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ÚVOD

Tématem mé diplomové práce je zánik manželství. Právní institut manželství je 

bezesporu institutem mimořádně tradičním, nelze jej však považovat za neměnný. 

Manželství se vyvíjí právě tak, jak se vyvíjí společnost. Mám za to, že česká společnost,

se svou čtyřicetiletou totalitní zkušeností, je stále ještě jedna z těch, které se proměňují

poměrně rychle.

Shodou okolností stejně dlouhá doba, jako od pádu totality v naší zemi, uplynula 

od přijetí Úmluvy o právech dítěte Valným shromážděním OSN. Dalo by se říci, 

že čtvrt století je dlouhá doba, ale domnívám se, že z hlediska vývoje společnosti tomu 

tak úplně není. Proto i v oblasti rodinného práva je nepřeberné množství témat, která 

jsou nějakým způsobem sporná, diskutovaná, otevřená změnám de lege ferenda.

Téma zániku manželství jsem zvolila proto, že právě tato fáze manželství nabízí 

největší množství „třecích ploch“. Určitý systém, jak jsou poměry uspořádány, zaniká a 

je třeba tyto poměry upravit nově. Myslím si proto, že je téma zániku manželství 

zajímavé a dává prostor k mnoha úvahám.

Hodlám o tomto tématu podat ucelený a systematicky uspořádaný obraz. Zvolila 

jsem pro to dělení podle jednotlivých důvodů zániku manželství. Je dáno, že manželství 

zaniká pouze z důvodů stanovených zákonem (§ 754) 1. Těmi jsou rozvod, smrt a změna 

pohlaví. Pro úplnost doplňuji, že prohlášení manželství za neplatné způsob zániku 

manželství nepředstavuje.2

Tato diplomová práce je analytickou a popisnou studií a při jejím řešení budu 

vycházet především ze studia odborné literatury, judikatury i právních předpisů. Její 

součástí je také komparativní studie.

Jelikož se jedná o práci diplomovou, neumožňuje její rozsah věnovat se všem 

tématům do stejné míry. Budu se tedy více soustředit na zánik manželství rozvodem. 

Matérie, která se k tomuto tématu váže, je také širší, než je tomu u zániku manželství 

smrtí (při rozvodu je potřeba také uspořádat poměry nezletilého dítěte, které nenabylo 

plnou svéprávnost). Zároveň je to způsob zániku častý, oproti zániku manželství 

přeměnou pohlaví, který je naopak zcela výjimečný.

                                                
1 Pokud jsou čísla paragrafů uváděna bez bližšího označení pramene, rozumí se tím zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
2 Důvodová zpráva k § 754 Dostupná také z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-
zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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Práce se skládá z úvodu, čtyř hlavních kapitol, které jsou dále členěny 

do podkapitol, a závěru.

V první kapitole se budu zabývat rozvodem manželství, jeho předpokladům, 

jeho majetkovým aspektům, otázce výživného i bydlení. Dostatečný prostor bude dán 

také již zmiňované otázce úpravy poměrů dítěte pro dobu po rozvodu.

Druhá kapitola bude pojednávat o úpravě rozvodu manželství v Nizozemském 

království. Srovnání se zahraniční úpravou poslouží pro zasazení problematiky 

do širšího kontextu, nabídne nový úhel pohledu a pomůže najít další klady a zápory 

domácí právní úpravy.

Ve třetí kapitole se budu věnovat zániku manželství smrtí a jeho důsledky. Tedy 

vypořádání majetkových poměrů mezi pozůstalým a zemřelým manželem, právům, 

která náleží pozůstalému manželu z pozůstalosti a dalším aspektům.

Ve čtvrté kapitole pak popíši zánik manželství změnou pohlaví, a to v širším 

kontextu celého právního řádu.

Tato diplomová práce vychází z právního stavu ke dni 18. prosince 2015.
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1. ZÁNIK MANŽELSTVÍ ROZVODEM

Institut rozvodu manželství představuje právní cestu, jak může manželství 

zaniknout z vůle manželů schválené soudem, nikoli tedy ex lege jako důsledek smrti 

či změny pohlaví některého (či obou) z nich.

Stát institut rozvodu nepodporuje.3 Má zájem na tom, aby manželství trvalo 

a plnilo své funkce, kterými jsou především založení rodiny, řádná výchova dětí 

a vzájemná podpora a pomoc (§ 655). Na druhou stranu je správné, aby v rámci 

zachování svobody vůle umožnil, aby stejně tak, jak svobodně muž a žena v manželství 

vstupují, mohli z něj také vystoupit. Rovnováhu mezi těmito dvěma zájmy zákonodárce 

nalézá tak, že stanovuje podmínky, za nichž je možné manželství rozvést.

1.1. KVALIFIKOVANÝ ROZVRAT MANŽELSTVÍ

Koncepce českého právního řádu je založena na jediném rozvodovém důvodu 

a tím je kvalifikovaný rozvrat manželství.4 Základní podmínkou tedy je, že rozvedeno 

může být pouze manželství, které je již rozvráceno a své funkce již neplní. Zájem státu 

na zachování takového manželství odpadá. Zároveň není možné kohokoli nutit, 

aby ve svazku, který je již toliko formální, setrval. To, co rozvrat kvalifikuje, je jeho 

trvalost, hloubka, nenapravitelnost a především skutečnost, že nelze očekávat, 

že by manželství bylo obnoveno (§ 755 odst. 1).

Od rozvratu manželství je třeba odlišovat příčiny tohoto rozvratu. Ty mohou být 

velice různorodé a většinou jich bude více než jedna. Zatímco v některých právních 

úpravách (např. Velká Británie, Německa) postačuje, aby byla prokázána určitá 

                                                
3 RADVANOVÁ, S., KŘÍŽ, J., HOLCOVÁ, I., ZUKLÍNOVÁ, M., KŘESŤANOVÁ, V., PÍTRA, V., 
ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. Občanské právo hmotné. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, str. 57
4 V jiných evropských právních řádech se mohou (ať již v čisté či kombinované podobě) vyskytovat ještě 
koncepce zjišťování viny nebo koncepce dohody manželů. Ani jeden z těchto rozvodových důvodů český 
právní řád nezná. Přestože zjišťuje rozvrat, nezná pojem viny, ačkoli jistou obdobu tohoto institutu je 
možno spatřovat v ustanoveních, která spojují určité právní následky s tím, že manžel rozvrat manželství 
převážně nezapříčinil (srov. § 755 či § 762). Rovněž rozvod podle § 757 (viz dále) nepředstavuje užití 
rozvodového důvodu dohody manželů, neboť i v tomto případě soud zjišťuje rozvrat a jedině tento je 
důvodem k rozvodu manželství. HRUŠÁKOVÁ, M, KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: 
Rodinné právo. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 86
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skutečnost (typicky cizoložství) a tím je důkaz o rozvratu dán,5 český právní řád nic 

takového nezná. Nastane-li taková skutečnost, kterou lze například z hlediska morálky 

shledat závadnou, je třeba zjistit také to, jak se s ní manžel, který byl takovou 

skutečností dotčen, vyrovnal.6 Na rozdíl od rozvratu, který je třeba zjišťovat vždy, 

příčiny se v určitých případech zjišťují a v určitých případech nikoli.

Výchozím bodem je rozvod se zjišťováním příčin rozvratu manželství. Manžel, 

který se chce rozvést, musí přesvědčit soud, že objektivně došlo ke kvalifikovanému 

rozvratu manželství, a to poukazováním na věcné důvody.7

Soud však příčiny rozvratu zjišťuje pouze tehdy, pokud zákon nestanoví jinak 

(§ 756).

1.2. ROZVOD BEZ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN ROZVRATU MANŽELSTVÍ

Rozvod bez zjišťování příčin rozvratu je právě tou výjimkou, vůči výše popsané 

obecné úpravě, kterou zákon připouští. Uplatní se tehdy, pokud i druhý manžel se chce 

rozvést.8

Soud se v takovém případě ve své činnosti omezuje na zjišťování, zda jsou 

pravdivá shodná tvrzení manželů, že je dán rozvrat manželství a že je záměrem obou 

                                                
5 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné 
právo (§ 655 – 975) Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 455
6 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22. 4. 1969, sp. zn. 1 Cz 13/69
7 Tento manžel má tedy povinnost tvrdit a dokazovat, je však také povinností soudu, aby sám zjišťoval 
příčiny rozvratu. Svá zjištění pak převezme do odůvodnění rozhodnutí, kterým se manželství rozvádí. 
Následně pak mohou být tyto skutečnosti využity pro další rozhodování jako například při vypořádání 
společného jmění nebo rozhodování o bydlení či výživném. Důvodová zpráva k § 756. Dostupná také 
z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
Jirsa upozorňuje, že v praxi se často jedná o postup dosti formální a soud po příčinách příliš důsledně 
nepátrá. Připomíná, že v důsledku komplikovaných vztahů mezi manželi je často téměř nemožné určit, co 
je příčina rozvratu a co jeho důsledek. JIRSA, J. Nová úprava rozvodového řízení účinná od 1. 1. 2014. 
In: www.pravniprostor.cz [online]. 2014 [cit. 2015-11-29]. Dostupné z: 
http://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/nova-uprava-rozvodoveho-rizeni-ucinna-od-1-1-2014
7 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné 
právo (§ 655 – 975) Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 460
8 Tak tomu může být od počátku a manželé mohou podat společný návrh na zahájení manželství (§ 384 
zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, dále jen „ZŘS“), nebo se druhý manžel připojí 
v průběhu řízení (§ 757). Soud bude v obou případech postupovat stejně (§ 384 odst. 2 ZŘS).
Společný návrh je vítanou novinkou v českém právním řádu, neboť zabraňuje umělému kontradiktornímu 
postavení manželů. WIPPLINGEROVÁ, M., ZAHRADNÍKOVÁ, R., SPURNÁ, K.: Zvláštní řízení 
soudní. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, str. 132
Tento neblahý efekt totiž měla dřívější právní úprava, což zbytečně vyhrocovalo již tak napjaté vztahy 
v náročném období rozvodu manželství.
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dosáhnout rozvodu (§ 757 odst. 1). To znamená, že soud si dělá vlastní závěr, nespojuje 

automaticky s domněnkou rozvratu právo na rozvod. 9

Podmínkou pro rozvod bez zjišťování příčin rozvratu je, že ke dni podání návrhu 

na zahájení řízení, manželství trvá nejméně rok a manželé spolu alespoň 6 měsíců nežijí 

(§ 757 odst. 1 písm. a). Kdy spolu manželé nežijí, definuje § 758, když stanoví, 

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.“ Tato legální definice je v občanském 

zákoníku novinkou, a ačkoli důvodová zpráva míní, že výkladové ustanovení v české 

právní úpravě scházelo, 10 v odborné literatuře je považováno spíše za zbytné, 

neboť soudní praxe s touto otázkou zásadní problém nikdy neměla11a i nové ustanovení 

je spíše definicí v kruhu.12 Nadále tedy platí, že to, zda spolu manželé žijí či nikoliv 

není otázka společného bydlení. Manželé, kteří spolu žijí, spolu komunikují, sdílí 

své radosti i starosti a vztahy, které mají mezi sebou, jsou předmětem jejich zájmu.13

Obě tyto podmínky musí být splněny ke dni podání návrhu na zahájení řízení 

(§ 757 odst. 1 písm. a). Doba trvání manželství se doloží oddacím listem, doba, 

po kterou spolu manželé nežijí, se zjistí na základě shodných tvrzení manželů.

                                                
9 Pro prokázání pravdivosti nejlépe poslouží obligatorní výslech manželů, který soud neprovede jedině 
v případě, že by to bylo spojeno s velkými obtížemi (§ 389 ZŘS). Velké obtíže jsou dány například, 
pokud by se manžel dlouhodobě zdržoval v cizině a jeho výslech by nemohl být zajištěn ani 
prostřednictvím moderních důkazních prostředků či mezinárodněprávní pomoci. WIPPLINGEROVÁ, 
M., ZAHRADNÍKOVÁ, R., SPURNÁ, K.: Zvláštní řízení soudní. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 
2015, str. 137
Například Svoboda má za to, že při rozvodu podle § 757 soud provede výslech jen tehdy, pokud je důvod 
se domnívat, že rozvod by mohl být v rozporu se zvláštním zájmem nezletilého dítěte. SVOBODA, K..: 
Nové problémy v řízení o rozvod manželství. Bulletin Advokacie. 2014, č. 5, str. 31
Kornel naopak dochází k závěru, že znění § 757 prostor pro tento výklad nedává. Připouští pouze, 
že výslech bude v tomto případě relativně úsporný. LAVICKÝ, P. a kol.: Zákon o zvláštních řízeních 
soudních. Řízení nesporné. Praktický komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, str. 670
Osobně se domnívám, že § 389 ZŘS je pro rozvod podle § 757 klíčovým ustanovením, neboť jedině 
výslechem účastníků může soud zjistit pravdivost jejich tvrzení. Je totiž nepochybné, že smyslem 
ustanovení § 757 je snaha po spravedlivém rozhodnutí a to včetně dodržení principu ochrany slabší 
strany. Aby soud mohl spravedlivě rozhodnout, bude výslech účastníků potřeba a nepostačí pouze 
formalistický postup.
10 Důvodová zpráva k § 758. Dostupná také z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-
zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
11 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné 
právo (§ 655 – 975) Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 460
12 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol., Občanský zákoník. Komentář. 
Svazek II. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 232
13 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné 
právo (§ 655 – 975) Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 86 a 461
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Manželé, kteří jsou rodiči nezletilého nikoli plně svéprávného dítěte, musí 

předložit soudem schválenou dohodu o jeho poměrech pro dobu po rozvodu (§ 757 

odst. 1 písm. b). Jako před každým rozhodnutím o rozvodu manželství rodičů 

nezletilého nikoli plně svéprávného dítěte bude i rozvodu podle § 757 předcházet řízení 

o úpravě poměrů k nezletilým dětem (§ 755 odst. 3 a § 906). Rozhodnutí v tomto řízení 

však musí mít pro účely rozvodu podle § 757 podobu schválení dohody, jinak jeho 

předpoklady naplněny nejsou.

Vedle dohody o poměrech nezletilých dětí je zapotřebí předložit i soubor 

písemných dohod s úředně ověřenými podpisy (§ 757 odst. 2), týkajících 

se majetkových záležitostí. Tyto dohody budou dvě nebo tři, podle toho, zda manželé 

uzavřou dohodu o příspěvku na výživu rozvedeného manžela.14

Dohoda o příspěvku na výživu pro rozvedeného manžela je pouze fakultativní (§ 

757 odst. 1 písm. c) a její neuzavření nebrání rozhodnutí o rozvodu manželství podle § 

757. Stejně tak však tato skutečnost nebrání tomu, aby taková dohoda byla uzavřena 

později či bylo později rozhodováno v této věci soudně. Vyživovací povinnost může 

totiž nastoupit kdykoli po rozvodu manželství, podle toho jak nastupují a zase odpadají 

její předpoklady. Zároveň se jedná o institut spíše výjimečný.15

Povinnou součástí je naopak dohoda o úpravě bydlení manželů pro dobu 

po rozvodu (jedná se především o vypořádání právního titulu bydlení) a dohoda 

o úpravě majetkových poměrů (§ 757 odst. 1 písm. c). Poměrně obecná formulace 

obsahu druhé jmenované dává prostor pro vyřešení jakýchkoliv vzájemných závazků 

mezi manžely, byť především půjde o vypořádání společného jmění manželů 

(samozřejmě vyjma případů, kdy si manželé sjednali oddělená jmění, či jejich jmění 

zrušil soud).

V případě, že manželé uzavřenou dohodou nevyčerpají celý obsah společného 

jmění, není to důvodem neplatnosti takové dohody (§ 738 odst. 2), ani překážka 

v postupu podle § 757. Zároveň však bude mimořádně vhodné, aby dohoda upravovala 

nejen všechny stávající majetkové vztahy, ale aby také upravila postup pro vztahy, které 

teprve vzniknou. Mezi uzavřením dohody a právní mocí rozhodnutí o rozvodu uplyne 

zpravidla dlouhá doba, během níž se může v majetkové sféře manželů hodně změnit. 

                                                
14 Soud uvedené dohody neschvaluje, nezkoumá, pouze zjišťuje, že byly uzavřeny.
15 K tomu podrobněji kapitola 1.6.
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Od věci není rovněž sjednání určité generální vypořádací klauzule, která se uplatní 

na všechny případy, které smlouva výslovně neupraví.

V případě, že taková generální klauzule chybí a určité majetkové vztahy 

se po čase přece objeví, je možné sjednat dodatek k původní dohodě a jako poslední 

záchytná síť působí nevyvratitelná právní domněnka v § 741 (viz kapitolu 1.4.). 16

Účinnost dohod nastává až s právní mocí rozsudku o rozvodu manželství 

(§ 738). Zároveň se musí jednat o rozvod manželství právě podle § 757, jinak by vůbec 

nebyly platné.17

1.3. TVRDOSTNÍ KLAUZULE

Existují dvě výjimky z pravidla, že soud manželství rozvede, pokud zjistí jeho 

kvalifikovaný rozvrat. Jsou to tzv. tvrdostní či antidiskriminační klauzule a za pevně 

daných okolností svědčí buď nezletilému dítěti, nebo jednomu z manželů.

a) Tvrdostní klauzule ve prospěch nezletilého dítěte

Toto ustanovení zakazuje soudu, aby rozvedl manželství, pokud by to bylo 

v rozporu se zájmem nezletilého nikoli plně svéprávného dítěte,18 přičemž tento rozpor 

je dán zvláštními okolnostmi (§ 755 odst. 2 písm. a). Tato poslední podmínka je přitom 

klíčová, neboť nepostačuje, že si dítě rozvod nepřeje, že rozvod není v jeho zájmu, 

zájem dítěte musí být kvalifikovaný. Zvláštní důvody, které zájem dítěte takto 

kvalifikují, budou nejčastěji zdravotní.19

Je zřejmé, že manželství, které bude takto uměle zachováno, již nejspíše nebude 

plnohodnotné, přesto však v těchto výjimečných situacích musí převážit zájem 
                                                
16 NOVOTNÝ, P., IVIČIČOVÁ, J., SYRŮČKOVÁ, I., VONDRÁČKOVÁ, P.: Nový občanský zákoník: 
rodinné právo. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014, str. 38
17 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 6. 2001, sp. zn. 30 Cdo 257/2001
18 Zákon dále pro tento případ stanoví, že zájem dítěte na zachování manželství soud zjistí také dotazem 
u opatrovníka dítěte, kterého soud jmenoval v řízení o úpravu poměrů k dítěti na dobu po rozvodu
(§ 755 odst. 2 písm a). Toto řízení rozvodovému řízení předchází a nemůže danou otázku řešit, protože 
pokud by soud péče o nezletilé došel k závěru, že manželství rozvedeno být nemá a návrh na určení 
úpravy poměrů k dítěti na dobu po rozvodu by zamítl, došlo by k odepření spravedlnosti. Tím je tato 
konstrukce vyloučena.
Soud péče o nezletilé tedy standardně rozhodne, byť z odůvodnění jeho rozhodnutí již může vyplývat, 
že rozvod by v rozporu s kvalifikovaným zájmem dítěte byl, a soud, který vede řízení o rozvod, pak nechá 
opatrovníka vypracovat novou zprávu na základě aktuálních skutečností. Je totiž také nutné počítat 
s časovým odstupem mezi oběma řízeními a připustit možnost, že poměry v rodině se mohly za tu dobu 
změnit. HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. 
Rodinné právo (§ 655 – 975) Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 451
19 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol., Občanský zákoník. Komentář. 
Svazek II. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 226
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na zachování alespoň některých jeho jednotlivých funkcí, jakými je funkce ekonomická 

a funkce péče o dítě.

b) Tvrdostní klauzule ve prospěch jednoho z manželů

I tvrdostní klauzule ve prospěch jednoho z manželů má pro své užití několik 

striktních podmínek. Za prvé rozvrat manželství nesmí být převážně zapříčiněn 

porušováním manželských povinností takto chráněného manžela (§ 755 odst. 2 písm. b). 

Manželské povinnosti jsou stanoveny v § 678 OZ následovně: „Manželé si jsou 

navzájem povinni úctou, jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svou 

důstojnost, podporovat se, udržovat rodinné společenství, vytvářet zdravé rodinné 

prostředí a společně pečovat o děti.“

Další podmínkou je, že rozvod by tomuto manželu způsobil zvlášť závažnou 

újmu (§ 755 odst. 2 písm. b), a to především osobní, byť nezřídka i majetkovou.20 Újma 

může například spočívat ve ztrátě pomoci jiné osoby, na kterou je manžel odkázán, 

či ve ztrátě bydlení, přičemž možnost nalezení nového je pro něj značně ztížená. 

Rozhodně tedy nebude postačovat fakt, že manžel přijde o polovinu svého majetku 

v rámci vypořádání společného jmění manželů.21

K této podmínce se váže ještě další, a sice že jsou zde mimořádné okolnosti, 

které prospívají zachování manželství (§ 755 odst. 2 písm. b). Ty mohou spočívat 

například ve vysokém věku chráněného manžela, jeho nemoci, zvýšení nákladů 

na život, pracovní nezpůsobilosti apod.22

Poslední podmínka limituje ochranu časově, když stanoví, že ji není možné 

poskytnout, pokud spolu manželé již tři roky nežijí (§ 755 odst. 2 písm. b). V takové 

situaci byla dostatečně prokázána samostatnost každého z manželů, a tak se žádný 

z nich tvrdostní klauzule dovolávat nemůže.

Stejně jako v předchozím případě, i v tomto se jedná o výjimečnou situaci, kdy 

zájem chráněného manžela na zachování alespoň určitých funkcí manželství převažuje 

nad zájmem druhého manžela na rozvodu rozvráceného manželství.

                                                
20 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol., Občanský zákoník. Komentář. 
Svazek II. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 227
21HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné 
právo (§ 655 – 975) Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 451
22 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol., Občanský zákoník. Komentář. 
Svazek II. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. str. 227
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Pro úplnost je vhodné poznamenat, že občanský zákoník již neobsahuje 

podmínku nesouhlasu manžela s rozvodem. Soud tedy musí předpoklady pro užití 

daného ustanovení zkoumat sám, i za situace, kdy oba manželé s rozvodem souhlasí.23

1.4. MAJETKOVÁ PRÁVA A POVINNOSTI ROZVEDENÝCH MANŽELŮ

Majetková práva a povinnosti se budou po rozvodu manželství spravovat 

dohodou mezi manželi, rozvedenými manželi (§ 765 odst. 1) či budoucími manželi 

(§ 716 ve spojení s § 718 odst. 2), rozhodnutím soudu (§ 765 odst. 2), anebo na základě 

nevyvratitelné právní domněnky (§ 741). Může jít také o kombinaci těchto možností.24

Takto bude vypořádáno nejen společné jmění manželů, ale také všechny ostatní 

majetkové vztahy mezi manžely. O bydlení manželů po zániku manželství a o případné 

vyživovací povinnosti mezi nimi bude hovořeno zvlášť.

Zákon preferuje úpravu dohodou. Bude-li se jednat o rozvod podle § 757, pak ji 

dokonce vyžaduje jako zákonný předpoklad postupu podle tohoto ustanovení. O této 

dohodě již bylo částečně hovořeno v kapitole 1.1.

Je však třeba doplnit, že úprava majetkových vztahů mezi manželi po rozvodu 

se může řídit také dohodou, kterou uzavřeli manželé ještě za trvání manželství 

či snoubenci ještě před jeho vznikem pro případ zániku manželství (§ 718 odst. 2).

Obsahově může být tato smlouva velice podobná smlouvám, které se uzavírají, 

až když k rozvodu manželství došlo či brzy dojde. Dá se však předpokládat, že smlouva 

podle § 718 odst. 2 bude upravovat spíše obecná pravidla, jak se má v případě zániku 

manželství postupovat, zatímco smlouvy uzavírané později budou mít podobu 

vypořádání konkrétních položek.25

Z hlediska formy bude dohoda podle § 718 odst. 2 specifická v tom, že zákon 

pro ni požaduje formu veřejné listiny (§ 716 odst. 2). Pro ostatní dohody o vypořádání 

majetkových vztahů mezi manželi zákon zásadně žádnou formu nepožaduje.26

                                                
23 NOVOTNÝ, P., IVIČIČOVÁ, J., SYRŮČKOVÁ, I., VONDRÁČKOVÁ, P.: Nový občanský zákoník: 
rodinné právo. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014, str. 35
24 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 3. 2011, sp. zn. 31 Cdo 1038/2009
25 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné 
právo (§ 655 – 975) Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 233
26 Francová tuto úpravu považuje za krok zpět a poukazuje na nedostatek právní jistoty. FRANCOVÁ, 
M., DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, J.: Rozvody, rozchody a zánik partnerství. 3. vyd. Praha: Wolters 
Kluwer, a. s., 2014, str. 56
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Požadavek písemné formy je však stanoven pro případy, kdy je smlouva 

uzavírána za trvání manželství, anebo kdy je předmětem vypořádání věc, pro jejíž 

převod zákon vyžaduje písemnou formu (§ 739 odst. 1).

Stejně tak bude nutné dodržet určitou formu v případech, kdy bude dohoda 

součástí právního jednání, pro něž je určitá forma stanovena. Jako je tomu například 

v případě dohod podmiňujících postup podle § 757, který požaduje, aby dohody byly 

písemné a s úředně ověřenými podpisy.

Jak již bylo uvedeno, dohoda je vždy účinná ke dni zániku společného jmění 

manželů (§ 738). To je v tomto případě ke dni rozvodu manželství. Pokud smlouva byla 

uzavřena až po zániku manželství, nastanou tedy její účinky zpětně ke dni, kdy bylo 

manželství rozvedeno. Výjimkou je případ, kdy je předmětem vypořádání věc, která 

se zapisuje do veřejného seznamu, pak nabývá dohoda právních účinků v části týkající 

se této věci zápisem do veřejného seznamu (§ 738).

O vypořádání majetkových vztahů může také rozhodnout soud. 27 Pravidla 

pro rozhodování soudu o vypořádání společného jmění jsou stanovena v § 742.

Tak za prvé se stanoví, že podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou 

stejné (§ 742 odst. 1 písm. a). Tím je stanoven výchozí bod pro určování podílů 

manželů.  Dalšími pravidly může být modifikován a ve výsledku pak podíly manželů 

být shodné nemusí (viz níže).28 Bude se však jednat o případy spíše výjimečné.29 Tato 

rozdílná výše pak může být stanovena zlomkem, procentem nebo přikázáním určité věci 

jen jednomu z manželů, aniž by ten byl povinen k finančnímu vypořádání s druhým 

manželem.30

Každý z manželů nahradí, co bylo z jejich společného jmění vynaloženo 

na výlučný majetek tohoto druhého manžela (§ 742 odst. 1 písm. b). Je přitom nutné 

                                                
27 Řízení je vedeno pouze na návrh, který může podat, kterýkoli z rozvedených manželů (§ 765 odst. 2) 
Soud návrhy účastníků není vázán, co se týče způsobu rozhodování (§ 153 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, dále jen „OSŘ“), může ale rozhodnout pouze o majetku, který mu byl k vypořádání 
navržen.
V žalobě, či ve vyjádření žalovaného, bude potřeba také uvést, co žádá který z manželů nahradit z důvodu 
vynaložení na společný majetek z výlučného majetku jednoho z manželů. O tom by soud bez návrhu 
rozhodovat nemohl. FRANCOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, J.: Rozvody, rozchody a zánik 
partnerství. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 57
28 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné 
právo (§ 655 – 975) Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 375
29 FRANCOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, J.: Rozvody, rozchody a zánik partnerství. 3. vyd. 
Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 62
30 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 10. 2001, sp. zn. 22 Cdo 2914/99
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brát do úvahy vzájemnou vyživovací povinnost mezi manželi (§ 697). Do výlučného 

majetku totiž spadají také věci osobní potřeby manžela (§ 709 odst. 1 písm. a), 

avšak jsou-li na tyto věci vynaloženy prostředky spadající do společného jmění, bude se 

často jednat toliko o plnění vyživovací povinnosti. Samozřejmě tak tomu nebude vždy 

a u věcí nikoliv obvyklé osobní potřeby (např. drahý kožich) nebo věcí mající 

mimořádnou hodnotu (např. vědecká knihovna), bude potřeba vynaložené prostředky 

nahradit.31

Vždy bude tedy potřeba postupovat individuálně a rozlišovat mezi případy, 

kdy bylo společné jmění vynaloženo např. na nadměrnou konzumaci alkoholu, a naopak 

případy, kdy bylo vynaloženo např. na léčbu závažného onemocnění jednoho 

z manželů. Je samozřejmé, že právo na náhradu bude dáno jen v prvním případě. 

Ve druhém by pak bylo možné na základě vzájemné vyživovací povinnosti mezi 

manželi vynaložit na tento účel dokonce i výlučný majetek druhého manžela.32

Dále má každý z manželů právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého 

výlučného majetku vynaložil na společný majetek (§ 742 odst. 1 písm. c). Bude 

se jednat o prostředky na pořízení společného majetku, jeho uchování, zhodnocení 

apod. Mělo by tedy dojít ke zvýšení společného majetku nebo k tomu, že se prostředky 

ze společného jmění nepoužily, ačkoli by se jinak použít musely, tedy k úspoře.33

To, že bylo na základě smlouvy rozšířeno společné jmění o doposud výlučný 

majetek jednoho z manželů, nelze považovat za vnos ve smyslu § 742 odst. 1 písm. c. 

Má-li být tato skutečnost při vypořádání zohledněna, pak jen v rámci § 742 

odst. 1 písm. f, tedy přihlédnutí k tomu, jak se který z manželů zasloužil o nabytí 

majetkových hodnot spadajících do společného jmění (viz níže).34

Hodnota, jak výhradního majetku jednoho manžela vynaloženého na majetek 

společný, tak společného vynaloženého na majetek výhradní, se započítává snížená 

nebo zvýšená podle toho, jak se ode dne vynaložení majetku do dne, kdy společné 

jmění zaniklo, zvýšila nebo snížila hodnota té součásti majetku, na niž byl náklad 

                                                
31 Zhodnocení Nejvyššího soudu ze dne 3. 2. 1972, sp. zn. Cpj 86/71
32 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné 
právo (§ 655 – 975) Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 376
33 Tamtéž, str. 378
34 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 1. 2014, sp. zn. 22 Cdo 3505/2013
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vynaložen (§ 742 odst. 2). Toto pravidlo je v občanském zákoníku novinkou, avšak 

velmi potřebnou a vítanou.35

Dalším pravidlem, které zákon stanoví, je nutnost přihlédnout k potřebám 

nezaopatřených dětí. Bude se jednat spíše o kvalitativní hledisko, na jehož základě 

se bude určovat, které konkrétní věci připadnou konkrétnímu manželu. Jeho smyslem 

není, aby manžel, který dostane nezaopatřené dítě do péče, měl pouze na tomto základě 

větší podíl na vypořádání společného jmění.36

Na druhou stranu bude spravedlivé zvýšit podíl manžela, který bude pečovat 

o nezaopatřené dítě, o hodnotu věcí, které budou sloužit pouze potřebám dítěte a jejich 

životnost je omezená na dobu, než dítě odroste (např. dětský kočárek).37

Ke zvýšení podílu manžela, kterému bylo svěřeno nezaopatřené dítě, bude také 

možné přistoupit tam, kde povaha majetku neumožňuje vypořádání na stejně velké 

podíly.38

Zákonným kritériem, k němuž je nutno rovněž přihlédnout, je také to, 

jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou 

domácnost (§ 742 odst. 1 písm. e). Stejně tak se přihlíží k nedostatku této péče (např. 

v případě domácího násilí).39

Ve výjimečných případech může toto hledisko zavdat důvod pro stanovení 

nerovných podílů na vypořádání společného jmění. Například pokud jeden z manželů 

opustí rodinou domácnost ještě za trvání manželství a o potřeby rodiny nepečuje 

žádným způsobem.40

Ve většině případů však bude uvedené hledisko kompenzováno jiným, a sice 

tím, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot 

náležejících do společného jmění (§ 742 odst. 1 písm. f).

Ani toto hledisko samo o sobě nezavdává důvod pro nerovnost vypořádacích 

podílů. Takový důvod je dán až v případě zvýšeného úsilí jednoho z manželů na nabytí 

                                                
35 Srov. např. FRANCOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, J.: Rozvody, rozchody a zánik 
partnerství. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 59
36 Zhodnocení Nejvyššího soudu ze dne 3. 2. 1972, sp. zn. Cpj 86/71
37 Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 1965, sp. zn. Prz 51/65
38 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné 
právo (§ 655 – 975) Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 383
39 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2012, sp. zn. 22 Cdo 1137/2012
40 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné 
právo (§ 655 – 975) Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 384
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či udržení majetku značné hodnoty, 41 jako příklad může sloužit případ světově 

úspěšného sportovce. 42 Ve většině případů jsou poslední dvě hlediska vzájemně 

kompenzována, coby důsledek dělby činností mezi manžely, která je kolikrát nezbytná 

pro zachování fungujícího manželství.43

Poslední možností, jak mohou být majetková práva a povinnosti mezi 

rozvedenými manželi vypořádána, je nástup nevyvratitelné právní domněnky v § 741. 

Tato se však vztahuje pouze na majetkové hodnoty spadající do společného jmění 

manželů.44

Účinky této právní domněnky nastupují ze zákona, jestliže se na svých 

majetkových poměrech bývalí manželé nedohodli, ani nepodali návrh na rozhodnutí 

soudu v této věci do tří let od rozvodu manželství. Předpokládá se, že po třech letech 

jsou již majetkové poměry manželů velmi pravděpodobně uspořádány.45 Tyto účinky 

jsou následující.

Ty hmotné věci movité, které pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné 

domácnosti užívá výlučně jako vlastník jen jeden z manželů, jsou v jeho vlastnictví (§ 

741 písm. a). Pokud však jde o finanční hotovost či jiné věci za účelem uchování 

hodnoty, jejich držba nepředstavuje užívání ve smyslu tohoto ustanovení a ke vzniku 

vlastnictví pouze jednoho bývalého manžela nedochází.46

Pojem rodiny bude pro účely tohoto ustanovení třeba vykládat spíše šířeji, nikoli 

však neomezeně. V jednotlivých případech bude třeba posuzovat intenzitu vztahu 

a blízkost osob.47

Ostatní hmotné věci movité a také věci nemovité jsou ve spoluvlastnictví48 obou 

rozvedených manželů, přičemž jejich podíly jsou stejné (§ 741 písm. b).

                                                
41 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2005, sp. zn. 22 Cdo 1781 2004
42 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 1. 2001, sp. zn. 22 Cdo 2433/99
43 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné 
právo (§ 655 – 975) Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 386
44 Tamtéž,  str. 475
45 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol., Občanský zákoník. Komentář. 
Svazek II. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 198
46 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 6. 2012, sp. zn. 28 Cdo 611/2011
47 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné 
právo (§ 655 – 975) Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 369
48 Zřejmě nedopatřením se do ustanovení dostal pojem, který současná terminologie nezná, tedy 
„podílové spoluvlastnictví“, není ale důvod pochybovat, že se má na mysli pojem spoluvlastnictví, jak jej 
upravuje § 1115. HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský 
zákoník II. Rodinné právo (§ 655 – 975) Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 369
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Ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy pak také náleží společně oběma 

a jejich podíly jsou stejné (§ 741 písm. c).

1.5. BYDLENÍ PO ZÁNIKU MANŽELSTVÍ ROZVODEM

Po zániku manželství je zpravidla třeba řešit, kdo zůstane bydlet v domě nebo 

bytě, ve kterém se nacházela rodinná domácnost manželů. Zákon samozřejmě 

upřednostňuje, aby se na tom manželé dohodli. Taková dohoda může být součástí 

předmanželské smlouvy, předrozvodové smlouvy, či může rozvod manželství 

následovat.49V případě rozvodu podle § 757 je podmínkou k postupu podle tohoto 

ustanovení. Pokud se na jeho řešení manželé nedohodnou, rozlišuje zákon řešení pro tři 

různé konstelace, ve kterých se mohou rozvedení manželé nacházet.

První možnou situací je, že oběma manželům svědčí k domu nebo bytu stejné 

či společné právo (jedná se např. o spoluvlastnictví či společný nájem). V takovém 

případě bude zrušeno právo toho z bývalých manželů, na němž lze spravedlivě 

požadovat, aby dům nebo byt opustil (§ 768).50

Kritériem bude, komu z rozvedených manželů bylo do péče svěřeno nezletilé 

nikoli plně svéprávné dítě, o něž manželé pečovali (dále jen „svěřené dítě“), stanovisko

pronajímatele nebo osoby v obdobném postavení (§ 768), ale také další relevantní

okolnosti, kterými můžou být příčiny rozvratu manželství, sociální a majetkové poměry 

bývalých manželů, jejich zdravotní stav, či to, který z manželů se o získání bytu více 

zasloužil.51 Při tom všem je zájem nezletilého dítěte vždy prvořadý a musí být soudem 

upřednostněn.52

Za ztracené právo zpravidla náleží náhrada (§ 768 odst. 1). Ta může mít formu

náhradního bydlení v případě, že manžel, který má odejít, toto nové bydlení potřebuje. 

Dokud mu bývalý manžel náhradní bydlení nezajistí, není možné na něm žádat, 

aby z původního domu nebo bytu odešel (§ 768 odst. 2).

Pokud by se však zjistilo, že není možné bytovou potřebu uspokojit 

jinde, než v předmětném domě nebo bytě, a to z toho důvodu, že rozvedený manžel má 

                                                
49 HRUŠÁKOVÁ, M, KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Rodinné právo. 1. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2015, str. 101
50 Návrh u soudu může podat kterýkoli z rozvedených manželů a soud sám rozhodne, zdali zruší právo 
žalujícího nebo žalovaného. Jedná se totiž o případ, kdy soud návrhem vázán není, protože zákon stanoví 
způsob, jakým má ve věci rozhodnout (§ 153 OSŘ).
51 Rozhodnutí  Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 1969, sp. zn. 5 Cz 45/68
52 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2008, sp. zn. 26 Cdo 1407/2006
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v péči svěřené dítě nebo dítě nezaopatřené, které s ním žije, může být v jeho prospěch 

založeno právo bydlení (§ 768 odst. 2). Takové právo může trvat pouze po dobu, 

než toto dítě nabude trvale schopnost samo se živit, a musí být vždy za úplatu, 

která bude srovnatelná s nájemným v místě obvyklým (§ 767 odst. 2).

Může také nastat případ, že manžel, jenž dům nebo byt opustil, nové bydlení 

zajistit nepotřebuje. Pak mu bude náhrada poskytnuta v penězích, buď v podobě 

jednorázového plnění či ve splátkách, popř. ve formě příspěvků na cenu nového 

bydlení.53

Náhrada nemusí být za určitých okolností vůbec přiznána a to např. v situacích, 

kdy již v rámci vypořádání společného jmění manželů došlo k vyrovnání či když 

už náhrada byla poskytnuta. Rozvedený manžel pak musí opustit dům či byt do jednoho 

roku (§ 768 odst. 2).

Odlišná je situace, kdy manželům nesvědčí stejné nebo společné právo k domu 

nebo bytu (např. vlastníkem je pouze jeden z manželů). Tehdy bude povinností 

rozvedeného manžela se slabším právem, aby obydlí opustil (§ 769).54 Právo na náhradu 

nevzniká, avšak obdobně platí, že je-li to přiměřené poměrům manžela se slabším 

právem k domu či bytu, zejména proto, že pečuje o svěřené dítě, nebo o dítě 

nezaopatřené, které s ním žije, může být v jeho prospěch zřízeno právo bydlení 

za stejných podmínek jako v předchozím případě (§ 768 odst. 2).

Konečně v situaci, kdy právo k domu nebo bytu jednoho manžela bylo odvozeno 

od práva druhého (např. proto, že vlastníkem jsou rodiče jednoho z nich), bude mít 

povinnost vystěhovat se ten z rozvedených manželů, který své právo odvozoval 

od druhého (§ 770). 55, 56

1.6. VÝŽIVNÉ ROZVEDENÉHO MANŽELA

Výživné rozvedeného manžela upravuje občanský zákoník v § 760 odst. 1 

následovně: „Není-li rozvedený manžel schopen sám se živit a tato jeho neschopnost má 

svůj původ v manželství nebo v souvislosti s ním, má vůči němu jeho bývalý manžel 
                                                
53 Důvodová zpráva k § 768 - 770. Dostupná také z: 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
54 Návrh, aby soud o této povinnosti rozhodl, podává ten rozvedený manžel, který má k domu nebo bytu 
právo vlastnické nebo jiné věcné právo, popřípadě výhradní právo nájemní nebo jiné závazkové právo.
55 Soud o tom rozhodne na návrh toho, kdo má k domu nebo bytu věcné nebo závazkové právo, od 
kterého je právo druhého manžela odvozeno (§ 769).
56 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné 
právo (§ 655 – 975). Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 484 a násl.
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v přiměřeném rozsahu vyživovací povinnost, lze-li to na něm spravedlivě požadovat, 

zejména s ohledem na věk nebo zdravotní stav rozvedeného manžela v době rozvodu 

nebo skončení péče o společné dítě rozvedených manželů.“

Základním předpokladem je tedy stav odkázanosti jednoho z manželů na výživu. 

Tento stav je v literatuře vykládán jako neschopnost uspokojovat všechny své potřeby 

samostatně, tedy z vlastních příjmů. Tyto příjmy mohou pocházet z vlastní práce, 

majetku, ale i dávek pojistného (např. starobní důchod, peněžitá pomoc v mateřství) 

i nepojistného systému (např. dávek státní sociální podpory).57

Podmínka, že stav odkázanosti musí mít původ v manželství nebo v souvislosti 

s ním, je v občanském zákoníku novinkou, avšak opodstatněnou dosavadní soudní 

praxí 58 i odbornou literaturou. 59 Například se může jednat o ztrátu kvalifikace 

v důsledku péče o děti a domácnost. 60 V současné době přibývá takových případů, 

ekonomicky úspěšných mužů, kteří se za účelem nových manželství rozvádí se svými 

stávajícími manželkami. Tyto však během trvání manželství měly na starost převážnou 

část péče o rodinu (vzhledem k vytíženosti jejich manželů) a jejich kariéra musela jíst 

stranou.61

Z odborné literatury vyplývá, že uvedené znění zákona mnohé teoretiky poněkud 

zmátlo. Hrušáková vykládá pojem spravedlivosti s ohledem na kritéria věku a zdraví 

jako relevantní skutečnost, kterou je třeba zkoumat na straně povinného.62 Naproti tomu 

Elischer nepovažuje uvedené za samostatný předpoklad, ale „spíše korektiv, který má 

usměrnit soudcovskou úvahu o tom, zda je namístě výživné přiznat či nikoli.“ Sám 

pojmenovává tento předpoklad jako „spravedlivý důvod“, což koresponduje s jeho 

                                                
57 Srov. např. HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník 
II. Rodinné právo (§ 655 – 975) Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1054
58 HRUŠÁKOVÁ, M, KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Rodinné právo. 1. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2015, str. 97
59 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné 
právo (§ 655 – 975) Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 465
60Ani rozvedený rodič pečující o dítě do 4 let věku přitom nemůže být nucen, aby ukončil rodičovskou 
dovolenou. KOVÁŘOVÁ, D.: Vyživovací povinnost po rekodifikaci. 1. vyd. Praha: Leges, 2014, str. 68
61 FRANCOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, J.: Rozvody, rozchody a zánik partnerství. 3. vyd. 
Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 35
62 HRUŠÁKOVÁ, M, KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Rodinné právo. 1. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2015, str. 98; HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: 
Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655 – 975) Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014,  str. 464
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výkladem. 63 Elischerovi dává za pravdu nejen smysl ustanovení, ale také důvodová 

zpráva, ve které je uvedené vysvětleno totožně.64

Samozřejmě i na právo na výživné se vztahují obecná ustanovení o zákazu 

zjevného zneužití práva (§ 8) a požadavku souladu jeho přiznání s dobrými mravy (§ 2 

odst. 3). Z judikatury např. vyplývá, že v rozporu s dobrými mravy by bylo přiznání 

výživného rozvedenému manželu, který o pracovní příležitost přišel v důsledku vlastní 

trestné činnosti65 či který porušil manželský slib věrnosti. Je přitom lhostejno, zda druhý 

manžel porušil manželskou věrnost taktéž a ještě dříve.66 Jako v rozporu s dobrými 

mravy jsou také zamítány nároky vznášené mnoho let po rozvodu.67 Přesto je třeba míti 

na paměti, že doba, kdy je možno právo uplatnit, omezena není a každý případ je nutno 

posuzovat individuálně.

Zákon dále v § 760 odst. 2 uvádí celý výčet skutečností, na které musí soudy 

při svém rozhodování vzít zřetel. Za prvé je zde hledisko doby, po kterou manželství 

trvalo, i doby, která uplynula od rozvodu. Je totiž přirozené, že pokud manželství trvalo 

mnoho let, stalo se pro manžela schématem, jemuž přizpůsobil svůj ekonomický život 

a jež pro něj bylo předvídatelné.68 Naopak pokud manželství trvalo krátce, či pokud 

od rozvodu uplynula delší doba, bude převažovat zájem na zachování faktického stavu, 

tedy že vztahy mezi manželi byly rozvodem zpřetrhány.

Dále se posuzuje, zda si manžel neopatřil přiměřené zaměstnání, přestože mu 

v tom nebránila závažná překážka či mohl výživu zajistit řádným hospodařením 

s vlastním majetkem. Závažné překážky mohou být charakteru subjektivního (věk, 

zdravotní stav, kvalifikace) i objektivního (situace na pracovním trhu). 69 Není 

ale možné na rozvedeném manželu žádat, aby se zbavoval majetku, který mu zajišťuje 

přiměřený životní standard.70

                                                
63 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol., Občanský zákoník. Komentář. 
Svazek II. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 241
64 Důvodová zpráva k § 760. Dostupná také z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-
zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
65 KOVÁŘOVÁ, D.: Vyživovací povinnost po rekodifikaci. 1. vyd. Praha: Leges, 2014, str. 69
66 Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. 1. 2004, sp. zn. 10 Co 150/2004
67 KOVÁŘOVÁ, D.: Vyživovací povinnost po rekodifikaci. 1. vyd. Praha: Leges, 2014, str. 71
68 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol., Občanský zákoník. Komentář. 
Svazek II. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 243
69 KOVÁŘOVÁ, D.: Vyživovací povinnost po rekodifikaci. 1. vyd. Praha: Leges, 2014, str. 68
70 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol., Občanský zákoník. Komentář. 
Svazek II. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 244
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Nemravné by rovněž bylo přiznání výživného rozvedenému manželu, který 

se vůči druhému rozvedenému manželu nebo osobě mu blízké dopustil činu povahy 

trestného činu. Znění zákona tak počítá například i s případy, kdy byl manžel zproštěn 

obžaloby pro nedostatek deliktní způsobilosti71 či nebyl stíhán, neboť nebyl udělen 

souhlas s trestním stíháním.72

Na tomto místě zákon rovněž zohledňuje okolnost jdoucí případně k dobru 

oprávněného, a sice hledisko podílu na péči o rodinnou domácnost, které je typicky 

relevantní pro ekonomické vztahy mezi manžely. Zákon také přikazuje zohlednit 

všechny důvody, které dosahují obdobné závažnosti jako důvody v uvedené v § 760 

odst. 2.73

Jak vyplývá z obecných ustanovení o výživném (§ 910 a násl.), jsou dalšími 

okolnostmi, které je třeba na straně povinného rozvedeného manžela posuzovat, jeho 

schopnosti, možnosti a majetkové poměry. Schopnosti představují subjektivní aspekty 

jeho situace (opět je to např. věk, zdravotní stav, kvalifikace), možnosti ty objektivní 

(tj. potencialita jeho příjmů, situace na trhu práce, zda má povinný možnost 

rekvalifikace apod.) a majetkové poměry představují movitý a nemovitý majetek, který 

povinný má. Toto hledisko pamatuje na situace, kdy povinný dokládá pouze nepatrné 

příjmy, ale zohlednění jeho majetkových poměrů vrhá zcela jiné světlo na jeho 

skutečnou ekonomickou situaci.74

Rozsah výživného je stanoven jako rozsah přiměřený (§ 760). Termín 

přiměřenosti je v literatuře vykládán především relativně k ostatním vyživovacím 

povinnostem, a sice coby rozsah nižší, než v jakém poskytuje výživu manžel manželu 

za trvání manželství (oba mají právo na zásadně stejnou životní úroveň) či nežli je 

                                                
71 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol., Občanský zákoník. Komentář. 
Svazek II. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 244
72 HRUŠÁKOVÁ, M, KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Rodinné právo. 1. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2015, str. 99
73 Pavlíček poslední jmenované problematizuje a tvrdí, že není zřejmé, zda se „obdobná závažnost“ 
vztahuje pouze k okolnosti činu povahy trestného činu (který zkoumané skutečnosti v zákonném výčtu 
předchází), či k celému výčtu. Podle mého názoru tak činí zbytečně, neboť „obdobně závažný důvod“ je 
ve výčtu skutečností, na něž má být vzat zřetel, uveden samostatně pod písmenem e), nikoli jako dovětek, 
kteréhokoli z bodů. Ostatně i Pavlíček tento výklad sám připouští, avšak uzavírá, že rozhodné bude 
posouzení v soudní praxi. S tímto názorem se neztotožňuji. ŠÍNOVÁ, R., ŠMÍD, O., JURÁŠ, M. a kol.: 
Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého. 1. vyd. Praha: 
Leges, 2013, str. 221
74 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol., Občanský zákoník. Komentář. 
Svazek II. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 241 a 568 a násl.
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slušná výživa, jakou jsou povinny poskytovat děti svým rodičům, a zároveň vyšší 

než pouhé pokrytí nezbytných životních potřeb.75

Výjimkou z právě uvedených pravidel je tzv. sankční výživné, kdy soud

rozhoduje o výživném ve výši, která zajišťuje zásadně stejnou životní úroveň pro oba 

bývalé manžele. O sankční výživné může žádat manžel, který rozvrat manželství 

převážně nezapříčinil nebo s rozvodem nesouhlasil a kterému byla rozvodem způsobena 

závažná újma (§ 762). Tento institut stojí samostatně a neváže se na rozvod manželství 

s tzv. tvrdostní klauzulí (tj. rozvod podle § 755 odst. 2),76 nicméně již z rozhodnutí 

soudu o rozvodu manželství a ze soudního spisu řízení, které mu předcházelo, by mělo 

být zřejmé, že oprávněný manžel rozvod převážně nezapříčinil a v čem spočívá jeho 

závažná újma.77

Sankční výživné je možné přiznat pouze na dobu přiměřenou okolnostem, 

nejdéle však po dobu tří let od rozvodu (§ 762), tj. od právní moci rozhodnutí 

o rozvodu, nikoli od podání žaloby. Avšak po uplynutí takové doby, jsou-li k tomu 

splněny předpoklady, je možno úspěšně žalovat na běžné výživné v přiměřeném 

rozsahu.78

Kovářová v souvislosti se sankčním výživným polemizuje nad šancemi, 

že situace, která svědčí přiznání tohoto výživného, nastane. Poukazuje na fakt, že žádný 

z manželů nebude ochoten přijmout tvrzení, že příčiny rozvratu jsou převážně na jeho 

straně, a že manželé často shodně uvádí, že příčinou rozvratu se stala rozdílnost povah 

a zájmů obou manželů. 79 Mám za to, že žádná z popsaných skutečností přiznání 

sankčního výživného sama o sobě nevylučuje, neboť ani z jedné z nich nevyplývá, 

že by nebyla pravda, že se jeden z manželů na rozvratu převážně nepodílel. Není totiž 

třeba, aby se druhý manžel na rozvratu převážně podílel a už teprve ne, aby to účastníci 

shodně tvrdili. I v popsaných případech, jsou-li dány ostatní podmínky, které je nutno 

kumulativně splnit, může být tedy sankční výživné přiznáno a ustanovení proto není 

třeba shledávat problematickým.

                                                
75 Srov. např. HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník 
II. Rodinné právo (§ 655 – 975) Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 466
76 HRUŠÁKOVÁ, M, KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Rodinné právo. 1. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2015, str. 100
77 FRANCOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, J.: Rozvody, rozchody a zánik partnerství. 3. vyd. 
Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 34
78 Důvodová zpráva k § 762. Dostupná také z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-
zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
79 KOVÁŘOVÁ, D.: Vyživovací povinnost po rekodifikaci, 1. vyd. Praha: Leges, 2014, str. 70
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Novinkou je výslovné zakotvení pravidla, že pokud se rozvedený manžel 

dopustil vůči bývalému manželu jednání, které naplňuje znaky domácího násilí, nemá 

na sankční výživné právo, ač by jinak předpoklady pro jeho přiznání splňoval (§ 762 

odst. 2). Je otázkou, proč je takto limitováno pouze přiznání sankčního výživného.80

I v případě běžného výživného by zřejmě námitka domácího násilí obstála coby námitka 

rozporu s dobrými mravy. Zůstává však nejasné, jaký záměr zákonodárce sledoval, 

když u sankčního výživného tuto podmínku výslovně uvedl. Lze se domnívat, 

že se jedná pouze o nedopatření. Důvodová zpráva se omezuje na konstatování, 

že „výslovné zakotvení takového omezení je zcela na místě.“81

Výživné se plní v penězích, a sice v pravidelných dávkách splatných vždy 

na měsíc dopředu, manželé, popř. rozvedení manželé se však mohou dohodnout odlišně 

(§ 921). To znamená, že se mohou dohodnout na plnění naturálním, ale také 

na odbytném. Odbytné je nový právní pojem, který však pojmenovává známý institut 

jednorázové částky, jejímž zaplacením vyživovací povinnost zaniká (§ 761). Odbytné 

se může splatit najednou či ve splátkách.82

Jak již bylo naznačeno, zákon umožňuje a dokonce upřednostňuje, 

aby se manželé na výživném dohodli, byť odlišně od uvedených pravidel (§ 761). Ta 

se použijí, pokud se manželé nedohodnou a o výživném bude rozhodovat soud. 83

Rozvedení manželé si tak mohou sami stanovit výši výživného, formu i způsob 

splácení. I v situaci, která svědčí přiznání sankčního výživného, je možná odlišná 

dohoda manželů a je na úvaze oprávněného, zda o přiznání sankčního výživného 

požádá. K dohodě může dojít ještě za trvání manželství nebo i po rozvodu (§ 761). 

Může tak být např. součástí dohody o vypořádání společného jmění manželů84 a, vzdor 

znění zákona, zřejmě i tzv. předmanželské smlouvy. 85 Dohoda uzavřená za trvání 

                                                
80 Stejnou otázku si klade Elischer, avšak možné vysvětlení nepodává. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., 
FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol., Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. Praha: Wolters Kluwer, a. 
s., 2014, str. 252
81 Důvodová zpráva k § 762. Dostupná také z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-
zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
82 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol., Občanský zákoník. Komentář. 
Svazek II. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 248
83 Soud o výživném rozhoduje pouze na návrh oprávněného manžela (§ 761) a tento návrh nemůže 
překročit (§ 153 OSŘ).
84KOVÁŘOVÁ, D.: Vyživovací povinnost po rekodifikaci. 1. vyd. Praha: Leges, 2014, str. 67
85 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol., Občanský zákoník. Komentář. 
Svazek II. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 247
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manželství je tedy platná, avšak její účinnost je odložena se suspenzivní podmínkou 

zániku manželství.86

Dohoda nemusí být písemná, jakkoli je to s ohledem na právní jistotu vhodné,87

výjimkou jsou samozřejmě případy, kdy je dohoda součástí právního jednání, pro které 

je určitá forma stanovena. Zákon nestanovuje ani žádné požadavky na obsah takové 

dohody, bude však platit, že dohoda musí být v souladu s dobrými mravy a veřejným 

pořádkem.

Právo na výživné zaniká, jakmile odpadne některý z jeho předpokladů. Zákon 

explicitně uvádí, že zaniká, pokud potřebný manžel uzavře nové manželství (§ 763). 

V takovém případě nastupuje právo na výživné vůči novému manželovi (v rozsahu 

umožňujícím zásadně stejnou životní úroveň manželů). Tento vztah již mezi 

rozvedenými manželi znovu vzniknout nemůže. Pokud by bylo nové manželství rovněž 

rozvedeno, bylo by možné žádat výživné pouze po posledním bývalém manželovi.

Stejný účinek jako uzavření manželství, má vstup do registrovaného partnerství 

(§ 763), ale již žádná další forma soužití. Bylo by však na posouzení soudu, zda soužití 

s dalším partnerem nezakládá z hlediska vyživovací povinnosti bývalého manžela 

rozpor s dobrými mravy.

K tomu, že oprávněný již není odkázán na výživné, může ale také dojít jakkoli 

jinak a i v takových případech právo na výživné zanikne. Jedinou výjimkou by bylo 

právo na sankční výživné, u něhož není stav odkázanosti podmínkou.88

Právo na výživné zaniká také smrtí oprávněného či povinného coby právo 

(a jemu odpovídající povinnost) osobní povahy, která na dědice nepřechází.

Pokud se bývalí manželé dohodnou na plnění odbytného, zaniká jeho přijetím 

nárok na příspěvek na výživu rozvedenému manželovi jednou provždy (§ 761).

Konečně právo na sankční výživné zaniká po uplynutí doby stanovené soudem, 

která nemůže být delší než tři roky od právní moci rozsudku o rozvodu manželství 

(§ 762). Běžné výživné takové omezení nemá, ale doba, která od rozvodu uplynula, je 

jedním z kritérií, které je soud povinen vzít v úvahu při rozhodování o přiznání práva 

na výživné (§ 760 odst. 2).

                                                
86 Důvodová zpráva k § 761. Dostupná také z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-
zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
87 KOVÁŘOVÁ, D.: Vyživovací povinnost po rekodifikaci. 1. vyd. Praha: Leges, 2014, str. 66
88 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol., Občanský zákoník. Komentář. 
Svazek II. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 253 a násl.
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1.7. PŘÍJMENÍ ROZVEDENÉHO MANŽELA

Rozvedený manžel, který přijal příjmení druhého manžela, se může rozhodnout, 

že přijme zpět příjmení, které nosil v okamžiku uzavírání manželství. To platí obdobně 

i pro toho rozvedeného manžela, který ke společnému příjmení připojoval příjmení 

dosavadní (§ 759). K takovému kroku není rozvedeného manžela možné nijak nutit. Své 

rozhodnutí oznámí matričnímu úřadu, který provede změnu v matriční knize.89

Pokud by se manžel rozhodl pro jiné příjmení, než je to, které nosil 

bezprostředně před uzavřením manželství, musel by postupovat podle § 72 a násl. 

zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení.90

Pro úplnost je třeba uvést, že příjmení dítěte se rozvodem nemění, a to ani 

na základě dohody rodičů.91

1.8. ÚPRAVA POMĚRŮ DÍTĚTE PRO DOBU PO ROZVODU

Mají-li manželé nezletilé nikoli plně svéprávné dítě, nemůže být jejich 

manželství rozvedeno dříve, než soud rozhodne o poměrech tohoto dítěte pro dobu 

po rozvodu (§ 755 odst. 3). To znamená, že soud musí upravit výkon rodičovské 

odpovědnosti vůči dítěti a rovněž vyživovací povinnost k němu.92

Je žádoucí, aby se rodiče na úpravě poměrů svého dítěte dohodli. V případě 

rozvodu podle § 757 je to dokonce nezbytným předpokladem pro rozvod podle tohoto 

ustanovení. Soud však dohodu neschválí, nevyhovuje-li zájmu dítěte (§ 906 odst. 2).93

                                                
89 Matriční úřad o změně nerozhoduje, pouze ověří, že manželství bylo rozvedeno a že byla zachována 
lhůta pro podání žádosti. Ta činí šest měsíců od právní moci soudního rozhodnutí o rozvodu manželství 
ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol., Občanský zákoník. Komentář. Svazek 
II. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 233
90 Důvodová zpráva k § 759. Dostupná také z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-
zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
91 Rozhodnutí Krajského soudu Praha ze dne 24. 6. 1950, sp. zn. R XV 689/1950
92 Toto řízení soud péče o nezletilé zahájí i bez návrhu (§ 13 ZŘS). Jelikož však rodičovská odpovědnost 
zaniká svéprávností dítěte (§ 858), u svéprávných dětí toto řízení z úřední povinnosti neprobíhá, ale 
i svéprávné dítě může mít právo na výživné (§ 910). Pokud to není plněno dobrovolně, rozhodne o něm 
soud na návrh tohoto dítěte.
Pokud dítě nabude zletilosti či plné svéprávnosti v průběhu řízení, řízení se zastaví. Toto svéprávné dítě 
pak může podat návrh na zahájení řízení ve věci jeho práva na výživné. HRUŠÁKOVÁ, M., 
KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655 – 975) 
Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1014-1015
93 Soud může dohodu buď schválit, nebo neschválit. Není možné, aby ji schválil jen zčásti nebo 
s dodatky. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 19. 03. 1971, sp. zn. 1 Cz 6/71
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Pro posouzení, zda dohoda zájmu dítěte vyhovuje, či nikoliv, poslouží stejná kritéria 

jako pro rozhodování soudu (viz níže).94

Aby bylo zajištěno, že úprava poměrů bude konvenovat zájmům dítěte trvale, je 

žádoucí, aby vždy vycházela z faktického stavu, jaký právě je. Protože tento se může 

měnit a tedy se může měnit, co je v zájmu dítěte, jsou rozhodnutí o úpravě poměrů 

dítěte pro dobu po rozvodu vydávána vždy cum clausula rebus sic stantibus (§ 909).95

Změna, která zavdá příčinu pro nové rozhodnutí, by však měla být jedině závažnějšího 

rázu.96 Nesmí být opomenut zájem dítěte na stabilitě výchovného prostředí.97

Ze stejného důvodu je potřeba o poměrech dítěte pro dobu po rozvodu 

rozhodnout i v případě, že jsou již upraveny rozhodnutím podle § 908 o úpravě péče 

o dítě v případě, kdy rodiče žijí odděleně.98 Nová úprava se může od té dosavadní lišit. 

Je však zapotřebí z dosavadní úpravy vycházet a srovnávat poměry v době 

před rozvodem s těmi v době rozhodování soudu. 99 Poměry zůstávají upraveny 

podle rozhodnutí podle § 908 až do právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství.100

1.8.1. KRITÉRIA PRO ROZHODNUTÍ O SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO PÉČE

Základním kritériem pro svěření dítěte do péče toho kterého rodiče či do péče 

střídavé, společné, anebo do péče jiné osoby než rodiče je zájem dítěte. Tomu musí 

rozhodnutí bez výjimky odpovídat (§ 907 odst. 2). Zákon dále napovídá, jak nejlepší 

zájem dítěte určit tím, že uvádí další (dílčí) kritéria, která bude nutno zvažovat 

a vyvažovat.

                                                
94 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 19. 03. 1971, sp. zn. 1 Cz 6/71
95 Tato změna poměrů může nastat, jak po rozvodu manželství – pak je důvodem k novému řízení před 
soudem péče o nezletilé, tak ještě v průběhu rozvodového řízení. V tom případě je rozvodový soud 
oprávněn dát podnět soudu péče o nezletilé k zahájení nového řízení. V praxi je však využívanější 
varianta, že manželství je rozvedeno a hned po rozvodu je zahájeno řízení o změně poměrů před soudem 
péče o nezletilé. Motivací je nevůle účastníků prodlužovat rozvodové řízení. HOLUB, M., NOVÁ, H., 
PTÁČEK, L., SLADKÁ HYKLOVÁ, J.: Zákon o rodině s komentářem, judikaturou a předpisy 
souvisícími. 9. vyd. Praha: Leges, 2011, str. 58
Jakkoli je druhá uvedená možnost méně vhodná s ohledem na smysl zákona, z právního hlediska jí nic 
nebrání. Jedinou výjimkou by byla situace, kdy by rozvodový soud došel k závěru, že jsou zde dány 
podmínky pro uplatnění tzv. tvrdostní klauzule (§ 755 odst. 2 písm. a). Stanovisko Nejvyššího soudu 
ze dne 14. 04. 2010, sp. zn. Cpjn 204/2008
96 Usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 3. 2000, sp.zn. IV ÚS 14/2000
97 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol., Občanský zákoník. Komentář. 
Svazek II. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 557
98 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné 
právo (§ 655 – 975) Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1015
99 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. 1. 1969, sp. zn. 8 Cz 1/69
100 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 1967, sp. zn. 5 Cz 146/67
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Soud musí za prvé zcela individuálně, tedy ve vztahu k osobnosti dítěte 

(zejména jeho vlohám a schopnostem), posoudit možnosti vývoje a životní poměry, 

které se v tom kterém prostředí pro dítě nabízí (§ 907 odst. 2).

Soud dále bere ohled na subjektivní hledisko dítěte, tedy jeho vztah ke každému 

z rodičů (§ 906 odst. 1), jeho citovou orientaci, zázemí, na citové vazby k jeho 

sourozencům, prarodičům, popřípadě dalším příbuzným i nepříbuzným osobám (§ 906 

odst. 1 a § 907 odst. 2). Dále na výchovné schopnosti každého z rodičů (§ 907 odst. 2), 

tyto již však bude potřeba posuzovat objektivně.101

Zákon rovněž klade důraz na kontinuitu a perspektivu péče o dítě, a proto ukládá 

soudu vzít v úvahu, který z rodičů dosud o dítě řádně pečoval a řádně dbal o jeho 

citovou, rozumovou a mravní výchovu, jakož i to, u kterého z rodičů má dítě lepší 

předpoklady zdravého a úspěšného vývoje (§ 907 odst. 2). Stanoví rovněž, že se má vzít 

zřetel na stávající a očekávanou stálost výchovného prostředí, v němž má dítě napříště 

žít (§ 907 odst. 2), to ale vždy s perspektivou nejlepšího zájmu dítěte. Bude tedy potřeba 

posuzovat nikoli pouze, nakolik je dané prostřední stabilní, ale také prospěšné. Nelze 

totiž vyloučit, že právě změna prostředí je pro dítě tím nejlepším.102

Oba rodiče mají společnou odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte (čl. 18 

Úmluvy o právech dítěte).103 To platí bez ohledu na to, komu bylo dítě svěřeno do péče. 

Proto musí soud při rozhodování dbát také na to, aby bylo zaručeno právo dítěte na péči 

obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi (§ 907 odst. 3 a čl. 9 odst. 

3 Úmluvy o právech dítěte). O toto právo bude potřeba pečovat zejména v případech, 

kdy hrozí, že rodiče si budou v osobním styku s dítětem bránit, dítě je útlého věku, rodič 

se pro objektivní důvody (např. nemoc, pobyt v zahraničí) s dítětem stýkat nemůže,104

mezi rodiči bude těžko překonatelná fyzická vzdálenost či pokud dítě bude svěřeno 

do péče jiné osoby než rodičů.105

Stejně tak musí soud zaručit právo rodiče, jemuž dítě svěřeno nebude, 

na informace o dítěti (§ 907 odst. 3). Oba rodiče jsou ze zákona povinni si podstatné 

                                                
101 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol., Občanský zákoník. Komentář. 
Svazek II. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 550
102 Tamtéž.
103 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte
104 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné 
právo (§ 655 – 975) Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1022 a násl.
105 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol., Občanský zákoník. Komentář. 
Svazek II. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 551
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informace o dítěti a jeho zájmech sdělovat (§ 890). Mají se tím na mysli informace 

o zdravotním stavu dítěte, jeho školních výsledcích, mimoškolních aktivitách,106 zkrátka 

vývoji po všech stránkách. 107 Soud může tuto povinnost ve svém rozhodnutí 

konkretizovat a stanovit, že rodič je povinen o všech podstatných náležitostech 

informovat v konkrétní časové periodě.108

Aby právě uvedená práva byla zaručena, je zapotřebí řádné vzájemné 

komunikace a součinnosti rodičů. Proto také zákon mezi kritérii pro rozhodování 

o svěření dítěte do péče uvádí schopnost rodiče dohodnout se na výchově dítěte 

s druhým rodičem (§ 907 odst. 3).

Hrušáková a Westphalová v tomto případě upřednostňují řídit se tím, jak byl 

rodič schopen se dohodnout dříve, než se situace v rodině vyhrotila rozvodovým 

řízením apod. 109 Domnívám se, že fáze rozvodového řízení je fází neoddělitelnou 

od ostatního života rodiny a jeho vliv na vývoj vztahů v rodině se nedá pominout. Je 

tedy potřeba, aby soudce posoudil chování rodiče na začátku řízení i na jeho konci, 

a z toho usuzoval, jakou schopnost dohodnout se lze od rodiče očekávat na příště, což je 

to podstatné. Rovněž lze doufat, že ustanovení již preventivně povede rodiče 

ke smířlivému postupu, a tedy i z tohoto hlediska je vhodné hodnotit jejich chování 

v celém průběhu řízení.

Ke každému případu je samozřejmě potřeba přistupovat nanejvýš individuálně 

a není možné nadřadit obecně jedno řešení nad jiné. V tomto směru je výstižný názor 

Ústavního soudu, že „z ústavněprávního pohledu není možné nadřazovat modely 

fungování vztahů mezi oddělenými rodiči a nezletilými dětmi, které mají orgány veřejné 

moci zažité, nad zájem dítěte, který je definován v čl. 3 Úmluvy o právech dítěte. Tyto 

modely, jakkoliv jsou v mnoha případech přínosné a použitelné, nemohou postihovat 

situaci každého jednotlivého nezletilého dítěte. Je proto věcí obecných soudů, 

aby při zohledňování všech konkrétních okolností daného případu a z nich vyplývajícího 

zájmu dítěte, který musí být vždy předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, 

…, rozhodly o konkrétní podobě nejvhodnějšího uspořádání vztahu mezi rodiči a dětmi. 

                                                
106 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné 
právo (§ 655 – 975) Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1022
107 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol., Občanský zákoník. Komentář. 
Svazek II 1. vyd.. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 551
108 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2010, sp. zn. 20 Cdo 1064/2008
109 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné 
právo (§ 655 – 975) Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1023
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Na tom nemůže nic měnit ani to, že se rodiče nejsou schopni na takovémto uspořádání 

sami dohodnout. To je dáno především tím, že dítě samo je bytostí jedinečnou, nadanou 

nezadatelnými, nezcizitelnými, nepromlčitelnými a nezrušitelnými základními právy 

a svobodami, a tedy bytostí, které by se mělo dostat při jejím vývinu toho nejlepšího, 

totiž toho, aby uvedené atributy nezůstaly prázdnými slovy.“ 110

Jak již bylo naznačeno, soud může rozhodnout o svěření dítěte do péče jednoho

(a určit kterého) rodiče, do střídavé péče, do péče společné, anebo do péče jiné osoby

než rodiče.

1.8.2. SPOLEČNÁ PÉČE

Při svěření dítěte do společné péče se situace dítěte liší od jeho situace za trvání 

manželství nejméně. Znamená, že o dítě osobně pečují oba rodiče společně,

resp. rovnoměrně. Vzhledem k tomu, že ve skutečnosti se zpravidla situace mezi rodiči 

rozvodem manželství podstatně změní, bude tato varianta fakticky možná spíše 

výjimečně. Bude se například jednat o případy, kdy rodiče nadále bydlí v jednom domě 

či bytě, kdy dítě žije samostatně např. z důvodu studia,111 nebo kdy dítě již brzy nabude 

zletilosti a rodiče považují za zbytečné se svěřením do péče na tak krátkou dobu 

zabývat.112

V každém případě z povahy věci vyplývá, že půjde o případy, kdy jsou rodiče 

schopni se na podrobnostech domluvit. Ostatně, aby mohlo být dítě svěřeno do společné 

péče, musí s tím oba rodiče souhlasit (§ 907 odst. 1). Je nejasné, zda může soud při této 

variantě stanovit výživné. Vzhledem k tomu, že se ale jedná o dohodu rodičů, měla 

by být i otázka výživného předmětem dohody.113

1.8.3. PÉČE JEDNOHO Z RODIČŮ

                                                
110 Nález Ústavního soudu ze dne 20. 1. 2005, sp. zn. II ÚS 363/03
111 KRÁLÍČKOVÁ, Z.: Lidskoprávní dimenze českého rodinného práva. 1. vyd. Brno: Masarykova 
univerzita, 2009, str. 81
112 FRANCOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, J.: Rozvody, rozchody a zánik partnerství. 3. vyd. 
Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 22
113 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné 
právo (§ 655 – 975) Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1021
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Svěření dítěte do péče jednoho z rodičů je nejčastější variantou. Často ji již 

navrhnou sami rodiče ve vzájemné dohodě po zvážení, jaké má kdo z nich reálné 

možnosti o dítě pečovat.114

Jak je dobře známo, oba rodiče jsou nositeli rodičovské odpovědnosti (§ 865). 

To neplatí pouze tehdy, je-li zde rozhodnutí soudu o tom, že některého z rodičů či oba 

rodiče rodičovské odpovědnosti soud zbavuje. To, že bylo dítě svěřeno do výlučné péče 

pouze jednoho z nich, tedy nemá žádný vliv na rodičovskou odpovědnost druhého a z ní 

plynoucí práva a povinnosti.

Pokud je dítě v péči jen jednoho rodiče, zůstává tedy právem rodiče, který o dítě 

nepečuje, i právem dítěte, aby se spolu nadále stýkali (§ 888). Rodiče se mají 

na podmínkách tohoto styku dohodnout.115 Pokud rodiče nejsou schopni se dohodnout, 

nebo pokud to vyžaduje zájem dítěte, o úpravě styku rodiče s dítětem rozhodne soud

(§ 891).

Kromě času může být stanoveno také místo styku či osoby, které se jej smí nebo 

nesmí účastnit (§ 888). Například tak může být zakázána účast partnera rodiče,116 nebo 

naopak může být stanovena účast odborníka a jako místo styku pracoviště orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí.117

Kritériem pro úpravu osobního styku nepečujícího rodiče s dítětem bude věk 

dítěte, jeho vztah k tomuto rodiči, výchovné předpoklady tohoto rodiče či vzdálenost 

jeho bydliště od bydliště pečujícího rodiče. Styk by měl být upraven tak, aby se rodič 

podílel nejen na volném čase dítěte, ale také na řešení jeho povinností.118

Je třeba si uvědomit, že jakékoli omezení styku je vždy zásahem do práva 

rodiče, a z toho důvodu jimi musí být sledován legitimní cíl, tedy zájem dítěte, a musí 

být dodržena zásada proporcionality a zásada subsidiarity.119

                                                
114 FRANCOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, J.: Rozvody, rozchody a zánik partnerství. 
3. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 16
115 Dohoda nevyžaduje schválení soudem, ale není to ani vyloučeno a není ani důvod schválení dohody 
soudem odmítat. Většinou totiž bude součástí širších dohod a může být i ve vztahu vzájemné 
podmíněnosti s úpravou jiných poměrů. HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. 
a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655 – 975) Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, 
str. 962
116 NOVOTNÝ, P., IVIČIČOVÁ, J., SYRŮČKOVÁ, I., VONDRÁČKOVÁ, P.: Nový občanský zákoník: 
rodinné právo. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014, str. 159
117 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné 
právo (§ 655 – 975) Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 945
118 Tamtéž, str. 964
119 KRÁLÍČKOVÁ, Z.: Lidskoprávní dimenze českého rodinného práva. 1. vyd. Brno: Masarykova 
univerzita, 2009, str. 91
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Rodič, který má dítě v péči, musí styk s druhým rodičem umožnit (§ 888). Pokud 

by mu bezdůvodně bránil a činil by tak trvale či opakovaně, byl by tím dán důvod 

pro novou úpravu toho, kdo bude mít dítě v péči (§ 889). Soud je v takové situaci 

povinen otázku svěření dítěte do péče projednat.120 Nelze však z daného ustanovení 

vyvodit, že dítě bude automaticky svěřeno do péče druhého rodiče. Vždy je třeba 

postupovat podle zákonných kritérií (uvedených v § 907 odst. 2 a 3) a především zájmu 

dítěte, který může spočívat také ve stabilitě jeho prostředí.

Co všechno lze považovat za bezdůvodné bránění ve styku bude v budoucnu 

vymezeno judikaturou. Obecně lze říci, že se bude jednat o nedostavení se s dítětem 

v určený čas a na určené místo či oddalování nebo zkracování styku s odvoláním 

na zástupné důvody.121

Je také nutné, aby pečující rodič na výkonu styku s druhým rodičem 

spolupracoval (§ 888). Spolupráce bude spočívat v běžné součinnosti zejména 

při předání dítěte, ale například u velmi malých dětí, které potřebují neustálou 

přítomnost matky, může spolupráce spočívat dokonce v přítomnosti během styku 

s dítětem.122

Taktéž musí pečující rodič dítě na styk s druhým rodičem řádně připravit 

(§ 888). To bude spočívat jak v přípravě charakteru psychického, tak materiálního. 

Bude tedy třeba dítě motivovat, přenést svou autoritu vůči dítěti na druhého rodiče,123

ale také jej vybavit vhodným oblečením, učebními pomůckami a vším, co je třeba.124

Oba rodiče se pak musí zdržet všeho, co by narušovalo vztah dítěte s druhým 

rodičem nebo ztěžovalo výchovu dítěte (§ 889). 

1.8.4. STŘÍDAVÁ PÉČE

Poslední variantou, je varianta nejvíce kontroverzní a nejvíce diskutovaná. 

Při svěření dítěte do střídavé péče se rodiče v péči o dítě střídají v určitých časových 

                                                
120 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol., Občanský zákoník. Komentář. 
Svazek II. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 508
121 NOVOTNÝ, P., IVIČIČOVÁ, J., SYRŮČKOVÁ, I., VONDRÁČKOVÁ, P.: Nový občanský zákoník: 
rodinné právo. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014, str. 162
122 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol., Občanský zákoník. Komentář. 
Svazek II. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 507
123 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné 
právo (§ 655 – 975) Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 947
124 NOVOTNÝ, P., IVIČIČOVÁ, J., SYRŮČKOVÁ, I., VONDRÁČKOVÁ, P.: Nový občanský zákoník: 
rodinné právo. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014, str. 159
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intervalech. Tyto intervaly nejsou ze zákona nijak dány a bude třeba posuzovat 

individuálně, co je pro dítě nejvhodnější. Intervaly ani nemusí být stejně dlouhé pro oba 

rodiče, střídavá péče se může přibližovat de facto výlučné péči jednoho rodiče.125

V praxi bývá interval nejčastěji týden nebo čtrnáct dnů.126

Občanský zákoník nestanoví žádné specifické předpoklady pro svěření dítěte 

do střídavé péče (žádná specifika nemají ani výše popsané varianty). Neobsahuje již ani 

výslovné zakotvení předpokladu, že oba rodiče musí být schopni dítě vychovávat a také 

mít o výchovu zájem, jako tomu bylo v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině.

V tomto ohledu se jeví jako návodnější např. slovenský zákon č. 36/2005 Z. z., o 

rodine, který výslovně stanoví, že svěření dítěte do střídavé péče je možné pouze, pokud 

jsou oba rodiče způsobilí dítě vychovávat, pokud oba mají o osobní péči zájem, pokud 

je to v zájmu dítěte a pokud takto budou lépe zajištěny jeho potřeby.

Pavelková v komentáři k tomuto ustanovení upozorňuje, že střídavá péče klade 

na rodiče vysoké lidské a osobnostní požadavky.127 Není možné, aby rodiče vzniklou 

situaci zneužívali ke zničení vztahu dítěte k druhému rodiči. Střídavá péče nesmí být 

chápana jako prostředek trestání rodiče, který se o dítě dosud převážně staral, ani jako 

prostředek vyhýbání se placení výživného nebo řešení negativního postoje rodiče, který 

se o dítě dosud převážně staral, k právu druhého rodiče na styk s dítětem.128

Zuklínová k tomuto komentáři ještě dodává, že se jedná o jednotné rozhodné 

stanovisko, relevantní také pro slovenské soudy.129

Lze mít za to, že tyto požadavky, které dozajista musí být splněny, lze v českém 

právní řádu subsumovat pod zájem dítěte, coby základní předpoklad rozhodování 

o svěření dítěte do péče. Na druhou stranu střídavá péče je i bez toho problematickým 

a diskutovaným institutem a čím vágněji jsou jeho předpoklady naformulovány, tím 

větší prostor k diskuzi a změnám výkladu vzniká.

                                                
125 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné 
právo (§ 655 – 975) Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1021
126 NOVOTNÝ, P., IVIČIČOVÁ, J., SYRŮČKOVÁ, I., VONDRÁČKOVÁ, P.: Nový občanský zákoník: 
rodinné právo. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014, str. 168
127 Horváth a Varga se pak tématu věnují také z hlediska postupu soudu a upozorňují, že je jeho 
povinností, aby v rámci dokazování zjistil, jaká je schopnost rodičů komunikovat a dohodnout se 
a rovněž, jak by výkon střídavé péče prakticky vypadal (např. jak by rodiče řešili přesuny dítěte a jeho 
věcí, jak by byly obě domácnosti vybaveny apod.) HORVÁTH, E., VARGA, E.: Zákon o rodine. 
Komentár. 2. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer, s. r. o., 2014, str. 110
128 PAVELKOVÁ, B.: Zákon o rodine. Komentár. 2. vyd. Bratislava: C. H. Beck, 2013, str. 112-113
129 ZUKLÍNOVÁ, M. Cui Bono? Bezvýjimečně ve prospěch tohoto dítěte! Zamyšlení nad péčí o dítě. 
Právník. 2015, č. 2, str. 97
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Zákon stanoví podmínku souhlasu obou rodičů toliko u péče společné (§ 907 

odst. 1). A contrario lze dovodit, že ke střídavé péči takového souhlasu třeba není. 

Rovněž Ústavní soud již dříve v jednom ze svých nálezů uvedl: „Jsou-li jinak dány 

podmínky pro to, aby v době po rozvodu bylo dítě svěřeno do výchovy jednoho z rodičů 

(společné či střídavé), a jedinou překážkou je nesouhlas jednoho z rodičů, musí 

se obecné soudy dostatečným způsobem zaměřit na důvody tohoto nesouhlasu a zjistit, 

zda by tvrzené skutečnosti intenzivním způsobem negativně zasahovaly do zájmu 

dítěte.“130

Pouhý nesouhlas tedy sám o sobě za překážku svěření do střídavé péče sloužit 

nemůže. Zároveň však bude při tomto typu péče klíčové, zda jsou rodiče schopni 

se dohodnout na jejím praktickém průběhu. I toho si byl Ústavní soud vědom, když 

uvedl: „Svěření dítěte do střídavé výchovy rodičů nesmí být ústupkem jejich vzájemné 

rivalitě, ale vyjádřením kvalitního a pozitivního vztahu rodičů k dítěti; to předpokládá 

toleranci, vyspělost a dobrou vůli všech zúčastněných.“131

Rodiče musí být schopni dohodnout se na záležitostech materiálních (kdo bude 

platit jaké výdaje, kdo bude dítěti prát apod.), tak i na otázkách výchovy samotné.132

Případy, kdy tento požadavek naplněn není, se u soudu ocitají opětovně133 a negativní 

důsledky, jaké má takové prostředí na dítě, jsou neoddiskutovatelné.

Soudy již například judikovaly, že střídavá péče je možná i přes nesouhlas 

jednoho z rodičů, jestliže je dán předpoklad, že oba rodiče budou schopni 

se v požadované míře dohodnout na zajištění výchovy a potřeb dítěte.134

Teoretici se většinou shodují, že střídavá péče není vhodná pro každé dítě. 

Stabilita je důležitá zejména pro děti útlého věku nebo se zdravotními obtížemi.135

I ostatním dětem je ovšem žádoucí poskytovat co nejstabilnější zázemí a prostředí 

s určitými jistotami. Samotný rozvod rodičů je již pro ně změnou, se kterou se nezřídka 

těžko vyrovnávají, je tedy mimořádně nežádoucí, aby jim bylo zasahováno ještě 

do jejich širšího sociálního prostředí například tím, že by musely měnit školu 

                                                
130 Nález Ústavního soudu ze dne 23. 2. 2010, sp. zn. III. ÚS 1206/09
131 Nález Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2005, sp. zn. I. ÚS 48/04
132 FRANCOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, J.: Rozvody, rozchody a zánik partnerství. 3. vyd. 
Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 18
133 NOVOTNÝ, P., IVIČIČOVÁ, J., SYRŮČKOVÁ, I., VONDRÁČKOVÁ, P.: Nový občanský zákoník: 
rodinné právo. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014, str. 167
134 Rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 13. 4. 2004, sp. zn. 9 Co 719/2003
135 Srov. např. HRUŠÁKOVÁ, M, KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Rodinné právo. 
1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 200
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či se nemohly věnovat svým mimoškolním aktivitám. 136 Hrušáková a Westphalová 

dokonce výslovně uvádí, že „střídavá péče není obecným modelem porozvodového 

uspořádání. Soudy musí odůvodnit, proč je pro konkrétní dítě vhodná.“137

V tomto světle překvapí judikatura Ústavního soudu čerstvě po začátku 

účinnosti občanského zákoníku. K otázce stability sociálního prostředí se Ústavní soud 

vyjádřil v nálezu v případě nezletilé, která navštěvovala střídavě mateřskou školu 

v Olomouci a v České Lípě. „Z ústavněprávního hlediska pak neobstojí ani poukaz 

stěžovatelky na velkou vzdálenost mezi bydlišti obou rodičů, neboť toto hledisko samo 

o sobě není dle názoru Ústavního soudu důvodem, který by a priori vylučoval vhodnost 

střídavé výchovy nezletilého dítěte.”138

Toto stanovisko lze ještě chápat, avšak spíše z teoretickoprávního hlediska. 

Je totiž pravdou, že žádné kritérium se nesmí samo o sobě stát rozhodným. Jediným 

takto rozhodným kritériem je zájem dítěte, který je ale utvářen složením těchto dílčích 

kritérií, které je třeba porovnat a vyvážit. Ostatně i v tomto duchu se Ústavní soud 

v daném nálezu vyjadřoval, odkazujíce na Komentář Výboru OSN pro práva dítěte: 

„Koncept nejlepšího zájmu dítěte je flexibilní a adaptabilní. Měl by být přizpůsoben 

a definován individuálně s ohledem na specifickou situaci, v níž se dítě či děti, jichž 

se věc týká, nachází, přičemž pozornost by měla být věnována jejich osobním poměrům, 

situaci a potřebám. V rámci individuálních rozhodnutí musí být nejlepší zájem dítěte 

hodnocen a stanoven ve světle specifických okolností konkrétního dítěte.“139

Podobný názor zaujímá také Jirsa, který dále nabízí alternativní způsoby řešení, 

které by měl soud zvážit, než návrh na střídavou péči pro značnou vzdálenost bydlišť 

rodičů zamítne. Těmi je například volba delšího intervalu střídání nebo střídání rodičů 

ve stabilním prostředí dítěte.140

Posledně jmenované představuje koncepci, která obecně stojí rozhodně

za pozornost. Psycholog Klimeš ji má dokonce za „jedinou přijatelnou formu střídavé 
                                                
136 Srov. např. NOVOTNÝ, P., IVIČIČOVÁ, J., SYRŮČKOVÁ, I., VONDRÁČKOVÁ, P.: Nový 
občanský zákoník: rodinné právo. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014, str. 167
137 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné 
právo (§ 655 – 975) Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1019
138 Nález Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2014, sp. zn. ÚS 1506/13
139 Nález Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2014, sp. zn. ÚS 1506/13
140 JIRSA, J. Priorita střídavé péče před ostatními modely péče odděleně žijících rodičů o jejich děti, 
zjišťování názoru nezletilého dítěte na péči rodičů o jeho osobu. In: www.pravniprostor.cz [online]. 2014 
[cit. 2015-11-29]. Dostupné z: http://www.pravniprostor.cz/judikatura/rekodifikace/priorita-stridave-
pece-pred-ostatnimi-modely-pece-oddelene-zijicich-rodicu-o-jejich-deti-zjistovani-nazoru-nezletileho-
ditete-na-peci-rodicu-o-jeho-osobu
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výchovy.“141 Tento názor lze vcelku chápat (s výhradou vždy individuálního posouzení 

konkrétního případu). Dítěti je takto zajištěna vyšší stabilita prostředí a zároveň právo 

na péči obou rodičů. Nelze sice pominout náročnost takového uspořádání, 142 je 

to ovšem rodič, jehož situace je takto komplikovaná. V ostatních případech je střídání 

náročné rovněž, avšak pro dítě. 

Skutečně překvapivý je pak ještě jiný nález Ústavního soudu, kterým postavil 

střídavou péči do pozice prioritního řešení, jehož nezvolení je teprve třeba odůvodňovat. 

Uvedl: „Jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat, mají-li oba o jeho výchovu zájem, 

a pokud oba dbali o jeho výchovu po stránce citové, rozumové a mravní, mělo by 

svěření dítěte do střídavé péče být pravidlem, zatímco jiné řešení je výjimkou, která 

vyžaduje prokázání, proč je v zájmu dítěte právě toto jiné řešení.“143 Na podobný názor 

zákonodárce přitom vůbec nelze usuzovat. Ze znění zákona jasně vyplývá, že všechny 

možnosti porozvodové péče jsou rovnocenné, v jejich výčtu je navíc střídavá péče 

jmenována jako druhá.

Na tomto místě je vhodné poukázat na dřívější názor Ústavního soudu, 

vyjádřený v jeho nálezu ze dne 20. 1. 2005, sp. zn. II ÚS 363/03, citovaném výše, 

se kterým se jeho nový názor neslučuje.

Je také třeba připomenout, že například v Austrálii byla volba střídavé péče 

upřednostněna přímo zákonem. Průzkum, který nechal udělat federální generální 

advokát, však ukázal, že tento postup je zcela nevhodný pro rodiny, v nichž jsou 

konfliktní vztahy. Ukázalo se, že děti z těchto rodin, kde byla střídavá péče nařízena, 

toto uspořádání nemají rády. Jsou úzkostlivé a častěji se u nich projevuje hyperaktivita.

„Zjistili jsme, že zde není žádný přímý vztah mezi tím, kolik času děti se svými 

otci tráví a kvalitou jejich vztahu, jak ji vidí děti.“ uvedl McIntosh, který průzkum 

provedl. „To, co doopravdy určuje, že dítě bude mít o čtyři roky později dobrý vztah 

se svým otcem, je dobrý vztah mezi nimi před těmito čtyřmi lety.“

                                                
141 HOFFMANNOVÁ, H. Rozvádíme se. Je pro nás střídavá výchova dítěte ideální řešením?. 
In: www.sancedetem.cz [online]. 2011 2015 [cit. 2015-11-29]  Dostupné z: 
http://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/rozvadime-se-je-pro-nas-stridava-vychova-
ditete-idealnim-resenim-22.html#stridava-vychova-ocima-odborniku
142 TRÁVNÍČEK, M. Střídavá péče. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 71-72
143 Nález Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 2482/13
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Australští odborníci rovněž poukazují na to, že zvolená úprava staví dítě 

do pozice objektu a vyhovuje zájmům a potřebám rodičů, nikoli dítěte, o něž má jít 

v prvé řadě.144

Chalupská má za to, že nové nálezy Ústavního soudu povedou k uklidňování 

rodinných situací, hledání komunikačních kanálů mezi účastníky a nárůstu využívání 

rodinné mediace.145 Na místě jsou však spíše obavy, že obecné soudy nyní dostaly 

návod, jak „snadno a rychle“ rozhodnout otázku porozvodové péče o dítě, což je jedině 

ke škodě věci.

Je totiž nutné zabývat se tím, co je nejlepší pro toto konkrétní dítě, o kterém 

se právě rozhoduje, v jeho jedinečné skutkové situaci. Pravidlo, podle kterého má platit, 

že pro dítě je nejlepší, pečují-li o ně oba rodiče je právě jen pravidlem. Existují z něj 

tedy výjimky, které nejsou nezanedbatelné. Pokud se ukáže, že se v konkrétním případě 

jedná o dítě, kterému by střídavá péče spíš škodila, než prospívala, toto pravidlo musí 

ustoupit.146

Lze jen doufat, že soudci se budou důkladně zabývat všemi aspekty daného 

případu a zjišťovat skutečný zájem dítěte, na jehož základě zvolí vhodné uspořádání 

poměrů dítěte a odůvodní potřebu odchýlit se od priority střídavé péče tam, kde to bude 

potřeba.

K těmto nadějím přispívá i nejnovější judikatura. Například ve svém nálezu 

ze 14. října 2015 se Ústavní soud zastal obecných soudů, které se ke střídavé péči 

nepřiklonily na základě zjištění problematické komunikace mezi rodiči. Ústavní soud 

jim dal za pravdu a u citace své dřívější judikatury147 se omezil na větu, že „ve zcela 

výjimečných případech může být důvodem bránícím svěření do střídavé péče i nevhodná 

komunikace mezi rodiči… Rodiče by totiž podle Ústavního soudu neměli řešit své

neshody bojem o dítě či jeho prostřednictvím, ale naopak hledět především na jeho 

zájem být v péči obou rodičů a hledat nejvhodnější způsob, jak dítěti vytvořit 

harmonické a láskyplné prostředí, umožňující mu bez negativních vlivů jeho zájem 

                                                
144 Shared parenting ‘hurting children’. In: www.abc.net.au [online]. 2009 [cit. 2015-11-29]. Dostupné z: 
http://www.abc.net.au/news/2009-08-28/shared-parenting-hurting-children/1407562
145 Chalupská, Lenka. Střídavá péče novým standardem v péči o nezletilé?. In: www.pravniprostro.cz
[online]. 2014 [cit. 2015-11-29]. Dostupné z: http://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-
pravo/stridava-pece-novym-standardem-v-peci-o-nezletile
146 ZUKLÍNOVÁ, M. Cui Bono? Bezvýjimečně ve prospěch tohoto dítěte! Zamyšlení nad péčí o dítě. 
Právník. 2015, č. 2, str. 97
147 Nález Ústavního soudu ze dne 30. 12. 2014, sp. zn. I ÚS 1554/14
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realizovat. Je však nesporné, že špatná či přímo konfliktní komunikace mezi rodiči může 

mít negativní vliv na osobnostní rozvoj dítěte.“148

1.8.5. PÉČE JINÉ OSOBY NEŽ RODIČE

Poslední variantou úpravy poměrů dítěte pro dobu po rozvodu je možnost, aby 

bylo dítě svěřeno do péče osoby od rodiče odlišné (§ 907 odst. 1). O této možnosti 

rozhoduje jen soud a není možné, aby rodiče uzavřeli dohodu s jinou osobou o tom, 

že bude o dítě po rozvodu pečovat.149

Toto řešení bude na místě v situaci, kdy ani jeden z rodičů není schopen péči 

o dítě zajistit.150 Zpravidla půjde pouze o dočasnou úpravu v situaci, kdy znesváření 

rodiče vytvářejí hostilní prostředí, které je pro dítě zcela nevhodné.151

V ideálním případě se bude jednat o osobu blízkou rodičům (např. sousedku 

v domě, která se již v minulosti o dítě starala).152 Dále teoretici připouští i svěření 

do pěstounské péče a v krajním případě i ústavní výchovu.153

V každém případě se bude jednat o výjimku z pravidla, že péče o dítě náleží 

především rodičům, a jako taková proto bude muset být vždy náležitě odůvodněna.154

Pro úplnost je třeba uvést, že soud bude muset zároveň se svěřením dítěte

do péče jiné osoby než rodiče určit vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti.155

1.8.6. VYŽIVOVACÍ POVINNOST RODIČŮ VŮČI DĚTEM

Rodič má vyživovací povinnost vůči dítěti (§ 910), a to vždy pokud dítě není 

schopno samo se živit (§ 911). Rozvod manželství tedy na vyživovací povinnost rodiče 

nemůže mít žádný vliv a je rovněž lhostejno, kterému z nich bylo dítě svěřeno do péče. 

Pro stanovení rozsahu vyživovací povinnosti zákon obecně stanoví kritérium 

odůvodněných potřeb a majetkových poměrů oprávněného a schopností, možností 

                                                
148 Nález Ústavního soudu ze dne 14. 10. 2015, sp. zn. IV ÚS 3330/14
149 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 1973, sp. zn. 1 Cz 98/72
150 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 9. 2. 1965, sp. zn. 4 Cz 4/65
151 Důvodová zpráva k § 907. Dostupná také z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-
zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
152 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol., Občanský zákoník. Komentář. 
Svazek II. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 549
153 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné 
právo (§ 655 – 975) Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1023
154 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 13. 3. 1968, sp. zn. 1 Cz 12/68
155 Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 18. 6. 1968, sp. zn. Cpj 298/85
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a majetkových poměrů povinného (§ 913).156 Vyživovací povinnost rodičů k dětem je 

však modifikována ve prospěch dítěte, coby specifického oprávněného.

Za prvé je modifikováno hledisko majetkových poměrů dítěte, neboť podle 

zákona ani fakt, že nezletilé nikoli plně svéprávné dítě má vlastní majetek, 

na vyživovací povinnosti jeho rodiče nic nemění, pokud zisk z tohoto majetku spolu 

s příjmem z výdělečné činnosti k výživě dítěte nestačí (§ 912).

Tento majetek je spravován rodiči dítěte (§ 896) a zisk157 z něj je používán vždy 

nejprve k výživě dítěte (§ 900). Vyživovací povinnost rodiče tedy nenastoupí

až v situaci, kdy zisk z majetku dítěte, spolu s příjmy z jeho výdělečné činnosti, 

k uspokojení všech jeho odůvodněných osobních potřeb zcela postačuje. Dítě totiž 

nemůže být nuceno za tímto účelem svůj majetek zpeněžit.158

Taktéž příjmy ze studentských brigád dítěte zpravidla neovlivní vyživovací 

povinnost jeho rodiče významnějším způsobem, neboť se přihlíží k tomu, že takové 

výdělky jsou zpravidla nevelké a stojí dítě jeho síly a volný čas. Ani v případě stipendií 

se samo o sobě nejedná o důvod pro snížení výživného, protože tyto jsou vnímány jako 

odměna za nadstandardní výkony dítěte.159

Rovněž termín odůvodněných potřeb je rozšířen, a to tak, že pokud to připouští 

majetkové poměry povinného rodiče, lze za odůvodněné potřeby dítěte považovat 

i tvorbu úspor, nevylučují-li to okolnosti zvláštního případu (§ 917). Výživné má mimo 

jiné funkci zajištění budoucích zdrojů pro dítě, a to například za účelem přípravy 

na budoucí povolání, získání budoucího bydlení, uzavření vhodného pojištění apod.160

Tyto úspory přechází do vlastnictví dítěte a rodiče je spravují podle ustanovení o správě 

jmění dítěte (§ 917 a § 896).

Funkcí výživného je uhrazování všech potřeb, které sledují všestranný vývoj 

dítěte, tedy i těch, které se objevují nárazově, nepravidelně za delší časové období. Není 

tedy možné stanovit výši výživného pouze na základě běžných potřeb, vznikajících 

pravidelně každý měsíc. Stejně tak není ani možné, aby rodiči byla stanovena povinnost 

                                                
156 K tomu více viz kapitolu 1.6.
157 Nemá se tedy na mysli majetková podstata majetku dítěte. Zisk představuje příjmy z majetku dítěte, 
které rodiče nepoužijí k řádné správě jeho majetku (§ 900).
158 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol., Občanský zákoník. Komentář. 
Svazek II. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 565
159 KOVÁŘOVÁ, D.: Vyživovací povinnost po rekodifikaci, 1. vyd. Praha: Leges, 2014, str. 46-47
160 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol., Občanský zákoník. Komentář. 
Svazek II. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 589
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jednorázového příspěvku nad rámec pravidelně plněného výživného za účelem těchto 

nahodilých potřeb.161

Zákon zároveň stanoví pravidlo, že životní úroveň dítěte má být v zásadě shodná 

s životní úrovní jeho rodičů a že toto kritérium kritériu odůvodněných potřeb dítěte 

předchází (§ 915). Elischer vymezuje životní úroveň jako kategorii spíše socio-

ekonomickou, než právní, a sice jako „určitý stupeň uspokojování životních, 

tj. hmotných i duchovních potřeb subjektu, v úzkém vztahu k dalším faktorům.“ Jedná 

se podle něj o úroveň výživy, oblékání, bydlení, vzdělávání a kultury, zdravotní, 

příp. sociální péče atp. 162

V tomto smyslu je třeba hledět na životní úroveň rodiče v jejím celku, nikoli 

pouze v mezích jeho příjmů a majetkových poměrů. Životní úroveň rodiče se totiž může 

odvíjet také od majetkových poměrů manžela tohoto rodiče. K této problematice 

se vyjadřoval také Ústavní soud: „Kategorické tvrzení soudu, že při určování výše 

výživného je třeba přihlížet pouze k příjmům a majetkovým poměrům otce, nikoli jeho 

manželky, i v situaci, kdy zvýšené odůvodněné potřeby nezletilých dětí byly prokázány 

a soudem akceptovány, tak neodpovídá nejen normám jednoduchého práva (zákona 

o rodině), ale ani zásadám spravedlivého procesu ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny.“163

Přednost kritéria v zásadě shodné životní úrovně, kterou občanský zákoník nově 

formuluje výslovně, lze jedině kvitovat, neboť staví řešení kolize těchto dvou hledisek 

najisto, což usnadňuje rozhodování soudů a dává jasný ukazatel, jaký je význam 

vyživovací povinnosti rodiče vůči dítěti. Je totiž žádoucí, aby dítě bylo rozvodem 

zasaženo co nejméně, a to i ve sféře materiální. Mělo by si zachovat životní úroveň, 

na kterou bylo zvyklé, bez ohledu na to, který z rodičů jej má v péči.

S tím rovněž souvisí, že schopnost lepšího materiálního zabezpečení dítěte 

jedním z rodičů, nesmí sloužit jako nástroj tohoto rodiče, jak se domoci svěření dítěte 

do své péče.164

Pro stanovení výživného neexistují žádné závazné tabulky, Ministerstvo 

spravedlnosti však připravilo tabulku doporučující.

                                                
161 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 1989, sp. zn. 5 Cz 42/88
162 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol., Občanský zákoník. Komentář. 
Svazek II. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 579
163 Nález Ústavního soudu ze dne 1. 2. 2008, sp. zn. II. ÚS 1619/07
164 NOVOTNÝ, P., IVIČIČOVÁ, J., SYRŮČKOVÁ, I., VONDRÁČKOVÁ, P.: Nový občanský zákoník: 
rodinné právo. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014, str. 80 a násl.
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Věk dítěte Díl z příjmu připadající na výživné

0–5 let 11–15 %

6–9 let 13–17 %

10–14 let 15–19 %

15–17 let 16–22 %

18 a více let 19–25 %

Tabulka je vhodná pro standardní situace, tedy asi 80 % rozvádějících se rodičů. 

Nebude uplatnitelná v případě nadstandardně vysokých příjmů povinného, 

či nadstandardně vysokých nákladů na potřeby dítěte, ani u povinného s více než třemi 

vyživovacími povinnostmi.165 Samozřejmě je přitom vždy třeba zohlednit individuální 

okolnosti každého jednotlivého případu. Zároveň, pokud by mělo dojít k výraznému 

odchýlení, bude k tomu třeba přesvědčivých a přezkoumatelných argumentů.166

Hlavní pozitivum doporučující tabulky však spočívá v tlumení možných 

konfliktů při soudním řízení. Všechny zúčastněné osoby jsou na jejím základě schopny 

vytvořit si reálné představy o tom, jaká výše výživného by mohla být přiznána. Tabulka 

byla vytvořena v roce 2010, a jak uvádí Kovářová, „snížila množství odvolání a naopak 

zvýšila procento rodičů, kteří jsou schopni se již na počátku soudního řízení 

na výživném dohodnout.“167

Samozřejmě i na stanovení vyživovací povinnosti rodiče vůči dítěti se vztahují 

obecné zásady občanského práva a tedy i požadavek souladu s dobrými mravy (§ 2 

odst. 3) a zákaz zjevného zneužití práva (§ 8).

Výživné pro dítě může být přiznáno i zpětně, nejdéle za tři roky před zahájením 

soudního řízení a plní se v pravidelných splátkách na měsíc dopředu (§ 921). Ačkoli je 

možné se soudně nebo dohodou mezi oprávněným a povinným od tohoto modelu 

odchýlit, zejména u nezletilých nikoli plně svéprávných dětí je třeba tak činit pouze 

v případech zvláštního zřetele hodných, a to především s ohledem na účel daného 

                                                
165 KOTRADY, P. Pohled soudní praxe na některé otázky týkající se stanovení výživného. Bulletin 
Advokacie. 2015, č. 7-8, str. 48
166 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné 
právo (§ 655 – 975) Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1088-1089
167 KOVÁŘOVÁ, D.: Vyživovací povinnost po rekodifikaci, 1. vyd. Praha: Leges, 2014, str. 46
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ustanovení a princip ochrany slabší strany. Jinou splatnost si však lze představit u té 

části výživného, která je určena na tvorbu úspor.168

Povinnému rodiči může být uložena povinnost, aby složil jednorázovou zálohu, 

která zůstává v jeho vlastnictví, ale ze které budou přecházet do vlastnictví dítěte 

jednotlivá plnění vždy k datu splatnosti výživného (§ 918). To může mít opodstatnění 

například v situaci, kdy povinný obdrží jednorázově vysokou finanční částku a budou 

namístě obavy, že ji jinak utratí.169

Je ovšem nezbytné, aby se jednalo toliko o zálohu, ze které bude postupně 

plněno. Bylo by totiž zcela v rozporu se smyslem zákona, kdyby povinný rodič plnil 

jednorázovou částku k plné úhradě výživného do zletilosti dítěte.170

Vyživovací povinnost rodiče vůči dítěti, jak již bylo uvedeno, trvá tak dlouho, 

jak dlouho dítě není schopno samo se živit (§ 911). Je tedy lhostejno, zda dítě nabylo 

zletilosti, či plné svéprávnosti (§ 859). Vyživovací povinnost je rovněž nezávislá 

na rodičovské odpovědnosti (§ 859 a § 874).

Zaniká ve chvíli, kdy dítě schopnost samo se živit nabude, ale také tehdy, kdy 

dítě uzavře manželství, pak totiž nastupuje vyživovací povinnost mezi manželi (§ 697),

a také tehdy, zanikne-li rodinněprávní vztah mezi subjekty. To znamená smrtí některého 

ze subjektů, popřením otcovství a konečně právní mocí rozhodnutí soudu o osvojení, 

avšak již při svěření dítěte do péče budoucího osvojitele se vyživovací povinnost rodiče 

pozastavuje (§ 829 odst. 3).

2. ZÁNIK MANŽELSTVÍ ROZVODEM V NIZOZEMSKÉM KRÁLOVSTVÍ

Právní řád Nizozemského království171 zná čtyři způsoby zániku manželství.172

Těmi jsou smrt jednoho z manželů, rozvod, zánik manželství po soudní rozluce 

a konečně za situace, kdy je nezvěstný manžel prohlášen za mrtvého, ale později 

se ukáže, že stále žije, zaniká manželství okamžikem, kdy druhý manžel uzavřel nové 

manželství, či vstoupil do registrovaného partnerství.

                                                
168 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné 
právo (§ 655 – 975) Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1138
169 KOVÁŘOVÁ, D.: Vyživovací povinnost po rekodifikaci, 1. vyd. Praha: Leges, 2014, str. 43
170 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 12. 1976, sp. zn. 1 Cz 93/76
171 Dále jen  „Nizozemsko“.
172 Manželství je v Nizozemsku upraveno v občanském zákoníku (Burgerlijk Wetboek, dále jen „BW“).
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Nizozemská právní úprava rozvodu manželství 173 je stejně jako ta česká 

založena na jediném rozvodovém důvodu, kterým je nenapravitelný rozvrat manželství 

(1:151 BW) 174. Dohoda sama o sobě jako rozvodový důvod neobstojí, neboť zákon 

výslovně uvádí, že pokud o rozvod požádají oba manželé, lze manželství přesto rozvést 

pouze na základě jejich shodného tvrzení, že manželství je nenapravitelně rozvráceno 

(1:154 BW). Otázka viny je rovněž irelevantní, byť tomu tak nebylo až do roku 1993 

(1:152 BW ,zrušený k 1. 1. 1993). 

Nenapravitelný rozvrat manželství je dán, pokud se soužití manželů stalo 

neúnosným a nelze očekávat obnovu řádného manželského vztahu. Má objektivní 

charakter a je lhostejno, jaké jsou jeho příčiny.175

O rozvodu manželství může rozhodnout pouze soud. Pro pochopení 

nizozemského přístupu k důvodům rozvodu, je vhodné si stručně přiblížit možnosti, jak 

může soud postupovat. 

V praxi mohou nastat čtyři situace s podobným řešením. Tak za prvé manželé 

mohou požádat o rozvod společně. Tehdy musí oba shodně tvrdit, že jejich manželství 

je nenapravitelně rozvráceno a toto jejich tvrzení pak bude přijato jako pravdivé, aniž 

by bylo třeba dále zjišťovat, že k tvrzenému rozvratu skutečně došlo.

Dále pokud o rozvod požádá pouze jeden z manželů a druhý potvrdí existenci 

nenapravitelného rozvratu, soud může zkoumat skutečnou existenci rozvratu. Žádosti 

o rozvod by však mělo být vyhověno.

Situace se neliší, ani když o rozvod požádá jen jeden z manželů a druhý manžel 

jeho tvrzení nijak nerozporuje. Pokud manžel výslovně nepopírá existenci 

nenapravitelného rozvratu a ponechává na úvaze soudu, ať rozhodne, zda tu takový 

rozvrat je, či není, vnímá se tato pasivita jako připuštění existence rozvratu a i v tomto 

případě bude žádosti o rozvod vyhověno.

Konečně pokud o rozvod požádá jen jeden z manželů a druhý manžel nepodá 

žádné vyjádření, ani se nedostaví k soudu, žádosti o rozvod manželství bude vyhověno 

rovněž.

                                                
173 V nizozemštině echtscheiding.
174 Citace z BW budu uvádět ve formátu: „Kniha:paragraf“
175 BOELE-WOELKI, K., CHEREDNYCHENKO, O., COENRAAD, L. Grounds for Divorce and 
Maintenance Between Former Spouses. In: www.ceflonline.net [online]. 2002 [cit. 2015-12-16]. 
Dostupné z: http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Netherlands-Divorce.pdf
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Rozdílná je až situace, kdy manžel, který o rozvod nepožádal, existenci 

nenapravitelného rozvodu aktivně popírá. Pak bude manželu, který si rozvod přeje, dán 

prostor pro uvedení skutečností, které nenapravitelný rozvrat dokazují. Dle nizozemské 

judikatury a odborné literatury se nenapravitelný rozvrat manželství předpokládá 

za následujících okolností.

Již samotný fakt, že manžel uvádí skutečnosti na podporu svého tvrzení 

o existenci rozvratu je závažným ukazatelem, že rozvrat skutečně nastal. Soud musí vzít 

do úvahy, že tento manžel trvá na tom, že není s to setrvat v soužití s druhým 

manželem.

Z nizozemské judikatury dále vyplývá, že rozvrat manželství je dán, pokud 

manželé spolu již déle než dva roky nežijí a jeden z manželů obnovit manželské soužití 

nechce.

Rozvrat manželství lze předpokládat také tehdy, když u jednoho z manželů 

propukla duševní nemoc. V takovém případě bude třeba důkladně zjistit všechny 

relevantní aspekty zdravotního stavu manžela. Na základě svých zjištění pak soud může 

uzavřít, že mezi manželi je již díky duševní nemoci jednoho z nich taková propast, 

že ani zlepšení zdravotního stavu manžela by manžele znovu sblížit nemohlo.

Konečně došly nizozemské soudy také k závěru, že také rozdíly v náboženském 

přesvědčení mezi manželi mohou vést k natolik závažnému odcizení mezi nimi, že lze 

hovořit o nenapravitelném rozvratu manželství.176

Rozhodnutí o rozvodu manželství je účinné až od okamžiku jeho zápisu 

v matrice narození, manželství a úmrtí177 (1:163 BW).178

Manželé si mohou alternativně zvolit také soudní rozluku. 179 Ustanovení 

o postupu a právních následcích v případě rozvodu se obdobně použijí také v případě 

soudní rozluky (1:169 BW). Také pro soudní rozluku je jediným možným důvodem 

nenapravitelný rozvrat manželství (1:169 BW ve spojení s 1:151 BW). 

                                                
176 BOELE-WOELKI, K., CHEREDNYCHENKO, O., COENRAAD, L. Grounds for Divorce and 
Maintenance Between Former Spouses. In: www.ceflonline.net [online]. 2002 [cit. 2015-12-16]. 
Dostupné z: http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Netherlands-Divorce.pdf
177 V nizozemštině burgerlijke stand.
178 Návrh na zápis mohou podat oba manželé nebo i jenom jeden z nich. Pokud tak neučiní do šesti 
měsíců ode dne, kdy bylo vydáno rozhodnutí o rozvodu manželství, toto rozhodnutí pozbývá účinnost 
nadobro (1:163 BW).
179 V nizozemštině scheiding van tafel en bed.
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Soudní rozluka je vhodná pro manžele, kteří vnímají manželství jako 

nedotknutelný svazek (např. z náboženských důvodů), a přitom je pro ně již další soužití 

neúnosné a přejí si je ukončit. Práva a povinnosti mezi manželi i společné jmění 

manželů zanikají (1:92a BW), jejich manželství ale trvá nadále.180

Z toho vyplývá, že manželé sice mohou žít s někým jiným a budovat si nový 

život, nové manželství nebo registrované partnerství však uzavřít nemohou (1:33 BW). 

Zákon rovněž stanoví, že manželé ve stavu rozluky po sobě v případě smrti navzájem

nedědí (4:10 BW).

Účinky soudní rozluky nastávají zápisem soudního rozhodnutí do registru 

manželského majetku181 (1:173 BW).

Manželé se během rozluky mohou kdykoli usmířit a obnovit manželství. 

Manželství se obnovuje v plném rozsahu jako by rozluka nikdy nenastala. Zároveň 

se však právní jednání, ke kterým mezitím došlo, posuzují vždy podle stavu, jaký tady 

byl v okamžiku, kdy k nim došlo (1:176 BW).182

Je ovšem také možné, aby se manželé během rozluky rozhodli naopak 

pro zrušení jejich manželství. Pokud o zrušení požádají oba manželé společně, 

manželství zanikne rozhodnutím soudu bez dalšího (1:181 BW). Pokud však o zrušení 

požádá pouze jeden z nich, manželství nezanikne, pokud rozluka netrvala alespoň tři 

roky. Tato lhůta může být zkrácena na jeden rok nebo i více, pokud na manželovi, který 

o zrušení manželství požádal, nelze spravedlivě žádat, aby v manželském svazku 

setrval, a to z důvodu závadného chování druhého manžela (1:179 BW).

2.1. ÚPRAVA POMĚRŮ DÍTĚTE PRO DOBU PO ROZVODU

Jsou-li manželé rodiči nezletilého dítěte, mají vůči němu rodičovskou 

odpovědnost 183 a tuto vykonávají společně. Stejně tak po zániku manželství jejich 

                                                
180 CHORUS, J. M. J., GERVER, P. H. M., HONDIUS, E. H.: Introduction to Dutch Law. 4. vyd. Alpen 
aan de Rijn: Kluwer Law International, 2006, str. 87
181 V nizozemštině huwelijksgoederenregister.
182 K obnově manželství postačuje, aby manželé podali společnou žádost u registru manželského majetku 
na zápis ukončení soudní rozluky manželství. Manželství se obnovuje k okamžiku takové registrace 
(1:176 BW).
183 Zákon používá nizozemský výraz gezag. Hovoří tedy spíše o rodičovské „autoritě“. Tato autorita 
zahrnuje péči o osobu nezletilého, správu jeho majetku a jeho zastupování v právních úkonech 
(1:245 BW). Používám tedy termín  „rodičovská odpovědnost“, neboť jak je vidět s institutem rodičovské 
odpovědnosti, jak je upraven v českém právu, se obsahově kryje. Rovněž anglický překlad připouští oba 
možné termíny (tj. „authority“ i „responsibility“).
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společná rodičovská odpovědnost trvá a bývalí manželé ji společně vykonávají 

(1:251 BW).

Způsob, jak budou poměry dítěte uspořádány, aby takto rodičovská odpovědnost 

mohla být vykonávána, záleží čistě na rodičích a zákon žádný konkrétní způsob úpravy 

nepředepisuje. 184 Rodiče si jej dohodnou v tzv. rodičovském plánu, 185 který 

si v souvislosti se zánikem manželství mají dohodnout (1:247 BW).186

Rodičovský plán představuje poměrně nový institut, který byl do BW zaveden 

v roce 2010. 187 Záměrem bylo eliminovat pře a problémy, které rozvod přináší 

a nacházet pro uspořádání poměrů dítěte smírná řešení. Za takových podmínek lze čekat 

lepší schopnost rodičů dítěti situaci vysvětlit a lepší schopnost dítěte situaci pochopit 

                                                                                                                                              
Nizozemský občanský zákoník upravuje zvláštní možnost přeměny společné rodičovské odpovědnosti 
na výlučnou rodičovskou odpovědnost pouze jednoho rodiče právě v souvislosti se zánikem manželství 
(nizozemský právní řád zná samozřejmě i důvody pro zbavení rodičovské odpovědnosti podobné těm, 
které jsou upraveny v české právní úpravě, což je obsaženo v 1:269 BW). Stanoví, že jeden nebo oba 
rodiče mohou soudu navrhnout, aby společnou rodičovskou odpovědnost přeměnil na výlučnou 
rodičovskou odpovědnost jen jednoho z nich, pokud hrozí, že dítě by jinak bylo zmatené a rozpolcené a 
nelze očekávat, že by se situace v dohledné době zlepšila, anebo pokud jeto z jiného důvodu nutné 
v nejlepším zájmu dítěte (1: 251a BW). I rodiči, který byl rodičovské odpovědnosti takto zbaven, jsou 
zachována práva na styk s dítětem a informace o něm (1:377a a násl. BW)
Tato právní úprava působí nezvykle a český právní řád ji nezná. Jak bylo uvedeno v kapitole 1.8. zánik 
manželství nemá podle českého práva vliv na rodičovskou odpovědnost. Právě popsaná úprava připomíná 
svěření dítěte do společné péče nebo péče jen jednoho rodiče. Přesto si nemyslím, že je na místě překládat 
termín gezag jako „péči“ (což některé zdroje v českém jazyce připouští, srov. např. Evropská soudní síť 
pro občanské a obchodní věci. Rozvod – Nizozemí. In: www.e-jusitce.europa.eu [online]. 2007 
[cit. 2015-12-16]. Dostupný z https://e-justice.europa.eu/content_divorce-45-nl-cs.do#toc_1). Takovýto 
překlad nepřipouští především již samotná definice rodičovské odpovědnosti v nizozemském právu, jak 
již bylo uvedeno. Dále je třeba si všimnout, že pro stanovení výlučné rodičovské odpovědnosti pouze 
jednoho rodiče jsou dány poměrně přísné podmínky. Ostatně jedná se o případy zcela výjimečné. Např. 
Obvodní soud v ‘s-Hertogenboschi se v letech 2001-2002 k takovému kroku uchýlil v 3,2 % rozvodů. DE 
BOER, C. G. J.: Joint Parental Authority. 1. vyd. Antwerpen: Intersentia, 2008, str. 41
Konečně, jak bude popsáno dále, společný výkon rodičovské odpovědnosti podle nizozemského práva 
připouští v podstatě jakékoli uspořádání poměrů k dítěti (samozřejmě za současného respektování všech 
práv dítěte i rodičů). V konečném důsledku tedy může připomínat svěření dítěte do společné péče, 
střídavé péče i péče jen jednoho z rodičů, jak je zná české právo.
184 How will parental responsibility for my children be determined after my partner and I split up?. In: 
www.government.nl  [online]. [cit. 2015-12-16]. Dostupné z: https://www.government.nl/topics/divorce-
separation-and-termination-of-registered-partnership/contents/parental-responsibility-for-children-after-
split-up
185 V nizozemštině ouderschapsplan.
186 O rodičovském plánu je často referováno jako o povinném (Srov. např. What is a parenting plan?. In: 
www.government.nl [online]. [cit. 2015-12-16]. Dostupné z: https://www.government.nl/topics/divorce-
separation-and-termination-of-registered-partnership/contents/parenting-plan). Ze zákona ovšem nic 
takového nevyplývá, byť se při přípravě příslušné novely uvažovalo o podmínění rozhodnutí o rozvodu 
manželství právě uzavřením dohody o rodičovském plánu.  DE BOER, C. G. J.: Joint Parental Authority. 
1. vyd. Antwerpen: Intersentia, 2008, str. 50
V případě, že rodičovský plán dohodnut není, může o úpravě poměrů k dítěti rozhodovat soud (1:253a 
BW, viz dále)
187 GROENLEER, M. Matrimonial law Q&A – Netherlands. In: www.legalexpatdesk.nl [online]. 2011 
[cit. 2015-12-16]. Dostupné z: http://www.legalexpatdesk.nl/articles/matrimonial-law-qa-netherlands
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a vyrovnat se s ní.188 Zároveň se má jednat o rámec, v němž se bude snáze budovat 

blízký vztah mezi dítětem a rodičem, který o dítě primárně osobně nepečuje.189

Rodičovský plán obsahuje dohody rodičů ohledně péče o jejich dítě. To zahrnuje 

dohodu o tom, jak bude který z rodičů o dítě osobně pečovat, o styku rodičů s dítětem, 

jakým způsobem budou rodiče komunikovat a rozhodovat o podstatných tématech 

týkajících se dítěte (jako je volba školy apod.), o výživném pro dítě, případně další 

dohody. Není vyloučeno, aby rodičovský plán zacházel do takových detailů, jako je 

stanovení „večerky“ pro dítě, pravidla pro přípravu domácích úkolů, způsoby možného 

potrestání dítěte, styk s rodinami obou rodičů apod.190

Je také důležité, aby byl rodičovský plán pravidelně revidován z hlediska 

aktuálních potřeb dítěte, reflektoval nastalé změny (jako je změna bydliště, nový partner 

některého z rodičů, nemoc apod.), a tak bylo zajištěno, že vždy vyhovuje nejlepšímu 

zájmu dítěte.191

Nizozemští odborníci, kteří se rodinnému právu věnují v praxi, vysvětlují, 

že dítě sice má právo na to, aby žilo s oběma rodiči či aby si s nimi udrželo osobní vztah 

a pravidelný přímý kontakt, ale že také toto jeho právo musí být vnímáno toliko jako 

výchozí bod pro úpravu poměrů konkrétního dítěte.

Toto právo dítěte, jak bylo právě popsáno, nemusí mít nutně za důsledek 

rozdělení jeho času mezi jeho rodiče na dvě přesné poloviny. Stejně jako v českém 

právu, také v nizozemském je přední zájem dítěte a praxe ukazuje, že mnohé děti, které 

byly ve střídavé péči svých rodičů, nebyly v tomto uspořádání šťastné. Chybělo jim 

zázemí a místo, kde by se skutečně cítily doma (k tomuto tématu více viz kapitola 

1.8.4.).

Nizozemští právníci připouští, že je občas náročné dohodnout se na uspořádání, 

které by skutečně zaručovalo pravidelný přímý kontakt. Uvádí, že ve výjimečných 

případech (např. když každý z rodičů žije v jiném státě), mohou být upraveny poměry 

                                                
188 Making arrangements concerning the children. In: www.government.nl [online]. [cit. 2015-12-16]. 
Dostupné z: https://www.government.nl/topics/divorce-separation-and-termination-of-registered-
partnership/contents/arrangements-concerning-the-children
189 GROENLEER, M. Matrimonial law Q&A – Netherlands. In: www.legalexpatdesk.nl [online]. 2011 
[cit. 2015-12-16]. Dostupné z: http://www.legalexpatdesk.nl/articles/matrimonial-law-qa-netherlands
190 What is a parenting plan?. In: www.government.nl [online]. [cit. 2015-12-16]. Dostupné z: 
https://www.government.nl/topics/divorce-separation-and-termination-of-registered-
partnership/contents/parenting-plan
191 SUTHERLAND, E.: The future of child and family law: international predictions. 1. vyd. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2012, str. 246
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tak, že dítě žije pouze s jedním rodičem a u druhého tráví delší dobu během prázdnin 

a po zbytek roku je jejich kontakt vykonávat pouze skrze videohovory.

V souvislosti s touto problematikou se v Nizozemsku také ozývají hlasy, které 

upozorňují, že nizozemský právní řád ještě stále neupravuje dostatek nástrojů, které 

by pomohly ochránit děti před nepříznivými důsledky rozvodu manželství jejich rodičů. 

Jako takové jsou navrhovány např. povinná mediace v rámci úpravy poměrů dítěte pro 

dobu po rozvodu, daňové úlevy v souvislosti s hypotékami, které by pomohly rodiči 

zachovat bydlení dítěte ve stejném domě jako před zánikem manželství nebo pomoc 

s péčí o dítě (např. hlídání zdarma) pro rodiče, kteří o dítě pečují sami a musí zároveň 

hodně pracovat, aby dítě sami uživili.192

O úpravě výkonu společné rodičovské odpovědnosti může také rozhodovat 

soud.193 Rozhodnutí soudu musí být vždy v nejlepším zájmu dítěte. Takto může soud 

upravit především rozdělení osobní péče o dítě mezi rodiče, stanovit, kde bude dítě 

primárně bydlet, stanovit způsob, jak bude o všech podstatných skutečnostech 

týkajících se dítěte informován rodič, se kterým dítě primárně nebydlí, případně, jak 

s ním budou tyto záležitosti konzultovány (1:253a BW).

Samozřejmě i v nizozemském právu mají děti vůči svým rodičům právo 

na výživné. Je však zajímavé, že BW přiznává dětem nezletilým a zletilým dětem 

ve věku od osmnácti do dvaceti jedna let právo na výživné bez ohledu na to, zda 

se nacházejí či nenacházejí ve stavu odkázanosti. Odkázanost na výživu je tedy 

podmínkou pouze u dětí starších dvaceti jedna let (1:392 BW).

Rozsah vyživovací povinnosti se vždy odvíjí od potřeb oprávněného a možností 

povinného (1:396 BW). Rodiče pak jsou výslovně povinni podle svých finančních 

možností hradit výdaje na péči o dítě a výchovu dítěte (1:404 BW).  U zletilých dětí 

do dvaceti jedna let zákon rodičům výslovně ukládat hradit jejich vzdělání 

(1:395a BW), které se u nezletilých dětí zřejmě subsumuje pod pojem „výchova“.

                                                
192 VAN RUITENBEEK, E. Our children are the future: Creating a post-divorce parenting plan. 
In: www.iamexpat.nl [online]. 2015 [cit. 2015-12-16]. Dostupné z: http://www.iamexpat.nl/read-and-
discuss/expat-page/articles/children-future-creating-post-divorce-parenting-plan
193 Soud bude v tomto případě rozhodovat na návrh jednoho nebo obou rodičů (1:253a BW).
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Výživné pro dítě má být plněno dobrovolně. V případě rozvodu či rozluky má 

být především dosaženo dohody.194 Pokud však výživné dobrovolně plněno není, bude 

o jeho určení rozhodovat soud (1:406 BW).195

2.2. MAJETKOVÁ PRÁVA A POVINNOSTI ROZVEDENÝCH MANŽELŮ

Zanikne-li manželství, zanikne také společné jmění manželů.196 BW stanoví, 

že společné jmění v případě rozvodu manželství (a obdobně v případě zániku po soudní 

rozluce) zaniká již k okamžiku podání žádosti o rozvod.197 Pokud k rozvodu nedojde, 

společné jmění se obnovuje, jako by k jeho zániku nikdy nedošlo. Zároveň však budou 

všechna právní jednání, ke kterým mezitím došlo, posuzována vzhledem k okamžiku, 

v němž byla činěna (1:99 BW).

Manželé se mohou na vypořádání majetkových poměrů dohodnout, může o nich 

však také rozhodovat soud, pokud o to některý z manželů požádá.198

Oběma bývalým manželům náleží stejný podíl ze zaniklého společného jmění, 

pokud si ovšem nesjednali jinak v předmanželské smlouvě nebo smlouvě pro případ 

zániku jejich společného jmění z jiného důvodu než smrti (1:100 BW).

Naproti tomu každý z manželů plně odpovídá za všechny dluhy spadající 

do společného jmění, za které plně odpovídal před jeho zánikem a za ostatní dluhy 

spadající do společného jmění co do poloviny jejich výše (1:102 BW).

Společné jmění manželů, jak je upravuje nizozemský právní řád, má značně 

široký rozsah, pokud jej srovnáme s ostatními evropskými zeměmi včetně České 

republiky. To tedy v případě, že se uplatní zákonný režim a manželé si neujednali něco 

                                                
194 Making arrangements concerning the children. In: www.government.nl [online]. [cit. 2015-12-16]. 
Dostupné z: https://www.government.nl/topics/divorce-separation-and-termination-of-registered-
partnership/contents/arrangements-concerning-the-children
195 Návrh k soudu může podat zákonný zástupce nezletilého dítěte nebo samo zletilé dítě. Je přitom 
lhostejno, zda jsou rodiče ještě manžely, zda jsou v rozluce či zda jsou již rozvedeni. Relevantní je pouze 
otázka, zda rodič plní svou vyživovací povinnost. Proto může být rozhodnutí o výživném součástí 
rozhodnutí o úpravě poměrů k nezletilému dítěti, stejně jako může být rozhodnutím samostatným. 
HAMILTON, C., PERRY, A.: Family law in Europe. 2. vyd. London: Butterworths LexiNexis, 2002, str. 
465
196 V nizozemštině wettelijke gemeenschap van goederen. Právní úprava tohoto institutu prošla 
rozsáhlými změnami v roce 2012.
197 Vůči třetím osobám má však toto účinky pouze, pokud byla tato žádost zapsána v registru 
manželského majetku (1:99 BW).
198 Návrh na vypořádání majetkových poměrů může být součástí návrhu na rozvod manželství nebo také 
vyjádření protistrany k tomuto návrhu. Může však být učiněn i kdykoli později, a to až do té doby, 
než některý z manželů uzavře nové manželství. HAMILTON, C., PERRY, A.: Family law in Europe. 2. 
vyd. London: Butterworths LexiNexis, 2002, str. 457
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jiného v rámci předmanželských smluv. Do společného jmění spadá veškerý majetek, 

který manželé nabudou během manželství, a to včetně toho, který nabyli děděním či 

darováním. Jedinou výjimku tvoří případ, kdy zůstavitel nebo dárce výslovně uvede, 

že daný majetek do společného jmění obdarovaného nebo dědice s jeho manželem 

spadat nemá (1:94 BW).199

Součástí společného jmění je tedy i majetek, který slouží osobní potřebě jednoho 

z manželů. BW proto stanoví, že po zániku společného jmění má každý z manželů 

právo získat do svého vlastnictví oblečení, šperky a další drobnosti, které slouží jeho 

osobní potřebě, stejně jako majetek, který používá k výkonu své profese či podnikání 

a dokumenty a memorabilie své rodiny. Tyto věci však manžel nenabývá bezúplatně, 

nýbrž za odhadovanou cenu (1:101 BW). Tyto peníze pak spadají do společného 

jmění.200

Nizozemský právní řád upravuje také institut zřeknutí se společného jmění 

manželů. Jedná se o právo každého z manželů, kterého se nelze ani smluvně vzdát. 

Pokud se manžel svého podílu zřekne, přirůstá tento k podílu druhého manžela.

Manžel, který se společného jmění zřekl, ztrácí právo k veškerému majetku, 

který do něj spadá, vyjma, jak zákon výslovně uvádí, své postele (a odpovídajících 

lůžkovin) a svého oblečení, přičemž si může za odhadovanou cenu nabýt také 

dokumenty a memorabilie své rodiny. Zároveň neodpovídá za žádné dluhy, za které 

neodpovídal jako strana závazku před zánikem společného jmění a je také zbaven 

povinnosti druhému manželu na splacení těchto dluhů přispívat. Není ovšem zbaven 

odpovědnosti za ty dluhy, za něž jako strana závazku před zánikem společného jmění 

odpovídal.

Každý z manželů, který splatil více než polovinu dluhu, za který před zánikem 

společného jmění odpovídali oba manželé společně a nerozdílně, má právo žádat 

na druhém manželu náhradu. Pokud druhý manžel splatil zcela nebo částečně dluh 

a sám nebyl stranou tohoto závazku, má právo na náhradu od manžela, který 

se společného jmění zřekl (1:103 BW).

                                                
199VAN YPEREN-GROENLEER, M. Divorce and property division in the Netherlands: what expats need 
to know. In: www.iamexpat.nl [online] 2015 [cit. 2015-12-16]. Dostupné z: http://www.iamexpat.nl/read-
and-discuss/expat-page/articles/divorce-property-division-in-the-netherlands
200 SUTHERLAND, E.: The future of child and family law: international predictions. 1. vyd. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2012, str. 260
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V případě, že se společného jmění zřeknou oba manželé, vstupuje toto jmění 

do likvidace (1:108 BW).

2.3. BYDLENÍ PO ZÁNIKU MANŽELSTVÍ ROZVODEM

Pokud bývalý manžel bydlí v okamžiku zápisu rozhodnutí o rozvodu manželství 

do matriky narození, manželství a úmrtí v domě, který je ve vlastnictví druhého 

bývalého manžela nebo ke kterému má druhý bývalý manžel právo jej užívat, může 

požádat soud, aby mu přiznal právo bydlení na dobu šesti měsíců od zápisu 

rozhodnutí. 201   Za toto právo náleží druhému rozvedenému manželovi přiměřená 

odměna (1:165 BW).

2.4. VÝŽIVNÉ ROZVEDENÉHO MANŽELA

Také nizozemský právní řád zná institut výživného pro rozvedeného manžela. 

Manželé, či bývalí manželé, se na něm mohou dohodnout (1:157 BW). Může však 

o něm také rozhodovat soud.202 Oprávněný je ten bývalý manžel, který nemá dostatek 

prostředků pro svou výživu a není schopen si tyto prostředky sám obstarat, povinný je 

pak druhý bývalý manžel. Rozsah bude dán potřebami oprávněného a finančními 

možnostmi povinného bývalého manžela.

Soud může stanovit, na jakou dobu je výživné přiznáno, tato doba však nesmí 

přesáhnout dvanáct let od okamžiku, kdy bylo rozhodnutí o rozvodu zapsáno v matrice 

narození, manželství a úmrtí.203 Tuto dobu je možné prodloužit, pokud na oprávněném 

bývalém manželovi není možné rozumně a spravedlivě požadovat, aby ukončení 

poskytování výživného akceptoval.204

BW také zohledňuje situace, kdy manželství trvalo pouze krátkou dobu a bylo 

bezdětné, tudíž mezi manželi nevzniklo natolik silné pouto, jako je tomu v ostatních 

případech. Stanoví, že pokud bezdětné manželství trvalo dobu kratší pěti let, vyživovací 

                                                
201 Toto právo může být takto přiznáno v rozhodnutí o rozvodu manželství či v samostatném pozdějším 
rozhodnutí (1:165 BW). 
202 Soud bude rozhodovat pouze na návrh oprávněného manžela, a to přímo v rozhodnutí o rozvodu 
manželství, anebo v samostatném rozhodnutí kdykoli po rozvodu (1:157 BW).
203 Již delší dobu se v Nizozemsku vedou diskuze, zda by tato doba něměla být kratší, zatím však zůstává 
dvanáctiletá. SUTHERLAND, E.: The future of child and family law: international predictions. 1. vyd. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2012, str. 261
204Soud o prodloužení rozhoduje na návrh oprávněného bývalého manžela, který je třeba učinit nejpozději 
tři měsíce před koncem původně stanovené doby (1:157 BW).
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povinnost bývalého manžela ze zákona zaniká v okamžiku, kdy od zápisu rozhodnutí 

o rozvodu manželství v matrice narození, manželství a úmrtí uběhla stejná doba jako ta, 

po kterou manželství trvalo. I v tomto případě je však možné prodloužení soudem tak, 

jak bylo popsáno výše (1:157 BW).

Není bez zajímavosti, že nizozemský právní řád také v určitých případech 

připouští, aby manželu navzdory rozvodu manželství vzniklo právo na vdovecký 

důchod v případě smrti bývalého manžela. Zda toto právo vznikne, záleží na pravidlech 

příslušného penzijního fondu.205

3. ZÁNIK MANŽELSTVÍ SMRTÍ

Smrt člověka musí být zásadně prokázána. V naprosté většině případů se smrt 

prokazuje veřejnou listinou vystavenou po prohlédnutí těla mrtvého stanoveným 

způsobem (§ 26 odst. 1). 

Stanovený způsob je způsob upravený v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách (dále jen ZZS). Tedy prohlídka lékařem, který na základě svých zjištění vyplní 

list o prohlídce těla zemřelého (§ 86 ZZS), prostřednictvím kterého je dále informován 

příslušný matriční úřad (§ 21 odst. 3 ZM ve spojení s § 86 odst. 2 ZZS). Matriční úřad 

provede zápis do knihy úmrtí (§ 21 ZM).

Matriční úřad také vydá osobě, která na tom prokáže právní zájem nebo která 

žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo je vypravitelem jeho 

pohřbu (§ 25 odst. 5 ZM), úmrtní list. Jeho náležitosti upravuje ZM v § 31 a stanoví 

také, že se jedná o veřejnou listinu (§ 24 odst. 4). Úmrtní list je tedy onou požadovanou 

veřejnou listinou, kterou se smrt člověka prokazuje.

V ojedinělých případech není možné prohlídku mrtvého těla stanoveným 

způsobem uskutečnit. Vzhledem ale k jiným důkazům, byť nepřímým, není důvod 

o smrti člověka pochybovat. Typicky se jedná o smrt při přírodních katastrofách, 

haváriích, pádů ze skalních stěn, kdy není možné tělo vyprostit apod.206 Obecně řečeno 

situace, které člověk při běžném chodu věcí přežít nemohl, a tudíž se jeho smrt jeví jako 

                                                
205 HAMILTON, C., PERRY, A.: Family law in Europe. 2. vyd. London: Butterworths LexiNexis, 2002, 
str. 456
206 MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. § 1 – 117. 1. vyd. 
Praha: Leges, 2013, str. 329
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jistá.207 Jedná se pak o tzv. soudní důkaz smrti208, kdy je člověk za mrtvého prohlášen 

soudem. V rozhodnutí soud určí den, který platí za den smrti (§ 26 odst. 2).

V životě ale mohou nastat situace, kdy se smrt člověka nejeví sice jako jistá, 

protože o ní nemáme žádné důkazy, je ale více či méně pravděpodobná. Namísto 

důkazu smrti, pak nastupuje domněnka smrti a smrt se presumuje.

Pokud lze mít důvodně za to, že člověk zemřel, soud jej za mrtvého prohlásí 

a určí den, který se pokládá za den jeho smrti.209 Na člověka, který byl prohlášen 

za mrtvého, se hledí, jako by zemřel (§ 71).

Zákon ale v rámci domněnky smrti pamatuje i na případy, kdy smrt nepochybná 

není, ale daný člověk je nezvěstný a z okolností vyplývají vážné pochybnosti, zda je 

ještě živ. Takového člověka soud také prohlásí za mrtvého a stanoví datum, které 

zřejmě nepřežil.210 O tomto datu se má za to, že je dnem smrti (§ 72).

Pro tyto případy však zákon s ohledem na to, že pravděpodobnost smrti již není 

tak vysoká, stanoví další podrobné podmínky, za jakých je možné k prohlášení

za mrtvého přistoupit (§ 73 - § 75).

Již z formulací, jaké zákon užívá, pro prohlášení za mrtvého („smrt se jeví jako 

jistá“, „lze mít za to, že člověk zemřel“ apod.) je patrné, že se počítá s možností, 

se kterou se ostatně počítat musí, že navzdory určité pravděpodobnosti, dojde k omylu. 

Ať již v určení dne smrti, či vůbec v otázce, zda člověk zemřel či nikoli. Zákon pro tyto 

případy připouští důkaz opaku. Nastala-li tedy domněnka smrti a člověk byl prohlášen 

za mrtvého (pro mylný důkaz smrti platí toto obdobně), přičemž později se zjistilo, že je 

ještě naživu, k prohlášení za mrtvého se nepřihlíží. Podstatná je pak jediná výjimka 

z tohoto pravidla, a sice že manželství nebo registrované partnerství se ani v takovém 

případě neobnovuje (§ 76).

Manželství tedy s jistotou zaniká dnem, který je uveden v úmrtním listě jako den 

smrti manžela nebo dnem, který podle rozhodnutí o prohlášení za mrtvého za den smrti 

                                                
207 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., a kol.: Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. 1. vyd. 
Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 140
208 MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. § 1 – 117. 1. vyd. 
Praha: Leges, 2013, str. 329
209 Soud rozhoduje na návrh osoby, která na tom má právní zájem (§ 71 odst. 1).
210 Soud opět rozhoduje na návrh osoby, která na tom má právní zájem (§ 72).
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platí (§ 26 odst. 2), pokládá se za něj (§ 71 odst. 1), případně se má za to, že je dnem 

smrti (§ 72).211

Manželství zaniká smrtí prvního z manželů. To je třeba mít na paměti také 

tehdy, kdy manželé zemřeli oba v důsledku stejné události (např. dopravní nehoda, 

požití závadných potravin). Pokud však není jisto, který z nich zemřel jako první, má 

se za to, že oba zemřeli současně (§ 27). 212 Tato vyvratitelná právní domněnka 

se uplatňuje pouze tam, kde se na okamžik smrti vážou nějaké právní důsledky, typicky

práva dědického.

3.1. MAJETKOVÁ PRÁVA A POVINNOSTI BÝVALÝCH MANŽELŮ, JEJICHŽ 

MANŽELSTVÍ ZANIKLO SMRTÍ

Majetková práva a povinnosti bývalých manželů, jejichž manželství zaniklo 

smrtí manžela, se posoudí v rámci řízení o pozůstalosti213 podle majetkového režimu, 

který existoval mezi manželi (§ 764). 

Na tomto místě je třeba uvést, že pokud snoubenci uzavřeli dohodu podle § 718 

odst. 2 a tato má náležitosti dědické smlouvy, 214 bude se za dědickou smlouvu 

považovat. Přesto se však bude jednat o specifickou dědickou smlouvu, protože stále 

půjde o smlouvu o úpravě majetkových poměrů pro případ smrti jednoho z manželů.

Zanikne-li tedy manželství rozvodem, nemohou později nastat účinky této smlouvy 

při úmrtí bývalého manžela.215

Dále bude třeba při posuzování majetkových práv a povinností manželů vzít 

v úvahu pokyny, které zemřelý manžel ještě za svého života ohledně svého majetku pro 

případ smrti učinil (§ 764). 

Jestliže při aplikaci uvedených režimů a pokynů stále zbývají práva a povinnosti, 

které je třeba vypořádat, bude se tak dít přednostně na základě dohody mezi pozůstalým 

manželem a dědici (§ 764 odst. 1). Dohoda nesmí být v rozporu s pokyny zůstavitele, 

                                                
211 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol., Občanský zákoník. Komentář. 
Svazek II. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 223
212 HRUŠÁKOVÁ, M, KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Rodinné právo. 1. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2015, str. 83
213 Pokud jde v řízení o pozůstalosti o vypořádání společného jmění manželů, pozůstalý manžel je 
účastníkem řízení pro tuto část vždy, a to i tehdy, kdy sám není dědicem (§ 111 ZŘS).
214 § 1582 definuje dědickou smlouvu tak, že dědickou smlouvou povolává zůstavitel druhou smluvní 
stranu nebo třetí osobu za dědice nebo odkazovníka a druhá strana to přijímá. Také pro ni vyžaduje formu 
veřejné listiny. Tuto formu bude mít smlouva podle § 718 odst. 2 vždy.
215 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné 
právo (§ 655 – 975) Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 305
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které ještě za svého života ohledně svého majetku pro případ smrti učinil, a samozřejmě 

se zákonem (§ 162 odst. 2 ZŘS).

Taková dohoda pak musí respektovat práva nepominutelných dědiců (§ 1643, 

viz dále), tzv. osob pod zvláštní ochranou (těmi podle § 1685 jsou osoba, která není 

plně svéprávná, nebo která je neznámá či nepřítomná, nebo právnická osoba veřejně 

prospěšná či zřízená ve veřejném zájmu), jakož i práva věřitelů.216

Problematická se zdá být povinnost respektovat vůli zůstavitele. Teoretici 

upozorňují na to, že je poněkud nepřiměřená, vzhledem k tomu, že se jedná 

o jednostranné vnucení určité vůle, zatímco dohoda představuje autonomii vůle obou 

stran. V praxi tak tato povinnost působí velmi restriktivně.217

Obzvláště problematická situace nastane, pokud zůstavitel zanechá pokyn (např. 

v závěti) o majetku, který spadá do společného jmění manželů. Zůstavitel nemůže 

disponovat větším majetkem, než sám má. Zároveň jde ale o pokyn, aby bylo společné 

jmění rozděleno tak, aby splnění tohoto pokynu, bylo možné. 218 Je to tedy jakési 

kvalitativní hledisko, které má ovlivnit, která konkrétní věc připadne pozůstalému 

manželovi a která do pozůstalosti.

Šešina je toho názoru, že u takového majetku musí, byť pozůstalý manžel uplatní 

své vlastnické právo, připadnout do pozůstalosti alespoň polovina takového majetku, 

aby bylo alespoň částečně vyhověno vůli zůstavitele.219

Tlášková pak zastává názor, že je možné dohodnout se i proti vůli zůstavitele. 

Argumentuje tak, „že dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. Pokud jde o hmotný majetek, 

se kterým může dědic zcela svobodně disponovat (výjimkou jsou případy, kdy tomu tak 

podle nové úpravy není, třeba podmíněné dědictví), může se s jiným dědicem dohodnout 

tak, že část z jeho dědictví připadá tomuto jinému dědici (částečné vzdání se dědického 

práva). Opačný přístup by dědice nutil k tomu, aby po skončení pozůstalostního řízení 

uskutečňovali další právní jednání ‚navíc‘.“220

                                                
216 ŠEŠINA, M. Vypořádání společného jmění manželů v řízení o pozůstalosti. Ad Notam. 2014, č. 3, 
str. 3
217 Srov. např. LAVICKÝ, P. a kol.: Zákon o zvláštních řízeních soudních. Řízení nesporné. Praktický 
komentář. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, str. 343
218 Tamtéž.
219 ŠEŠINA, M. Vypořádání společného jmění manželů v řízení o pozůstalosti. Ad Notam. 2014, č. 3, 
str. 3
220 SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., a kol.: Zákon o zvláštních řízeních soudních. 
Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 327
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Je však nutné si uvědomit, že tento výklad jde zcela proti znění zákona. 

Zákonodárce si byl jistě vědom všech těchto okolností, a přesto stanovil uvedená 

pravidla. V případě, že zůstavitel ve svých pokynech nakládá s majetkem, který celý 

spadá do společného jmění manželů, jeví se, s ohledem na výše uvedené, jako 

spravedlivé, ba přímo nutné, aby byl v této dispozici omezen vlastnickým právem 

pozůstalého manžela. Přijmout ale premisu, že se dědicové mohou s pozůstalým 

manželem obecně dohodnout v rozporu s pokyny zůstavitele, shledávám přehnaným. 

Byť je bezesporu potřeba brát ohledy na práva dalších osob, pokynům zůstavitele by 

se mělo vyhovět, jak nejvíce je to možné. Tato zásada se v zákoně zdůrazňuje 

opakovaně a má své opodstatnění.

Pokud se pozůstalý manžel a dědicové nedohodnou, bude o vypořádání 

společného jmění rozhodovat soud podle zásad uvedených v § 742, s výjimkou § 742 

odst. 1 písm. c, který manželům umožňuje, aby žádali náhradu za to, co ze svého 

výhradního majetku vynaložili na společný majetek. K těmto zásadám viz kapitolu 1.4.

Takto se zjistí, které majetkové hodnoty připadnou pozůstalému manželovi 

a které spadají do pozůstalosti.221

3.2. DĚDICKÉ PRÁVO POZŮSTALÉHO MANŽELA

Pozůstalý manžel může mít právo také na podíl na pozůstalosti. Jeho dědické 

právo se může zakládat na kterémkoli z dědických titulů, či na jejich kombinaci 

(§ 1476).

Bude-li dědickým titulem zákon, pozůstalý manžel bude dědit již v první 

dědické třídě, ve které dědí s dětmi zůstavitele (popřípadě jejich potomky na základě 

principu reprezentace) stejným dílem (§ 1635). Pokud však zůstavitel žádné děti neměl, 

bude pozůstalý manžel dědit ve druhé třídě.

Ve druhé dědické třídě dědí manžel spolu se zůstavitelovými rodiči a těmi, kteří 

žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné 

domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni 

výživou na zůstavitele (§ 1636 odst. 1).

                                                
221 Soud o tom vydá usnesení (§ 162), kterým pozůstalostní řízení nekončí.
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V této třídě již může pozůstalý manžel dědit také sám, pokud není jiných osob, 

které do druhé dědické třídy patří. Pokud tu takové osoby jsou, dědí všichni stejným

dílem, pozůstalý manžel však dědí vždy nejméně polovinu pozůstalosti (§ 1636 odst. 2).

Pokud se bude dědické právo pozůstalého manžela zakládat na jiném dědickém 

titulu, tedy dědické smlouvě anebo závěti, bude mít toto právo přednost před dědickými 

právy na základě zákona (§ 1633 odst. 1). Je však nutné mít na paměti ochranu 

nepominutelných dědiců, kterým náleží jejich povinný díl (§ 1642).

Nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele a nedědí-li, pak jsou to jejich 

potomci. Povinný díl činí u nezletilých dětí tři čtvrtiny jejich zákonného dědického 

podílu a zletilých dětí jednu čtvrtinu jejich zákonného dědického podílu (§ 1643). 

Těchto podílů se tedy musí nepominutelným dědicům dostat i tehdy, jestliže zůstavitel 

testoval ve prospěch někoho jiného a na potomky nepamatoval. U tohoto institutu 

se silně projevuje vazba dědického práva na právo rodinné prostřednictvím zásady, 

že zůstavitel má také odpovědnost za děti, které zplodil či osvojil. 222 Pokud by 

zůstavitel nechtěl nepominutelným dědicům zanechat ani jejich povinný díl, musel by je 

za splnění zákonem stanovených podmínek vydědit (§ 1646 a násl.)

Je také zřejmé, že pozůstalý manžel nepominutelným dědicem není (§ 1643 

a contrario). Pokud tedy zemřelý manžel sepsal závěť nebo uzavřel dědickou smlouvu 

ve prospěch jiných osob než pozůstalého manžela a na zákonnou dědickou posloupnost 

by vůbec nedošlo, pozůstalý manžel by dědicem svého manžela nebyl.

3.3. PRÁVO NA SLUŠNOU VÝŽIVU A NUTNÉ ZAOPATŘENÍ

Pozůstalý manžel je chráněn jinak než skrze institut nepominutelného dědice. 

Ať již je dědicem či nikoliv, má právo na slušnou výživu z pozůstalosti po dobu šesti 

týdnů od smrti manžela. Je-li vdova těhotná, má toto právo až do konce šestého týdne 

po porodu (§ 1666 odst. 1). Zákon toto právo nijak nepodmiňuje. Vzniká proto také 

tehdy, pokud má pozůstalý manžel vlastní prostředky k výživě 223 či pokud se dítě 

narodilo mrtvé. Otcem dítěte však musí být zůstavitel.224

                                                
222 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. : Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 1. vyd. 
Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 350
223 Tamtéž, str. 412
224 FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol.: Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475 – 1720). Komentář. 1. 
vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 462
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Slušná výživa představuje náklady na stravu, bydlení, výdaje na léky a zdravotní 

pomůcky.225 Půjde přibližně o takovou výživu, jakou rodina průměrně konzumovala, 

když zůstavitel ještě žil.226

Pokud by bylo tímto právem zkráceno právo nepominutelného dědice na nutnou 

výživu, které za určitých podmínek vyplývá z § 1665, musela by se všechna práva 

zkrátit tak, aby se všem oprávněným dostalo stejně (§ 1666 odst. 3).

Po uplynutí doby, po kterou pozůstalému manželu náležela slušná výživa,227 má 

pozůstalý manžel, který není schopen sám se živit a kterému byl jeho zákonný dědický 

podíl (viz výše) odepřen nebo zkrácen, právo na nutné zaopatření, pokud se mu jej jinak 

nedostává (§ 1666 odst. 2). Znamená to tedy, že zemřelý manžel o majetku pořídil 

závětí nebo dědickou smlouvou a pozůstalému manželovi odkázal méně, než je jeho 

zákonný dědický podíl. Tento manžel však zároveň nemá vlastní příjem nebo majetek, 

ze kterého by si nutné zaopatření hradil sám, nikdo k němu není povinen výživou 

apod.228

Právo na nutné zaopatření však nenáleží manželu, který bez vážných důvodů 

nesdílel se zůstavitelem rodinnou domácnost, manželu nezpůsobilému být dědicem ani 

manželu, který se dědictví zřekl nebo je odmítl (§ 1666 odst. 2).

Toto právo je také limitováno časově, a sice na dobu do uzavření nového 

manželství, a také co do výše, a to tím, že pozůstalý manžel nemůže dostat 

z pozůstalosti více, než kolik by činila polovina jeho zákonného dědického podílu

(§ 1666 odst. 2).

Co přesně zahrnuje nutné zaopatření, není zákonem stanoveno. Svoboda 

a Klička jsou toho názoru, že se jedná o pokrytí „jen zcela nezbytných potřeb spojených 

se zajištěním bydlení“.229 Šešina a Wawerka upozorňují, že se zřejmě nebude jednat 

o užívání bytu, neboť nájem bytu po smrti nájemce je upraven zvlášť. Pojem vykládají 

tak, že jeho účelem je, aby pozůstalý manžel „mohl žít důstojným životem, nestrádal, 

a neocitl se v nouzi“. S tímto výkladem je možné souhlasit. Konkrétně pak uvádí, 

                                                
225 SVOBODA, J., KLIČKA, O.: Dědické právo v praxi. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 146
226 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. : Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 1. vyd. 
Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 412
227 FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol.: Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475 – 1720). Komentář. 1. 
vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 463
228 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. : Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 1. vyd. 
Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 412
229 SVOBODA, J., KLIČKA, O.: Dědické právo v praxi. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 147
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že nutné zaopatření by mělo zahrnovat nutnou výživu, nezbytné ošacení, případně 

příspěvek na spotřebu elektrické energie, plynu či topiva.230

Stejně jako právo na slušnou výživu i právo na nutné zaopatření náleží 

z pozůstalosti. V té se tedy musí nacházet dostatek prostředků, byť nejsou hned 

dostupné. V případě, že dočasně dostupné nejsou, musí je poskytnout dědicové 

ze svého. 231 Pokud by prostředky v pozůstalosti byly natolik omezené, že právo 

pozůstalého manžela na nutné zaopatření podle § 1666 odst. 2 by zkracovalo právo 

nepominutelného dědice na nutnou výživu podle § 1665, nutné zaopatření by se vůbec 

neposkytovalo (§ 1666 odst. 3).

3.4. VLASTNICKÉ PRÁVO K ZÁKLADNÍMU VYBAVENÍ RODINNÉ DOMÁCNOSTI

Pozůstalý manžel nabývá po smrti svého manžela ex lege vlastnické právo 

k movitým věcem, které tvoří základní vybavení rodinné domácnosti. To platí 

bez ohledu na to, zda je dědicem či není a jedinou výjimku tvoří případ, kdy manželé 

rodinnou domácnost bez vážného důvodu nesdíleli (§ 1667).

Základní vybavení rodinné domácnosti je logicky pojmem užším než obvyklé 

vybavení rodinné domácnosti (které je definováno v § 698 jako „soubor movitých věcí, 

které slouží běžně nezbytným životním potřebám rodiny a jejích členů“). Tvoří jej 

movité věci, které jsou nezbytné k zachování funkce domácnosti (např. nábytek, nádobí, 

ložní prádlo).232

3.5. BYDLENÍ PO ZÁNIKU MANŽELSTVÍ SMRTÍ

Pokud měli manželé společné nájemní právo k domu nebo bytu, v němž 

se nacházela jejich rodinná domácnost, zůstane nájemcem pozůstalý manžel. Pokud 

se jednalo o jiné společné závazkové právo, pozůstalý manžel také zůstává z tohoto 

práva oprávněným (§ 766 odst. 1).

To znamená, že na pozůstalého manžela žádné právo nepřechází, zůstává mu 

právo, které měl, počet subjektů tohoto práva se pouze zúží. Pokud by se při této 

příležitosti vyhotovila nová nájemní smlouva, nemůžou její podmínky být nijak měněny 

                                                
230 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. : Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 1. vyd. 
Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 413
231 Tamtéž.
232 Důvodová zpráva k § 1667. Dostupná také z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-
zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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(oproti podmínkám smlouvy se zemřelým nájemcem), ledaže s tím pozůstalý manžel 

souhlasí.233

Pokud nájemní právo k takovému bytu svědčilo pouze zemřelému manželovi, 

přechází nájem na pozůstalého manžela,234 pokud nemá vlastní byt a pokud v bytě žil 

ke dni smrti nájemce. To ovšem platí pro všechny členy nájemcovy domácnosti,235

kteří také žili v tomto bytě ke dni smrti nájemce236 a nemají vlastní byt237 (§ 2279). 

Pokud je tedy takových osob více, přejdou práva a povinnosti na všechny společně 

a nerozdílně (§ 2279 odst. 3).

Nájem tedy nezaniká, ale dochází ke změně na straně nájemce. Pozůstalý manžel 

vstupuje do původního nájemního vztahu s právy a povinnostmi, jak jsou v původní 

smlouvě sjednány. 238 Jediné, co se mění, je doba nájmu (viz dále).

Nejedná se přitom o dědění, tento institut je sukcesí sui generis.239 Jeho účelem 

je ochrana faktických nájemníků, kteří se spoléhali na zajištěnost své potřeby 

a nemohou ji narychlo uspokojit jinak. Je proto třeba zjišťovat, zda nedochází 

ke zneužívání tohoto institutu jeho využitím k jinému než takto úzce vymezenému 

účelu.240

Pokud je však členem nájemcovy domácnosti nájemcův potomek, který splňuje 

uvedené podmínky, bude mít jeho právo na přechod nájmu přednost (§ 2280). Právo 

pozůstalého manžela tím bude vyloučeno.

Takto přešlý nájem je časově omezen. V zásadě bude trvat nejdéle dva roky 

ode dne, kdy nájem přešel. Pokud ale pozůstalý manžel dosáhl ke dni přechodu nájmu 
                                                
233 KŘEČEK, S.: Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona 
o obchodních korporacích. Praha: Leges, 2014, str. 159
234 K tomuto přechodu dochází ex lege splněním podmínek tohoto ustanovení již v okamžiku smrti 
nájemce. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2010, sp. zn. 26 Cdo 4779/2009
235 Pro osoby odlišné od nájemcova manžela, partnera, rodiče, sourozence, zetě, snachy, dítěte nebo pouze 
pokud pronajímatel s přechodem nájmu souhlasí (§ 2279 odst. 1)
236 Nestačí v bytě bydlet, je třeba, aby se jednalo o člena nájemcovy domácnosti, což určuje splnění 
subjektivního vztahového hlediska. SELUCKÁ, M., HADAMČÍK, L.: Nájem bytu a domu po 
rekodifikaci soukromého práva. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, str. 201
Zároveň je třeba, aby takové soužití mělo charakter trvalosti, kdy objektivně zjistitelné okolnosti svědčí o 
souhlasném úmyslu nájemce a osoby, která s ním v bytě žije, žít v trvalém společenství. Usnesení 
Nejvyššího soudu ze dne 16. 1. 2001, sp zn. 26 Cdo 1867/2000
237 To znamená, že nedisponují takovým právním titulem, který jim umožňuje trvale uspokojovat bytové 
potřeby, např. právo vlastnické, nájem, služebnost bytu. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2000, 
sp. zn. 20 Cdo 1653/98
238 KABELKOVÁ, E., DEJLOVÁ, H.: Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2013, str. 306
239 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.: Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. 1. vyd. 
Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014 str. 1264
240 Nález Ústavního soudu ze dne 1. 6. 2005, sp. zn. IV. ÚS 8/05
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sedmdesáti let, toto omezení platit nebude (§ 2279 odst. 2). Vzhledem k tomu, že soud 

může ve výjimečných případech, jsou-li pro to důležité důvody, povolit uzavření 

manželství nezletilému nikoli plně svéprávnému, který dovršil šestnácti let (§ 672 

odst. 2), nelze vyloučit, že pozůstalý manžel bude v době přechodu nájmu mladší 

osmnácti let. Za těchto okolností nájem skončí nejpozději dnem, kdy pozůstalý manžel 

dosáhne dvaceti let věku. V každém případě se pozůstalý manžel s pronajímatelem 

mohou dohodnout jinak (§ 2279 odst. 2).

Pozůstalý manžel může také do jednoho měsíce od smrti manžela písemně 

oznámit pronajímateli, že v nájmu pokračovat nehodlá. Nájem pak zaniká dnem dojití 

oznámení pronajímateli (§ 2279 odst. 4).

Může však také nastat situace, že zemřelý manžel měl k domu nebo bytu, 

v němž se nacházela rodinná domácnost manželů, jiné než závazkové výhradní právo 

umožňující bydlet (typicky právo vlastnické) a pozůstalý manžel měl pouze odvozené 

právo bydlení. V takovém případě právo bydlení pozůstalého manžela zaniká, pokud 

právo zemřelého přešlo na jinou osobu, než pozůstalého manžela (§ 767 odst. 1).

Pokud však nelze na pozůstalém manželu spravedlivě žádat, aby dům nebo byt 

opustil, zejména z důvodů zdravotních, sociálních či etických241 , právo bydlení mu 

nezaniká (§ 767 odst. 1). Tak například lze shledat nespravedlivým požadavek 

na vystěhování pozůstalého manžela, který je vysokého věku, ve špatném zdravotním 

stavu nebo ve špatných sociálních poměrech a z těchto důvodů si nemůže objektivně 

opatřit jiné bydlení.242 Může jít také o situaci, kdy právě tento manžel se významně 

podílel na přístavbě domu, žil po dlouhou dobu v domě se zesnulým manželem a nemá 

jiné bydlení.243

Ve prospěch pozůstalého manžela může být také zřízeno právo odpovídající 

věcnému břemenu bydlení.244 To tehdy, je-li to přiměřené jeho poměrům, především 

proto, že pečuje o nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, o něž manželé 

pečovali, nebo o nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, jehož rodičem 

                                                
241 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol., Občanský zákoník. Komentář. 
Svazek II. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 262
242 KŘEČEK, S.: Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o 
obchodních korporacích. Praha: Leges, 2014, str. 161
243 KABELKOVÁ, E., DEJLOVÁ, H.: Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2013, str. 577
244 O založení tohoto práva bude rozhodovat soud na návrh pozůstalého manžela (§ 767 odst. 2).
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je zemřelý manžel, anebo o dítě nezaopatřené, které s pozůstalým manželem žije (§ 767 

odst. 2).

Jak vyplývá ze znění zákona, takové právo je možno založit i z jiného důvodu 

než péče o dítě, jak bylo právě popsáno. Může to být například z důvodu vysokého věku 

nebo zdravotního stavu pozůstalého manžela.245

Rozsah tohoto práva bude třeba stanovit podle okolností konkrétního případu. 

V případě, že důvodem jeho založení je péče o dítě, bude časově omezeno, a sice 

na dobu než takové dítě nabude trvale schopnost samo se živit, přičemž samozřejmě 

nebude stačit, pokud dítě nabude tuto schopnost pouze přechodně (§ 767 odst. 2). 

U ostatních důvodů je omezení také možné (např. na dobu, než se zdravotní stav 

pozůstalého manžela zlepší).

Toto právo je možné založit pouze za úplatu srovnatelnou s nájemným v místě 

obvyklým (§ 767 odst. 2).

Pokud měl pozůstalý manžel právo bydlet z jiného důvodu, uvedená pravidla 

se použijí obdobně (§ 767 odst. 3). Jak uvádí Zuklínová, „takovým důvodem může být 

také právo dítěte bydlet v domě svých rodičů, a to na základě jejich obecného a také 

odvolatelného souhlasu.“246

3.6. PŘÍJMENÍ POZŮSTALÉHO MANŽELA

Možnost zvolit dřívější příjmení zákon stanoví pouze pro rozvedeného manžela 

(§ 759), a contrario lze dovodit, že pozůstalý manžel tuto možnost nemá. Změna 

příjmení je tedy možná toliko v rámci postupu podle § 72 a násl. ZM.

4. ZÁNIK MANŽELSTVÍ ZMĚNOU POHLAVÍ

Změna pohlaví je upravena § 21 až § 23 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních službách. Ten ji pro své účely definuje jako „provedení zdravotních 

výkonů, jejichž účelem je provedení změny pohlaví chirurgickým zákrokem při 

současném znemožnění reprodukční funkce“ (§ 21 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., 

o specifických zdravotních službách) a také stanovuje podmínky pro její provedení.

                                                
245 KŘEČEK, S.: Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona 
o obchodních korporacích. Praha: Leges, 2014, str. 162
246 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol., Občanský zákoník. Komentář. 
Svazek II. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 263
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Jednou z nich je, že změna pohlaví může být provedena pouze fyzické osobě, 

která neuzavřela manželství nebo nevstoupila do registrovaného partnerství anebo 

do obdobného svazku osob stejného pohlaví v cizině, popřípadě která prokáže, že její

manželství nebo registrované partnerství anebo obdobný svazek zaniklo (§ 21 odst. 2 

zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách).

Tato podmínka je i v jiných právních řádech běžná a nelze ji shledat nijak 

problematickou především proto, že Evropský soud pro lidská práva je konstantní 

ve svém názoru, že požadavek na změnu manželského statutu není v rozporu s právem 

na uzavření manželství (čl. 12 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod247, dále jen EÚLP)248, na respektování rodinného a soukromého života (čl. 8 

EÚLP), ani se zákazem diskriminace (čl. 14 EÚLP) ve spojení s čl. 8 EÚLP a čl. 12

EÚLP.249

Občanský zákoník upravuje soukromoprávní aspekty změny pohlaví. Při tom 

stanoví, že změna pohlaví „nastává chirurgickým zákrokem při současném znemožnění 

reprodukční funkce a přeměně pohlavních orgánů“ (§29 odst. 1). Požadavek přeměny 

pohlavních orgánů se ve znění tohoto zákona objevil až při projednávání návrhu 

v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky 250 a jeho zařazení je velmi 

nešťastné. Je totiž zcela v rozporu s trendy moderních evropských států251 a neodpovídá 

ani dosavadní praxi, kdy postačovalo, aby došlo k odstranění dělohy či varlat. Navíc 

v konkrétních případech může být z různých zdravotních důvodů nemožné, aby 

k přeměně pohlavních orgánů v užším slova smyslu (tj. chirurgického připodobnění 

k pohlavním orgánům opačného pohlaví) došlo. Z hlediska účelu zákona lze tudíž 

souhlasit s Frintou, že je nezbytné, aby byl daný požadavek vykládán co nejšířeji 

a de lege ferenda ze znění zákona zcela vypuštěn.252

                                                
247 Sdělení federálního ministerstva zahraničí 209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv 
a základních svobod ve znění protokolu č. 3, 5 a 8
248 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 28. 11. 2006 Wena and Anita Parry 
v. the United Kingdom, stížnost č. 42971/05
249 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 16. 7. 2014 Hämäläinen v Finland, stížnost č. 
37359/09
250 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., a kol.: Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. 1. vyd. 
Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 150
251 MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. § 1 – 117. 1. vyd. 
Praha: Leges, 2013, str. 343
252 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., a kol.: Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. 1. vyd. 
Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 150 a násl.
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Občanský zákoník dále stanoví, že ačkoli změna nemá vliv na osobní stav 

člověka ani na jeho osobní a majetkové poměry, manželství nebo registrované 

partnerství zaniká (§ 29 odst. 2).

Je tedy zřejmé, že ustanovení § 29 slouží v právním řádu jako pojistka 

pro případy, kdy změna pohlaví byla provedena v cizině, anebo kdy z jakýchkoli 

důvodů došlo k porušení zákona o specifických zdravotních službách a změna pohlaví 

byla provedena vzdor trvajícímu manželství či registrovanému partnerství.253 Otázka 

existence manželství či registrovaného partnerství však musí být za každých okolností 

postavena na jisto.

Pokud zde tedy manželství v okamžiku změny pohlaví je, ex lege zaniká, a to 

právě ke dni, kdy ke změně pohlaví došlo. Má se za to, že je to den, který je uvedený 

v potvrzení vydaném poskytovatelem zdravotních služeb (§ 29 odst. 1). Tato 

vyvratitelná domněnka může být vyvrácena důkazem, že dnem změny pohlaví je jiný 

den, například proto, že údaj na potvrzení byl uveden chybně.254 Skutečné datum by 

se pak prokazovalo datem ukončení operativního zákroku, tedy výpisem ze zdravotní 

dokumentace apod.255

Následky zániku manželství změnou pohlaví, co se týče práv a povinností 

k dítěti a majetkových práv a povinností mezi bývalými manželi, jsou obdobné jako 

následky rozvodu manželství (§ 29 odst. 2).

Pro případ, že bývalí manželé jsou rodiči nezletilého dítěte, zákon požaduje, aby 

soud rozhodl o tom, kdo bude o dítě manželů nadále pečovat.256 Tuto povinnost zákon 

uvádí výslovně zvlášť, neboť řízení o svěření dítěte do péče, rozvodovému řízení 

předchází (§ 755 odst. 3). V případě zániku manželství změnou pohlaví, který nastává 

ze zákona, je tedy vhodné stanovit výslovně, že i v tomto případě soud bude o svěření 

dítěte do péče rozhodovat. 257 Vzhledem k tomu, že změna pohlaví nemění nic 

na osobních ani majetkových poměrech člověka, bude zachována jak jeho rodičovská 

                                                
253 Důvodová zpráva k § 29. Dostupná také z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-
zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
254 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., a kol.: Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. 1. vyd. 
Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 152
255 MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. § 1 – 117. 1. vyd. 
Praha: Leges, 2013, str. 344
256 Soud rozhodne i bez návrhu (§ 29 odst. 2).
257 Důvodová zpráva k § 29. Dostupná také z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-
zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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odpovědnost, tak jeho vyživovací povinnost vůči dítěti.258 Soud bude postupovat podle 

§ 906 a násl. Podrobněji viz kapitolu 1.8.6.

Majetková práva a povinnosti se budou po zániku manželství spravovat 

v souladu s § 765 dohodou bývalých manželů, rozhodnutím soudu nebo na základě 

nevyvratitelné právní domněnky (§ 741). K tomu viz kapitolu 1.4.

Vzhledem k tomu, že § 29 hovoří obecně o všech majetkových právech 

a povinnostech není důvod pochybovat, že se na tento případ budou obdobně vztahovat 

také ustanovení o vyživovací povinnosti mezi bývalými manželi, jak ji upravuje § 760 

a násl. Ze stejného důvodu bude pro bydlení bývalých manželů obdobně použito 

ustanovení § 768 a násl. K tomu více viz kapitolu 1.5. a 1.6.

Protože změna pohlaví nemá vliv na osobní stav, resp. na osobní poměry 

člověka, nemá ho ani na jeho příbuzenské vztahy.259 Švagrovské vztahy však zanikají. 

Zákon totiž stanoví, že zůstávají zachovány po zániku manželství pouze, pokud toto 

manželství zaniklo smrtí. (§ 774). A contrario lze dovodit, že zánikem manželství 

změnou pohlaví nebo rozvodem švagrovství zaniká.

Dobrovolná stávající právní úpravě vytýká, že nepomýšlí na situace, 

kdy registrovaní partneři chtějí po změně pohlaví jednoho z nich zůstat ve svazku, nově 

tedy manželství, popřípadě naopak, a neupravuje přeměnu registrovaného partnerství 

na manželství (a naopak).260 Jedná se však pouze o komplikaci formálního charakteru, 

partneři mohou bez problémů nanovo vstoupit do příslušného svazku a na svých 

právech tedy nejsou nijak kráceni.

                                                
258 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., a kol.: Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. 1. vyd. 
Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 154
259 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol.: Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 
Obecná část. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, str. 215
260 LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 – 654). Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. 
Beck, 2014, str. 193
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ZÁVĚR

Ve své diplomové práci jsem se zabývala zánikem manželství, a to v ucelených 

kapitolách týkajících se jednotlivých důvodů zániku manželství.

Již v rámci první kapitoly, která byla věnována rozvodu manželství, se ukázalo,

které téma je zdaleka nejproblematičtější. Zatímco předpoklady rozvodu manželství i 

jeho majetkové aspekty se zdají být poměrně vyjasněné (to především díky rozsáhlé 

judikatuře, která, jak se ukázalo, je dobře použitelná i pro současnou právní úpravu), 

svěření dítěte do péče je tématem velmi diskutovaným a názory na něj se velmi různí.

V příslušné podkapitole jsem se zabývala rozdílnými názory mnoha odborníků, 

proměnlivému postoji české judikatury a pro srovnání jsem nahlédla do právní úpravy 

na Slovensku a v Austrálii. To vše poukázalo na mnohost kritérií, která je třeba vzít do 

úvahy.

Jak jsem již ale uvedla na příslušném místě v diplomové práci, to hlavní 

kritérium je jenom jedno a tím je nejlepší zájem dítěte, všechna ostatní hlediska jsou 

pouze hledisky dílčími. Vždy je tedy třeba zabývat se individuálně konkrétním dítětem 

v konkrétní situaci.

V druhé kapitole jsem popsala úpravu rozvodu v Nizozemsku. Zjistilo se, že 

rozvod v Nizozemsku je poměrně snadno dosažitelný. Je-li jednou podána žádost, bude 

jí de facto automaticky vyhověno.

V tomto směru lze spíše vyzdvihnout českou právní úpravu, která zakotvila tzv. 

tvrdostní klauzule. Ty představují zcela výjimečný institut, v naprosté většině případů se 

neuplatní. Bude-li toho však ve výjimečném případě třeba, bude mít soudce k dispozici 

nástroj, jak slabší stranu ochránit.

Právní úprava důsledků zániku manželství je v nizozemském právním řádu 

řešena poněkud stručně, pravidla nejsou rozpracována do velkých podrobností. Je 

zjevné, že se tak dává velký prostor pro výklad konkrétních ustanovení soudům. To 

veskrze nemusí být na škodu. Klade to však na soudy velkou odpovědnost a 

předpokladem spravedlivého řešení je pečlivý a zodpovědný přístup každého 

jednotlivého soudce.

Ve třetí kapitole, věnované zániku manželství smrtí, jsem se zabývala 

postavením pozůstalého manžela. Nejproblematičtější se ukázala povinnost respektovat 

pokyny zůstavitele, které kolikrát omezují pozůstalého manžela na jeho právu svobodně 
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nakládat se svým majetkem. Došla jsem k závěru, že tato svoboda být omezována 

nemůže, přesto by se mělo pokynům zůstavitele vyhovět v nejvyšší možné míře při 

současném zachování práv dalších osob.

Čtvrtá kapitola ukázala, že institut zániku manželství a registrovaného 

partnerství změnou pohlaví je užitečnou pojistkou v českém právním řádu. Snadno 

předchází situacím, sice zcela výjimečným, přesto problematickým, kdy se daná osoba 

při změně pohlaví nachází v takovém svazku.

Všechna tato témata měla jedno společné. U každého z nich bylo třeba řešit spor 

principu smluvní volnosti a ochrany slabší strany. Oba tyto principy jsou vlastní celému 

občanskému zákoníku a část rodinného práva není výjimkou. Vyvažovat je mezi sebou 

je úkolem soudce.

Rodinné právo pracuje s mezilidskými vztahy, a proto je pro něj individuální 

posouzení konkrétního případu klíčové. Všechny výše popsané situace vznikají za 

citově vypjatých okolností. Toto není možné pominout. V takových situacích se totiž 

lidé mohou chovat jinak, než ve standardních situacích. To může znamenat například to, 

že souhlasí s ujednáními, která jim neprospívají, nebo také to, že naopak maří dohodu a 

situaci záměrně ztěžují na základě zástupných důvodů s pouhým cílem poškodit druhou 

stranu. Významné je také posouzení souladu s dobrými mravy (§ 2 odst. 3) a dodržení 

zákazu zjevného zneužití práva (§ 8).

V neposlední řadě je tady právě ten nejlepší zájem nezletilého dítěte. Postavení 

dítěte je totiž zcela specifické v tom, že na něj přímo dopadají důsledky zániku 

manželství jeho rodičů, přitom není smluvní stranou příslušných dohod.

Směřuji tedy k tomu, že v rodinněprávních vztazích je klíčová role soudce. 

Nemusí se jednat pouze o spory, které v těchto vztazích vznikají. V těchto citlivých 

záležitostech je potřeba věnovat dostatek pozornosti také tomu, za jakých okolností 

vznikají a k jakým důsledkům směřují sjednané dohody. To především, jedná-li se 

v dané situaci o zájem nezletilého dítěte.

Uvedené klade významné požadavky jak na zákonodárce, který musí poskytnout 

soudci vhodný právní rámec (v tomto směru není současné právní úpravě v zásadě co 

vytknout, srov. např. § 757 občanského zákoníku ve spojení s § 389 ZŘS), tak na státní 

správu, která musí umožnit soudci řádný výkon jeho práce, ale především na soudce 

samotného.
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ABSTRAKT

Tématem mé diplomové práce je zánik manželství. Zabývám se v ní právní 

úpravou jednotlivých způsobů zániku manželství a také jejich právních důsledků. Práce 

se skládá z úvodu, čtyř hlavních kapitol, které se dále dělí do podkapitol, a závěru.

V první kapitole zpracovávám zánik manželství rozvodem. Nejdříve se zabývám

předpoklady rozvodu manželství. Rozlišuji rozvod manželství se zjišťováním příčin 

rozvratu a bez zjišťování příčin rozvratu a také popisuji úpravu tzv. tvrdostních klauzulí. 

Dále se zabývám vypořádáním majetkových poměrů manželů, jejich bydlením 

i případnou vyživovací povinností mezi nimi.

Velká část této kapitoly se věnuje také úpravě poměrů dítěte na dobu po 

rozvodu. Tedy kritériím, která je potřeba vzít při tom do úvahy, právní úpravě svěření 

dítěte do výlučné péče jednoho z rodičů, do péče společné, střídavé i do péče osoby od 

rodiče odlišné. Největší pozornost je přitom věnována střídavé péči, která je velmi 

diskutovaným tématem. Rozebírána je také vyživovací povinnost rodičů vůči dětem.

Druhá kapitola představuje srovnávací studii s nizozemským právním řádem. 

Popisuje předpoklady pro rozvod v Nizozemsku, jeho důsledky v majetkové oblasti 

i v oblasti poměrů dítě.

Ve třetí kapitole zpracovávám zánik manželství smrtí. Nejprve jsou vysvětleny 

instituty důkazu smrti a domněnky smrti, následně se zabývám právními následky

v oblasti manželství. To znamená tomu, jak jsou vypořádány majetkové poměry mezi 

pozůstalým manželem a zemřelým. Dále postavením pozůstalého manžela coby dědice 

a jeho dalším právům k pozůstalosti. Analyzována je také otázka bydlení po smrti 

manžela.

Čtvrtá kapitola je věnována zániku manželství změnou pohlaví. Tento institut je 

v diplomové práci zasazen do širšího kontextu českého právního řádu, zmíněna je také 

perspektiva Evropského soudu pro lidská práva.

V závěru dochází k syntéze dílčích poznatků. Docházím k závěru, že 

pro zvolené téma je určující spor principu smluvní volnosti a ochrany slabší strany. 

Zcela klíčová je proto role soudce. 
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RESUMÉ

The topic of my thesis is the end of the marriage. In the thesis I deal with the 

particular types of the end of the marriage as well as with their legal consequences. The 

text is divided into introduction, four main chapters divided further into sub-chapters, 

and the conclusion.

The first chapter focuses on the end of the marriage through divorce. First, I deal 

with the necessary preconditions for the divorce of the marriage. I distinguish two types 

of divorces, one with the investigation of the reasons of the disruption of the marriage 

and one without such investigation. I also describe clause protecting individual spouse 

from divorce in case the substantive damage may be caused to him or a minor child by 

divorce (so called hard clause). Further, I focus on matrimonial property and its 

liquidation after the divorce, on the living of respective spouses after the divorce and the 

possible obligation to pay maintenance.  

In the first chapter I also look into the arrangement of children after the divorce, 

i.e. the criterions which must be taken into account when assessing the situation of the 

child and its best interest, the legislation regarding custody of the child to solely one of 

the spouses, to their joint custody and the shared care. The main focus is on the shared 

care, which is still greatly discussed and sometimes controversial issue. I also analyze 

the maintenance obligation to children.

Second chapter is comparative study with the Dutch legislation. It describes the 

necessary conditions for the divorce in the Netherlands, its consequences to the 

matrimonial property as well as to the possible arrangements of the care of children. 

In the third chapter I analyze the end of the marriage due to the death of one of 

the spouses. First, the institutions of the proof of death and the assumption of the death 

are described, and then I look into legal consequences of the death to the sphere of the 

marriage, i.e. how the matrimonial property questions are resolved, status of the spouse 

as the heir and his or her legal claims towards the inheritance. The living arrangements 

of the spouse after the death of the other spouse are also analyzed. 

Fourth chapter is dedicated to the end of the marriage by change of the sex of 

one of the spouses. This legal institute is described in broader context of the whole 

Czech legislation, and the perspective of the European Courts of Human Rights’ case-

law.
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The conclusion is the synthesis of the particular information. I conclude that for 

the topic of the thesis the conflict of the principal of contractual freedom and the 

protection of the weaker party is crucial. The role of the court in assessing the questions 

arising from the end of the marriage is of high importance in such situation.
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