
Resumé 

Předmětem mé diplomové práce je řízení o rozvod manželství. Hlavním cílem 

této práce je podat výklad aktuálně účinné právní úpravy rozvodového řízení a rozvodu 

samotného, jak plyne zejména ze zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 

soudních a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Rozvod je v České republice jediným přípustným způsobem ukončení 

manželství za života obou manželů. Vede k závažným právním důsledkům, které 

dopadají nejen na samotné manžele, ale příp. i na jejich nezletilé děti. Proto vyžaduje 

zvláštní úpravu a taktéž zvláštní soudní řízení, v rámci kterého mohou soudy zjišťovat 

existenci nenapravitelného rozvratu manželství (který jedině může odůvodnit jejich 

rozvod), a které soudům umožňuje rozhodnout o osobních a majetkových poměrech 

manželů v souvislosti s rozvodem. 

Tato práce sestává z pěti částí, které se v různých souvislostech dotýkají řízení 

o rozvod manželství.  

První část práce se zabývá historií právní úpravy rozvodu na historickém 

českém území, a to až po současnost. 

Druhá část práce se prve dotýká poměru hmotného práva a práva procesního ve 

vztahu k rozvodu. Následně se zaměřuje na hmotněprávní úpravu rozvodu v České 

republice. Zmíněny jsou všechny zde v úvahu přicházející modely rozvodu, rozvodový 

důvod a následky rozvodu. 

Třetí část práce se soustředí na právní úpravu řízení o rozvod manželství v 

České republice. Zkraje je krátce uveden legislativní proces zákona č. 292/2013 Sb., o 

zvláštních řízeních soudních a zákona a různost názorů na povahu rozvodového řízení. 

Následuje popis všech stádií a institutů řízení o rozvod manželství. V závěru této části 

jsou uvedena soudní řízení související s rozvodem (např. řízení o výživném mezi 

bývalými manžely). 

Čtvrtá část práce zkoumá rozvod z pohledu úpravy českým mezinárodním 

právem soukromým a právem Evropské Unie. V tomto kontextu zazní i způsob právní 

regulace rozvodu ve státech sousedících s Českou republikou. Nakonec tato část řeší 

uznávání cizích rozhodnutí v České republice. 

Pátá část názorně přibližuje soužití párů, která se podobají manželství, a jejich 

zánik. Jsou jimi registrovaná partnerství a kohabitace. 



Práci uzavírám svými závěry o současném právním stavu v České republice, 

které opírám o předchozí části mé práce. 

 


