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Autor předložil rozsáhlou  a fundovanou disertační práci, ve které se zabývá komparací  úpravy 

rozvodu manželství v českém a francouzském právu, obohacenou o řadu judikaturních  odkazů 

z obou zemí, historický i aktuální legislativní vývoj, včetně relevantních statistických údajů. Je 

patrné, že tato problematika je autorovi blízká nejen z  výkonu advokacie, ale i ze studií  ve 

Francii.    

Téměř dvousetstránková práce s rozsáhlým poznámkovým aparátem, literaturou a prameny, ze 

kterých autor čerpá, je členěna do pěti částí. Hodnocení recentní právní úpravy logicky 

předchází pohled na vnímání institutu rozvodu manželství v  minulosti, včetně procesních 

úprav řízení o rozvod manželství  v obou autorem zvolených  právních řádech. Ve čtvrté 

kapitole se autor zabývá vybranými občanskoprávními následky rozvodu, pátá kapitola je 

zaměřena na vývoj institutu rozvodu manželství v obou zemích. Připojený  statistický exkurz, 

obsahující relevantní analytická data, vhodně  doplňuje informace a údaje uvedené 

v předchozích kapitolách. 

Hned v první kapitole se autor zaměřil na  historicko-právní vývoj rozvodu manželství na 

území České republiky a Francie. Historickému exkurzu právní úpravy rozvodu manželství 

na našem území předchází osvětlení  přístupu k institutu manželství v jednotlivých obdobích 

naší historie. Autor se zabývá vlivem kanonického práva, podrobně popisuje úpravu v období 

habsburské monarchie, samostatného československého státu i aktuální úpravu založenou 

novým občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), podobně pak přistupuje 

i k náhledu na francouzskou úpravu již  od počátku křesťanství ve Francii přes úpravu 

zakotvenou ve francouzském občanském zákoníku (Code civil) z roku 1804 a dotýká se i 

zásadní reformy z roku 1975, byť je tato podrobněji popsána až v kapitole věnující se současné 

právní úpravě. 

Kapitola druhá se podrobně věnuje problematice rozvodu manželství v  České republice, 

autor zcela logicky nejprve vychází z definice manželství zakotvené v našem právním řádu a 

zdůrazňuje význam zvláštní zákonné ochrany, která je tomuto institutu výslovně přiznána, 

poukazuje na skutečnost, že francouzská úprava umožňuje uzavření manželství  i mezi 

stejnopohlavními páry, zatímco u nás zůstává úprava registrovaného partnerství mimo 

občanský zákoník. Vzhledem k tomu, že i  přes veškeré snahy o koncepčnost  není úprava 

registrovaného partnerství do nového kodexu zahrnuta a zůstává zakotvena v samostatném 

zákoně, nevztahuje se tak na registrované partnery  druhá část nového občanského  zákoníku, 

ale pro registrovaná partnerství se obdobně použijí ustanovení o manželství a právech a 

povinnostech manželů upravené v části první, třetí a čtvrté nového občanského  zákoníku. 

S ohledem na rostoucí počet  těchto svazků by autor  mohl vysvětlit, v čem spatřuje pozitiva a 

negativa právních úprav v jím zvolených zemích a jaké řešení de lege ferenda by navrhoval 



v případě nových legislativních změn, kdy již přiléhavě odkazuje na nález pléna Ústavního  

soudu sp. zn. Pl. ÚS 7/15 ze dne 14. června 2016, který vyvolal velkou odbornou i laickou 

diskusi.    

Autor dále podrobně popisuje jednotlivé varianty rozvodu manželství, doplněné o praktické 

zkušenosti jeho klientů, upozorňuje na povinnost soudu zjišťovat příčiny rozvratu manželství 

tam, kde je či byla tato povinnost právní úpravou založena, neopomněl věnovat se vedle 

hmotněprávní úpravy, která představuje těžiště jeho práce, i procesním předpisům, které  řízení 

o rozvod manželství upravují, věnuje pozornost i dílčím aspektům těchto řízení  (zabývá se 

např. jejich časovou náročností, zastoupením, náhradou nákladů řízení, opravnými prostředky), 

neopomněl zdůraznit význam mediace a smírného řešení rozvodu i záležitostí s rozvodem 

manželství spojených. V těchto souvislostech se autor zamýšlí i nad profilem soudců, kteří 

rozhodují ve věcech rozvodu manželství a v tzv. opatrovnických věcech (úprava péče o 

nezletilé  děti), a zdůrazňuje nejen nutnost jejich právní erudovanosti, ale  i lidských a 

profesních zkušeností, vidí přínos specializovaných odvolacích senátů, zavedených u 

odvolacích soudů, na kvalitu rozhodování v těchto řízeních. Byl by proto zcela jistě přínosem 

pro tuto práci  i názor autora na případné zavedení specializovaných rodinně-právních soudů či 

senátů již u soudů nalézacích i návrhů na  spojení řízení o rozvod manželství a úpravy péče o 

nezletilé do jednoho řízení, a to právě s ohledem na úpravu ve francouzském právu.  

V této kapitole se autor zmiňuje i o  tzv. administrativních rozvodech, které pak podrobně 

přibližuje v páté kapitole, včetně jeho  pohledu  na eventuální zavedení této úpravy do našeho 

právního řádu.  

Ve třetí  kapitole se  autor  věnuje úpravě rozvodu  manželství ve Francii a poukazuje na 

jeho složitost jak z  hmotněprávního, tak i procesního hlediska. 

Zvláštní pozornost si nepochybně zasluhuje zpracování  variant rozvodu po reformě z roku 

2004, včetně výhod a nevýhod u každé z nich, i institutu manželské odluky (tzv. rozvod od 

stolu a lože), který náš právní řád nezná. Francouzská úprava, autorem podrobně popsána,   

může být  inspirací i pro naše zákonodárce, neboť umožňuje  činit v řízení o rozvod manželství 

vhodná opatření, která po dobu rozvodového procesu napomohou uspořádat život nejen 

rozvádějících se manželů, ale i jejich nezletilých dětí (bydlení, majetkové otázky, úprava péče 

o nezletilé  děti).   

Ve čtvrté kapitole se autor zamýšlí nad následky rozvodu manželství, kdy správně 

poukazuje i na dopady v rovině osobní a psychologické; v rovině právní se pak blíže věnuje 

vybraným institutům, jakými jsou například změna příjmení, výživné pro rozvedeného 

manžela,  vypořádání zaniklého společného jmění manželů, úprava bydlení,  otázka náhrady 

škody, přičemž poukazuje na jejich úpravu v právu francouzském.  

V páté, závěrečné kapitole, autor logicky shrnuje své nejdůležitější poznatky, přínosné 

jsou jeho úvahy de lege ferenda, doplněné následně i vybranými statistickými údaji, které 

pohled na podrobně zpracovanou problematiku vhodně dokreslují.   

Posuzovaná disertační práce svědčí nejen o znalosti dané problematiky,  odborné literatury, 

legislativní úpravy nejen v České republice, ale i ve Francii. Přístup autora k rodinnému právu, 

které považuje za velmi důležitý obor, přispěl k vysoce kvalitnímu zpracování i splnění cílů, 

které si pro tuto práci vytýčil.  



Předložená disertační práce svým obsahem i rozsahem odpovídá požadavkům kladeným na 

doktorskou disertační práci.  Práci JUDr. Miroslava Mrázka proto doporučuji k obhajobě před 

příslušnou komisí pro obhajobu disertačních prací.   

 

V Praze dne 10. června 2017                                        

                                                               

                                                                                               JUDr. Ing. Ivana Spoustová, Ph.D. 

 


