Resumé
Hlavním cílem této diplomové práce je uceleně shrnout nejdůležitější aspekty
právního institutu manželství od jeho vzniku, přes jeho trvání až po zánik podle
současné právní úpravy. Soustředila jsem se také na nejdůležitější změny spojené
s přijetím nového občanského zákoníku a osvětlila podstatu některých nových
právních institutů. Téma „Manželství“ jsem si zvolila z důvodu, že se jedná o
institut, který se dotýká života všech z nás, a je proto užitečné umět se orientovat
v této problematice a být si vědom práv a povinností spojených s manželstvím.
Práce se skládá z šesti kapitol, které se věnují jednotlivým aspektům
manželství. Cíle své práce jsem vymezila v Úvodu a svou práci jsem zakončila
Závěrem, ve kterém shrnuji a hodnotím výsledky své práce. Kromě toho práce
zahrnuje Obsah, Seznam zkratek, Seznam použité literatury a Přílohy.
První kapitola se zaměřuje na zařazení institutu manželství do českého
právního řádu a jeho postavení v něm. Zmiňuji zde nejdůležitější prameny a
základní zásady rodinného práva. Osvětluji samotný pojem a účel manželství,
neboť jejich vymezení má klíčový význam pro celou práci a shrnuji základní
rozdíly mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím.
Druhá kapitola se věnuje vzniku manželství. Zabývám se zde zasnoubením,
předoddavkovým řízením i samotným sňatečným obřadem a zvláštními způsoby
uzavírání manželství za mimořádných okolností. V závěru druhé kapitoly
rozebírám způsobilost uzavřít manželství a zákonné překážky uzavření
manželství.
Třetí kapitola cílí na neplatnost a zdánlivost manželství, jejich příčiny a
důsledky.
Čtvrtá kapitola obsahuje úpravu nejdůležitějších povinností a práv manželů.
Ty jsou rozděleny na povinnosti a práva osobního charakteru, osobně –

majetkového charakteru a manželské majetkové právo zahrnující hlavně společné
jmění manželů.
Pátá kapitola popisuje zánik manželství. Věnuji se zde zániku manželství
smrtí, prohlášením za mrtvého či změnou pohlaví. Nejvíce se však zaměřuji na
rozvod a jeho následky.
V poslední kapitole přibližuji úpravu manželství v islámském právu.
Soustředím se na pojem a účel manželství, proces uzavírání manželství a rozlišné
formy manželství. Shrnuji nejdůležitější práva a povinnosti manželů a jejich
postavení v manželství. Nakonec pojednávám o zániku manželství v islámském
právu.

