I když nezletilé nesvéprávné dítě nelze ochránit proti rozvodu manželství jeho 

rodičů, lze ho chránit v souvislosti s rozvodem. Soud tyto skutečnosti zohlední jak v 

případě, kdy soud manželství rozvádí se zjišťováním příčin rozvratu, tak kdy manželství 

rozvádí bez zjišťování příčin rozvratu. Děje se tak z důvodu, že zájem nezletilého dítěte 

musí mít vždy přednost před zájmem jeho rodičů na rozvodu manželství. Nezletilé dítě 

musí být dítětem obou manželů, nikoli dítětem pouze jednoho z nich. 

 

Okresní soud ve Vsetíně dne 24.9.2014 rozhodl: „Pokud je nezletilé dítě nízkého věku, s 

běžnými potřebami, na oddělené bydlení rodičů zvyklé, a ve věci nebyla shledána větší 

																																																								
96 Ustanovení § 755 odst. 2 ObčZ: „Přesto, že je soužití manželů rozvráceno, nemůže být manželství 

rozvedeno, byl-li by rozvod v rozporu 

a) se zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo plné svéprávnosti, který je dán zvláštními důvody, 

přičemž zájem dítěte na trvání manželství soud zjistí i dotazem u opatrovníka jmenovaného soudem pro 

řízení o úpravu poměrů k dítěti na dobu po rozvodu, nebo 

b) se zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a 

kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve 

prospěch zachování manželství, ledaže manželé spolu již nežijí alespoň po dobu tří let.” 
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než běžná míra zatížení dítěte, která je vždy u rozvodu rodičů přirozená, pak nejsou 

dány zvláštní důvody ve smyslu § 755 odst.2 písm.a) ObčZ, pro který by mohl být rozvod 

rodičů v rozporu se zájmem nezletilého.”97 

 

Rodič, který se pro rozvod rozhodl, nemůže být nijak nucen k plnění svých povinností 

osobního chrakteru, vyplývajících z manželství. Ochrana dítěte je tak zabezpečena v 

podstatě majetkově, v rámci zásady stejné životné úrovně manželů po dobu trvání jejich 

manželství či v souvislosti s bytovou situací manželů. Zvláštními důvody, pro které je 

rozvod manželství v rozporu se zájmy dítěte jsou zejména zdravotní stav dítěte, který 

předpokládá takovou náročnost péče o dítě, již mohou zajistit pouze oba rodiče. Může 

se jednat o invaliditu dítěte, jeho fyzické nebo psychické postížení. Soud nerozvede 

manželství ani v případech, kdy je dítě pro svůj stav psychicky vázáno na oba rodiče, a 

pokud by mu jejich rozvod způsobil újmu. Soud tak v zájmu dítěte pečlivě zvažuje a 

posuzuje podmínky, v jakých se nezletilé dítě nachází před rozvodem a v jakých se 

ocitne po rozvodu manželství. Zákonodárce ukládá soudu povinnost, aby zájem 

nezletilého přezkoumal předtím, než manželství rozvede a provedl minimálně dotazem 

u opatrovníka jmenovaného soudem v řízení o úpravě poměrů k tomuto dítěti na dobu 

po rozvodu.98 K rozvodu manželství tak nemůže dojít v případě, kdy tento rozvod bude 

v rozporu se zájmy nezletilého danými zvláštními důvody.  

 

V souvislosti s rozvodem manželství, který je závislý na rozhodnutí o úpravě poměrů 

rodičů k nezletilému, bych ráda uvedla případ ústavní stížnosti, kterou podala 

stěžovatelka v souvislosti s průtahy řízení o úpravu poměrů k jejímu nezletilému 

synovi.  Stěžovatelka byla také účastníci řízení o rozvod manželství. V ústavní stížnosti 

uvedla, že ve věci úpravy poměrů rodičů k nezletilému nebylo, po více jak deseti letech, 

vydáno konečné rozhodnutí a že na tomto výroku je závislý výrok o rozvodu 

manželství. Podle tvzení stěžovatelky, konečné rozhodnutí ve věci nebylo vydáno 

především proto, že manžel stěžovatelky (zároveň otec nezletilého) neustále namítal, že 

o věci rozhodují vyloučení soudci, anebo že řízení proběhla nesprávně, jeho postoj je 

obstrukční a nepřátelský. Ústavní soud zjistil, že nezletilý syn je v péči stěžovatelky, 

																																																								
97 Rozsudek Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 24.9.2014, sp.zn.: 7 C 69/2014. 
98 ŠMÍD., O. Rozvod v manželství nově. Rekodifikace & praxe. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, č.12.  
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která dlouhodobě ignoruje pravomocná rozhodnutí soudů a manželovi kontakt se svým 

synem neumožňuje. V rozporu tedy stojí práva stěžovatelky, práva vedlejšího účastníka 

jako otce a práva nezletilého dítěte. S přihlédnutím ke všem okolnostem případu a 

zejména celkové délce trvání řízení před obecnými soudy (téměř 15 let), Ústavní soud 

konstatoval, že k neodůvodněným průtahům v řízení došlo. „Věc nebyla projednána a 

rozhodnuta v přiměřené lhůtě a celková délka řízení je neomluvitelná. I za situace, kdy 

se na průtazích v řízení podílejí jeho účastníci, musí soud, s využitím prostředků, které 

mu poskytují příslušné procesní předpisy, dostát svým povinnostem vyplývajícím z čl.38 

odst.2 Listiny a z čl.6 odst.1 Úmluvy. Každé další prodlužování sporu, které by ve 

standardně trvajícím řízení nemohlo představovat zásah do ústavně zaručeného 

základního práva na vyřízení věci bez zbytečných průtahů, je právě vzhledem k celkové 

délce trvání řízení nadále nepřípustné.”99 

 

 

Tvrdostní klauzule ve prospěch manžela 

 
 Tvrdostní klauzule na ochranu druhého manžela sa z logiky věcí uplatní pouze u 

rozvodu se zjišťováním příčin rozvratu. V případech, kdy oba manželé s rozvodem 

souhlasí, je nepřípustné, aby stát zasahoval do rozhodnutí manželů ukončit manželství 

rozvodem tak, že by autoritativně s odkazem na tvrdostní klauzuli 100  manželství 

nerozvedl. 101  Manžel, který se rozvodu brání, musí tvrdit a prokázat, že jsou 

kumulativně splněny následující tři podmínky. 

 

 První podmínkou je, že manžel bránící se rozvodu, nezapříčinil rozvrat manželství tak, 

že porušoval manželské povinnosti. To však neznamená, že druhý z manželů zapříčinil 

rozvrat manželství především porušováním manželských povinností, jelikož rozvrat 

manželství může být i následkem objektivních okolností. 

 

Druhá podmínka představuje situaci, kdy manželovi, který se rozvodu brání, by byla 

																																																								
99 Nález Ústavního soudu ze dne 7. prosince 2004,  I.ÚS 91/03	
100 Ustanovení § 755 odst. 2 písm. b) ObčZ 
101 ŠMÍD., O. Rozvod v manželství nově. Rekodifikace & praxe. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, č.12. 
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rozvodem způsobená zvlášť závažná újma. Zvlášť závažná újma zde představuje 

predevším újmu osobní. Bude se jednat například o situace, kdy „bránící se manžel je 

invalidní, odkázaný na pomoc druhého manžela anebo se u něj v tomto období projevila 

závažná choroba, jejíž prognóza není v okamžiku rozvodu zcela jasná. Stejně může jít o 

skutečnost, že bránící se manžel ztratí po rozvodu možnostbydlení a opatření jiného 

bydlení je z nejrůznějších důvodů značně ztížené.”102  

 

Třetí podmínkou jsou mimořádné okolnosti svědčící ve prospěch zachování manželství. 

Tyto mimořádné okolnosti mohou spočívat v délce trvání manželského soužití, 

zdravotním stavu jedného z manželů ale i v mnoha jiných skutečnostech, jako jsou 

objektivně obtížně řešitelné životní, sociální či finanční situace. 

 

„Za mimořádné okolnosti svědčící pro zachování manželství lze považovat například 

zdravotní stav druhého manžela nebo jeho věk. Mimořádnou okolností může být závažné 

onemocnění druhého manžela, jehož léčba předpokládá harmonické prostředí a klid a 

vedení rozvodového řízení by vedlo k opačnému efektu.”103 

 

Vzhledem k tomu, že nemožnost rozvodu nemůže být absolutní, je uplatnění tvrdostní 

klauzule časově omezeno. V případě splnění všech podmínek, která jsem výše uvedla, 

by soud, třebaže mezi manželi byla prokázána existence kvalifikovaného rozvratu, měl 

návrh na rozvod manželství zamítnout, ledaže manželé spolu již nežijí alespoň po dobu 

tří let. Důvodem zákonné úpravy tříleté lhůty, prokazující existenci kvalifikovaného 

rozvratu, je zabránění vzniku situací, kdy by z důvodů ztížení rozvodu manželství 

vznikaly paralelní rodiny a manželství by bylo pouze formálním svazkem. Po tak 

dlouhém období lze jen těžko očekávat změnu stavu mezi manželi a obnovení jejich 

manželského soužití. 

 

Názory na aplikaci tvrdostní klauzule na ochranu druhého manžela se u jednotlivých 

autorů odborné literatury liší. První z uvedených rozdílných názorů vyjadřuje, že: „i za 

																																																								
102 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLIČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kolektiv. Rodinné právo. 1. Vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2015, s. 91. 
103	Tamtéž.	
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okolností, že druhý manžel vysloví s návrhem na rozvod manželství souhlas, povinností 

soudu je se zabývat zkoumáním, zda rozvod manželství nezpůsobí druhému manželu 

zvlášť závažnou újmu.”104 Dalším názorem, se kterým se jednoznačně ztotožňuji je, že v 

případech, kdy oba manželé s rozvodem manželství souhlasí, je nepřípustné, aby soud 

do tohoto jejich rozhodnutí ukončení manželství zasahoval způsobem, že by 

autoritativně manželství nerozvedl. Tvrdostní klauzule na ochranu druhého manžela se 

tak uplatní pouze u rozvodu sporného – se zjišťováním příčin rozvratu. 

 

 

4.5 Řízení o rozvod manželství 
	
 Řízení o rozvod manželství představuje zvláštní řízení, které spojuje prvky 

sporného a nesporného řízení, respektive vykazuje procesní odlišnosti od řízení, 

probíhajících dle občanského soudního řádu. Je upraveno v hlavě V., díl 1, pododdíl 2 

ZŘS v rámci řízení ve statusových věcech manželských. Zařazením řízení o rozvod 

manželství do hlavy páté ZŘS, která upravuje rodinněprávní řízení, dává zákonodárce 

jasně najevo, že toto řízení obsahuje tolik odlišností a specifik od klasického sporného 

řízení, že je vhodné jej takto mezi zvláštními řízeními upravit. Rozdíl mezi řízením 

sporným a nesporným, lze spatřovat primárně v jejich účelu. Účelem sporných řízení je 

především ochrana porušovaných či ohrožených práv, kdežto nesporná řízení upravují 

vztahy účastníků do budoucna. Právní úprava řízení předpokládá použití obecné části 

zákona, z nějž se použití určitých ustanovení vylučuje.105  

 

Zařazení řízení o rozvod manželství do ZŘS vyvolalo u některých zástupců odborné 

veřejnosti negativní reakce odkazující na to, že rozvod manželství je a vždy byl pouze 

sporným řízením a pro jeho zařazení do ZŘS není proto důvodu.106 Na tomto místě 

bych ráda uvedla názor prof. JUDr. Winterové, CSc.: „Řízení o rozvod manželství je z 

povahy věcí řízením sporným. Stojí zde proti sobě dvě strany sporu jako vzájemní 
																																																								
104	NOVOTNÝ, P., IVIČIČOVÁ, J., SYRŮČKOVÁ, I., VONDRÁČKOVÁ, P. Nový občanský zákoník. 

Rodinné právo. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2014, s. 35. 

105	ŠMÍD, O., ŠÍNOVÁ, R. a kolektiv: Rozvod manželství. Praha: Leges, 2013, s. 166. 
106 http://www.bulletin-advokacie.cz/rizeni-o-rozvod-manzelstvi-obecne-o-rizeni-pravomoc-pojeti-rizeni	
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odpůrci ve sporu o to, zda je naplněna skutková podstata hlubokého rozvratu, což 

žalobce tvrdí a žalovaný tomu odporuje. Určité procesní zvláštnosti, které si povaha 

věci vyžaduje, ještě neodůvodňují to, aby s řízením bylo nakládáno jako s řízením 

nesporným. Nikdo snad nezpochybňuje, že řízení o rozvod je plně ovládáno dispoziční a 

s určitými výhradami i projednací zásadou. Předkladatel sice nic jiého netvrdí, ale ve 

snaze řešit řízení o rozvod v rámci jedné úpravy věcí rodinněprávních přibližuje toto 

řízení tomu, kde se manželé na rozvodu za podmínek § 757 ObčZ dohodnou. To je první 

problémová otázka.”107 Po specifikaci rozvodu po vzájemné dohodě, kterou uvedu v 

příslusné části této práce, dále argumentuje názorem J. Haderky z roku 1998: “že není 

možné, aby u variant rozvodu dle § 757 ObčZ vystupovali dva navrhovatelé a nebylo 

zde žádného odpůrce. Upozornil, že je to ostatně situace shodná s rozvodem s 

dokazováním rozvratu (§ 755 ObčZ), kdy odpůrce má rovněž možnost se k návrhu 

připojit, avšak při nesplnění dalších požadovaných podmínek půjde stale o rozvod se 

zjišťováním příčin a se všemi znaky sporu.”108 Dále prof. JUDr. Winterová, CSc. uvádí, 

že pro řízení o rozvod manželství bez zjišťování příčin rozvratu by bylo možné uvážit 

zvláštní nesporné řízení, kde by bylo možné společný návrh manželů připustit a uvážit i 

jeho případné procesní spojení se schválením dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí. 

Dále uvádí, že podobná procesní úprava zde již do roku 1950 existovala.109 

 

Řízení o rozvod manželství je však pojímáno jako celek. V návaznosti na výše uvedené 

bych se chtěla zaměřit na argumentaci důvodové zprávy k ZŘS, která uvádí, že: 

„Právní úprava je rovněž koncipována tak, aby umožňovala překlápění řízení o rozvod 

manželství z režimu rozvodu bez zjišťování příčin rozvratu, který je někdy považován za 

obdobu řízení nesporného, do režimu rozvodu se zjišťováním příčin rozvratu, který se 

řídí občanským soudním řádem s procesními odchylkami v tomto zákoně soustředěnými 

v obecné i zvláštní části.” 110 

 
																																																								
107 WINTEROVÁ, A. K připravovaným změnám v civilním procesu (kritické a jiné poznámky). Právní 

rozhledy, 2012, č. 23-24, s. 836. 
108 HADERKA, J. Rozvod a rozvodové řízení od účinnosti zákona č. 91/1998 Sb. Právní obzor, 1998, č.6.	
109 WINTEROVÁ, A. K připravovaným změnám v civilním procesu (kritické a jiné poznámky). Právní 

rozhledy, 2012, č. 23-24, s. 836. 
110 Důvodová zpráva k zákonu č. 292/2013, o zvláštních řízeních soudních. 
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Z toho vyplývá, že i s ohledem na existenci jediného rozvodového důvodu, kterým je 

kvalifikovaný rozvrat manželství, zákonná úprava umožňuje mezi jednotlivými varianty 

rozvodu „přecházet”. To znamená, že může dojít ke změně rozvodu sporného, na 

rozvod smluvený. Osobně si myslím, že takové „překlápění” řízení sporného, do 

nesporného, nebo naopak, není vhodným řešením. A to vzhledem k tomu, že v praxi 

taková „přeměna” vyvolává různé procesní problémy, související s postavením 

účastníků v řízení. V praxi jsou za běžné považovány situace, kdy manžel, který 

uplatňoval tvrdostní klauzuli svůj postoj změní a k návrhu na rozvod se přípojí. 

 

V následujících částech bych ráda přiblížila specifika jednotlivých fází řízení o rozvod 

manželství. 

 

4.5.1 Pravomoc a příslušnost soudu 
 

Pravomoc soudů k vedení řízení o rozvod manželství je vymezena odlišně od 

obecné právní úpravy v OSŘ.111 V řízení se postupuje podle výslovné právní regulace v 

ZŘS. 

 

Pro řízení o rozvod manželství je věcně příslušný okresní soud.112 Místně příslušný je 

soud, v jehož obvodu mají nebo měli manželé poslední společné bydliště v České 

republice.113 Poslední společné bydliště manželů představuje místo, kde se manželé 

zdržovali s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale. Pojem  „posledné 

společné bydliště” manželů má obsah faktický, nikoliv formální. Soud posuzuje tento 

úmysl, který může vyplývat z prohlášení nebo z okolností případu. Obvodní soud pro 

Prahu 1 ve věci určení příslušnosti soudu v řízení o rozvod manželství rozhodl, že: „Pro 

určení místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v 

																																																								
111	Ustanovení § 7 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.	
112	Ustanovení § 3 odst.1 ZŘS.	
113 Ustanovení § 383 ZŘS: „Pro řízení je příslušný soud, v jehož obvodu mají nebo měli manželé poslední 

společné bydliště v České republice, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů; není-li 

takového soudu, je příslušný obecný soud manžela, který nepodal návrh na zahájení řízení, a není-li ani 

takového soudu, obecný soud manžela, který podal návrh na zahájení řízení.” 
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době jeho zahájení. Jestliže poslední splečné bydliště účastníků bylo na adrese, kde 

zároveň měl a má v době zahájení řízení své bydliště jeden z manželů, je místně 

příslušným soudem k řízení o rozvod manželství soud, v jehož obvodu se poslední 

společné bydliště manželů nachází.”114 Skutečného bydliště se může dovolat každý v 

případě, kdy manželé uvádějí jako své bydliště jiné místo než své skutočné bydliště. 

Proti tomu, kdo se v dobré víře dovolá daného místa, nemůže člověk namítat, že má své 

skutečné bydliště v jiném místě. Pokud manželé neměli společné bydliště, považuje se 

za ně místo, kde spolu manželé žili. V případě obtíží při zjišťování takového místa, je 

společným bydlištěm manželů místo, kde mají společný majetek. 115  Nebydlí-li v 

obvodu tohoto soudu již ani jeden z manželů, k řízení je příslušný obecný soud 

manžela, který nepodal návrh na zahájení řízení. Není-li takového soudu, k řízení je 

příslušný obecný soud manžela, který podal návrh na zahájení řízení.116 

 

4.5.2 Účastníci a ztráta způsobilosti být účastníkem 
 

 Účastníky řízení o rozvod manželství jsou manželé. 117  Na základě tohoto 

materiálního pojetí účastníků řízení tak účastníky nemohou být jinni účastníci než 

manželé, kteří usilují o rozvod. Názory odborníků se shodují v tom, že je tomu tak 

především z toho důvodu, že hovořit v případě tzv. nesporného rozvodu o žalobci a 

žalovaném je vskutku zavádějící. Podle názoru prof. JUDr. Hrušákové, CSc., má právě 

pojmenování účastníků „dost zásadní psychologický dopad, protože strana žalovaná 

něco provedla. Věřitel je vždycky žalobce. Dlužník je vždycky žalovaný, protože 

nesplnil, něco proved. Nyní tedy manžel a manželka, nemáme zde jednoznačné rozlíšení  

stran.”118  Soudce JUDr. Grygar, Ph.D. zase tvrdí, že: „Je pravdou, že pokud v rámci 

																																																								
114 Rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 12.3.2014, sp.zn. 29 C 14/2014. 
115 Ustanovení § 80 odst. 1, 2 ObčZ. 
116 Ustanovení § 383 ZŘS, které je lex specialis k § 4 ZŘS, podle něhož je pro řízení příslušný obecný 

soud osoby, v jejimž zájmu se řízení koná, případně obecný soud nezletilého účastníka, který není plně 

svéprávný, v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů, rozhodnutí soudu, případně jiných 

rozhodujících skutečností, své bydliště. 
117 Ustanovení § 385 ZŘS.	
118	http://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/rozvody-a-odklony	
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výslechu účastníků se soudce nebo zástupce některé ze stran obrací na pro něho cizí 

vyslýchanou osobu a oslovuje ji “pane manželi” nebo “paní manželko”, je to 

přinejmenším divné, a to nejen z právního, ale i lingvistického a citového hlediska.”119 

Dále se domnívá, že ustanovení §385 ZŘS pouze vymezuje okruh účastníků řízení, aniž 

by přitom současně stanovil způsob procesního označení těchto účastníků. Osobně se 

však ztotožňuji s názorem, že rozvod manželství představuje dvoustranný právní poměr 

mezi manželem a manželkou. Z tohoto důvodu mi přijde přirozené označovat je jako 

žalobce a žalovaného. 

  

Účastníkem řízení o rozvod manželství však není nezletilé dítě účastníků. To platí i 

tehdy, je-li předmětem dokazování existence zvláštních okolností na jeho straně, pro 

které manželství nemá být rozvedeno. Stejně tak účastníkem není ani opatrovník 

nezletilého dítěte, který mu byl ustanoven v řízení o úpravu poměrů nezletilého dítěte 

pro dobu po rozvodu a který má právo a je povinen zaujmout postoj, zda má k rozvodu 

s ohledem na zájmy nezletilého dojít.120 Tyto osoby nejsou oprávněny ani k podání 

odvolání do výroku o rozvodu manželství. 

 

Soud řízení zastaví, ztratí-li účastník po zahájení řízení způsobilost být účastníkem.121 

Jedná se o procesněprávní reflexí ustanovení §107 odst. 5 OSŘ, podle něhož dojde k 

zastavení řízení, neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat poté, co některý z 

účastníků ztratil způsobilost být účastníkem. 

 

Soud prvního stupně rozhodne o zastavení řízení usnesením, které se doručuje jen 

zbývajicímu účastníku. Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné.122  Odvolací soud 

rozhodne o zastavení řízení, dojde-li ke smrti jednoho z manželů po podání včasného 

odvolání do rozsudku odvolacímu soudu. Odvolací soud zároveň zruší dosud 

nepravomocný rozsudek.123 Proti rozhodnutí odvolacího soudu není odvolání přípustné. 
																																																								
119 http://www.bulletin-advokacie.cz/noz-v-praxi-jak-oznacovat-ucastniky-o-rozvod-

manzelstvi?browser=mobi 
120 K tomu viz výše. 
121 Ustanovení § 386 ZŘS 
122 Ustanovení § 202 odst.1 OSŘ  
123 Ustanovení § 221 odst.1 písm.c) OSŘ 
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Se zastavením řízení, musí soud rozhodnout i o nákladech řízení.124 Právo na náhradu 

nákladů zbývajicímu manželu, nepřísluší.125 Soud mu však může uložit povinnost k 

náhradě nákladů řízení státu, jestliže tyto náklady nebyly kryty zálohou a jestliže mu lze 

přičíst procesní zavinění na vzniku těchto nákladů.126 

 

4.5.3 Zahájení řízení 
 

 Řízení o rozvod manželství je možné zahájit jen na návrh jednoho z manželů 

nebo společným návrhem obou manželů.127 Společný návrh manželů je možný v 

případech, kdy jsou oba manželé na rozvodu manželství dohodnuti. Jak uvádí důvodová 

zpráva k ZŘS, navrhovatelé tak nebudou nuceni uměle se stavět do role „žalobce a 

žalovaného”, ačkoli chtěli řízení o rozvod manželství iniciovat oba dva. Návrh na 

zahájení řízení musí obsahovat podpisy obou manželů. 

 

V případě, kdy návrh podá jeden z manželů a druhý se k němu připojí, soud bude 

postupovat stejně, jako by bylo řízení zahájeno společným návrhem.128 Toto přípojení 

se k návrhu má význam pouze v případě rozvodu bez zjišťování příčin rozvratu 

manželství a je možné ho uskutečnit nejpozději do doby vyhlášení prvostupňového 

rozsudku, kterým soud návrhu vyhověl.129  

 

Důvodová zpráva k zákonu o zvláštních řízeních soudních, parlamentní tisk 931/10, 

která k §384 uvádí: „Podá-li návrh jeden z manželů a druhý se k němu připojí, bude 

soud v řízení postupovat, jako by bylo řízení zahájeno návrhem společným. To bude mít 

význam především pro zpětvzetí návrhu a možnost podání odvolání. Tato právní úprava 

reaguje na charakter rozvodového řízení jako tzv. iudicia duplex, řízení, ve kterém 

																																																								
124 Ustanovení § 151 odst.1 OSŘ 
125 Ustanovení § 23 SoudP 
126 Ustanovení § 148 Odst.1 OSŘ 
127 K tomu viz výše – ustanovení § 757 ObčZ.	
128	Ustanovení § 384 odst. 2 ZŘS 	
129	SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., LEVÝ, J., HROMADA, M. a kol. Zákon o zvláštních 

řízeních soudních. Komentář. I.vydání. Praha: C. H. Beck. 2015. s.733	
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postavení navrhovatele není dáno aktivní věcnou legitimací svědčící pouze jemu, ale 

předstižením druhého z účastníků, jemuž by aktivní věcná legitimace svědčila také. 

Připojení se k návrhu je možné až do vyhlášení rozhodnutí odvolat. S ohledem na 

společenský význam institutu manželství je nezbytné dát i účastníku, který se k návrhu 

připojil, možnost připojení se k návrhu odvolat. Bude-li připojení odvoláno, bude soud 

v řízení právní úpravu vztahující se k navrhovateli nadále aplikovat pouze na toho 

manžela, který návrh na zahájení řízení podal.”130 

 

K výše uvedené problematice zastává prof. JUDr. Winterová, CSc. názor, že: „… 

připojení se k návrhu na rozvod ve smyslu § 757 ObčZ je třeba vykládat jako projevení 

souhlasu s procesní iniciativou žalobce, nikoli jako společný návrh obou manželů, jak 

činí § 361 ZŘS.” Dále uvádí, že představa společného návrhu obou manželů posunuje 

řízení blíže k administrativnímu procesu, až k zavedení administrativního rozvodu 

manželství před jiným orgánem než soudem. Poukazuje na to, že: „… i rozvod bez 

zjišťování existence a příčin rozvratu je spojen se zjišťováním a prokazováním 

obsahových i formálních podmínek . Jde vždy take o zvážení, zda rozvod, byť manžely 

dohodnutý a tedy s domněnkou rozvratu, není v rozporu se zájmem nezletilého 

dítěte.”131 

 

S uvedeným názorem na připojení se k návrhu na rozvod manželství plně souhlasím. Z 

praxe jsou však známy případy, kdy druhý manžel s návrhem na rozvod manželství 

souhlasí až po dlouhém vyjednávání a v zájmu předejití zhoršení už i beztak náročné a 

nepříjemné rozvodové situace, ve které se oba manželé ocitli. Právě na základě těchto 

skutečných případů se domnívám, že se jedná spíš o souhlas s procesní iniciativou 

žalobce, než o společný návrh manželů. 

 

Výše uvedenou procesněprávní úpravu zahájení řízení, je však třeba vykládat v 

kontextu s hmotněprávní úpravou v § 757 ObčZ, s důrazem na předložení 

požadovaných dohod. Hlavním smyslem tohoto ustanovení, je „motivace manželů k 

																																																								
130	Důvodová zpráva k zákonu o zvláštních řízeních soudních, parlamentní tisk 931/10.	
131	WINTEROVÁ, A. K připravovaným změnám v civilním procesu (kritické a jiné poznámky). Právní 

rozhledy, 2012, č. 23-24, s. 838.	
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dohodě o záležitostech společných dětí a majetku ještě předtím, než dojde k rozvodu 

manželství. Jedině při existenci těchto dohod lze mít za to, že společenský zájem na 

zachování manželství již není tak pálčivý, protože všechny podstatné a potenciálně 

sporné záležitosti mezi účastníky byly předem vyřešeny.”132  

 

Soud odmítne návrh, který podal někdo jiný než manžel či oba manželé.133 S tímto 

ustanovením naprosto souhlasím, jelikož logicky vyplývá ze zvláštního charakteru 

řízení o rozvod manželství, který je čistě intimní záležitostí obou manželů. 

 

4.5.4 Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení 
 

 Od 1.1.2014 dochází ke změně právní úpravy zpětvzetí návrhu na zahájení 

řízení. Dle původní právní úpravy, byl kladen důraz na společenský zájem manželství, 

který převládal nad zásadou dispoziční. V případě, kdy vzal žalobce žalobu zpět, soud 

řízení zastavil. V praxi však vznikaly situace, kdy po zpětvzetí žaloby a po zastavení 

řízení, podal žalobu ten z manželů, jenž měl v původním řízení postavení žalovaného.  

  

Podle ZŘS, pokud některý z manželů vezme za řízení svůj návrh zpět, soud řízení 

zastaví. Jedná se o dispoziční oprávnění některého z manželů, které je však limitováno 

tím, že soud je povinen reflektovat v jakékoliv fází řízení, tedy nejenom poté, co již 

bylo ve věci jednáno, případný nesouhlas druhého z manželů.  

 

Zpětvzetí návrhu, se kterým projeví druhý z manželů z vážných důvodů nesouhlas, je 

neúčinné.134 Vážné důvody mohou odrážet charakter tohoto řízení, iudicia duplex, kdy 

manžel, který nepodal návrh na zahájení řízení, se chce rovněž rozvést a v případě, kdy 

by bylo řízení zastaveno, byl by nucen podat návrh nový. V případech posuzování 

vážnosti důvodů, které vedou žalovaného k nesouhlasu se zpětvzetím žaloby, jsou 

rozhodující okolnosti konkrétního případu a povaha uplatňovaného požadavku. 
																																																								
132 SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., LEVÝ, J., HROMADA, M. a kol. Zákon o zvláštních 

řízeních soudních. Komentář. I.vydání. Praha: C. H. Beck. 2015. s.734. 
133	Ustanovení § 384 odst. 1 ZŘS. 
134 Ustanovení § 387 odst. 1 ZŘS 
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Účastník musí důvody svého nesouhlasu se zpětvzetím sdělit, případně doložit. Soud je 

uvedenými důvody účastníka vázán. 

 

K problematice zpětvzetí návrhu na rozvod manželství, bych ráda uvedla případ, kdy 

manželka v projednávané věci před jednáním soudu uvedla, že svůj návrh na rozvod 

manželství bere zpět. Manžel však s tímto zpětvzetím návrhu nesouhlasil a žádal, aby 

bylo manželství rozvedeno. Tvrdil, že postoj manželky je účelový, že s ním manželka 

žila pouze kvůli penězům, a když se objevily finanční problémy, podala návrh na 

rozvod manželství. Okresní soud v Pardubicích rozhodl, že tvrzení manžela o tom, že 

manželství neplní své společenské funkce a vztahy mezi manžely jsou rozvráceny, je 

vážným důvodem na jeho straně, pro který lze trvat na rozvodu manželství účastníků a 

jeho nesouhlas se zpětvzetím je důvodný. Soud vyslovil, že zpětvzetí návrhu na rozvod 

manželství je neúčinné.135 

 

„Vzal-li zpět návrh na zahájení řízení jen jeden z manželů, kteří podali návrh společný, 

postupuje soud v řízení dále obdobně, jako by manžel, který se k návrhu připojil, své 

připojení odvolal.”136  V tomto případě se není nutné dotazovat, zda se zpětvzetím 

návrhu druhý z manželů souhlasí. Jeho návrh totiž zůstane v řízení zachován. Soud 

bude v řízení nadále postupovat jako s navrhovatelem pouze s tím z manželů, který 

návrh na zahájení řízení zpět nevzal. Ke zpětvzetí společného návrhu na rozvod může 

jeden z manželů přistoupit, jen dokud nedojde k vyhlášení meritorního rozhodnutí 

soudem prvního stupně. Jestliže i přesto ke zpětvzetí návrhu dojde, soud prvního stupně 

rozhodne o jeho neúčinnosti.137 

 

4.5.5 Průběh řízení 
 

 Právní úprava řízení o rozvod manželství výslovně zakotvuje, že soud je vždy 

																																																								
135 Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích ze dne 20.10.2014, sp.zn.: 11 C 5/2014. JUD286101CZ. 
136 Výslovné ustanovení § 387 odst. 2 ZŘS. Toto ustanovení vykládáme ve spojení s § 384 odst. 2 ZŘS. 
137 Smyslem tohoto ustanovení je ukotvení režimu tzv.nesporného rozvodu. Jeho aplikace je však 

vyloučena, kdy některá z podmínek pro rozvod manželství, bez zjišťování příčin rozvratu, není naplněna. 

Řízení o rozvod manželství by se tak uskutečnilo v “běžném” režimu, a to bez aplikace § 384 ZŘS. 
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povinen nařídit jednání a vyslechnout oba účastníky, pokud výslech není spojen s 

velkými obtížemi.138 Z toho vyplývá, že soud je povinen nařídit jednání a vyslechnout 

rozvádějící se manžele v každém řízení o rozvod manželství bez ohledu na to, zda jde o 

rozvod sporný či nesporný. Důvodová zpráva k ZŘS uvádí: „S ohledem na společenský 

význam institutce manželství, povinnost soudu usilovat o smíření manželů a vést je k 

odstránění příčin rozvratu je soud povinen účastníky předvolat k jednání a provést 

jejich výslech.”139 

 

 Soud je povinen zjišťovat pravdivost tvrzení účastníků, pokud jde o rozvrat manželství, 

a jejich výslech se k tomu jeví jako nejvhodnější. Povinnost účastníka podrobit se 

výslechu, může soud vynucovat předvedením, případně ukládáním pokut. O návrhu na 

rozvod manželství se rozhoduje i v případech, kdy se účastník i po opakovaných 

sankcích ze strany soudu, odmítne výslechu podrobit. Soud návrh zamítne, když existují 

důvodné pochybnosti o naplnění hmotněprávních předpokladů pro rozvod manželství. 

 

„Velké obtíže” zakotvené v ustanovení § 389 odst.1 ZŘS, představují okolnosti, pro 

které lze od výslechu účastníků upustit. Jde o situace, kdy není možné očekávat, že 

výslech bude v dohledné době proveden. Touto okolností je například dlouhodobě 

neznámý pobyt manžela, který se soudu nepodařilo zjistit.140 

 

K procesnímu požadavku nařízení jednání a vyslechnutí obou manželů i v případech 

nesporného rozvodu, se již na straně odborné veřejnosti stihla zvednout vlna 

nesouhlasu. Advokát JUDr. Šmíd, Ph.D., považuje procesněprávní úpravu zakotvení 

povinnosti soudu nařizovat v rozvodových věcech v případě nesporného rozvodu 

jednání a de facto obligatorní výslech účastníků, za krok zpět.141 K této problematice se 

obdobně vyjádřil i soudce JUDr. Šabata, Ph.D., který navíc považuje tento procesní 

																																																								
138 Ustanovení § 389 odst.1 ZŘS: „K projednání věci soud nařídí jednání, na kterém vyslechne účastníky. 

Od výslechu účastníků lze upustit, pokud by jeho provedení bylo spojeno s velkými obtížemi.”	
139 Důvodová zpráva k zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. ASPI, LIT45495CZ. 
140 SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., LEVÝ, J., HROMADA, M. a kol. Zákon o zvláštních 

řízeních soudních. Komentář. 1.vydání. Praha: C.H.Beck. 2015, s.739. 
141 ŠMÍD, O. Řízení o rozvodu manželství nově. Rekodifikace & praxe. Praha: Wolters Kluwer ČR. 2014, 

č. 1, str. 2.  
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požadavek za „obzvlášť nepřiléhavý” v případě smluveného rozvodu bezdětných 

manželství. Uvádí, že: „Nastává tak paradoxní situace: soud de facto nemá v případě 

smluveného rozvodu bezdětných manželů (kde jsou splněny zákonné podmínky podle § 

757 ObčZ) jinou možnost než manželství rozvést, žádný z účastníků nemá ze zákona 

právo odvolání, a přesto je soud povinen vyslýchat účastníky.” Ze své dosavadní 

zkušenosti dále uvádí, že veřejnost není se změnou právní úpravy dostatečně 

seznámena, což dokládá případy, kdy oba manželé v případech smluveného rozvodu 

žádájí soud, aby rozhodl bez nařízení jednání a dokonce požadavek na svůj výslech 

považují za „šikanózní”.142  

 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že společenský význam instituce 

manželství je zdůrazněn zákonodárcem právě i v povinnosti soudu usilovat o smíření 

manželů a vést je k odstránění příčin rozvratu. Osobně se ztotožňuji s názorem, že 

zjišťování skutečných příčin rozvratu manželství je obtížné. Zde se však nabízí otázka, 

jakým způsobem má soud vést manželé k odstranění těchto příčin rozvratu, a zda-li je 

vhodné, aby byla tato snaha uskutečňována právě v řízení před soudem, které je 

nezbytně spojeno s jistou formálností a časovou náročností. Na jedné straně chápu 

rozvádějící se manželé, kteří společně delší dobu nežijí, urovnali dohodou poměry k 

dětem, dosáhli písemnou dohodou vypořádání majetkových vztahů, bydlení, a případně 

i vyživovací povinnosti a nechtějí být již dále obtěžováni zpětně řešením manželství, 

které je již dlouhou dobu zcela nefunkčním a de facto neexistujícím svazkem.143 Na 

druhé straně z mého pohledu, obligatorní výslechy manželů v praxi problémem nejsou. 

Vzdor kritice, která se ozývá ze strany odborníků, já osobně považuji výslechy 

účastníků řízení o rozvod manželství za správné. Navíc jsem se v praxi osobně setkala s 

případy, kdy samotné jednání před soudem, včetně výslechu manželů jak rozvodu 

sporného, tak nesporného, a rozhodnutí o rozvodu manželství, nepřekročilo 10 minut. 

 

Při jednání, soud usměrňuje účastníky k zachování manželství.144 Poskytuje manželům 

																																																								
142 ŠABATA, K. Dvě stručné poznámky k řízení o rozvod manželství. Soudce. 2014, č. 6, str. 5. 
143 Tamtéž.	
144 Ustanovení § 389 odst. 2 ZŘS: „Při jednání vede soud manžele k odstranění příčin rozvratu a usiluje 

o jejich smíření.” 
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prostor k vyjasnění si příčin manželského nesouladu, k jejich překonání a usiluje o 

jejich smíření. Toho je možné dosáhnout nejen při ústním jednání, ale i mimosoudně. 

Soud tak informuje účastníky o možnostech tzv. rodinné mediace a manželům může 

nařídit i prvé setkání s mediátorem.145 Za účelem provedení mediace může soud řízení o 

rozvod manželství přerušit, nejdéle však na dobu tří měsíců. Pokud nedojde ke smíření 

manželů, soud v řízení pokračuje.   

 

Osobně zastávám názor, že mediace je užitečná a ve snaze zachování manželství má 

určitě svůj význam. Příslušnými metodami jsou lidé vedeni k tomu, aby spolu začali 

opět komunikovat, aby byli schopni formulovat své stanoviska a případně získali ve 

věci nadhled a potřebný odstup. Během své praxe v advokátní kanceláři jsem se již 

setkala s případy, kdy právě za pomoci mediace došlo ke sblížení stanovisek manželů k 

zachování jejich manželství. 

 

4.5.6 Dokazování 
 

 Právní úprava dokazování v řízení o rozvod manželství je zakotvena v 

ustanovení §390 ZŘS, podle kterého může soud provést jiné než účastníky navržené 

důkazy, jen je-li to třeba ke zjištění skutkového stavu a vyplývají-li z obsahu spisu, 

nebo je-li toho třeba ke zjištění zájmů nezletilých účastníků, pro něž nemůže být 

manželství rozvedeno, ačkoli je rozvráceno.146 

 

Právní úprava je založena na formulaci výjimek z obecné části zákona o 

zvláštních řízeních soudních.147 Pro všechna zvláštní řízení, je v obecné části zakotvena 

																																																								
145 Ustanovení § 100 odst. 2 OSŘ: „Je-li to účelné a vhodné, může předseda senátu účastníkům řízení 

nařídit první setkání se zapsaným mediátorem (dále jen „mediátor“) v rozsahu 3 hodin a přerušit řízení, 

nejdéle však na dobu 3 měsíců. Pokud se účastníci bez zbytečného odkladu nedohodnou na osobě 

mediátora, vybere jej ze seznamu vedeného ministerstvem předseda senátu. Po uplynutí 3 měsíců soud v 

řízení pokračuje. První setkání nelze nařídit po dobu platnosti předběžného opatření ve věcech ochrany 

proti domácímu násilí.” 
146 Ustanovení § 20  odst. 1 a § 21 ZŘS se nepoužijí. 
147 Ustanovení § 20 odst.1 ZŘS: „Soud je povinen zjistit všechny skutečnosti důležité pro rozhodnutí. 
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zásada vyšetrovací a zásada arbitrárního pořádku. Na základě §390 ZŘS, se tato 

ustanovení pro řízení o rozvod manželství nepoužijí a pro zjišťování skutkového stavu, 

až na níže uvedenou výjimku, platí v řízení zásada projednací.148 Následné odvolací 

řízení, je ovládano zásadou neúplné apelace 149 Neplatí zde však zásada koncentrace dle 

§ 118 OSŘ. Pro zjišťování zájmu nezletilých dětí, pro něž nemůže být manželství 

rozvedeno150 se již uplatní zásada vyšetřovací. Pro tyto skutečnosti soud provede i jiné 

než účastníky navržené důkazy.151 

  

Na rozdíl od sporného procesu, účastníci v nesporném řízení nejsou zatížení 

subjektivním důkazním břemenem. Tímto břemenem je určováno, která z procesních 

stran má vyvíjet aktivitu ve vedení důkazů, přičemž v řízení, která jsou vedena na 

základě vyšetřovací zásady, se subjektivní důkazní břemeno neuplatní. 

 

 

 

4.5.7  Zjištění zájmů nezletilých účastníků 
 

V řízení o rozvod manželství, soud ex offo zjišťuje okolnosti na straně 

nezletilého dítěte, pro které nemá být manželství jeho rodičů rozvedeno. Tento 

obligatorní důkaz představuje dotaz u kolizního opatrovníka dítětě, který mu byl 

ustanoven pro řízení o úpravu poměrů k dítěti pro dobu po rozvodu.152 Opatrovník má 

důležité postavení v řízení o úpravě práv a povinností rodičů k nezletilému pro dobu 

																																																																																																																																																																		
Přitom není omezen na skutečnosti, které uvádějí účastníci.” 

Ustanovení § 21 ZŘS: „Soud provede i jiné důkazy potřebné ke zjištění skutkového stavu, než byly 

účastníky navrhovány.” 
148 Dle ustanovení § 120 OSŘ. 
149 Ustanovení § 397 ZŘS:  „V odvolacím řízení mohou být uváděny nové skutečnosti a důkazy, které 

nebyly uplatněny před soudem prvního stupně, jen za podmínek, za kterých mohou být uváděny podle 

občanského soudního řádu nebo jen, týkají-li se zájmů nezletilých, pro které nemůže být manželství 

rozvedeno, ačkoli je rozvráceno. Ustanovení § 28 se nepoužije.” 
150 Dle ustanovení § 755 odst. 2 písm. a) ObčZ. 
151 Dle ustanovení § 390 ZŘS.	
152 http://bulletin-advokacie.cz/rizeni-o-rozvod-manzelsti-obecne-o-rizeni-pravomoc-pojeti-rizeni 
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po rozvodu. Právní mocí rozhodnutí o těchto poměrech však role opatrovníka dítěte 

nekončí. Opatrovníkem dítěte je obvykle orgán sociálně-právní ochrany dětí.153 

 

V případech, kdy si soud prvního stupně nevyžádá důkaz o poměrech dítěte dotazem na 

opatrovníka, doplní jej odvolací soud, jelikož se nejedná o rozsáhlé doplnění 

dokazování.154 Mohou však nastat i situace, kdy se dotaz na opatrovníka neuskuteční a 

opatrovník neprovede šetření ohledně poměrů dítěte pro dobu po případném 

rozvodu.  O procesní vadu se nejedná, jestliže z ostatních důkazních prostředků jasně 

vyplývá, že zde není dán zvláštní zájem na straně dítěte svědčící pro zachování 

manželství.155 

 

Například je nadbytečné zjišťovat u dítěte potřebu zvláštní péče obou rodičů, když je z 

jejich výpovědi jasné, že dítě dlouhodobě žije jen s jedním z nich a druhý se na 

uspokojení potřeb dítěte zásadním způsobem nepodílí. Opatrovník provádí šetření 

ohledně poměrů dítěte na základě dotazu soudu, ohledně existence zvláštního zájmu 

dítěte na nerozvedení manželství.156 

Opatrovník má právo a povinnost provést šetření a vyjadřit se, zda má být mnaželství 

rozvedeno, no opatrovník nezletilého dítěte ani dítě nejsou účastníky v řízení o rozvod 

manželství.157 

 

Předběžnou otázku zda k rozvodu nemá dojít pro existenci zvláštního zájmu dítěte na 

pokračování v manželství je oprávněn řešit soud, který rozhoduje o návrhu na rozvod 

manželství. Proto to nepřísluší soudu, který rozhoduje o návrhu na úpravu práv a 

povinností rodičů k nezletilému dítěti pro dobu po rozvodu. 

																																																								
153 SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., LEVÝ, J., HROMADA, M. a kol. Zákon o zvláštních 

řízeních soudních. Komentář. 1.vydání. Praha: C.H.Beck. 2015. s.741. 
154 Ustanovení § 213 odst. 4 OSŘ:  „Odvolací soud doplní dokazování o účastníky navržené důkazy, které 

dosud nebyly provedeny, ukazuje-li se to potřebné ke zjištění skutkového stavu věci; to neplatí jen tehdy, 

má-li být provedeno rozsáhlé doplnění dokazování a jestliže ke skutečnosti, jež jimi má být prokázána, 

dosud nebylo provedeno žádné nebo zcela nedostatečné dokazování.” 
155 Ustanovení § 205a odst. 2 písm. c) OSŘ.	
156	Tato zpráva opatrovníka se považuje za důkazní prostředek. 
157	Nesvědčí jim tedy ani právo podat odvolání do rozsudku o rozvodu manželství. 
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4.5.8 Zvláštní zájem manžela na zachování manželství 
 

 Zvláštní zájem manžela na zachování manželství, vyplývá z ustanovení §755 

odst. 2 písm. b) ObčZ.158 Na rozdíl od nezletilého dítěte, je uvedený manžel  účastníkem 

řízení o rozvod manželství. Soudu tak není uložena povinnost provádět šetření ve 

prospěch tohoto manžela. Dokazování soud neprovádí v případě, kdy se jedná o 

manžela, který sám podal návrh na rozvod nebo se k návrhu na rozvod manželství 

během řízení připojil.159 

 

4.5.9 Zmeškání jednání 
 

V případech, kdy se navrhovatel nebo oba navrhovatelé bez řádné a včasné 

omluvy k jednání nedostaví, soud řízení zastaví.160 To neplatí, pokud se druhý z 

manželů k jednání dostaví a výslovně prohlásí, že na projednání věci trvá. K tomuto 

prohlášení však musí dojít ještě před ukončením jednání. Tento manžel není povinen 

uvádět důvody, na základě kterých se domáhá, aby soud návrh na rozvod manželství 

meritorně projednal. Zmeškání tohoto prohlášení ani zmeškání lhůty nelze prominout. 

Pokud nebyly ve vztahu k navrhovateli naplněny podmínky, aby soud jednal ve věci 

samé, k zastavení řízení pro nedostavení se navrhovatele nedojde. Může se jednat 

například o situaci, kdy navrhovateli nebylo řádně a včas doručeno předvolání k 

jednání.  

 

Omluva dle ustanovení § 391 ZŘS musí být doručena soudu řádně a včas. Za včasnú se 

považuje omluva, která soudu došla před jednáním, k němuž se navrhovatel nedostavil. 

Řádná omluva obsahuje takové tvrzení navrhovatele, které jsou způsobilé ospravedlnit 

jeho neúčast při jednání. Navrhovatel důvody své omluvy dokazovat nemusí. I v 

případech, kdy navrhovatel důvody své nepřítomnosti ani po výzvě soudu dodatečně 

																																																								
158 Ustanovení § 755 odst. 2 písm. b) ObčZ – k tomu viz výše. 
159 Ustanovení § 384 odst. 2 ZŘS – k tomu viz výše. 
160 Ustanovení § 391 ZŘS	
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nedoloží, není na místě řízení ex post zastavit.161 Pozdější omluva nebo prohlášení 

druhého z manželů, že na projednání věci trvá, nemají na rozhodnutí o zastavení řízení 

vliv a nejsou důvodem pro revizi usnesení o zastavení řízení odvolacím soudem.162 

 

Soud rozhoduje o zastavení řízení usnesením. Vůči tomuto usnesení je přípustné 

odvolání.163 Součásti usnesení o zastavení řízení je i rozhodnutí o nákladech řízení. 

Povinnost k náhradě nákladů řízení druhého z manželů bude navrhovateli uložena, v 

případě jeho nedostavení se k jednání.164 

 

4.5.10  Klid řízení 
 

„Klid řízení” představuje podstatný zásah do plynulého průběhu řízení. Může 

nastat z důvodu, že jej navrhli oba účastníci řízení o rozvod manželství nebo z důvodu, 

že jej navrhl navrhovatel a druhý z manželů se k jednání bez předchozí omluvy 

nedostavil.165 Hlavním účelem tohoto institutu je poskytnutí určitého času manželům, k 

odstránění příčin rozvratu a k jejich případnému smíření. 

 

I když zákonná úprava výslovně nesděluje, že by ke klidu řízení mělo dojít až na 

základě usnesení o přerušení řízení166, dle komentáře k ZŘS je soud povinen o návrhu 

na přerušení řízení rozhodnout. Z toho vyplývá, že „klid řízení” nenastává přímo ze 

zákona naplněním důvodů pro přerušení řízení, ale až právní mocí usnesení o přerušení 

řízení a nikoliv od okamžiku, kdy byly naplněny důvody pro přerušení řízení.167 
																																																								
161 Tyto okolnosti však mohou být důvodem např. pro separací nákladů řízení (§147 odst.1 OSŘ), 

případně pro uložení pořádkové pokuty, měl-li být při jednání proveden výslech účastníka. 
162 SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., LEVÝ, J., HROMADA, M. a kol. Zákon o zvláštních 

řízeních soudních. Komentář. 1.vydání. Praha: C.H.Beck. 2015. s.743. 
163 Ustanovení § 202 odst. 1 OSŘ 
164 Ustanovení § 23 ZŘS: „Bylo-li možné zahájit řízení i bez návrhu a v řízení ve statusových věcech 

manželských a partnerských, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení podle výsledku 

řízení. Náhradu nákladů řízení lze přiznat, odůvodňují-li to okolnosti případu.” 
165 Ustanovení § 392 ZŘS. 
166 Ve srovnání s § 110 OSŘ, jenž upravuje „klid řízení“ v civilním řízení sporném. 
167 SVOBODA, K. Nové problémy v řízení o rozvod manželství. Bulletin advokacie. 2014, č. 5, str. 32. 
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Případná omluva manžela, který se k jednání nedostavil, musí být řádná, tedy důvodná a 

včasná. Řádná omluva obsahuje takové tvrzení skutečností účastníka, které jsou 

způsobilé ospravedlnit jeho neúčast při jednání.  Včasná omluva musí být doručena 

soudu před jednáním, k němuž se navrhovatel nedostavil. I v případech, když 

absentující manžel důvody své nepřítomnosti ani po výzvě soudu dodatečně nedoloží, 

není na místě řízení ex post přerušit.  

  

Soud rozhoduje o přerušení řízení usnesením, proti němuž je přípustné odvolání.168 

Odvoláním je možné napadnout i usnesení, kterým soud návrh na přerušení řízení 

zamítne. Dle komentáře k ZŘS se zřejmě jedná o nedopatření zákonodárce, který 

opomněl doplnit do ustanovení §202 OSŘ, případně do §392 ZŘS, že proti zamítnutí 

návrhu na přerušení řízení není ani v tomto případě odvolání přípustné.169 

 

Návrh na pokračování v řízení je možné podat nejdříve po uplynutí tříměsíční lhůty od 

právní moci usnesení o přerušení řízení. Soud zamítne návrh, který byl podán dříve, 

jelikož by nebyly splněny procesní předpoklady pro vyhovění.170 

 

4.5.11  Rozhodnutí 

 
 Soud ve věci samé rozhoduje rozsudkem, jímž manželství buď rozvede, pokud 

jsou splněny podmínky stanovené §755 a násl. ObčZ, nebo návrh na rozvod manželství 

zamítne. Tak se děje v případě, pokud soud dojde k závěru, že podmínky pro rozvod 

manželství nejsou splněny.171 

 

Zákonná úprava172 výslovně zavádí povinnost soudu poučit v rozsudku, jímž bylo 
																																																								
168 Ustanovení § 202 odst. 1 písm. g) OSŘ a contrario. 
169 SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., LEVÝ, J., HROMADA, M. a kol. Zákon o zvláštních 

řízeních soudních. Komentář. 1.vydání. Praha: C.H.Beck. 2015. s.744 
170 Tamtéž. 
171 Ustanovení §755 odst. 2 ObčZ 
172 Ustanovení § 393 ZŘS 
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vyhověno návrhu na rozvod manželství, manžela, který přijal příjmení druhého 

manžela, o právu příjmout zpět své dřívější příjmění. Ustanovení §759 ObčZ stanovuje, 

že manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může oznámit matričnímu úřadu do 

šesti měsíců po rozvodu, že přijímá zpět své dřívější příjmení. „To platí i tehdy, hodlá-li 

manžel, který přijal příjmení druhého manžela s tím, že bude ke společnému příjmení 

připojovat své dosavadní příjmení, popřípadě první ze svých příjmení, užívat napříště 

jen své dřívější příjmení.” 173 Zákon č. 301/2000 Sb, o matrikách, jménu a příjmení v § 

71 stanovuje, že oznámení rozvedeného manžela, že přijímá zpět své dřívější příjmení, 

se zapíše do knihy manželství za podmínek stanovených v §759 ObčZ. Rozsudek, 

kterým se manželství rozvádí, by měl obsahovat i poučení o změně osobního stavu v 

občanském půkazu. Ustanovení §393 ZŘS, představuje doplnění obecných náležitostí 

poučení v občanským soudním řádu.174 

Žádný z účastníků řízení o rozvod manželství nemá právo na náhradu nákladů řízení 

podle výsledku řízení. Náhradu nákladů řízení lze přiznat, odůvodňují-li to okolnosti 

případu.175 Při rozhodování o náhradě nákladů řízení o rozvod manželství je nutno 

pečlivě přihlédnout ke konkrétním okolnostem případu,176 jimiž jsou především zjištěné 

příčiny rozvratu manželství.177  

 

Rozsudek zahrnuje i poučení o přípustnosti podání odvolání a dovolání. Také obsahuje 

poučení o případné možnosti výkonu rozhodnutí či exekuce. Soud totiž může v 

rozsudku o rozvod manželství uložit povinnost k náhradě nákladů řízení. V případě 

přípustnosti opravného prostředku, je třeba uvést lhůtu k jeho podání a také označit 
																																																								
173 Ustanovení § 759 ObčZ 
174 Ustanovení § 157 odst.1 OSŘ: „Není-li stanoveno jinak, v písemném vyhotovení rozsudku se po 

slovech "Jménem republiky" uvede označení soudu, jména a příjmení soudců a přísedících, přesné 

označení účastníků a jejich zástupců, účast státního zastupitelství a Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, označení projednávané věci, znění výroku, odůvodnění, poučení o tom, zda je 

přípustný opravný prostředek nepočítaje v to žalobu na obnovu řízení a pro zmatečnost, a o lhůtě a místu 

k jeho podání, poučení o možnosti výkonu rozhodnutí a den a místo vyhlášení. Je-li to možné, uvede se v 

označení účastníků též jejich datum narození (identifikační číslo).” 
175 Ustanovení §23 ZŘS 
176 Rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28.7.1964, sp.zn. 5 Co 336/64 publikované ve 

Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS pod č. 55/1964. 
177 To platí jen tehdy, jestliže se podle zákona vůbec zjišťují. 
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soud, kterému má být daný opravný prostředek adresován.178 

 

O nepřípustnosti odvolání musí soud účastníky poučit. Jedná se o situace, kdy bylo 

manželství rozvedeno na základě společného návrhu na rozvod manželství nebo 

připojením se manžela k návrhu na rozvod.179 Soud odmítne odvolání, které účastník 

podal poté, co se práva na odvolání vzdal.180 Takové odvolání se považuje za podané 

osobou neoprávněnou. Soud považuje odvolání do rozsudku za přípustné i přesto, že se 

účastníci vzdali práva podat odvolání ihned po vyhlášení rozsudku. To soud uvede v 

písmeném vyhotovení rozsudku, jež musí vždy odpovídat stavu, v němž byl vyhlášen. 

V poučení soud připojí dodatek, v němž uvádí, že odvolání je přípustné, avšak účastníci 

se vzdali práva podat odvolání ihned po jeho vyhlášení.181 

Po nabytí právní moci rozsudku, jímž bylo vysloveno, že se manželství rozvádí, 

návrh na vyslovení neúčinnosti doručení již podat nelze.182 V případech, kdy návrhu na 

rozvod manželství nebylo vyhověno, se zápověď návrhu na vyslovení neúčinnosti 

doručení neuplatní. Za takových okolností aplikujeme ustanovení § 11 ZŘS, jež 

stanoví: „Jestliže je podle obsahu spisu zřejmé, že účastník nebo jeho zástupce se z 

omluvitelného důvodu neseznámil s písemností, soud rozhodne o neúčinnosti doručení 

této písemnosti i bez návrhu.” 

 

4.5.12  Opravné prostředky 

 

Odvolání 
 

Proti rozsudku vydanému v řízení o rozvod manželství je odvolání obecně 

přípustné. Právo podat odvolání je však vyloučeno v případě, kdy bylo společnému 
																																																								
178 SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., LEVÝ, J., HROMADA, M. a kol. Zákon o zvláštních 

řízeních soudních. Komentář. 1.vydání. Praha: C.H.Beck. 2015. s.744	
179 Ustanovení § 384 odst. 2 ZŘS a § 395 ZŘS – k tomu viz výše. 
180 Ustanovení § 207 odst. 1 OSŘ:  „Vzdát se odvolání je možno jedině vůči soudu, a to až po vyhlášení 

(vydání) rozhodnutí.” 
181 SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., LEVÝ, J., HROMADA, M. a kol. Zákon o zvláštních 

řízeních soudních. Komentář. 1.vydání. Praha: C.H.Beck. 2015. s.745.	
182 Ustanovení § 388 ZŘS. 
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návrhu na rozvod manželství vyhověno.183 To platí i u návrhu, ke kterému se druhý z 

manželů v průběhu řízení připojil.184 Za odvolání podané osobou neoprávněnou půjde v 

případě, kdy odvolání podal účastník, jehož návrhu bylo rozsudkem vyhověno. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že ustanovení §395 ZŘS představuje výjimku z pravidla, že 

odvolání je přípustné podat do jakéhokoliv rozsudku, kterým soud o návrhu na rozvod 

manželství rozhodl.185 Zákonodárcem je tak správně procesně upravena situace, kdy 

bylo oběma účastníkům rozhodnutím vyhověno a žádný z účastníků tak není k podání 

odvolání subjektivně legitimován.186 Odvolání je však přípustné v případě, jestliže soud 

společný návrh účastníků na rozvod manželství zamítl. 

 

S výše uvedenou zákonnou úpravou podmínek podání odvolání souhlasím. Myslím si, 

že účastníci řízení by měli nést následky svých rozhodnutí, jak v případech podání 

společného návrhu na rozvod manželství, stejně tak i v případech připojení se druhého z 

manželů k návrhu v průběhu řízení. A to vzhledem k tomu, že vůle obou manželů 

směřovala ke stejnému cíli, a to rozvodu manželství. 

  

Na základě ustanovení §395 ZŘS, odvolání není přípustné podat ani proti výroku o 

náhradě nákladů řízení. Podle výroku o náhradě nákladů řízení tak žádný z účastníků 

nebude mít právo na náhradu nákladů řízení.187 Odvolací soud odmítne odvolání, které 

by bylo i přesto podáno.188 

 

																																																								
183 Ustanovení §395 ZŘS: „Bylo-li společnému návrhu na rozvod manželství vyhověno, není odvolání 

přípustné.” 
184 Ustanovení § 757 ObčZ – k tomu viz výše. 
185 Ustanovení § 202 odst.1 OSŘ – k tomu viz výše. 
186 Srov. Rozsudeko Okresního soudu v Pardubicích ze dne 26.8.2014, č.j. 18 C 110/2014.	
187 Ustanovení § 23 ZŘS: „Bylo-li možné zahájit řízení i bez návrhu a v řízení ve statusových věcech 

manželských a partnerských, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení podle výsledku 

řízení. Náhradu nákladů řízení lze přiznat, odůvodňují-li to okolnosti případu.” 
188 Ustanovení § 218 písm. c) OSŘ: „O zastavení odvolacího řízení pro zpětvzetí odvolání před zahájením 

jednání před odvolacím soudem a o odmítnutí odvolání podle § 218 nebo podle § 218 a) může rozhodnout 

jen předseda senátu odvolacího soudu nebo pověřený člen senátu.” 
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Odvolání je možné podat pouze ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného vyhotovení 

rozhodnutí. To platí i v případě, neobsahoval-li rozsudek poučení o odvolání, o lhůtě k 

odvolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahoval-li nesprávné poučení o tom, 

že odvolání není přípustné. Prominutí zmeškání této lhůty přípustné není.189 

 

 

	Zpětvzetí odvolání 
 

Pokud odvolací soud zastavil řízení o odvolání proti rozsudku, jímž bylo 

vysloveno, že se manželství rozvádí, proto, že odvolání bylo odvolatelem vzato zpět, 

právní moc rozsudku nastane dnem právní moci usnesení o zastavení odvolacího 

řízení.190 Toto ustanovení je lex specialis vůči § 222 odst. 1 OSŘ,191 z něhož vyplývá, 

že ve sporném řízení, jestliže odvolatel vezme odvolání zpět, právní moc napadeného 

rozsudku nastane, jako kdyby k podání odvolání nikdy nedošlo.  

 

Odvolatel může vzít zpět své odvolání do rozhodnutí odvolacího soudu o odvolání. 

Odvolací soud rozhoduje o zastavení odvolacího řízení usnesením, vůči němuž není 

odvolání přípustné, 192  jelikož se jedná o rozhodnutí odvolacího soudu, nikoliv 

prvostupňového soudu. V případě zpětvzetí odvolání, odvolací soud rozhoduje jen o 

nákladech odvolacího řízení.  

 

Zákonná úprava v § 28 ZŘS zakotvuje pro zvláštní řízení princip úplné apelace, na 

jehož základě mohou účastníci vnášet do řízení nové skutečnosti a důkazy, které nebyly 

uplatněny před soudem prvního stupně, i po podání odvolání.  

 

V odvolacím řízení se proti rozhodnutí o rozvodu manželství uplatní princip neúplné 

																																																								
189 To vyplývá z ustanovení § 394 ZŘS, které je lex specialis k § 204 odst. 2 OSŘ. 
190 Ustanovení § 396 ZŘS. 
191 Ustanovení § 222 odst. 1 OSŘ: „Jestliže odvolatel vezme odvolání zpět, právní moc napadeného 

rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.” 
192 Ustanovení § 207 odst. 2 OSŘ: „Dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v 

takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat 

znovu.” 
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apelace.193 Mohou tak být uváděny nové skutečnosti a důkazy, které nebyly uplatněny 

před soudem prvního stupně a to za podmínek, za kterých mohou být uváděny podle 

OSŘ,194 nebo jen, týkají-li se zájmů nezletilých, pro které nemůže být manželství 

rozvedeno, ačkoli je rozvráceno.195 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že k nastolení skutkového a důkazního „stopstavu” dojde již 

v souvislosti se skončením prvního jednání.196 V řízení o rozvod manželství se tak 

vyšetřovací zásada a princip úplné apelace uplatní jen při zjišťování, zda navrhovaný 

rozvod manželství není v rozporu se zájmy nezletilých dětí účastníků.197 

 

4.5.13  Mimořádné opravné prostředky 
 

Proti rozhodnutí o rozvodu manželství, ZŘS nepřipouští žalobu na obnovení 

řízení ani žalobu pro zmatečnost.198 Tyto mimořádné opravné prostředky nelze využít 

ani k napadení meritorních rozhodnutí o návrhu na rozvod manželství, ani k revizi 

rozhodnutí vynesených v řízení o rozvod, která nemají povahu rozhodnutí ve věci 

samé.199 V případě, kdy jsou tyto mimořádné opravné prostředky i přesto podány, soud 

je bez jednání zamítne jako nepřípustné.200 

 

Návrh na obnovu řízení zamítne soud, který o původní věci rozhodoval v prvním stupni. 

																																																								
193 Obecná úprava v § 28 ZŘS se přitom nepoužije, na základě lex specialis - ustanovení § 397 ZŘS. 
194 Ustanovení § 205 písm. a) OSŘ. 
195 Ustanovení § 397 ZŘS. 
196 Ustanovení § 118b odst. 1 OSŘ. 
197 SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., LEVÝ, J., HROMADA, M. a kol. Zákon o zvláštních 

řízeních soudních. Komentář. 1.vydání. Praha: C.H.Beck. 2015. s.748. 
198 Ustanovení § 398 ZŘS. 
199 Okruh rozhodnutí, které lze napadnout žalobou na obnovu řízení nebo pro zmatečnost vymezují § 228 

a § 229 OSŘ. 
200 Ustanovení § 235f OSŘ: „Zamítá-li soud žalobu proto, že není přípustná, nebo proto, že ji podal 

někdo, kdo k ní nebyl oprávněn, nebo proto, že byla podána po uplynutí lhůt počítaných od právní moci 

napadeného rozhodnutí, nemusí nařizovat jednání.” 
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Žalobu pro zmatečnost zamítne soud prvního stupně, nebo odvolací soud.201 Soud 

rozhoduje o zamítnutí návrhu usnesením,202 vůči němuž je odvolání přípustné, jelikož 

se jedná o rozhodnutí soudu prvního stupně. 203  Rozsudek o návrhu na rozvod 

manželství nelze napadnout ani dovoláním.204 

  

																																																								
201 Ustanovení § 235a odst. 1 OSŘ: „Žalobu projedná a rozhodne o ní soud, který o věci rozhodoval v 

prvním stupni. Žalobu pro zmatečnost podanou z důvodů uvedených v § 229 odst. 3 a 4 však projedná a 

rozhodne o ní soud, jehož rozhodnutí bylo napadeno; to neplatí ve věcech, v nichž je k řízení v prvním 

stupni příslušný krajský soud (§ 9 odst. 2).” 
202 Ustanovení § 235e odst.1 a 2 OSŘ. 
203 To platí i v případě, kdy o žalobě pro zmatečnost rozhoduje krajský soud, protože podle návrhu se 

mělo jednat o pochybení krajského soudu jako soudu odvolacího. 
204 Ustanovení §30 odst. 1 ZŘS: „Dovolání není přípustné proti rozhodnutí podle hlavy páté části druhé 

tohoto zákona, ledaže jde o rozsudek o omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti, pozastavení nebo 

omezení jejího výkonu, o určení nebo popření rodičovství nebo o nezrušitelné osvojení.” 

Srov. s Usnesením Nejvyššího soudu ČR ze dne 17.12.2014, č.j.: 30 Cdo 5110/2014. 
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Závěr 

	
	 Ve své diplomové práci jsem se zabývala tématem z oboru rodinného práva, 

konkrétně oblastí řízení ve věcech manželských. Zaměřila jsem se na řízení o povolení 

uzavřít manželství a řízení ve statusových věcech manželských, kam řadíme řízení o 

určení, zda tu manželství je či není, řízení o neplatnost manželství a řízení o rozvod 

manželství. Ve své práci jsem se snažila poskytnout ucelený pohled a přiblížit charakter 

průběhu jednotlivých řízení, a to jak z hlediska teoretického, tak i případy z praxe. 

 

Nejrozsáhlejší část mé práce je věnovaná velmi aktuálnímu problému dnešní doby, a to 

rozvodu manželství. Vymezila jsem samotný pojem „rozvod manželství” a historický 

vývoj jeho právní úpravy. Následně jsem se podrobně zaměřila na současnou zákonnou 

úpravu rozvodu manželství, a to jak hmotněprávní, tak i procesní. U hmotněprávní 

zákonné úpravy rozvodu manželství jsem specifikovala rozlišení rozvodu se 

zjišťováním příčin rozvratu, rozvodu bez zjišťování příčin rozvratu a tzv. ztíženého 

rozvodu, včetně zakotvení tvrdostních klauzulí ve prospěch dítěte i ve prospěch 

manžela. Následně jsem zdůvodnila charakter řízení o rozvod manželství jako zvláštní 

řízení a podrobně zpracovala jeho zákonnou úpravu v procesní rovině. Při bližším 

zkoumání zákonné úpravy rozvodu manželství, rozhodovací činnosti soudů a názorů 

odborné veřejnosti souvisejících s rozvodem manželství, jsem objevila několik míst, 

které si zasluhují zvýšenou pozornost. Vzhledem k rozsáhlosti zkoumané problematiky 

se zaměřím zejména na sporné otázky procesní stránky rozvodu řízení. 

 

Na prvním místě bych ráda přiblížila obecný charakter řízení o rozvod manželství. 

Řízení o rozvod manželství představuje zvláštní řízení, které spojuje prvky sporného a 

nesporného řízení, respektive vykazuje výrazné procesní odlišnosti oproti řízením, v 

nichž se postupuje dle OSŘ.  Je upraveno v hlavě V, díl 1, pododdíl 2 ZŘS v rámci 

řízení ve statusových věcech manželských. Zařazením řízení o rozvod manželství do 

hlavy páté ZŘS, která upravuje rodinněprávní řízení, dává zákonodárce jasně najevo, že 

toto řízení obsahuje tolik odlišností a specifik od klasického sporného řízení, že je 

vhodné jej takto mezi zvláštními řízeními upravit. Jak jsem ve své práci uvedla, toto 

zařazení vyvolalo u některých zástupců odborné veřejnosti negativní reakce odkazující 
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na to, že rozvod manželství je a vždy byl pouze sporným řízením a pro jeho zařazení do 

ZŘS není proto důvodu. To je zdůvodněno skutečností, že v řízení stojí proti sobě 

žalobce a žalovaný ve sporu o to, zda byla naplněna skutková podstata hlubokého 

rozvratu. Další úskalí představuje připojení se druhého z manželů k návrhu na rozvod 

manželství (ve smyslu § 757 ObčZ), kdy soud bude v řízení postupovat, jako by bylo 

řízení zahájeno návrhem společným. Z praxe jsou však známy případy, kdy druhý 

manžel s návrhem na rozvod manželství souhlasí až po dlouhém vyjednávání a v zájmu 

předejití zhoršení už i beztak náročné a nepříjemné rozvodové situace, ve které se oba 

manželé ocitli. Právě i na základě těchto skutečných případů se domnívám, že se jedná 

spíš o projevení souhlasu s procesní iniciativou žalobce, než o společný návrh manželů. 

 

V návaznosti na výše uvedené bych se chtěla zaměřit na argumentaci důvodové zprávy 

k ZŘS, a sice že právní úprava je koncipována tak, aby umožňovala překlápění řízení o 

rozvod manželství z režimu rozvodu bez zjišťování příčin rozvratu, který je někdy 

považován za obdobu řízení nesporného, do režimu rozvodu se zjišťováním příčin 

rozvratu. Z toho vyplývá, že i s ohledem na existenci jediného rozvodového důvodu, 

kterým je kvalifikovaný rozvrat manželství, zákonná úprava umožňuje mezi 

jednotlivými varianty rozvodu „přecházet”. To znamená, že může dojít ke změně 

rozvodu sporného, na rozvod smluvený. Osobně si myslím, že takové „překlápění” 

řízení sporného, do nesporného, nebo naopak, není vhodným řešením. A to vzhledem k 

tomu, že v praxi taková „přeměna” vyvolává různé procesní problémy, související s 

postavením účastníků v řízení. 

 

V poslední části závěru této práce, bych chtěla vyslovit názor na problematiku nařízení 

jednání a výslechu účastníků v řízení o rozvod manželství. Právní úprava řízení o 

rozvod manželství výslovně zakotvuje, že soud je vždy povinen nařídit jednání a 

vyslechnout oba účastníky, pokud výslech není spojen s velkými obtížemi. Důvodová 

zpráva k ZŘS uvádí, že s ohledem na společenský význam instituce manželství, 

povinnost soudu usilovat o smíření manželů a vést je k odstránění příčin rozvratu je 

soud povinen účastníky předvolat k jednání a provést jejich výslech. K procesnímu 

požadavku nařízení jednání a vyslechnutí obou manželů i v případech nesporného 

rozvodu se objevují názory, že procesněprávní úprava zakotvení povinnosti soudu 
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nařizovat v rozvodových věcech v případě nesporného rozvodu jednání a de facto 

obligatorní výslech účastníků, je krokem zpět. Tento procesní požadavek bývá v praxi 

hodnocen jako „obzvlášť nepřiléhavý” v případech smluveného rozvodu bezdětných 

manželství. Na jedné straně chápu rozvádějící se manželé, kteří společně delší dobu 

nežijí, urovnali dohodou poměry k dětem, dosáhli písemnou dohodou vypořádání 

majetkových vztahů, bydlení, a případně i vyživovací povinnosti a nechtějí být již dále 

obtěžováni zpětně řešením manželství, které je již dlouhou dobu zcela nefunkčním a de 

facto neexistujícím svazkem. Na druhé straně z mého pohledu, obligatorní výslechy 

manželů v praxi problémem nejsou. Vzdor kritice, která se ozývá ze strany odborníků, 

já osobně považuji výslechy účastníků řízení o rozvod manželství za správné. A to 

vzhledem k tomu, že společenský význam instituce manželství je zdůrazněn 

zákonodárcem právě i v povinnosti soudu usilovat o smíření manželů a vést je k 

odstránění příčin rozvratu. To je možné docílit právě i nařízením jednání, osobní účastí 

rozvádějících se manželů a jejich výslechem. 

 

Na závěr bych shrnula, že vyčlenění řízení o rozvod manželství do samostatného 

právního předpisu, považuji za správné. Zákon o zvláštních řízeních soudních však 

představuje poměrně čerstvou zákonnou úpravu a sporných otázek k hlubší diskusi je 

mnohem víc. To vyplývá jak z rozhodovací činnosti soudů, tak i z rozdílných názorů 

představitelů odborné veřejnosti na problematiku řízení o rozvod manželství. Po bližším 

zkoumání problematiky rozvodu manželství jsem dospěla k závěru, že ukončení 

manželství bude vždy vyvolávat rozdílné reakce a jeho zákonné zakotvení bude odrážet 

aktuální smýšlení společnosti. V dnešní době se všechny moderní státy snaží usnadnit 

rozvod manželství manželům, kteří jsou schopni se na ukončení svého společného 

soužití dohodnout, a to s přihlédnutím k právům jejich nezletilých dětí. Existence právní 

regulace, která umožňuje rychlé ukončení manželského soužití je obecně vítána a 

považována za samozřejmost. Ja si však myslím, že taková právní regulace může být 

napádána jako znevažující a zlehčující samotný institut manželství, který by měl být 

svým způsobem v rodinných konsekvencích synonymem trvalosti a dlouhodobosti. 

Zákonná úprava by měla zamezovat svévolnému a lehkomyslnému rušení manželství za 

života obou manželů a ne průběh rozvodu manželství zrychlovat a zefektivňovat. 
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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 
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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. 
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Abstract 

	
 My master thesis primary focuses on proceedings in matrimonial cases and its 

related issues. Precisely, it deals with the marriage itself and it is supported by 

individual proceedings of marriage authorization and other specific status matrimonial 

case proceedings. The largest part of my thesis is however dedicated to divorce due to 

arising negative impacts divorce has on humanity worldwide and it is considered as one 

of the most recent and most discussed issue nowadays.  

 

The goal of my thesis is to provide the overview of law changes in individual 

matrimonial proceedings and more importantly their characters, supported by both 

theoretical and practical examples. While exploring above mentioned problematic, at 

the same time I engage in substantive law as well as in procedural law due to their 

mutual cohesion.  

 

For the sake of the differentiation of proceeding in matrimonial cases, text of this work 

is divided into four main chapters, where every chapter includes several subchapters to 

specify the concrete proceeding’s character and its process. 

 

The first chapter defines general term of proceedings in matrimonial cases and provides 

an integrated overview of all individual proceedings such as authorization of marriage 

and status matrimonial cases.  

 

In the second chapter, the concept of authorization of marriages is explained with its 

individual phases, especially initialization of the proceeding and selection of pragmatic 

and residential cognizance. Further, it describes the position of all parties involved, 

validation procedure, final court verdict and eventual adjustments. 

 

The third chapter is dedicated to proceeding where one must determines whether there 

is still a marriage or not, and proceeding of nullity of marriage. It adjusts alignment of 

terms such as putative marriage and nullity of marriage and further tracks these 

proceedings and their progress.  
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The last not least chapter is the most widespread part of my thesis. As it indicates from 

previous description it deals with the divorce of marriages itself, related historical 

development of legal regulations in divorces up to current regulations of substantive and 

procedural law. Particular divorce specification relies on the specific causes and it is 

classified as standard divorce, concerted divorce or difficult divorce. Based on this 

classification, proceedings in matrimonial cases vary accordingly.  

 

In the last part of my thesis I summarize the crucial differences in above discussed 

problematic supported by current statutory regulations, distinct experts’ opinions and 

my personal conclusions after precisely observing this problematic from different points 

of view.  
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