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Úvod 

Manželství je právní institut, který provází lidstvo již od dob zformování prvních 

vyspělejších kultur. Je známo, že určitou formu manželství uzavírali již starověcí Egypťané. 

Je to institut, se kterým se téměř každý člověk přímo či nepřímo v životě setká. Manželství 

prošlo za dobu své existence mnoha změnami a v důsledku historických událostí i mnohdy 

změnami značně zpátečnickými. Lze říci, že takřka vždy, když bylo manželské právo 

nějakým způsobem reformováno, náboženské či historické souvislosti tento vývoj zvrátily. 

Věčné boje manželského práva v kontextu bojů světských a konfesních měly za následek 

uvolňování úpravy manželství, ale prakticky vždy následně nastalo jakési církevní uvědomění 

se a následovalo opět zavedení striktní náboženské manželské úpravy s jasnou formou. Když 

už nastalo vymanění se manželského institutu z vlivu práva konfesního, ovlivnily jeho vývoj 

politické události a režimy, ať už v době druhé světové války či v době socialismu. Proměny 

manželského institutu v čase, návraty k některým právním pojmům a také vznik obdobných 

institutů, byly hlavním důvodem, proč jsem si toto téma vybrala jako téma mé diplomové 

práci. Nutno dodat, že samotné téma manželství je materie nesmírně rozsáhlá, ať již 

z hlediska hmotněprávního, procesněprávního, tak i historického. 

V první části mé diplomové práce, resp. v první kapitole, vysvětluji pojem manželství 

tak, aby čtenář byl srozuměn s obsahovým významem tohoto pojmu a také s tím, jaké jsou 

základní znaky manželství. Dále se věnuji historickému vývoji od dob antiky do doby dnešní. 

Jelikož se jedná o několik tisíciletí vývoje, tak je jasné, že nelze takto dlouhou dobu 

obsáhnout jako celek. Proto se v této části snažím o stručný nástin, aby čtenář pochopil 

základní historické i společenské souvislosti vývoje manželského práva. Ve třetí kapitole se 

věnuji vzniku manželství a obligatorním podmínkám, které musí být splněny, aby manželství 

vůbec mohlo vzniknout. V tomto směru spolu s novou právní úpravou doznalo uzavírání 

manželství poměrně zásadní změnu sňatečného projevu, což na jednu stranu považuji za 

pozitivní posun v právní úpravě manželství, na druhou stranu to však činí sňatečný projev 

obtížněji rozeznatelným, čemuž se ve své práci též věnuji. Nesplnění zákonných podmínek 

pro uzavření manželství, vady jednotlivých forem uzavírání manželství a jiné skutečnosti 

mohou mít za následek neplatnost či dokonce zdánlivost manželství. Tuto materii se snažím 

vylíčit tak, aby byla pro čtenáře snadno uchopitelná, jelikož jsou tyto termíny mnohdy mylně 

zaměňovány.  
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Spolu s kapitolou čtvrtou, ve které se věnuji právům a povinnostem manželů, se má 

práce odklání od pouhých teoretických faktů do praktické části manželského práva. Záměrně 

jsem se odchýlila od řazení jednotlivých institutů a pojmů, které s problematikou manželství 

souvisí, podle tradičních učebnicových struktur, jelikož jednotlivé pojmy a instituty 

manželského práva se velmi často prolínají, proto je možné zařadit např. problematiku 

výživného mezi manžely po rozvodu jak mezi práva a povinnosti manželů, tak i do oblasti 

zániku manželství. 

Spolu s účelem založení rodiny, který však nemusí být vždy nutně naplněn, vznikají 

mezi manžely společné majetkové vztahy související se společnou domácností, majetkem a 

společným jměním manželů obecně. Vzhledem k rozsáhlé problematice, která je zároveň 

velmi podstatnou součástí manželství, a to nejen za doby jeho trvání, jsem se rozhodla 

vyčlenit majetkovému právu manželů a majetkovým poměrům mezi nimi zvláštní kapitolu. 

Spolu se vznikem manželství samozřejmě existují i způsoby, jak manželství zaniká. 

Těmito způsoby, se zabývám v předposlední kapitole své práce. I u zániku manželství došlo 

ke značným změnám, zejména v souvislosti s přístupem společnosti ke změně pohlaví 

jedince. Byť je tato změna možná pouze v případě, že jedinec neuzavřel manželství či 

registrované partnerství, je už samotná úprava v zákoně krokem ke zdůraznění důležitosti vůle 

a zájmů jedince. I v souvislosti s tímto tématem věnuji poslední kapitolu své práce 

registrovanému partnerství a jeho významu v kontextu evropské právní úpravy a institutům 

podobným manželství samotnému. 
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1 Pojem manželství 

,,Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným 

způsobem“
1
. Takto definuje pojem manželství zákon o rodině č. 94/1963 Sb. ve znění 

pozdějších právních předpisů (,,dále jen ZOR“), jenž byl aktivně derogován zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,NOZ“). K hlavním 

účelům institutu manželství patří založení rodiny a řádná výchova dětí.
2
 S NOZ došlo ke 

změně zákonem předpokládaných funkcí manželství a to tak, že kromě funkcí založení rodiny 

a řádné výchovy dětí doplnil NOZ institut manželství o další dvě funkce, a sice o vzájemnou 

podporu a pomoc.
3
 Obecně se dá říci, že NOZ se v manželském právu značně odchýlil od 

strohé a troufám si říci, že i poněkud přežité právní úpravy a s NOZ došlo v manželském 

právu k určitému rozvolnění např. ve sňatečném prohlášení. Legální definice manželství je 

tedy obsažena v ust. § 655 NOZ ,,Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, 

který stanoví tento zákon. Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a 

vzájemná podpora a pomoc“.
4
 Smyslem tohoto ustanovení je charakterizovat a stanovit 

podstatu a znaky manželství, které jsou tomuto pojmu vlastní a bez kterých by se o manželství 

nejednalo.
5

 Hlavním účelem manželství je tedy bezpochyby založení rodiny, jakožto 

sociologické a ekonomické jednotky společnosti, přičemž aby došlo k naplnění pojmu 

manželství, musí být splněny určité znaky. 

1.1 Znaky manželství 

Manželství mohou uzavřít pouze osoby rozdílného pohlaví, tedy muž a žena, přestože 

v některých evropských státech např. v Nizozemsku či ve Francii mohou manželství uzavřít i 

osoby stejného pohlaví. Svazek mezi osobami stejného pohlaví není z pohledu českého práva 

manželstvím, avšak osoby stejného pohlaví mohou uzavřít tzv. registrované partnerství, které 

                                                      
1
 Viz § 1 odst. 1 zákona č. 64/1963 Sb., zákon o rodině, ve znění pozdějších předpisů. 

2
 Viz § 1 odst. 2 zákona č. 64/1963 Sb., zákon o rodině, ve znění pozdějších předpisů. 

3
 Viz § 655 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

4
 Viz § 655 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

5
 HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Občanský zákoník II. 

Rodinné právo. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, s. 3. 
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zákon definuje jako ,,společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným 

tímto zákonem.“
6
 

Dalším znakem manželství je jeho ,,trvalost“. Zákonodárce určitě nezamýšlel pojmem 

trvalost stanovit časovou neomezenost manželství za života manželů, jelikož manželství může 

být v tomto případě zrušeno rozvodem. Trvalost je jako jeden z pojmových znaků manželství 

ustanovena z toho důvodu, že české právo nezná pojem ,,manželství na zkoušku“
7
, což je 

bezpochyby i cílený sociální faktor, vezmeme-li v potaz rodinu a s tím související manželství, 

jakožto základní jednotku společnosti.  

1.2 Právní úprava manželství 

Jelikož jednou ze základních funkcí manželství je založení rodiny a výchova dětí, je i 

právní úprava, které se pojem manželství více či méně týká, dosti roztříštěná a není 

soustředěna do pouze do jednoho kodexu, zasahuje např. do oblastí práva dědického, 

trestního, práva sociálního zabezpečení, práva trestního aj.
8
 Po zrušení ZOR byla úprava 

manželství, jeho uzavření, zániku aj. včleněna do NOZ, konkrétně do části druhé NOZ, 

přičemž obsahově navazuje na úpravu obsaženou v ZOR, Právní úprava manželství v NOZ 

doznala spíše změn systematických a formulačních. Úprava manželství v NOZ je kogentní, 

jelikož se manželstvím zakládá statusový poměr osob – muže a ženy. Platné manželství musí 

obsahovat výše uvedené znaky, přičemž při nesplnění těchto znaků může být manželství 

prohlášeno soudem za neplatné, a to jak z úřední povinnosti, tak i na návrh.
9
 

 

 

                                                      
6
 Viz § 1 odst. 1 zákona č. 115/2006 Sb., zákon o registrovaném partnerství, ve znění pozdějších předpisů. 

7
 HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Občanský zákoník II. 

Rodinné právo. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, s. 3. 

8
 Důvodová zpráva k § 655 

9
 HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Občanský zákoník II. 

Rodinné právo. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, s. 2. 
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2 Historie manželství 

Nelze říci s jistotou, z jaké doby pochází institut manželství, jelikož zmínky o 

manželství a dokonce určité formě svatebních zvyků (např. snubních prstenů) pocházejí již 

z dob starověkého Egypta. Spolu s celospolečenským vývojem a lidským chápáním se 

obsahově měnil i význam manželství, jeho charakteristika, jakož i práva a povinnosti z něj 

vyplývající. V této kapitole alespoň stručně nastiňuji základní a nejdůležitější milníky, které 

bezpochyby vedly k pojetí manželství tak, jak jej známe dnes. 

2.1 Manželství v antice a středověku 

Základem římské rodiny byl tzv. pater familias, tedy emancipovaný dospělý muž
10

, 

který mohl uzavřít řádné římské manželství (matrimonium), přičemž po narození dětí se z něj 

stal pater familias nové římské rodiny.  

Klasickou římskou rodinu však nepředstavovalo pouze společenství osob, nýbrž i 

společenství majetku. Z pohledu manželského práva se jednalo o nerovnoprávný svazek, 

jelikož v čele rodiny stál pater familias, kterému byla de facto celá rodina, včetně manželky 

podřízena. Podřízenost ostatních členů rodiny zajišťovala určitá oprávnění, v případě 

manželství tzv. manus (moc nad manželkou). Manžel již nesměl podléhat moci svého otce, 

ale být osobou svého práva (sui iuris), v případě, že moci otcovské i nadále podléhal, 

podléhala jí i jeho manželka. Na rozdíl od naší současné zákonné úpravy znalo římské právo 

,,manželství na zkoušku“, byť se takto nenazývalo. Manželka se dostala do vlivu svého 

manžela formou sakrálního obřadu (confarreatio) či symbolickým odkoupením od svého otce 

(coemptio). Dalším způsobem však bylo pouhé setrvávání v manželství (usus), v dnešním 

právu by se tedy jednalo o jakýsi způsob vydržení manželky. V tomto případě se manželka 

nesměla vzdálit po dobu delší než 3 noci z domu po dobu jednoho roku, což bylo podmínkou 

pro vznik přísného římského manželství, které znamenalo i majetkovou podřízenost manželky 

manželovi. V případě, že se manželka vzdálila z domu na dobu delší než tři noci, vydržecí 

lhůta se přerušila. Římské manželské právo bylo však na druhou stranu poměrně vyspělé, 

jelikož kromě smrti manžela a ztráty způsobilosti k manželství, znalo již i pojem rozvodu, i 

když s formálním jednáním, jako je tomu dnes, toho neměl římský rozvod příliš společného. 

                                                      
10

 Pozn.: emancipace – procedura propuštění muže z rodinného svazku paterem familias 
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Jelikož ke vzniku římského manželství docházelo neformálně, docházelo neformálně i k jeho 

zániku. Manželovi například stačilo, aby manželku vyhnal z domu.
11

 

2.2 Manželství podle kanonického práva  

S nástupem a rozvojem křesťanství doznalo pojetí manželství výrazných změn a 

nástupu nových institutů. Po uznání katolické církve Ediktem milánským roku 313 se začalo 

manželství zakládat na principech monogamie, nerozlučitelnosti a velmi důležitou roli hrála 

také svátostná povaha manželství. Po dlouhé období byly však jednotlivé formulace zásad 

křesťanského práva nejasné a křesťanské právo obecně bylo ovlivňováno různými směry a 

školami např. Gratianem a školou boloňskou či Petrem Lombardem a školou pařížskou. 

Stěžejní otázkou po dlouhá staletí zůstávala možnost rozlučitelnosti manželství za života 

manželů. Až papež Alexandr III. vytvořil na konci 12. století syntézu formulace o svátostné 

povaze manželství a nerozlučitelnosti manželství a také rozlišil pojmy zasnoubení, které 

předcházelo manželství a bylo závazkem k věrnosti snoubenců, a uzavření sňatku a smlouvu 

manželskou, která zakládala svazek manželský. Roku 1215 byly papežem Innocencem III. 

zavedeny tzv. ohlášky, což byla určitá forma účasti veřejnosti na cizím sňatku, jelikož se 

jednalo o veřejné ohlášení jmen osob, které hodlaly uzavřít manželství, a veřejnosti bylo 

umožněno, aby upozornila na překážky uzavření manželství. Do dnešní doby se částečně 

zachoval systém překážek, které měly vyloučit uzavření manželství, které by nebylo možno 

rozloučit. Nejdůležitější překážky měly za následek neplatnost manželství a byly odvozovány 

z ius divinum, tedy z práva božského. Byly jimi již trvající manželství, nedostatečný věk, 

příbuzenství v přímé linii 1. stupně a impotence. Oproti tomu méně závažné překážky 

automaticky nezpůsobovaly neplatnost manželství, ale činily je nedovoleným.
12

 

Postupné snahy o uvolňování podmínek katolické církve novými učeními kalvinismu, 

Lutherova protestantismu aj. měly za následek svolání tzv. Tridentského koncilu papežem 

Pavlem III. roku 1545, na kterém došlo k potvrzení tradičních původních učení církve o 

manželství, návratu církve ke kořenům a především k ustanovení pevné formy při uzavírání 

manželství. Vzhledem ke vzrůstající lidské migraci však nemohla církev dohlížet na 

                                                      
11

 VESELÁ, Renata. Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy. 2. vyd. Praha: Eurolex 

Bohemia, 2005, s. 53 – 56.   

12
 VESELÁ, Renata. Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy. 2. vyd. Praha: Eurolex 

Bohemia, 2005, s. 56 – 61. 
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dodržování původních učení a začalo docházet ke sporům v důsledku náboženské 

roztříštěnosti, vzniku ústav a nově nabytými právy na svobodu svědomí a vyznání. Z tohoto 

důvodu byl roku 1907 vyhlášen papežem Piem X. dekret Ne Temere, který byl prohlášen jako 

závazný pro celý křesťanský svět.  

Významným milníkem v chápání manželství bylo vydání CIC (Codex Iuris Canonici) 

1983, který reformoval dosavadní CIC 1917. Manželství již nebylo chápáno pouze jako 

právní vztah, ale jako vztah lásky a vzájemného darování sebe samého. CIC 1983 přinesl i 

uvolnění uzavírání manželství nekatolíky, jelikož kanonickému právu podléhaly pouze sňatky 

uzavřené katolíky. 

2.3 Manželství ve středověku v českých zemích 

Šíření křesťanských pravidel ve vztahu k manželství se nevyhnulo ani českým zemím. 

Roku 1039 byla knížetem Břetislavem I. vyhlášena Břetislavova či také Hnězdenská dekreta, 

prostřednictvím které došlo ke smíření Čechů s tehdejším biskupem Vojtěchem, což však 

mělo za následek rozmach zpátečnických postojů ve vztahu k manželství a rodinnému právu 

obecně. Manželství musela být uzavírána pouze v souladu s církevními předpisy a 

samozřejmě platilo, že musela být nerozlučná. Tehdejší církev tedy zaujala v těchto směrech 

zcela radikální postoje, včetně toho, že zavedla velmi přísné tresty za cizoložství a potraty.
13

 

Trestání za tyto prohřešky bylo svěřeno církevním soudům, které provinilce trestaly pomocí 

ordálů.
14

 Výrazných změn se manželství dostalo až postupem času a také vlivem různých 

náboženských směrů, zejména protestantismu, který dokonce umožnil rozvod manželství. Od 

15. století mohly úlohu církevních soudů zastávat i soudy církve kališnické konsistoře, nikoliv 

pouze katolické církve, jak tomu bylo dosud. Již od doby antiky se zachovávaly určité tradiční 

instituty a názory, zejména institut věna, podřízenost potomků otci rodiny či pohled na děti 

narozené z cizoložství, jenž za žádných okolností nemohly být legitimovány, či dětí 

nemanželských, které nebylo podřízeno otci rodiny, nemělo dědické právo a až v 16. století 

                                                      
13

 ŠMÍD, Ondřej, ŠÍNOVÁ, Renáta. Manželství. 1. vyd. Praha: Leges, 2014, s. 30. 

14
 Boží soud, důkazní prostředek při soudním rozhodování. O vině a nevině rozhodovala zkouška se zásahem 

nadpřirozených a božích sil.  
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bylo nařízeno, že šlechtic musí nemanželské dítě vychovávat na svém statku, avšak takové 

dítě nedoznalo zvláštních práv a mělo postavení běžného poddaného.
15

 

2.4 Přelom v úpravě manželství v 18. století 

Spolu se vzrůstající migrací a úrovní lidské společnosti začalo docházet k čím dál 

větším střetům mezi náboženskými vyznáními a čím dál více se prosazovaly snahy o změnu 

katolické církve jako takové. Především došlo k tzv. odluce církví, což znamenalo důrazné 

oddělení církví a církevních záležitostí od státu. Codex Theresianus z roku 1766 sice již 

vydělil účinky manželství do práva občanského, nicméně zastával názor, že manželský svazek 

jako takový má i nadále duchovní povahu.
16

 ,,První významnou změnu, kterou toto období 

přineslo, bylo vydání tolerančního patentu v roce 1781. Tento patent mimo jiné povolil 

činnost evangelickým církvím, ale také připouštěl do té doby zatracované sňatky katolíků 

s evangelíky. O rok později byla dokonce zrušena závaznost zásnub, uznávaná katolickým 

právem. Sám papež ve Vídni osobně intervenoval proti dalším reformám.“
17

 Roku 1783 došlo 

císařem Josefem II. k vydání patentu manželského. Tímto patentem byla pravomoc 

rozhodování v manželských věcech převedena na státní soudy, avšak ještě úplně neoddělil 

světskou a duchovní stránku úpravy manželství, jelikož obsahoval odlišnou úpravu 

manželského práva pro příslušníky různých vyznání. Patent zaváděl nové překážky uzavírání 

manželství, což však vedlo většinou k ještě větším nejasnostem, jelikož byla zároveň 

zachována obligatorní církevní forma sňatku. Nebyly tedy jasně a zřetelně stanoveny 

kompetence církve a státu. Nutno dodat, že se patent nevztahoval na manželství židovská, ta 

byla samostatně upravena až roku 1791. Jedné z nejzásadnějších změn se manželskému a 

rodinnému právu dostalo roku 1787 císařským patentem, jímž Josef II. zrovnoprávnil 

manželské a nemanželské děti.
18

 

 

                                                      
15

 VESELÁ, Renata. Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy. 2. vyd. Praha: Eurolex 

Bohemia, 2005, s. 66 – 67. 

16
 ŠMÍD, Ondřej, ŠÍNOVÁ, Renáta. Manželství. 1. vyd. Praha: Leges, 2014, s. 59. 

17
 VESELÁ, Renata. Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy. 2. vyd. Praha: Eurolex 

Bohemia, 2005, s. 68. 

18
 VESELÁ, Renata. Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy. 2. vyd. Praha: Eurolex 

Bohemia, 2005, s. 69. 
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2.4.1 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch 

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (,,dále jen ABGB“), čili Všeobecný občanský 

zákoník (v českém překladu také Všeobecná práva městská) byl uveden na zkoušku v Haliči 

roku 1797. ABGB byl dne 1. 6. 1811 s účinností od 1. 1. 1812 pro všechny země habsburské 

monarchie (výjimku tvořily Uhry) vyhlášen jako císařský patent č. 946/1811 Sb. ,,Zákoník 

pojal manželství jako občanskou smlouvu a vymezoval jej jako ,,rodinné poměry, jenž se 

zakládají smlouvou manželskou“. Důležitý byl rozdíl v reglementacích manželství mezi 

různými konfesemi: zatímco manželství katolická setrvávala de facto v tradici kanonického 

práva, které bylo respektováno, sňatky nekatolíků (i židů) se v podstatě blížily podobě sňatků 

laických.“
19

 ABGB však zachovával nerovnoprávné postavení ženy a muže v manželství. 

Žena byla manželovi podřízena, manžel byl hlavou rodiny, žena byla podřízena manželově 

moci a byla povinna mu pomáhat v hospodářství, obydlí a také byla povinna plnit manželova 

nařízení.
20

 Dá se tedy říci, že postavení muže a ženy v manželství bylo velmi podobné jako 

v období antiky. 

Významným milníkem také bylo uzákonění způsobu ukončení manželství. Manželství 

mohlo být ukončeno rozvodem, přičemž se rozlišovalo mezi rozvodem a rozlukou. Rozluka 

byla obdobou dnešního rozvodu, byť současná právní úprava termín rozluka nezná. 

Docházelo při ní k rušení manželství stávajícího a současně tak zakládala možnost k uzavření 

manželství nového. Na druhou stranu při rozvodu nedocházelo k zániku svazku, pouze práv a 

povinností, jež plynuly ze vzájemného soužití manželů. Katolická manželství však byla 

obecně nezrušitelná, rozluka se tedy vztahovala jen na nekatolíky, přičemž strany se na 

rozluce musely dohodnout, stejně jako na části majetku, kterou každý z manželů obdrží.
21

 

ABGB byl přelomovým kodexem dějin nejenom manželského, ale i rodinného, jakož i 

celého odvětví práva občanského, o čemž svědčí i fakt, že v některých zemích např. 

v Lichtenštejnsku či Rakousku platí dodnes, v Rakousku dokonce s minimálním množstvím 

novelizací.  

                                                      
19

 ŠMÍD, Ondřej, ŠÍNOVÁ, Renáta. Manželství. 1. vyd. Praha: Leges, 2014, s. 68. 

20
 VESELÁ, Renata. Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy. 2. vyd. Praha: Eurolex 

Bohemia, 2005, s. 69. 

21
 ŠMÍD, Ondřej, ŠÍNOVÁ, Renáta. Manželství. 1. vyd. Praha: Leges, 2014, s. 68 - 69. 
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2.5 Manželství v samostatném Československu, rozlukový zákon z roku 

1919 

Recepční normou zákona č. 11/1918 se stal ABGB součástí právního řádu po vzniku 

samostatného Československa. Dlouhou dobu trvalo, než došlo k rekodifikaci manželského 

práva, jakož i celého odvětví práva občanského, byť k ustavení rekodifikační komise došlo již 

v roce 1920.
22

 Roku 1919 nastala významná změna v pojetí církevního uzavírání manželství, 

a sice byl přijat zákon č. 320/1919 Sb. o obřadnostech smlouvy manželské, o rozluce a o 

překážkách manželských (dále jen ,,Rozlukový zákon“). Rozlukový zákon částečně 

manželské právo vymanil z područí práva konfesního. ,,Rozlukový zákon, jak byla manželská 

novela běžně nazývána, zaváděl fakultativní církevní sňatek, což znamenalo, že snoubenci 

měli na výběr, zda jej uzavřou v kostele a nebo na okresním úřadě. Novela dále rušila některé 

manželské překážky a jednotně formulovala důvody, které skýtaly možnost dosáhnout 

rozluky manželství.“
23

 

2.6 Manželství v letech 1938 – 1945 

Období po podepsání Mnichovské dohody a následného zřízení Protektorátu Čechy a 

Morava měla za následek zastavení rekodifikačních snah v oblasti manželského práva a plné 

podřízení této oblasti rozvíjející se germanizaci. Významnou změnou bylo vydání nařízení o 

použití německého práva na německé státní příslušníky v Protektorátu Čechy a Morava, toto 

nařízení bylo vydáno 20. července roku 1939 a ještě téhož roku nabylo účinnosti. Nařízení 

upravilo působnost německého práva vůči německým státním příslušníkům spolu s poměry 

bývalých československých občanů německé národnosti.
24

 

,,Čeští Němci se stali předpokládaným objektem zájmu nacistických populačních a 

germanizačních expertů, kteří s ohledem na komplikovanou národnostní situaci v Čechách 

vymýšleli strategie k posílení němectví na tomto území. V obou případech se tak ovšem dělo 

                                                      
22

 ŠMÍD, Ondřej, ŠÍNOVÁ, Renáta. Manželství. 1. vyd. Praha: Leges, 2014, s. 62. 

23
 VESELÁ, Renata. Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy. 2. vyd. Praha: Eurolex 

Bohemia, 2005, s. 76. 

24
 VESELÁ, Renata. Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy. 2. vyd. Praha: Eurolex 

Bohemia, 2005, s. 83. 
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pod vedením národních politických elit.“
25

 Státní dozor byl zajišťován například i tím, že aby 

bylo manželství platné, muselo být uzavřeno před německým stavovským úředníkem. 

Postupné recipování norimberských zákonů a ostatních norem, které měly za cíl úplnou 

germanizaci, vyústilo ve vydání kopie norimberského zákona na ochranu německé krve a 

německé cti a jeho prováděcích předpisů, ale hlavně v roce 1942 ve vydání vládního nařízení 

č. 85 Sb., které výslovně zakazovalo protektorátním příslušníkům uzavřít manželství 

s osobou, jež měla židovský původ pod trestem velmi přísných sankcí. Sňatky Němců 

s Čechy nežidovského původu zakázány nebyly, avšak manželství bylo plně podřízeno 

německému říšskému právu. ,,Dvě přísně oddělená společenství Čechů a Němců byla po 

staletích vzájemného soužití velmi nerealistickou představou. Smíšené česko-německé svazky 

zůstávaly v polovině 20. století nepřehlédnutelným historickým fenoménem českých zemí.“
26

 

2.7 Manželství v letech 1945 – 1989 

V roce 1949 byl přijat nový zákon v oblasti práva rodinného, a sice zákon o právu 

rodinném (,,dále jen ZPR“), který nabyl účinnost ke dni 1. ledna 1950. ZPR byl postaven na 

zásadách Ústavy 9. května a přinesl do rodinného práva značné změny, především byl 

postaven na základech lidově demokratického zřízení, které odpovídaly nové ideologii 

totalitního režimu.
27

 Vedoucími zásadami ZPR byly zásada obligatorního občanského sňatku, 

důsledné zrovnoprávnění žen, zrovnoprávnění dětí bez ohledu na původ aj. Především byl 

kladen zájem na dítě jako takové, na jeho péči, výchovu, výživu a hlavně na to, aby bylo dítě 

vychováváno v souladu se zájmy společnosti jako celku.
28

 ZPR pojem manželství přesně 

nevymezoval, pouze uváděl, že ,,manželství se uzavírá souhlasným prohlášením muže a ženy 

před místním národním výborem, že spolu vstupují do manželství“.
29

,,Z tohoto ustanovení 

dobová teorie rodinného práva dovodila, že manželství v socialistické společnosti nelze 

považovat za smlouvu, neboť prohlášení, kterým se manželství uzavírá, není prohlášením 

smluvním, nýbrž jde o prohlášení souhlasné vůle před orgánem státu, které se činí vůči 

                                                      
25

 RÁKOSNÍK, Jakub, ŠUSTROVÁ, Radka. Rodina v zájmu státu, Populační růst a instituce manželství v 

českých zemích 1918 – 1989. 1. vyd. Praha: NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 34.  

26
 RÁKOSNÍK, Jakub, ŠUSTROVÁ, Radka. Rodina v zájmu státu, Populační růst a instituce manželství v 

českých zemích 1918 – 1989. 1. vyd. Praha: NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 35. 

27
 ŠMÍD, Ondřej, ŠÍNOVÁ, Renáta. Manželství. 1. vyd. Praha: Leges, 2014, s. 72. 

28
 VESELÁ, Renata. Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy. 2. vyd. Praha: Eurolex 

Bohemia, 2005, s. 89. 

29
  Viz § 1 odst. 1 zák. č. 265/1949 Sb., o právu rodinném. 
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tomuto orgánu, ne tedy o projev souhlasné vůle, který by si snoubenci činili vůči sobě 

navzájem.“
30

 Jinými slovy lze uzavřít, že manželství lze chápat jako svazek mezi manžely a 

státem.  

S přijetím ústavního zákona č. 100/1960 Sb. byly postupně přijímány i jiné zákony, 

které roztříštily tehdejší právní úpravu do samostatných zákonů, které upravovaly zvláštní 

části. V této souvislosti došlo mimo jiné k přijetí nového zákona o rodině 94/1963 Sb. (,,dále 

jen ZOR“), jenž nabyl účinnosti dne 1. dubna 1964.
31

 ZOR navázal na stávající koncepci 

manželství jakožto dobrovolného rozhodnutí muže a ženy vytvořit harmonické, pevné a trvalé 

životní společenství. Postupem času a spolu s novelami (především tzv. velkou novelou 

zákona o rodině z roku 1998) bylo opouštěno chápání manželství, jako společenství životní a 

začala se zdůrazňovat pouze jeho trvalost.
32
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 HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Občanský zákoník II. 

Rodinné právo. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, s. 2. 
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  ŠMÍD, Ondřej, ŠÍNOVÁ, Renáta. Manželství. 1. vyd. Praha: Leges, 2014, s. 72. 

32
 HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Občanský zákoník II. 

Rodinné právo. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, s. 2. 
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3 Vznik manželství 

Jak jsem již zmiňovala výše, manželství mohou uzavřít pouze muž a žena, tedy osoby 

rozdílného pohlaví, přičemž se za výchozí považuje pohlaví, které má snoubenec uvedeno 

v rodném listě.
33

 V souvislosti se vznikem manželství doznal NOZ poměrně zásadních změn, 

především v samotném pojetí projevu vůle manželství uzavřít. 

,,Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří 

hodlají vstoupit do manželství (dále jen ,,snoubenci“), že spolu vstupují do manželství“.
34

 

Manželství se uzavírá právním jednáním, konkrétně projevem sňatečné vůle – 

sňatečným prohlášením. Sňatečnou vůlí se rozumí záměr vstoupit do manželství s osobou 

opačného pohlaví, která má shodnou vůli. Sňatečný projev musí být svobodný (tzn. nesmí být 

činěn v tísni aj.) a úplný čili řádný, vážný a prostý omylu.
35

 Manželství tedy nevzniká pouze 

sňatečným prohlášením, ale svobodným a plným souhlasným projevem vůle muže a ženy, že 

spolu vstupují do manželství, přičemž za svobodný projev vůle můžeme označit např. i 

přikývnutí hlavou. 

3.1 Překážky uzavření manželství 

NOZ způsobilost uzavřít manželství upravuje v ust. § 671 tak, že ,,manželství může 

uzavřít každý, pokud mu v tom nebrání zákonná překážka podle § 672 - § 676.“
36

 Tyto 

překážky můžeme rozdělit podle jejich významu pro samotný vznik manželství na překážky 

zákonné a formální (formální náležitosti). 

3.1.1  Zákonné překážky uzavření manželství (impedimenta matrimonii) 

a) Nedostatečná svéprávnost – nedostatečná svéprávnost je zákonnou překážkou u nezletilého, 

jenž nenabyl dosud plnou svéprávnost a ani mu nebyla přiznána, u fyzické osoby, které byla 

svéprávnost pro duševní poruchu omezena (omezení se musí týkat statusových právních 

                                                      
33

 HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Rodinné právo. 1. vyd. 

Praha: C.H. Beck, 2015, s. 43. 

34
 Viz § 656 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

35
 ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, ZUKLÍNOVÁ, Michaela, FIALA, Josef a kol. Občanské právo hmotné 2. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016, s. 26 - 27.   

36
 Viz ust. § 671 zák č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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jednání). Jedinou možností, jak uzavřít manželství by bylo zrušení zákonné překážky 

manželství, tedy zrušení omezení svéprávnosti.
37

 

b) Trvající statusový vtah – jedná se o případ trvajícího manželství a trvajícího registrovaného 

partnerství. Tato zásada vychází ze zásady monogamie.  

c) Příbuzenství – příbuzenství v přímé linii či příbuzenství se sourozencem, jelikož překážka 

příbuzenství je trvalá a neodstranitelná. ,,Ani osoby, u kterých by se mohlo zdát, že 

příbuzenství, totiž biologické, bylo zrušeno osvojením (jedné nebo obou osob), nemohou 

manželství uzavřít. Osoby, jejichž příbuzenství vzniklo osvojením, ovšem rovněž nemohou 

manželství uzavřít.“
38

 

d) Závislý vztah – vztah stávajícího náhradního rodičovství (tato překážka se netýká 

nezletilého, jestliže uzavřel manželství, které zaniklo, popř. bylo prohlášeno za neplatné, 

jelikož nezletilý nabyl sňatkem plnou svéprávnost, dále fyzické osoby, které byla přiznána 

svéprávnost). Manželství tedy nemůže být uzavřeno ani v trvajícím statusovém poměru 

náhradního rodičovství, tedy ,,mezi poručníkem a poručencem, mezi pěstounem a dítětem, 

které bylo svěřeno do jeho péče, ani mezi osobou, do jejíž péče bylo dítě svěřeno a tímto 

dítětem.“
39

 Manželství může být uzavřeno tehdy, je-li takovýto vztah zrušen. 

e) Nezletilý mladší šestnácti let – jestliže se osoba mladší šestnácti let rozhodne uzavřít 

manželství, manželství vůbec nevznikne a půjde pouze o tzv. zdánlivé (putativní) manželství. 

Rozhodne-li se uzavřít manželství nezletilá osoba, starší šestnácti let, může tak učinit, 

potřebuje však souhlas soudu. Přestože soud takový souhlas nevydá, manželství vznikne. 

Nejedná se tedy o manželství zdánlivé, jako v případě osoby mladší šestnácti let, avšak 

manželství trpí vadou, v důsledku které může být prohlášeno za neplatné.
40

 

                                                      
37

 Pozn.: Ani duševní porucha fyzické osobě nebrání uzavřít manželství, jelikož automaticky neznamená 

omezení svéprávnosti, ta je omezena až na základě soudního rozhodnutí. 

38
 ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, ZUKLÍNOVÁ, Michaela, FIALA, Josef a kol. Občanské právo hmotné 2. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016, s. 28 – 29. 

39
 ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, ZUKLÍNOVÁ, Michaela, FIALA, Josef a kol. Občanské právo hmotné 2. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016, s. 29. 

40
 ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, ZUKLÍNOVÁ, Michaela, FIALA, Josef a kol. Občanské právo hmotné 2. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016, s. 28 – 29. 
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3.1.2  Sňatečné prohlášení 

NOZ klade důraz na vůli osob, které vstupují do manželství. Vůle a její projevení jsou 

pro vznik manželství stěžejní. Ke vzniku manželství zákon stanoví pravidlo, že oddávající 

položí snoubencům
41

 otázku, zda spolu chtějí vstoupit do manželství. Zpravidla se oddávající 

táže nejprve ženy a pak muže, ale není to podmínkou. Kladnou odpovědí, a to zejména 

slovem ,,ano“ manželství vznikne. Takto manželství vzniká nejčastěji, NOZ však upravuje 

souhlasný projev vůle, nikoliv souhlasný a verbální projev vůle. Manželství tedy vznikne i 

jinak, než slovem ,,ano“, pakliže souhlasný projev snoubenců bude dostatečný. Zejména se 

může jednat o rituály či sliby snoubenců.
42

 Pro sňatečné prohlášení je tedy stěžejní, aby byli 

snoubenci svéprávní, jejich vůle byla úplná s svobodná a prohlášení učinili osobně. 

,,Výjimečně je dovoleno, aby sňatečné prohlášení za jednoho ze snoubenců učinil jeho 

zmocněný zástupce.“
43

 Zastoupení (dle §669 NOZ) povoluje příslušný krajský úřad a pouze 

v případech, existují-li pro takovéto uzavření manželství důležité důvody. V osobě zmocněnce 

doznala úprava v NOZ význačné změny, a sice takové, že již není nutné, aby měl zmocněnec 

jiné pohlaví, než má druhý ze snoubenců. Estetická stránka v tomto případě ustoupila rovnosti 

pohlaví, jakožto ústavnímu principu. Praktickým příkladem je těhotenství ženy, jejíž 

snoubenec je dlouhodobě v zahraničí a oba mají zájem na tom, aby se dítě narodilo do 

manželství.
44

 Takovýto způsob uzavření manželství je jednou ze zvláštních forem uzavření 

manželství. 

Spolu se sňatečným prohlášením snoubenci prohlašují, jaké budou mít příjmení, tzn. 

to, zda jeden ze snoubenců přijme příjmení druhého, nebo zda budou mít i v době trvání 

manželství příjmení příjmení dosavadní. V případě, že se snoubenci rozhodnou ponechat si 

stávající příjmení je třeba, aby se dohodli na příjmení, které bude mít společné dítě, tedy 

                                                      
41

 Pozn.: pojem ,,snoubenci” není právně zakotven, je chápán jako legislativní zkratka osob, které se rozhodly 

uzavřít manželství. 

42
 HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Občanský zákoník II. 

Rodinné právo. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, s. 7 a 14. 

43
 ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, ZUKLÍNOVÁ, Michaela, FIALA, Josef a kol. Občanské právo hmotné 2. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016, s. 32. 

44
 ŠMÍD, Ondřej, ŠÍNOVÁ, Renáta. Manželství. 1. vyd. Praha: Leges, 2014, s. 102 - 103. 
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příjmení jednoho ze snoubenců. Dále je možné, aby jeden ze snoubenců přijal příjmení 

druhého a za toto příjmení připojil příjmení dosavadní.
45

 

3.1.3 Procedurální – formální náležitosti uzavření manželství 

Zákon stanovuje obligatorní přítomnost dvou svědků (§ 656 NOZ). Jedná se o 

historický institut, který je znám již od tridentského koncilu a jeho účelem je dosvědčit 

projev vůle obou snoubenců.
46

 ,,S ohledem na skutečnost, že se jedná o svědky projevu 

vůle, je třeba vyžadovat, aby svědek byl schopen vnímat, co se před ním děje. Jestliže § 39 

MatrZ vyžaduje v případě snoubence, který nemluví nebo nerozumí česky, přítomnost 

tlumočníka, pomocí analogie by měl být tento požadavek vztažen i na takového svědka. 

Rovněž per analogiam je třeba vyžadovat, aby svědkové byli zletilí, resp. plně svéprávní.“
47

 

Tlumočník je tedy potřeba i v případě, že je jeden ze snoubenců sluchově či zrakově 

postižen a jeho schopnost vnímat je tímto postižením podstatně snížena, či v případě, že se 

jedná o osobu němou. 

Uzavření sňatku musí být veřejné. Veřejností uzavření sňatku se rozumí veřejnost 

samotného sňatečného projevu. Ten musí být učiněn na místě, které je veřejnosti přístupné. 

Jelikož jsou v dnešní době manželství uzavírána nejen v obřadních síních obecních úřadů, 

je projev veřejnosti zajišťován již samotnou účastí oddávajícího, matrikáře a svědků při 

sňatečném prohlášení. Církevní formy sňatku jsou též uzavírány na veřejných místech, a 

sice v místech náboženských obřadů aj., což však samo o sobě nebrání tomu, aby byl i 

církevní obřad uzavřen na jiném místě např. v pevnostech či restauracích.
48

 

Manželství musí být uzavíráno slavnostně. Požadavek slavnostnosti lze vyvozovat 

již z chápání uzavření manželství jakožto počátku nové životní fáze popř. životního 

předělu. Slavnostnost reprezentuje vážnost rozhodnutí snoubenců, kteří se rozhodli uzavřít 

manželství. Slavnostnost je reprezentována i řadou zvyků, které doprovázejí uzavření 

                                                      
45

 ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, ZUKLÍNOVÁ, Michaela, FIALA, Josef a kol. Občanské právo hmotné 2. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016, s. 30. 

46
 HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Rodinné právo. 1. vyd. 

Praha: C.H. Beck, 2015, s. 50. 

47
 HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Občanský zákoník II. 

Rodinné právo. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, s. 8. 

48
 HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Občanský zákoník II. 

Rodinné právo. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, s. 8. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayf6mzqgexhazrthe
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayf6mzqgexhazrthe
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manželství, např. výměna snubních prstenů, svatební polibek aj. Ačkoli samotná 

slavnostnost vychází tedy především z obyčejového práva, je nutné, aby byla dodržována 

taková pravidla společenského chování, aby nedocházelo k dehonestaci takto vážného 

statusového rozhodnutí. 
49

 

3.1.4 Předoddavkové řízení 

Účelem předoddavkového řízení jsou zjištění, která jsou zásadní z toho důvodu, aby 

ke sňatku mohlo vůbec dojít a manželství nebylo vadné. Zjišťuje se totožnost snoubenců, 

s tím související způsobilost k uzavření manželství (zda uzavření manželství nebrání zákonné 

překážky např. trvající manželství, registrované partnerství či příbuzenství v linii přímé aj.). 

V případě, že si snoubenci zvolí sňatek občanský (o občanském sňatku dále níže), je toto 

řízení ukončeno určením dne a místa konání sňatečného obřadu. V případě uzavření 

manželství církevního, je však uzavření manželství podmíněno doložením osvědčením o 

sňatečné způsobilosti snoubenců, které osvědčuje, že snoubenci splnili všechny požadavky, 

které stanovuje zákon a manželství nebrání žádné překážky. Toto osvědčení nesmí být starší 

než šest měsíců a snoubenci jej předkládají oddávajícímu.
50

 Případný nedostatek tohoto 

osvědčení může mít za následek neexistenci, neboli zdánlivost, manželství samotného.
51

 

3.2 Formy sňatků  

V České republice existují dvě zákonem uznané formy sňatku, sňatek občanský a 

církevní. Roku 1992, konkrétně novelou ZOR 234/1992 došlo k zrovnoprávnění obou forem 

uzavření manželství, čímž došlo k odklonu od socialistického práva, které obligatorně 

zakotvovalo sňatek občanský. Původní myšlenkou však bylo opětovné uzákonění pouze 

sňatku občanského, avšak spolu s rozvojem principu autonomie vůle došlo nakonec 

k zrovnoprávnění obou forem sňatků.
52

 ,,Novelizovanou právní úpravu uzavírání manželství 

formou církevního sňatku lze jen přivítat, protože minimalizováním rizika uzavírání 

církevních manželství, jež by byla podle práva České republiky považována za neexistující, 

                                                      
49

 HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Rodinné právo. 1. vyd. 

Praha: C.H. Beck, 2015, s. 51. 

50
 Viz ust. § 666 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

51
 ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, ZUKLÍNOVÁ, Michaela, FIALA, Josef a kol. Občanské právo hmotné 2. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016, s. 31. 

52
 ŠMÍD, Ondřej, ŠÍNOVÁ, Renáta. Manželství. 1. vyd. Praha: Leges, 2014, s. 88. 
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přispěla k posílení právní jistoty jak nupturientů
53

 samých, tak třetích osob, a to nejen ve 

vztazích majetkových a bytových, ale i s ohledem na řadu veřejnoprávních nároků s 

manželstvím spojených. Také z pohledu církví a náboženských společností lze jistě uvítat, že 

z oddávajících duchovních bylo z valné části sňato břemeno odpovědnosti za rodinně právní 

validitu manželství před nimi uzavíraných.“
54

 

3.2.1 Sňatek občanský 

,, Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem 

veřejné moci provádějícím sňatečný obřad v přítomnosti matrikáře, jedná se o občanský 

sňatek“
55

  

Orgánem veřejné moci se v souvislosti s § 657 odst. 1 NOZ a § 11a zákona 301/2000 

Sb., o matrikách, jménu a příjmení (dále jen ,,MatrZ“) rozumí: 

a) starosta, místostarosta nebo pověřený člen zastupitelstva obce, městské části 

hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního 

města, které jsou matričním úřadem, a to pouze ve správním obvodu tohoto matričního úřadu, 

b) starosta nebo místostarosta obce, městské části hlavního města Prahy, městského 

obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které nejsou matričním 

úřadem, je-li jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu, a to 

pouze ve správním obvodu této obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů 

nebo městských částí územně členěných statutárních měst, 

c) primátor hlavního města Prahy, náměstek primátora hlavního města Prahy nebo 

pověřený člen zastupitelstva hlavního města Prahy, jakož i primátor statutárního města, 

náměstek primátora statutárního města nebo pověřený člen zastupitelstva statutárního města, a 

to pouze ve správním obvodu hlavního města Prahy nebo statutárního města.
56

 

                                                      
53

 Pozn.: nupturient znamená snoubenec, takto je označen v CIC – Codex Iuris Canonici. 

54
 HRDINA, Ignác. Církevní sňatek po novele zákona o rodině. [online]. 1999 [cit. 25. 2. 2017]. Dostupné z: 

http://casopispravnik.juristic.cz/e2/clanek/prstati/220573/index.html.  

55
 Viz ust. § 657 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

56
 Srov. ust. § 11a zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení. 
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Účast matrikáře je dále povinná v případech uvedených v § 11a odst. 2 MatrZ, jenž 

stanoví, že ,,Prohlášení snoubenců podle odstavce 1, že spolu vstupují do manželství, musí být 

učiněno v přítomnosti matrikáře matričního úřadu, v jehož správním obvodu se manželství 

uzavírá.“
57

 

3.2.2 Sňatek církevní 

Při sňatku církevním vstupují snoubenci do manželství osobně a před orgánem církve 

nebo náboženské společnosti, která má oprávnění takové manželství uzavřít.
58

 Nejedná se 

však o každou církev, ale pouze o církev, která je státem uznaná a má zvláštní práva 

registrované církve, mj. i právo konat obřady s církevními sňatky. Zvláštní práva 

registrovaných církví a náboženských společností upravuje zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě 

náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v jehož příloze je výčet registrovaných církví a 

náboženských společností, v současné době, tj. k únoru roku 2017, je těchto registrovaných 

církví 21 a jsou jimi: 

- Apoštolská církev 

- Bratrská jednota baptistů 

- Církev adventistů sedmého dne 

- Církev bratrská 

- Církev československá husitská 

- Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů 

- Církev řeckokatolická 

- Církev římskokatolická 

- Českobratrská církev evangelická 

- Evangelická církev augsburského vyznání v České republice 

- Evangelická církev metodistická 

- Federace židovských obcí v České republice 

- Jednota bratrská 

- Křesťanské sbory 

- Luterská evangelická církev a. v. v České republice 
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 Viz ust. § 11a odst. 2 zák č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení. 
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 ŠMÍD, Ondřej, ŠÍNOVÁ, Renáta. Manželství. 1. vyd. Praha: Leges, 2014, s. 92. 
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- Náboženská společnost českých unitářů 

- Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 

- Novoapoštolská církev v České republice 

- Pravoslavná církev v českých zemích 

- Slezská církev evangelická augsburského vyznání 

- Starokatolická církev v České republice
59

 

V NOZ je právní úprava uzavírání církevního sňatku obsažena v § 657 odst. 1. Stejně 

jako sňatek občanský, i sňatek církevní je uzavírán před orgánem, nikoli však před orgánem 

veřejné moci, ale před orgánem té které církve určeným. Samotná osoba oddávajícího je 

upravena vnitřními předpisy církve.
60

 ,,Který orgán oprávněné církve je orgánem 

pověřeným k přijetí souhlasného prohlášení o vstupu do manželství a kdo je osobou 

pověřenou, vyplývá z vnitřních předpisů oprávněné církve, z jejího manželského práva. Ne 

všechny církve mají propracované manželské právo. V této souvislosti je třeba zmínit 

především Codex Iuris Canonici (CIC) z roku 1983 a Codex Canonum Eclesarium 

Orientalium katolické církve východního ritu (řeckokatolické) z roku 1991.“
61

 Spolu se 

zrovnoprávněním obou forem uzavření sňatku a následnými novelami a rekodifikacemi, 

bylo nutné upravit i vzájemný vztah těchto dvou forem uzavření manželství. V současné 

době je tento vztah upraven v § 670 NOZ takto: 

,,Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky. 

Byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek.“
62

 

V případě kolize občanského a církevního sňatku resp. v případě, že manželství 

bude neplatné dle církevních předpisů, na civilní status manželů to nebude mít vliv. Jestliže 

bude manželství platné pouze na základě předpisů církevních a ne na základě zákonné 

úpravy NOZ, nejsou církevní předpisy relevantní a soud může manželství prohlásit za 

neplatné spolu s důsledky, které z tohoto prohlášení vyplývají. V tomto případě je možné 

                                                      
59

 Viz příloha k zák č. 3/2002 Sb., svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností 

a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. 

60
 HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Rodinné právo. 1. vyd. 

Praha: C.H. Beck, 2015, s. 52. 

61
 HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Občanský zákoník II. 

Rodinné právo. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, s. 13. 

62
 Viz § 670 zák. č. 89/1012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. 
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uvažovat o manželství zdánlivém viz níže.
63

 

3.2.3 Místo uzavření manželství 

Právní úprava vztahující se k místu uzavření manželství neobsahuje taxativní výčet 

míst a rozhodně se nedá říci, že by byla v tomto směru striktní. 

Občanský sňatek lze uzavřít na místě, které určí obec pro konání slavnostních 

obřadů.
64

 Tímto místem zpravidla bývá obřadní síň aj. Ustanovení § 12 MatrZ však dále 

stanoví, že ,,Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na 

kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu nebo mimo dobu stanovenou radou 

obce.“
65

 Manželství lze tedy uzavřít v restauracích, kulturních památkách jako jsou např. 

zámky, hrady, ale i v nemocnici či věznici. 

Místo uzavření sňatku církevního je dáno vnitřními předpisy té které církve.
66

 

Zpravidla to bývají kostely či chrámy, ale mohou to být i kaple nebo restaurační zařízení aj. 

3.3 Zvláštní způsoby uzavření manželství 

Jedná se o případy, které zpravidla souvisejí s nepředvídatelnou či jinou skutečností, 

která snoubencům brání uzavřít manželství obvyklým způsobem, ať je to z časových důvodů 

či z důvodů nemožnosti osobního uzavření manželství aj. 

Prvním z těchto způsobů je uzavření manželství prostřednictvím zástupce jednoho ze 

snoubenců, o čemž pojednávám již v kapitole 3.1.2. 

Dalším ze způsobů je uzavření manželství v přímém ohrožení života snoubenců (in 

extremis temporibus, resp. in articulo mortis). Jak již z názvu vyplývá, musí být ohrožen život 

snoubence či snoubenců, tudíž musí existovat reálná možnost, že by se běžného uzavření 

manželství snoubenec nedožil.
67

 Z důvodu naléhavosti zde zákon slevuje z požadavků na 
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 HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Občanský zákoník II. 

Rodinné právo. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, s. 35 – 36.  
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 Srov. § 663 odst. 1 zák č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 11a odst. 3 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, 

jménu a příjmení. 
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 Viz ust. § 12 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení. 
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 Srov. ust. § 663 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. 

67
 ŠMÍD, Ondřej, ŠÍNOVÁ, Renáta. Manželství. 1. vyd. Praha: Leges, 2014, s. 100 – 101. 
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uzavření manželství, např. na oddávajícího, místo sňatku či dokladů, které jsou obvykle při 

uzavírání manželství nutné. Co však musí být v každém případě zachováno je sňatečná vůle a 

schopnost ji projevit při vstupu do manželství. Zákon v souvislosti s uzavřením sňatku 

v ohrožení života snoubence stanoví, že ,,Je-li život snoubence přímo ohrožen, může sňatečný 

obřad provést každý orgán podle § 658, popřípadě jiný úřad stanovený jiným právním 

předpisem, a to na kterémkoli místě; to platí obdobně i pro církevní sňatek. Mimo území 

České republiky může sňatečný obřad provést také velitel námořního plavidla plujícího pod 

státní vlajkou České republiky nebo velitel letadla zapsaného v leteckém rejstříku v České 

republice a je-li alespoň jeden ze snoubenců státním občanem České republiky rovněž velitel 

vojenské jednotky České republiky v zahraničí.“
68

 Přičemž přítomnost matrikáře není nutná. 

Případem zvláštního způsobu uzavření manželství je také uzavření manželství 

v cizině. Občan České republiky může uzavřít manželství před diplomatickou misí nebo 

konzulárním úřadem České republiky.
69

 Typickým příkladem této situace je, že si český státní 

občan žijící v zahraničí při uzavření manželství zvolí uzavření manželství před zastupitelským 

úřadem České republiky tzv. konzulární manželství. Je ponecháno na volbě občana České 

republiky, zda uzavře sňatek církevní či občanský, avšak v tomto případě dochází ke střetu 

právních řádů. Dle zákona o mezinárodním právu soukromém (dále jen ,,ZMPS“) se 

způsobilost a podmínky uzavření manželství řídí právním řádem státu, jehož je snoubenec 

občanem, forma uzavření sňatku se však řídí právním řádem státu, kde se manželství 

uzavírá.
70

 Po občanovi české republiky bude vyžadováno vysvědčení o právní způsobilosti 

k uzavření manželství (dle ust. §36 a §46 MatrZ), které vydává matriční úřad na základě místa 

trvalého pobytu či posledního trvalého pobytu občana na území České republiky před tím, než 

odešel do ciziny. Platnost tohoto vysvědčení je 6 měsíců ode dne jeho vydání.
71

 

3.4 Neplatné a zdánlivé manželství 

Tato terminologie manželského práva je vázána na porušení zákonných překážek 

uzavření manželství a na vady při uzavírání manželství. Podstatné však je odlišení toho, zda 
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 Viz ust. § 667 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

69
 Viz ust. § 668 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
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 Viz ust. § 48 zák. č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů. 
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 HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Rodinné právo. 1. vyd. 

Praha: C.H. Beck, 2015, s. 55. 
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byla naplněna taková podmínka, že k uzavření manželství samotného vůbec nemohlo dojít či 

nikoliv. 

3.4.1 Manželství zdánlivé 

Manželství zdánlivé, domnělé či putativní (matrimonium non existens, non 

matrimonium) je uzavřeno s tak zásadní vadou a při jeho uzavření chybí natolik zásadní 

náležitosti, že k uzavření manželství vůbec nedošlo. ,,Pochybení zcela zásadní povahy, totiž 

vady, které jsou důsledkem nesplnění těch náležitostí vzniku manželství, na nichž je pro sám 

vznik (existenci) manželství třeba bezvýhradně trvat, jak z hlediska společenského řádu, tak 

z hlediska morálky ve společnosti, vyvolávají nejzávažnější sankci: manželství vůbec 

nevznikne, i když by se mohlo zdát, že došlo k jeho uzavření.“
72

 V této souvislosti je třeba 

vyložit i pojem náležitosti. Jsou to takové náležitosti, na jejichž splnění je nutné bezvýhradně 

lpět a trvat. Jsou to takové náležitosti, jež jsou spojeny s autonomií vůle člověka, svobodnou 

sňatečnou vůlí a především manželským statusem a účelem institutu manželství jako 

takového a jeho pojmovými znaky dle ust. § 655 a § 656 a násl. NOZ.
73

 

V případě církevní formy uzavření manželství jsou tyto vady upraveny v ust. § 677 

odst. 2 NOZ a jsou jimi neoprávněnost církve k uzavření manželství a nevydání osvědčení o 

způsobilosti uzavřít manželství snoubencům příslušným matričním orgánem. Mezi další vady, 

které způsobují putativní manželství, patří, a to u obou forem uzavírání manželství, stejné 

pohlaví snoubenců, nedošlo ke sňatečnému prohlášení či uzavření manželství nevážně. 

Manželství tedy v takovýchto případech vůbec uzavřeno není, resp. k jeho uzavření 

vůbec nedojde. Soud deklaruje neexistenci takového manželství, a to i ex offo.
74

 

3.4.2 Manželství neplatné 

V tomto případě je sice uzavřené manželství stiženo vadami, avšak tyto vady nejsou 

nejpodstatnější, a sice v osobách snoubenců či u vad týkajících se sňatečného prohlášení. 
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 ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, ZUKLÍNOVÁ, Michaela, FIALA, Josef a kol. Občanské právo hmotné 2. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016, s. 33. 
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 ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, ZUKLÍNOVÁ, Michaela, FIALA, Josef a kol. Občanské právo hmotné 2. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016, s. 33 – 34. 
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Překážky, které brání snoubencům v uzavření manželství, jsou obsaženy v ust. § 672 až 676 

NOZ v taxativním výčtu tzv. důvodů zápovědi manželství (impedimenta matrimonii).
75

 ,,Na 

rozdíl od zdánlivého manželství, které nevzniká a nevyvolává žádné právní důsledky, 

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

následky, a to tak dlouho, dokud není soudem prohlášeno za neplatné.“
76

 Z tohoto vyplývá, že 

na manželství se hledí, jako kdyby uzavřeno nebylo až v případě, že jej za neplatné prohlásí 

soud. Manželství může být prohlášeno za neplatné z důvodů porušení zákonné překážky, vady 

při uzavírání manželství, nedodržení formálních náležitostí při uzavírání manželství. 

Manželství může být prohlášeno za neplatné, není-li jeden popř. oba ze snoubenců plně 

svéprávný, v důsledku omezení svéprávnosti soudním rozhodnutím se musí jednat o omezení 

ve věcech statusových viz výše. Dalším případem je již existující statusový svazek. Vždy 

soud prohlásí manželství za neplatné v případě uzavření manželství mezi předky a potomky či 

mezi sourozenci navzájem. Stejně přistupuje právní praxe i k uzavření manželství mezi 

závislými osobami dle ust. § 676 NOZ, v tomto případě prohlásí soud manželství za neplatné 

na návrh každého, kdo má na prohlášení manželství za neplatné, právní zájem. Manželství lze 

prohlásit za neplatné i na návrh dotčeného manžela. V tomto případě se jedná o neplatné 

manželství, bylo-li učiněno pod nátlakem psychickým či fyzickým popř. byl snoubenec nucen 

jej uzavřít v důsledku fyzického násilí, dále v případě omylu v totožnosti osoby druhého 

snoubence a v povaze sňatečného právního jednání. Lhůta, ve které dotčený manžel může 

podat návrh na prohlášení manželství za neplatné je jeden rok a počíná běžet od chvíle, kdy 

dotčený manžel mohl nejdříve návrh podat nebo se dozvěděl o reálném stavu věci. I 

z judikatury vyplývá, že omyl v totožnosti druhého snoubence je jedním z nejzásadnějších 

důvodů, v důsledku kterých může být manželství prohlášeno za neplatné. Nejvyšší soud ČR 

dne 7. 6. 1921 rozhodl, že neplatným činí manželství pouze omyl v osobě manžela, ne omyl 

v jeho rodinných, majetkových či osobních poměrech.
77

 Z povahy některých výše zmíněných 

vad je zřejmé, že existuje možnost zhojení vad uzavřeného manželství, v tomto případě se již 

nejedná o manželství neplatné a hovoříme o tzv. konvalidaci manželství (zhojení vad 

manželství). 
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Z hlediska prohlášení manželství za neplatné mají následující právní následky takřka 

stejné účinky jako v případě rozvodu ve smyslu poměru ke společným dětem, společnému 

majetku manželů, společnému bydlení aj., čemuž se budu dále věnovat u majetkových práv 

manželů.
78

 

V souvislosti s prohlášením manželství za neplatné a neplatností manželství jako 

takového obsahuje NOZ dvě fikce ,,Manželství se považuje za platné, dokud není prohlášeno 

za neplatné. Bylo-li manželství prohlášeno za neplatné, považuje se za neuzavřené.“
79
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4 Práva a povinnosti manželů 

Spolu s uzavřením manželství a změnou osobního statutu dochází mezi manžely ke 

vzniku nových práv, ale také povinností. Tato práva a povinnosti má každý z manželů 

individuálně, ale i vůči sobě navzájem. § 687 NOZ upravuje jednu z nejdůležitějších zásad, a 

sice rovnost manželů. ,,Již tradiční proklamace rovných povinností a práv manželů je 

rozvinutím ústavní zásady o rovnosti před zákonem bez ohledu na pohlaví (čl. 1 a 3 LPS). 

Listina zaručuje všem bez ohledu na pohlaví základní práva a svobody, které jsou 

nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Mají tedy stejná práva a povinnosti 

bez toho, že by pro jedno pohlaví zde byla jakákoli právní privilegia.“
80

 Jednotlivá práva a 

povinnosti manželů jsou povahy osobní nebo majetkové.
81

 

4.1 Osobní práva a povinnosti manželů 

Základní povinnosti manželů jsou vymezeny v § 687 odst. 2 NOZ a jsou jimi 

povinnost manželského soužití, vzájemné úcty, vzájemného respektu, respektu důstojnosti, 

vzájemné podpory, udržování rodinného společenství, vytváření zdravého rodinného prostředí 

a v případě manželů, kteří mají děti, povinnost o tyto děti společně pečovat.
82

 Subjektivní 

práva manželů, která vyplývají ze zákona lze vymáhat soudně. Při uplatňování nároku 

vzniklého z porušení subjektivních práv je však nutné přihlížet k okolnostem daného případu 

a situace. Obecně platí, že povinnosti jednoho z manželů koresponduje právo druhého 

z manželů. 

Vzájemná práva a povinnosti se mohou dostávat do střetu. Typickým příkladem je 

povinnost věrnosti manželů, kdy se tato povinnost dostává do střetu s právem na rozvod a 

také na svobodnou změnu přesvědčení. 
83

 Pak je třeba testem poměrnosti zhodnotit, jaký 

zájem manželů převažuje. ,,Porušení této povinnosti je jednou z nejčastějších příčin 

kvalifikovaného rozvratu manželského soužití. Porušení principu věrnosti potom může mít 
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své důsledky v řízení o rozvod manželství, popřípadě v řízení o určení výživného 

rozvedeného manžela.“
84

 Lze tedy říci, že ačkoliv není žádná zákonná možnost vynutitelnosti 

povinnosti věrnosti, je tato tradiční historická povinnost nezbytným a podstatným 

požadavkem manželského institutu, což se projevuje i v důsledcích porušení této povinnosti. 

Manželé jsou povinni spolu žít. Společné žití nelze vykládat pouze z pohledu 

společného soužití v určitém místě, ale jako souhrn vztahů (osobních, emocionálních, 

materiálních či intimních), jejichž utvářením oba manželé sledují společné zájmy.
85

 

Uzavření manželství znamená významný zásah do svobod obou manželů. Změna 

statusu s sebou přináší i určitá omezení a ohledy vůči druhému z manželů. Manželé již 

nemohou sledovat pouze svoje vlastní zájmy, ale musí se řídit zájmy i druhého manžela popř. 

zájmy celé rodiny. Manžel má právo, aby ho druhý z manželů informoval o činnostech, které 

by mohly mít nebo budou mít do budoucna vliv, či budou představovat změnu, na situaci 

manželů. Tyto informace manžel poskytuje druhému z manželů ohledně svých pracovních, 

studijních, majetkových aj. významných událostí a dispozic. 

Obecně platí, že by manželé vůči sobě navzájem měli brát ohledy a vzájemně se ctít. 

,,Tato povinnost byla do občanského zákoníku zařazena nově. Předcházející právní úprava 

začínala problematiku práv a povinností manželů povinností žít spolu. Je možno uvažovat o 

skutečnosti, zda toto doplnění není nadbytečné, zda nestačí vyjádření povinnosti manželů 

respektovat svoji důstojnost, nicméně projevení úcty a respektování důstojnosti druhého 

manžela má rozdílné zaměření.“
86

 Ohled a úcta spolu velmi úzce souvisí. Projevem úcty je 

trvalé oceňování druhého manžela, které se projevuje jeho podporou, zdvořilostí vůči němu, 

ohleduplností a především kladením společných hodnot nad hodnoty vlastní. Projev úcty a 

braní ohledů dále velmi úzce souvisejí s dalšími právy a povinnostmi manželů.  

4.2 Majetková práva a povinnosti manželů 

Manželé spolurozhodují o záležitostech rodiny, tzn. o fungování rodiny, dětí, 

domácnosti aj., což je projevem rovnosti obou z manželů. Souhlas druhého z manželů ve 
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věcech podstatných pro rodinné záležitosti lze nahradit rozhodnutím soudu v těchto případech 

,,odmítá-li svůj souhlas v takové záležitosti rodinného života bez vážného důvodu a v rozporu 

se zájmem rodiny, anebo není-li schopen vůli projevit. Soud však vede manžele především k 

dohodě.“
87

 V praxi je takovéto rozhodnutí využíváno např. při dlouhodobé nemoci jednoho 

z manželů. 

Se spolurozhodováním souvisí další právo resp. povinnost, konkrétně obstarávání 

záležitostí rodiny, přičemž rozsah možnosti obstarávání je jako u zástupčího oprávnění 

manželů určen tím, zda se jedná o záležitost běžného charakteru či nikoliv. 

 Ex lege vzniká při uzavření manželství právo zastupovat druhého manžela v běžných 

záležitostech. Právní úprava přesně nedefinuje termín ,,běžná záležitost“, jedná se však o 

úkony pravidelné, opakující se, nikoli nárazové. Manžel je tedy oprávněn druhého manžela 

zastoupit při správě jeho majetku, pakliže tento majetek není součástí společného jmění 

manželů (dále jen ,,SJM“).
88

 Z tohoto závěru vyplývá, že při zastoupení manžela v nikoli 

běžné věci je nutné uzavřít smlouvu o zastoupení a udělit plnou moc. Ze zastoupení manžela 

ex lege v běžných záležitostech existují výjimky, které jsou upraveny v ust. § 693 odst. 2 a 3 

NOZ. Zástupčí právo tedy ex lege nevzniká popř. zaniká v případě, že manžel, který má být 

zastoupen, sdělí osobě, se kterou má právně jednat nebo to má v úmyslu, že s tímto 

zastoupením nesouhlasí, dále nevzniká v případě, že zástupčí právo zruší soud na návrh 

druhého manžela a také v případě, že spolu manželé nežijí (v situacích uvedených v ust. § 691 

odst. 2 NOZ) 
89

.  

 Každý z manželů je dále povinen přispívat na potřeby rodiny a rodinné domácnosti
90

. 

Zákon nestanovuje přesný poměr příspěvku manželů, v rámci principu zachování rovnosti 

však lze usuzovat, že je každý z manželů povinen přispívat rovným dílem. ,,Míra, v jaké je 

manžel povinen přispívat, záleží nejen na tom, co je potřebné k zajištění života obou manželů, 

popř. všech členů rodiny, a to tak, aby jejich životní úroveň byla zásadně srovnatelná, ale 
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především na tom, jaké jsou jeho osobní a majetkové poměry, schopnosti a možnosti.“
91

 S tím 

samozřejmě souvisí i přispívání na potřeby společného dítěte, nejenom za trvání manželství a 

přispívání a nakládání s vybavením rodinné domácnosti, čemuž se ve své práci budu dále 

věnovat níže v kapitole ,,Manželské majetkové právo“. 

4.2.1 Výživovací povinnost mezi manžely 

Manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost, což v zásadě opět vychází z principu 

rovnosti manželů. Oba manželé mají tedy právo na stejnou hmotnou, kulturní a obecně životní 

úroveň. Tato povinnost se však nevztahuje pouze na manžele samotné, nýbrž v ust. § 910 

odst. 1 NOZ i na vyživovací povinnost dítěte vůči rodičům. ,,Tato povinnost je ale toliko 

podpůrná, což znamená, že především manžel se má starat o to, aby zajistil potřebnou výživu 

pro svého manžela, a teprve nestačí-li to, je možné žádat výživné od dítěte.“
92

 

Vyživovací povinnost mezi manžely je založena na zásadách dobrovolnosti, 

vzájemnosti, solidarity a vzájemné pomoci manželů. Manželé spolu nemusí bydlet, avšak v 

případě, kdy spolu manželé nežijí, může být problém se stanovením výše výživného. Je nutné 

zjišťovat jak majetkové poměry, tak i odůvodněné výdaje a potřeby, které plynou ze soužití 

manželů. Vyživovací povinnost manželů trvá po celou dobu trvání manželství, přičemž 

vznikne i v neplatném manželství. Případem, kdy však vyživovací povinnost nevzniká, je 

rozpor s dobrými mravy.
93

 Vyživovací povinnost mezi manžely je tedy vázána na trvání 

manželství a končí spolu se zánikem manželství. Tato povinnost však může být zrušena i 

soudem, jestliže dojde k naplnění předpokladů a důvodů pro poskytování výživného. V 

případě zrušení manželství rozvodem může nastat i situace opačná, a to případ, kdy dojde 

k uplatnění vyživovací povinnosti nové, mezi rozvedenými manžely. To je však možné pouze 

za splnění zákonem stanovených podmínek, přičemž soud vždy vezme v potaz, jak dlouho 

manželství trvalo, jak dlouho je rozvedeno a dále to, zda: 

,,a) si rozvedený manžel neopatřil přiměřené zaměstnání, přestože mu v tom nebránila 

závažná překážka, 
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b) si rozvedený manžel mohl výživu zajistit řádným hospodařením s vlastním majetkem, 

c) se rozvedený manžel podílel za trvání manželství na péči o rodinnou domácnost, 

d) se rozvedený manžel nedopustil vůči bývalému manželu nebo osobě mu blízké činu povahy 

trestného 

činu, nebo 

e) je dán jiný obdobně závažný důvod.“
94

 

 

 Z výše zmíněného je patrné, že se v případech, kdy je rozhodnuto o výživném pro 

rozvedeného manžela jedná, spíše o ojedinělé a náhlé případy. ,,Podmínkou je, že změna 

okolností, která takové právo založí, bude podstatná, nepředvídatelná a dotčenou stranou 

neovlivnitelná. Vychází se tedy z pojetí, že clausus rebus sic stantibus
95

 je mlčky ujednána 

v každé smlouvě.“
96

 Z klauzule rebus sic stantibus existuje výjimka a částečně by se tato 

výjimka dala pojmout i jako jakási forma ochrany vůči druhému z manželů, který by 

v případě podstatné změny okolností výživné poskytoval. Jedná se o tzv. odbytné, jehož 

princip spočívá v nahrazení pravidelného výživného jednou ujednanou částkou, čímž na další 

výživné potřebný manžel ztratí nárok. V případě, že nedojde k dohodě mezi manžely, může 

potřebný bývalý z manželů navrhnout, aby o vyživovací povinnosti rozhodl soud.
97

 

,,Rozhodování soudu o výživném rozvedeného manžela se bude řídit ustanoveními OSŘ jako 

jakékoliv jiné sporné řízení. Na rozdíl od dohody o rozsahu vyživovací povinnosti a způsobu 

poskytování výživného manželů, případně rozvedených manželů, bude soud vázán § 760, tj. 

měl by rozhodnout o přiměřeném výživném.“
98

 Výživné lze tedy ujednat mezi manžely 

smluvně a v případě, že nedojde ke konsenzu, rozhodne o výživném soud na návrh 

potřebného z manželů.  

 Sjednají-li si manželé výživné smluvní, zákonodárce počítá s tím, že předem 

zhodnotili své majetkové poměry, což ostatně potvrdil i Krajský soud v Hradci Králové 

v rozsudku č.j. 24Co 261/2012-159 ze dne 5. 12. 2012. V tomto případě došlo k uzavření 
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dohody účastníků o vyživovací povinnosti ještě podle ZOR. Manžel se zde domáhal snížení 

výživného potřebné manželce z částky 9.000,- Kč na 4.000,- Kč s tím, že již není schopen 

dohodnutou částku platit. Manželka byla samoživitelka s postiženou dcerou a na rozvod 

přistoupila pouze z důvodu, že jí a dceři manžel zajistí bydlení. Okresní soud manželovi 

výživné snížil na částku 6.000,- Kč a v odůvodnění uvedl, že manžel svou vyživovací 

povinnost z části plní tím, že bývalé manželce a dceři umožňuje bydlení ve svém bytě bez 

placení čistého nájemného. Proti tomuto rozhodnutí podaly obě strany odvolání. Otázkou také 

bylo, zda předmětná smlouva tvoří právní titul pohledávky oprávněné osoby na příspěvek na 

výživu rozvedeného manžela, v důsledku které je následně možné se s úspěchem této 

pohledávky domáhat v soudním řízení žalobou na plnění. I k této otázce zaujal Okresní soud 

negativní postoj. Tento právní názor vy znamenal, že se pohledávka na výživné dle předmětné 

smlouvy, stala pohledávkou naturální, přičemž toto plnění by manželka mohla od manžela 

požadovat, ale nemohla by ji úspěšně uplatnit u soudu.  Naturálními pohledávkami se zabýval 

i Ústavní soud ČR v nálezu sp. zn. II ÚS 231/10 ze dne 12. 7. 2011, v němž vyslovil, že 

„Vznik naturální pohledávky ve skutečnosti tkví ve stanovení specifických případů, v nichž 

dojde k odmítnutí poskytnutí mocenského aparátu státu k vymožení jinak po právu existující 

pohledávky. Takové odmítnutí musí vycházet ze zákona a musí racionálně odůvodňovat 

oprávněnost, spravedlivost, užitečnost a účelnost takového přístupu; zejména nesmí být v 

kolizi s principem vhodnosti, potřebnosti a přiměřenosti.“
99

 Odvolací Krajský soud v Hradci 

Králové dospěl k závěru, že smlouva o výši příspěvku na výživu rozvedené manželky je 

způsobilým titulem pro podání žaloby na plnění a žalobu jako nedůvodnou zamítl. Zároveň 

konstatoval, že změna poměrů nemůže spočívat v přenechání bytu bez placení čistého 

nájemného, nenastala-li změna poměrů ve smyslu § 99 odst. 1 ZOR.
100

 Manžel měl již v době 

uzavírání smlouvy zvážit, jaká částka výživného je pro něho přiměřená.
101
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5 Manželské majetkové právo 

Majetková práva i povinnosti mezi manžely jsou významnou součástí manželství při 

jeho trvání, po jeho skončení, ale také dokonce i před jeho samotným uzavřením. Jedná se o 

velmi rozsáhlou materii, která je nedílnou součástí každého manželství. ,,Manželské právo 

majetkové je soubor právních norem, které upravují povinnosti a práva manželů týkající se – 

v současné době – většiny toho, co má majetkovou povahu a přitom je manželům 

společné.“
102

 

5.1 Společné jmění manželů 

Primárně je nutné dodat, že společné jmění manželů (dále jen ,,SJM“) může vzniknout 

na základě zákona v tzv. zákonném režimu nebo na základě smlouvy v tzv. režimu smluvním. 

V praxi však převažuje režim zákonný. Obsahem SJM je vše, co má majetkovou hodnotu a 

není vyloučeno z právního obchodu, tedy věci obchodovatelné.
103

 Do SJM nepatří tzv. 

výhradní jmění manžela, zjednodušeně řečeno to, co je ve výlučném vlastnictví pouze 

jednoho z manželů. NOZ v tomto směru ponechává manželům volnost, zda se spolu 

dohodnou, zda se chtějí podřídit zákonnému režimu, nebo zda smluvně upraví majetkový 

režim tak, že SJM změní co do rozsahu, nebo vznik SJM úplně vyloučí, přičemž vznik SJM 

lze i ustanovit do jiného okamžiku, než je samotný vznik manželství.
104

 

5.1.1 Zákonný režim SJM 

Do zákonného režimu SJM patří vše, co nabyli manželé nebo jeden z manželů za 

trvání manželství. Výjimky, které nepatří do SJM v zákonném režimu NOZ upravuje v ust. § 

709 odst. 1 a jsou jimi majetkové hodnoty, které: 

,,a) slouží osobní potřebě jednoho z manželů, 

b) nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo 

zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl, 

c) nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech, 
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d) nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví, 

e) nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního 

majetku.“
105

 

Zákonodárce kromě stanovení, co do SJM nespadá, dále považoval za vhodné 

stanovit, co se naopak součástí SJM stane: 

,,Součástí společného jmění je zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů. 

Součástí společného jmění je také podíl manžela v obchodní společnosti nebo družstvu, stal-li 

se manžel v době trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva. 

To neplatí, pokud jeden z manželů nabyl podíl způsobem zakládajícím podle odstavce 1 jeho 

výlučné vlastnictví.“
106

 

 Je-li majetková hodnota ve výlučném vlastnictví jednoho manžela zisk z tohoto 

majetku však spadá v zákonném režimu do SJM. V praxi se může jednat např. o výnosy 

z nájmu zděděného bytu, dědictvím nabytá nemovitost je ve výlučném vlastnictví jednoho 

z manželů, výnos z nájemného však již bude spadat do SJM.  

 Součástí SJM jsou kromě výše uvedených aktiv i pasiva, tedy dluhy druhého manžela 

resp. ty dluhy, které na sebe vzal (převzal) za trvání manželství jeden z manželů a i dluhy, 

které převzali oba společně. Zákonodárce dále i v případě pasiv v SJM připouští výjimky, 

které do SJM nespadají. Jsou to dluhy resp. pasiva upravená v ust. § 710 NOZ vzniklé ex 

lege, rozhodnutím soudu na základě zákona a dále dluhy, které se týkají majetku náležejícího 

výhradně jednomu z manželů, jakož i dluhy převzaté jedním z manželů bez souhlasu druhého 

z manželů. V posledním případě není souhlasu třeba, obstarává-li druhý manžel každodenní a 

běžné potřeby rodiny, tedy opakující se a stálé potřeby, nikoli náhlé potřeby a situace.
107

  

5.1.2 Správa SJM 

Správu SJM vykonávají oba manželé společně a nerozdílně, tzv. solidárně. V případě 

neshod manželů lze souhlas druhého manžela nahradit soudním rozhodnutím. Jedná-li jeden 

z manželů v právním jednání přesahující obvyklou správu majetku náležejícího do SJM, jsou 
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pro takovéto jednání rozhodné důsledky, které bude mít.
108

 Absence souhlasu druhého z 

manželů takovému manželu umožňuje dovolat se relativní neplatnosti takového právního 

jednání. 

Souhlas druhého manžela je nezbytný, je-li součást SJM prvně užita k podnikání, 

stejně jako v případě použití součásti SJM při nabývání podílu v obchodní společnosti, 

družstvu a obchodního podílu obecně, se kterým je spjato i ručení za dluhy. Z tohoto lze 

dovodit, že, aby mohla být součást SJM užita k nabytí podílu v obchodní společnosti či 

v družstvu, je třeba souhlasu druhého manžela vždy. Není-li užita součást SJM k takovémuto 

nabytí je třeba souhlasu druhého manžela v případě, že ručení za případné dluhy společnosti 

či družstva bude rozsahově přesahovat míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů.
109

 

5.1.3 Smluvní režim SJM 

Již z názvu tohoto režimu SJM lze dovodit, že se jedná o režim založený smlouvou na 

základě dohody obou manželů. Stranami smlouvy mohou být manželé, ale i osoby, které se 

teprve chystají manželství uzavřít tj. snoubenci, v tom případě smlouva nabývá účinnosti 

uzavřením manželství. Je-li obsahem smlouvy i věc zapsána do veřejného seznamu, změnu 

v tomto seznamu lze provést až se vznikem manželství.
110

 V případě smluveného režimu není 

možné sjednat zpětný účinek smlouvy, lze jej však sjednat k pozdějšímu okamžiku. Smlouva 

o manželském majetkovém režimu vyžaduje vždy formu veřejné listiny. ,,Ve smlouvě si 

kontrahenti ujednají své budoucí povinnosti a svá budoucí práva, totiž ujednají si určitý 

majetkový režim. Manželé, kteří smlouvu kontrahují, upraví si také to, jak naloží s již 

existujícím společným jměním popř. jeho součástmi.“
111

 

V čem může spočívat režim smluveného SJM blíže specifikuje ust. § 717 odst. 1 NOZ. 

a) Může spočívat v režimu oddělených jmění, 

b) v režimu vyhrazujícím vznik společného jmění ke dni zániku manželství, 

c) v režimu zúženého zákonného rozsahu, 
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d) a také v režimu rozšířeného zákonného rozsahu.
112

 

Výčet těchto zákonem stanovených smluvních režimů je taxativní, jiné sjednat nelze. 

Je patrné, že zákonodárce ponechává manželům poměrně velkou autonomii vůle v úpravě 

smluvních vztahů SJM, dokonce může jedna smlouva obsahovat více těchto režimů např. je 

ve smlouvě možné upravit zúžení SJM spolu s vynětím majetku ze SJM spolu s rozšířením 

SJM o majetek, který do SJM nespadá. Stejně tak si mohou manželé upravit tyto majetkové 

poměry pro případ smrti.
113

 ,,Stejně jako lze smlouvou změnit zákonný režim, lze smlouvou 

manželů změnit i smluvený režim.“
114

 

Byť zákonodárce ponechává manželům poměrně značnou smluvní volnost, existují 

výjimky, které smluvním režimem SJM upravit nelze. Účelem je nepochybně zachování 

rodiny a rodinných potřeb, ale také ochrana třetích osob např. věřitelů aj., proto nelze smluvně 

upravit tyto části SJM: 

- Smlouva se nesmí obsahem či účelem dotýkat práv třetích osob, tato osoba by musela 

vyslovit souhlas, bez tohoto souhlasu nemá smlouva právní účinky, jedná se například 

o práva věřitelů. 

- Nelze vyloučit ani změnit ustanovení o obvyklém vybavení rodinné domácnosti, 

výjimkou je případ, kdy jeden z manželů tuto domácnost trvale opustil a odmítá se 

vrátit. 

- Smlouva dále nesmí mít takové důsledky, které by vyloučily schopnost manžela 

zabezpečovat rodinu. To znamená, že smlouva např. nesmí ohrožovat vyživovací 

povinnost manžela vůči společným potomkům.
115

 

Lze tedy říci, že přestože současná právní úprava poskytuje ochranu třetím osobám, 

autonomie vůle manželů požívá ochrany větší, pakliže tedy manželé předpokládají určitá 

rizika, které pro SJM mohou představovat závazky jednoho z manželů. Typickým příkladem 

z praxe je zúžení SJM z důvodu začínajícího podnikání manžela a s tím související půjčky pro 
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jeho podnikatelské aktivity a reálné obavy manželky v případě, že manželovo podnikání 

nebude prosperovat a tudíž nebude v jeho možnostech půjčku řádně splácet. Přestože 

v momentě zúžení SJM manželé žádný větší majetek nevlastní (nelze počítat s obvyklým 

vybavením domácnosti či osobních věcí obou manželů), manželé se rozhodli koupit dům. 

Reálně lze sjednat režim oddělených jmění manželů, kdy výlučným vlastníkem bude 

manželka, tudíž dům nebude z hlediska případných věřitelových nároků v případě řádného 

nesplácení půjčky manžela postihnutelný.
116

 Není-li SJM upraveno, tvoří manželé ,,vůči 

věřitelům jakousi jednotku, která v zásadě odpovídá za své závazky společným jměním, což 

přináší věřiteli vyšší pravděpodobnost, že jeho pohledávky budou uspokojeny.“
117

 

5.1.4 Režim SJM založený soudním rozhodnutím 

V případě závažného důvodu je možné režim SJM upravit soudním rozhodnutím, lze 

takto změnit jak smluvený režim, tak i zákonný režim. V opačném případě může být režim 

SJM, který založilo soudní rozhodnutí, změněn smlouvou či jiným rozhodnutím soudu.
118

 

Soud ze závažného důvodu na návrh jednoho z manželů SJM zruší či zúží. Obecně platí, že 

by v tomto případě neměl být pouze jakýmsi ,,schvalovacím nástrojem“, ale měl by volit 

nejlepší řešení s přihlédnutím k argumentaci a rozhodným skutečnostem.
119

 Závažné důvody 

vymezuje ust. § 724 odst. 2 NOZ ,,Závažným důvodem je vždy skutečnost, že manželův věřitel 

požaduje zajištění své pohledávky v rozsahu přesahujícím hodnotu toho, co náleží výhradně 

tomuto manželu, že manžela lze považovat za marnotratného, jakož i to, že manžel soustavně 

nebo opakovaně podstupuje nepřiměřená rizika. Jako závažný důvod může být shledáno také 

to, že manžel začal podnikat nebo že se stal neomezeně ručícím společníkem právnické 

osoby.“
120

 

Soud dále může své rozhodnutí změnit, tzn., že může SJM např. i obnovit, je však při 

rozhodování limitován stejně jako snoubenci při uzavírání smlouvy modifikující SJM. Soud 

dále může na návrh jednoho z manželů upravit i způsob správy SJM. 
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Konkrétní věřitelova práva a postihnutelnost SJM ve vztahu k pohledávkám druhého 

manžela se řídí ust. §731 a násl. NOZ, který stanovuje, že dluh jednoho z manželů, jenž 

vznikl za doby trvání SJM může být následně v případném výkonu rozhodnutí (např. exekuce 

aj.) uspokojen i z toho, co patří do SJM. Vznikl-li dluh manžela právním jednáním, se kterým 

druhý z manželů nesouhlasil a svůj nesouhlas vůči věřiteli projevil bezodkladně, jakmile se o 

dluhu dozvěděl, může být SJM postiženo pouze co do výše, který by představovala podíl 

manžela, který se zadlužil, kdyby bylo SJM zrušeno a vypořádáno. Pro případnou nerovnost 

mezi zájmy manžela a věřitelů stanovuje zákon šestiměsíční období, ve kterém se účinky 

případné změny vůči věřiteli posunou o šest měsíců dopředu, jelikož v následujících šesti 

měsících se věřitel může uspokojit z rozsahu SJM, který existoval před změnou majetkového 

režimu SJM.
121

 Z tohoto lze usuzovat, že byl záměr zákonodárce jasný, a sice předejít 

účelovým převodům majetku a účelovým úpravám SJM v případě uplatňování oprávněných 

věřitelových zájmů.  

Takovéto závěry vyplývají i z judikatury, která mimo jiné dovozuje např. i právo 

věřitele odporovat nejen právnímu jednání, které učinil dlužník, ale i právnímu jednání 

manžela dlužníka, týkajícím se majetku, který manžel dlužníka nabyl na základě dohody o 

zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění do svého výlučného vlastnictví, a to 

za předpokladu, že věřitel měl právo uspokojit se (také) z majetku patřícího do společného 

jmění dlužníka a jeho manžela. ,,Věřitel se může domáhat, aby soud určil, že dlužníkovo 

právní jednání, pokud zkracuje uspokojení jeho vymahatelné pohledávky, je vůči němu právně 

neúčinné; toto právo má věřitel i tehdy, je-li nárok proti dlužníkovi z jeho odporovatelného 

úkonu již vymahatelný anebo byl-li již uspokojen (§ 42a odst. 1 obč. zák.). Odporovat je 

možné právním úkonům, které dlužník učinil v posledních třech letech v úmyslu zkrátit své 

věřitele, musel-li být tento úmysl druhé straně znám a právním úkonům, kterými byli věřitelé 

dlužníka zkráceni a k nimž došlo v posledních třech letech mezi dlužníkem a osobami jemu 

blízkými (§ 116, 117 obč. zák.), nebo které dlužník učinil v uvedeném čase ve prospěch těchto 

osob, s výjimkou případu, kdy druhá strana tehdy dlužníkův úmysl zkrátit věřitele i při 

náležité pečlivosti nemohla poznat (§ 42a odst. 2 obč. zák.).“
122
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5.1.5 Vypořádání SJM 

SJM je nutné vypořádat vždy, když manželství zanikne, je zrušeno, nebo v případě 

zúžení dosavadního rozsahu. Při likvidaci SJM dochází k vypořádání všech společných 

povinností a práv, tedy nejenom majetku jako takového. Vypořádání SJM se tedy vztahuje i 

na majetková práva a povinnosti.
123

 

Zákon rozlišuje tři základní formy vypořádání SJM, a to dohodu, soudní rozhodnutí a 

domněnku. 

5.1.5.1 Vypořádání SJM dohodou 

Manželé se shodnou vůlí dohodnou na tom, jak bude SJM vypořádáno. Zákon však i 

v tomto případě přiznává ochranu třetím osobám resp. vypořádáním SJM nesmí být dotčeno 

právo třetí osoby a vypořádání dluhů má účinky pouze mezi manžely.
124

 ,,Úprava vypořádání 

SJM obsahuje i jisté prvky, na základě kterých má vypořádání směřovat ku prospěchu třetích 

osob, tedy osob odlišných od obou manželů. Půjde především o úpravu obsaženou v § 742 

odst. 1 písm. d), podle kterého musí být při soudním vypořádání přihlédnuto k potřebám 

nezaopatřených dětí.“
125

 

Dohoda o vypořádání SJM musí mít obligatorně písemnou formu v případě, že je 

předmětem vypořádání věc, u které vyžaduje i smlouva o převodu vlastnického práva 

písemnou formu. Co do účinků, nastávají ke dni uzavření dohody, avšak u věcí, jejichž 

převod je podmíněn zápisem do veřejného seznamu, nastává účinnost až tímto převodem 

(např. u nemovitostí zapisovaných do katastru nemovitostí). Není-li nutná písemná forma 

dohody o vypořádání SJM, může manžel požádat druhého manžela o potvrzení, jak se 

vzájemně vypořádali.
126
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5.1.5.2 Vypořádání SJM soudním rozhodnutím 

Nedojde-li mezi manžely v rámci vypořádání SJM ke konsenzu, rozhodne o 

vypořádání SJM na návrh některého z manželů soud. Soud o vypořádání SJM rozhoduje 

podle stavu, ke kterému nastaly účinky zrušení, zúžení nebo zániku SJM. 
127

Ceny 

jednotlivých součástí SJM jsou posuzovány podle stavu rozhodnému ke dni rozhodování 

soudu, přičemž soud zohledňuje jak kvantitativní, tak i kvalitativní hledisko jednotlivých 

součástí SJM. Soud není vázán návrhem na vypořádání SJM, ale je vázán rozsahem, který 

účastníci navrhli vypořádat, avšak i on se musí řídit zásadami, které upravuje § 742 odst.1 

NOZ, a to takto: 

,,a) podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné, 

b) každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní 

majetek, 

c) každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhradního majetku 

vynaložil na společný majetek, 

d) přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí, 

e) přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o 

rodinnou domácnost, 

f) přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových 

hodnot náležejících do společného jmění.“
128

 

Soud by měl vypořádávat zaniklé SJM tak, aby podíly obou manželů, resp. bývalých 

manželů, na zaniklém SJM byly stejné. Může však rozhodnout i o disparitě podílů tzn., že 

podíly manželů nebudou stejné. Lze tak učinit pouze na základě opodstatněných skutečností. 

Mezi tyto skutečnosti lze řadit body d) až f) výše zmíněného ustanovení, a sice k potřebám 

nezaopatřených dětí, péči o rodinu, péči o rodinnou domácnost aj.
129

 

Podle judikatury Nejvyššího soudu jsou důvodem k disparitě podílů např. opuštění 

společné domácnosti, závislost na drogách či alkoholu, domácí násilí, příčina rozvratu – 

                                                      
127

 Srov. ust. § 740 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

128
 Viz ust. § 742 odst.1  zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

129
 KRYSLOVÁ, Markéta. Vypořádání společného jmění manželů rozhodnutím soudu po 1. 1. 2014  [online]. 6. 

1. 2016 [cit. 9. 3. 2017]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/vyporadani-spolecneho-jmeni-manzelu-

rozhodnutim-soudu-po-112014-100085.html. 
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zejména nevěra, pokud se druhý z manželů bezdůvodně vyhýbá práci, péče o postižené dítě 

aj.
130

 

5.1.5.3 Vypořádání SJM právní domněnkou 

K vypořádání SJM právní domněnkou dojde v případě, že do tří let od zúžení, zrušení 

či zániku SJM nedojde k vypořádání součástí SJM ani dohodou a ani soudním rozhodnutím, 

resp. nedošlo ani k podání návrhu na vypořádání SJM rozhodnutím soudu. V těchto případech 

platí nevyvratitelná právní domněnka a to ta, že:  

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

nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá, 

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

podíly jsou stejné, 

c) ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly jsou 

stejné.“
131

  

Marným uplynutím tříleté lhůty právo na vypořádání SJM dohodou nebo soudním 

rozhodnutím zaniká (nebyl-li návrh na soudní vypořádání SJM podán v průběhu tříleté lhůty). 

,,Vypořádání uplatněním zákonné domněnky není jistě zcela žádoucí, neboť u mnoha 

hmotných věcí a u všech majetkových práv, pohledávek a dluhů zůstane zachováno spojení 

bývalých manželů, pouze se změní právní režim ze společného jmění na spoluvlastnictví, 

případně na společná práva a závazky. Toto je samozřejmě stále možné řešit zrušením a 

vypořádáním spoluvlastnictví.“
132

 Právní domněnka vypořádání SJM tedy poskytuje jakousi 

formu jistoty, v majetkových vztazích po rozvodu manželství a především zabraňuje 

pozdějšímu uplatňování majetkových nároků, u kterých není prokazatelné, že vznikly za doby 

trvání manželství. 
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 DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, Jana. Změny ve vypořádání společného jmění manželů. Právo a rodina. 

12/2015, s. 3.   
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 Viz. ust. § 741 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

132
 TOMEŠOVÁ, Jana. Srovnání právní úpravy manželství a nesezdaného soužití – IV. díl, majetkové 

vypořádání. [online]. 14. 1. 2016 [cit. 9. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-

pravo/srovnani-pravni-upravy-manzelstvi-a-nesezdaneho-souziti-iv-dil-majetkove-vyporadani. 
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5.1.5.4 Procesní aspekty vypořádání SJM a vztah vůči věřitelům 

Subsidiárně se pro spory vzniklé při vypořádání SJM užije OSŘ. Jedná se o sporná 

řízení, jejichž předmětem jsou např. povinnost sdělit stav svých příjmů a jmění, povinnost 

přispívat na úhradu nákladů rodinné domácnosti, nahrazení souhlasu druhého z manželů ve 

věci správy aj. OSŘ se také užije v případě výkonu rozhodnutí na majetek patřící do SJM. 

Výkon rozhodnutí lze nařídit v případě, že dluh vznikl v době trvání manželství či před 

uzavřením manželství jednomu z manželů. Výkon rozhodnutí se vztahuje nejenom na majetek 

patřící do SJM, ale také na majetek, který součást SJM netvoří, resp. SJM bylo soudním 

rozhodnutím zrušeno či byl zúžen jeho rozsah, rozsah SJM byl zúžen smluvně, byl sjednán 

režim oddělených jmění popř. byl vznik SJM smluvně vyhrazen ke dni zániku manželství. 

Další procesní ustanovení obsahuje zákon č. 120/2001 Sb., zákon o soudních 

exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,EŘ“). Konkrétně je 

procesní aspekt exekuce na majetek patřící do SJM obsažen v § 42 EŘ, který stanoví, že 

exekuci na majetek spadající do SJM lze vést v případě, že jde o vymáhání dluhu, který vznikl 

za trvání manželství popř. před uzavřením manželství jen jednomu z manželů. Pro účely 

exekuce se za majetek patřící do SJM povinného a jeho manžela považuje též majetek, který 

není součástí SJM z důvodu, že došlo ke změně zákonného režimu SJM, tedy ke zrušení, 

zúžení aj.
133

 

Dále je procesní úprava vztahující se k vypořádání SJM upravena v zákoně č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje 

mj. vypořádání SJM po prohlášení konkurzu dlužníka. V kontextu plnění závazkových vztahů 

chrání i tento zákon věřitele, jelikož smlouvy mezi manžely, které upravují zákonný režim 

SJM, a které byly uzavřeny po podání insolvenčního návrhu dlužníkem nebo insolvenčního 

návrhu věřitele poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, se 

s prohlášením konkursu stávají neplatnými. 

                                                      
133

 Srov. ust. § 42 zák. č. 120/2001 Sb., zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen ,,EŘ“). 
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Další procesní úpravu obsahuje např. i zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 

soudních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZŘS“), který upravuje mj. postup notáře 

v řízení o pozůstalosti, dojde-li k úmrtí jednoho z manželů.
134

 

5.2 Bydlení manželů 

Povinností manželů je žít spolu (ust. § 687 NOZ). Není nutné, aby spolu manželé 

bydleli, resp. zákon striktně nevymezuje žádné zákonné modely rodinného života. V praxi se 

může jednat např. o situace, kdy jeden z manželů pracuje v jiném městě a do společného 

domova se vrací na dobu víkendu. Lze tedy dovodit, že podmínkou společného žití tedy není 

každodenní společné bydlení.
135

 

Druhy a způsoby rodinného bydlení jsou upraveny jednotně, přičemž jednotlivá 

pravidla dbají na ochranu rodiny jako celku a především na ochranu nezletilých dětí.
136

 

5.2.1 Obydlí manželů 

Manželé bydlí v obydlí. Obydlím nemusí být nutně dům nebo byt, ale i jiné formy 

obydlí. Stěžejním faktorem je to, že manželé mají v obydlí rodinnou domácnost. ,,Rodinná 

domácnost manželů vzniká v okamžiku, kdy se manželé dohodnou, že spolu začnou společně 

trvale bydlet a hospodařit. Již v tomto okamžiku jim vznikají práva a povinnosti vyplývající 

z existence rodinné domácnosti, např. právo bydlení (§ 744), povinnost hradit náklady podle 

svých schopností a možností (§ 690), ručení (§ 746 odst. 2).“
137

 Podmínkou je trvalost soužití 

manželů. Z tohoto soudní praxe dovodila, že nikdo nemůže být současně členem více než 

jedné domácnosti, což ostatně dovodil i Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 26. 10. 2012 

sp. zn. 21 Cdo 2301/2012, ve kterém judikoval, že ,,I když je společná domácnost založena na 

skutečném (faktickém) soužití dvou nebo více fyzických osob a skutečném (faktickém) 

společném uhrazování nákladů na jejich potřeby, její vznik a další trvání nutně přepokládá, že 
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 HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Rodinné právo. 1. vyd. 

Praha: C.H. Beck, 2015, s. 76. 
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 HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Rodinné právo. 1. vyd. 

Praha: C.H. Beck, 2015, s. 79. 
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 ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, ZUKLÍNOVÁ, Michaela, FIALA, Josef a kol. Občanské právo hmotné 2. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016, s. 63. 

137
 HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Občanský zákoník II. 

Rodinné právo. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, s. 395. 



  

49 

 

každá z fyzických osob, které tvoří společnou domácnost, projevila vůli být členem takovéhoto 

spotřebního společenství a že v takovém spotřebním společenství vskutku i nadále setrvává. 

Povaha společné domácnosti jakožto skutečného (faktického) a trvalého spotřebního 

společenství dvou nebo více fyzických osob zpravidla vylučuje, aby společnou domácnost 

tvořily fyzické osoby, které spolu nechtějí být členy téhož spotřebního společenství, a aby 

stejná fyzická osoba byla současně členem dvou nebo více společných domácností.“
138

 

To, zda budou manželé bydlet společně či odděleně a kde budou bydlet, je zcela 

ponecháno svobodné vůli manželů. V tomto ohledu může dojít i k přeložení rodinné 

domácnosti v případě, že o to jeden z manželů požádá. V tomto směru zákon předpokládá, že 

by mu druhý z manželů měl vyhovět, avšak primární je i v tomto případě ochrana rodiny a 

rodinných zájmů, z čehož vyplývá, že přeložení rodinné domácnosti vyhovět nemusí, je-li to 

v rozporu zájmů rodiny. Přestože manželství vyžaduje, aby spolu manželé žili (ve smyslu 

manželského života), může dojít i k tzv. separaci, neboli oddělení života manželů, byť 

nedojde k zániku manželství, avšak dohoda o oddělení života manželů má vliv na majetkové 

povinnosti a práva manželů.
139

 ,,Pro uzavření dohody je nezbytné, aby ji strany uzavíraly s 

úmyslem rodinnou domácnost již v budoucnu neobnovovat. Zákon nezná dohodu o přerušení 

rodinné domácnost, např. že po stanovenou dobu (dobu studia, výkonu trestu, umístění ve 

zdravotnickém zařízení) budou hospodařit samostatně nebo bydlet odděleně. Taková dohoda 

k zániku rodinné domácnosti nevede, když zde chybí znak trvalosti. To nevylučuje, aby v 

případě dohody o trvale odděleném bydlení k obnovení rodinné domácnosti v budoucnu 

opětovně došlo.“
140

 

5.2.2 Ochrana práva bydlet a práva bydlení 

S obydlím manželů je nutné nakládat tak, aby se následky tohoto nakládání nedotkly 

života manželů a rodinného společenství jako celku, resp. manželé se musí zdržet všeho, co 

by mohlo ohrozit či úplně znemožnit právo na bydlení. S tím souvisí, že ani jeden z manželů 

nesmí nakládat sám s domem nebo bytem. Ve výjimečných případech může takovouto 

nemovitost zatížit či zcizit, avšak pouze v případě, že manželovi popř. rodině zajistí bydlení 
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 Srov. Usnesení Nejvyššího soudu  ze dne 26. 10. 2012 sp. zn. 21 Cdo 2301/2012. 
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 ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, ZUKLÍNOVÁ, Michaela, FIALA, Josef a kol. Občanské právo hmotné 2. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016, s. 63. 
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 HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Občanský zákoník II. 

Rodinné právo. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, s. 396. 
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obdobné dosavadnímu bydlení. V případě, že se tak nestane, může se druhý z manželů 

dovolávat neplatnosti takového právního jednání. Byť lze nakládání s obydlím upravit 

smluvně, takovouto dohodou nesmí být krácena práva nezletilého dítěte a nesmí se zhoršit 

jeho postavení a nesmí se zhoršit ani postavení třetích osob.
141

 

Pokud je obydlí v SJM, je postavení obou manželů rovnocenné, stejně tak jako 

v případě podílového spoluvlastnictví. Opačným případem je odvozený právní důvod bydlení, 

kdy je obydlí ve vlastnictví jednoho z manželů. Uzavřením manželství vznikne druhému 

z manželů právo bydlení.
142

 V případě výhradního závazkového, např. nájemního práva, 

vzniká uzavřením manželství právo společné, smluvně však může být ujednáno jinak. 

5.2.3 Ochrana slabší strany, zákaz dispozic s rodinným obydlím 

V souvislosti s vlastnickým právem k obydlí poskytuje zákon ochranu slabší straně. 

Primární je ochrana rodiny, dětí a ekonomicky slabšího manžela. Problémy mohou (a v praxi 

tomu tak velmi často je) vyvstávat v souvislosti se zánikem manželství, zejména pak spolu se 

zánikem manželství rozvodem. 

Lze říci, že zde dochází ke střetu dvou práv vycházejících přímo z Listiny základních 

práv a svobod (dále jen ,,LZPS“), a sice práva na ochranu rodinného života (čl. 10. odst. 2 

LZPS) a práva vlastnického (čl. 11 LZPS). Ke střetu dochází zejména v situaci, kdy má 

alespoň jeden z manželů právo nakládat s bytem či domem, ve kterém se nachází rodinná 

domácnost a pro řádné fungování domácnosti je tohoto bytu či domu třeba, musí se (i přes své 

právo) manžel, kterému právo svědčí, zdržet všeho, co by mohlo ohrozit bydlení a s tím i 

rodinnou domácnost. Zákon takto omezuje manžela zejména ve vztahu, zcizení aj. dispozic 

s bydlením bez souhlasu druhého manžela (ten se může dovolávat neplatnosti takového 

právního jednání). V případě společného nájemního práva nesmí být nájemní vztah ukončen 

bez souhlasu druhého manžela a jakýmikoliv dalšími dispozicemi nesmí být zhoršeno 

postavení dětí a třetích osob.
143
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 Srov. ust. § 747 a 748  zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Srov. ust. § 744 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

143
 HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Rodinné právo. 1. vyd. 

Praha: C.H. Beck, 2015, s. 81 – 82. 
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5.2.4 Bydlení po zániku manželství 

Zanikne-li manželství smrtí, jsou pravidla bydlení odlišná v případě, kdy manželé 

bydleli v bytě či domě ,,na základě nájemního nebo podobného obligačního práva nebo na 

základě vlastnického, popř. jiného věcného práva, jednak pro případ, kdy takové právo patřilo 

primárně jen jednomu z manželů, přičemž druhý měl jen právo bydlení (tady se uplatní 

ustanovení o nájmu bytu - § 2279 a násl.).“
144

 

V případě zániku manželství rozvodem bude primárně brán zřetel na potřeby 

nezletilých dětí. V případě, že měli manželé k domu nebo bytu s rodinnou domácností stejné 

nebo společné právo, je ponecháno na vůli manželů, resp. bývalých manželů, jak se 

dohodnou. V případě, že nedojde ke vzájemné dohodě, právo jednoho z manželů bude 

zrušeno soudně, přičemž soud bude zohledňovat neopominutelné skutečnosti, zejména pak 

právo nezaopatřených a nezletilých dětí viz výše. ,,Rozvedený manžel, který má dům nebo 

byt opustit, má právo tam bydlet, dokud mu druhý manžel nezajistí náhradní bydlení (ledaže 

mu náhrada nebyla přiznána), nejdéle však jeden rok. Jestliže ale takový manžel má v péči 

nezletilé dítě, o které manželé pečovali za trvání manželství, nebo o dítě nezaopatřené, které s 

ním žije, může soud založit v jeho prospěch právo bydlení obdobné věcnému břemeni bydlení 

za úplatu, jak je popsáno výše.“
145

 Právo bydlení po dobu jednoho roku je v podstatě legální 

služebnost, která je ,,náhradou“ poskytující jeden rozvedený manžel druhému.
146

 

V případě, že má druhý manžel v bytě či domě pouze právo bydlet aj. slabší právo a 

nesvědčí mu právo silnější, je povinen tuto nemovitost vystěhovat. Pokud však nedojde 

k dohodě manželů, zákon stanoví, že ve věci rozhodne soud.
147

 Manželé mohou mít také 

v domě nebo bytě pouze právo bydlet, přičemž právo jednoho manžela je odvozeno od práva 
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 ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, ZUKLÍNOVÁ, Michaela, FIALA, Josef a kol. Občanské právo hmotné 2. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016, s. 66. 
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druhého, který má k domu nebo bytu věcné či závazkové právo, tudíž má právo žádat druhého 

manžela, kterému takovéto právo nesvědčí, aby se vystěhoval.
148

 

5.2.5 Ochrana proti domácímu násilí 

Ust. § 751 – 753 NOZ upravují ochranu proti domácímu násilí mezi manžely popř. 

rozvedenými manžely, kteří žijí v rodinné domácnosti. Jedná se o ochranu soukromoprávní 

před tělesným i duševním násilím ze strany druhého z manželů. Ochrana je poskytována nejen 

tomu, kdo v bytě či domě s rodinnou domácností bydlí, avšak i tomu, kdo zde pobývá pouze 

přechodně. Soud poskytne ochranu před násilnickým manželem na základě návrhu a to tak, že 

omezí nebo vyloučí jeho právo v bytě či domě bydlet po určitou dobu, nejdéle však po dobu 6 

měsíců, přičemž ze závažných důvodů lze toto opatření opakovat.
149

 ,,Zákonodárce zcela 

odůvodněně setrval u nutnosti osvědčení tvrzených skutečností a nikoli jejich prokázání. 

Neboť stejně jako tomu bylo před 1. 1. 2014, v průběhu řízení o předběžném opatření soud 

vůbec neprovádí dokazování. Aby byl navrhovatel se svým návrhem úspěšný, není nezbytné 

soud o tvrzených skutečnostech najisto přesvědčit ve smyslu tyto prokázat, nýbrž jeho 

povinnost směřuje k „pouhému“ přesvědčení soudu o odůvodněnosti návrhu.“
150
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6 Zánik manželství 

Manželství může zaniknout jak za života manželů, tak smrtí resp. prohlášením 

jednoho z manželů za mrtvého. Za života manželů může manželství zaniknout rozvodem nebo 

změnou pohlaví, jelikož v tomto případě by manželství nesplňovalo základní podmínku, a to 

pojetí manželství jakožto svazku muže a ženy. Účinky zániku manželství nastávají v případě 

rozvodu dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž se manželství rozvádí, v případě smrti 

manžela zaniká ke dni, který je v úmrtním listu uveden jako den úmrtí (v případě prohlášení 

za mrtvého stanovuje den úmrtí soud), u změny pohlaví nastávají účinky zániku manželství ke 

dni změny pohlaví (potvrzení o změně pohlaví vydá poskytovatel zdravotních služeb, ve 

kterém ke změně došlo). Zánik manželství lze dle výše zmíněného dělit na zánik na základě 

zákona (smrt, prohlášení za mrtvého, změna pohlaví) a na zánik na základě soudního 

rozhodnutí (prohlášení manželství za neplatné, rozvod). Spolu se zánikem manželství dochází 

také k zániku příbuzenských poměrů mezi manžely, resp. bývalými manžely a mezi členy 

rodiny navzájem. Nezaniká však příbuzenský poměr ke společným dětem manželů a jejich 

potomkům.
151

 Manželství nezaniká prohlášením za neplatné, na takovéto manželství se hledí, 

jako kdyby vůbec nikdy uzavřeno nebylo.
152

 

6.1 Zánik manželství smrtí 

Smrt, jakožto přirozená součást lidského života, je součástí i různých právních odvětví 

mj. i práva manželského. Spolu se smrtí prvního z manželů zaniká právní osobnost člověka a 

s ní i manželství samotné Nelze-li objektivně posoudit, který z manželů zemřel dříve (např. 

při dopravní nehodě, otravě aj.) nastává vyvratitelná právní domněnka, že oba manželé 

zemřeli současně.
153

 Právní následky smrti nastanou již samotným okamžikem smrti, který 

však sám osobě vyvolá povinnosti státních orgánů ve smyslu např. ohledání, pitvy, zápisu do 

matriční knihy úmrtí, vystavení úmrtního listu aj.
154

 Není-li možné zjistit datum úmrtí fyzické 

osoby, matriční úřad to oznámí soudu, který následně datum úmrtí určí.
155

 ,,Majetkové 
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povinnosti a práva bývalých manželů se posoudí v rámci řízení o dědictví (terminologicky 

správně v řízení o pozůstalosti), a to podle majetkového režimu, který mezi manžely 

existoval, popřípadě podle pokynů, které zemřelý manžel ještě za svého života ohledně svého 

majetku pro případ smrti učinil. Jinak se použijí pravidla obsažená v ustanovení § 742 OZ, 

ledaže se pozůstalý manžel dohodne s dědici o vypořádání jinak.“
156

 Zanikne-li manželství 

smrtí jednoho z manželů, zanikne tzv. přirozeným způsobem.
157

 Z tohoto důvodu NOZ oproti 

úpravě v ZOR tento způsob zániku manželství výslovně nestanovuje. Stejně je tomu tak např. 

u současné německé či rakouské právní úpravy.
158

 

6.2 Zánik manželství prohlášením jednoho z manželů za mrtvého 

Prohlášením za mrtvého zanikne manželství za předpokladu důkazu o smrti nebo 

domněnky smrti, přičemž řízení o prohlášení za mrtvého je upraveno v ZZŘS, konkrétně 

v ust. § 54 až 58 a následné řízení o určení data smrti v ust. § 59 až 64. ,,Prohlášení jednoho 

z manželů za mrtvého připadá v úvahu ve dvou případech. Prvním z nich jsou situace 

předvídané § 26 odst. 2 OZ, kdy nelze tělo mrtvého prohlédnout stanoveným způsobem (tzn., 

nelze vydat list o prohlídce mrtvého). V takovém případě prohlásí člověka za mrtvého i bez 

návrhu soud. V těchto situacích má důkaz smrti formu soudního rozhodnutí. Uvedené dopadá 

na takové události, kdy se smrt člověka vzhledem k okolnostem jeví jako jistá (přírodní 

katastrofy, havárie atd.).“
159

 Ve druhém případě lze mít důvodně za to, že člověk zemřel, 

nastává tedy tzv. domněnka smrti. V tomto případě nemusí být jisté, že člověk opravdu 

zemřel, ale dostačující je pouze pravděpodobnost, že zemřel. U domněnky smrti soud 

neprohlašuje člověka za mrtvého ex lege, ale v řízení, které je možné dle ust. § 55 ZZŘS  

zahájit pouze na návrh. Manželství zaniká ke dni, který je v rozsudku uveden jako den smrti, 

přičemž právní účinky nastávají nabytím právní moci a vykonatelnosti rozsudku. V případě, 

že nelze mrtvé tělo prohlédnout, nelze zjistit totožnost mrtvého a ani ji potvrdit, v důsledku 

čehož dojde k prohlášení za mrtvého, zaniká manželství dnem, jenž se považuje za den smrti 
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manžela. ,,Matriční úřad provede zápis do knihy úmrtí na základě pravomocného rozhodnutí 

soudu o prohlášení fyzické osoby za mrtvou.“
160

 Jistou zvláštností manželského práva je, že i 

když se později zjistí, že manžel, který byl prohlášen za mrtvého, žije a na prohlášení za 

mrtvého se hledí, jakoby k němu nikdy nedošlo, manželství se neobnovuje. Statusové 

důsledky má však pouze prohlášení manžela za mrtvého, nikoli za nezvěstného. Prohlášení 

dotyčného za nezvěstného nemá vliv na trvání manželství.
161

 ,,Prohlášení člověka za 

nezvěstného nesmíme zaměňovat s prohlášením za mrtvého, nezvěstný člověk se považuje i 

nadále za živého. Institut nezvěstnosti má v právním řádu své místo, neboť než je možné 

přistoupit k prohlášení člověka za mrtvého, a tím k dosažení zřejmosti v právních vztazích, je 

nutné garantovat, že člověk opravdu není naživu.“
162

 

6.3 Zánik manželství změnou pohlaví 

Tento způsob zániku manželství je upraven zejména ve vztahu ke změně pohlaví 

podstoupené v zahraničí. Právní úprava v České republice umožňuje změnu pohlaví pouze 

v případě, že pacient neuzavřel manželství a ani nevstoupil do registrovaného partnerství, 

popř. prokáže, že došlo k zániku manželství či registrovaného partnerství.
163

 Transsexualitou 

se rozumí rozpor mezi psychickým a anatomickým pohlavím člověka, zjednodušeně řečeno se 

žena cítí být mužem a naopak. Problematika změny pohlaví je v NOZ obsažena v ust. § 29. 

,,Hned první odstavec § 29 představuje asi nejvýraznější kontroverzi, neboť pro dosažení 

změny pohlaví vyžaduje kumulativní splnění dvou podmínek, a to chirurgický zákrok při 

současném znemožnění reprodukční funkce a přeměně pohlavních orgánů.“
164

 Byť lze již 

samotnou úpravu změny pohlaví v NOZ považovat za krok vpřed, z hlediska lidsko-právního 

lze tuto úpravu považovat za zpátečnickou a nereflektující lidskou vůli. Obligatorní částí 

změny pohlaví je totiž chirurgický zákrok, bez kterého nelze dle současné právní úpravy 
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jedince uznat za osobu opačného pohlaví, byť právní úpravy některých evropských zemí a 

zejména pak judikatura ESLP se kloní k opačnému názoru. Nelze spolehlivě diagnostikovat a 

nařídit operativní změnu pohlaví pouze na základě toho, že se ten který jedinec touží fyzicky 

připodobnit pohlaví opačnému. V neposlední řadě nelze opomenout individualitu každého 

člověka, na základě které by mělo být na každý případ nahlíženo zvlášť a s přihlédnutím 

k individuálnímu projevu vůle. Obligatorní stanovení operativní změny pohlaví pro změnu 

právního osobního statusu lze tedy hodnotit za nepřiměřené a nereflektující současné 

lidskoprávní pojetí. Problematika změny pohlaví je dlouhodobě diskutovaným tématem 

evropských států a soudů. Např. rakouský Správní soud (Verwaltungsgerichtshof) ve svém 

rozhodnutí ze dne 3. 12. 2009 judikoval, že odstranění primárních pohlavních znaků není 

nutností pro přiblížení se vzhledu opačného pohlaví, přičemž naopak zdůraznil nutnost složky 

psychické a sounáležitost člověka, jakožto individua, s opačným pohlavím.
165

  

,,Problematickým se začíná jevit též požadavek na znemožnění reprodukční funkce. 

Občanský zákoník stanovil tuto podmínku shodně se zákonem o specifických zdravotních 

službách. Na první pohled se zdá být tento požadavek zcela legitimním, neboť zákonodárce se 

jím bezpochyby snaží zabránit takovému stavu, kdy by muži (podle práva) mohli rodit děti a 

naopak ženy děti plodit. Nutno však podotknout, že tato úprava je v čirém rozporu s 

doporučením komisaře Rady Evropy pro lidská práva z roku 2009, který v čl. V bodě 4 

výslovně uvádí doporučení členským státům, aby byly zrušeny sterilizace a další povinné 

lékařské zákroky jako nezbytné právní požadavky pro uznání změny pohlaví.“
166

 

6.3.1 Transsexuální problematika ve vztahu k evropským zemím 

V posledních několika letech se zcela změnil přístup k problematice transsexuálů.
167

 

Zejména v interpretaci článků 8 a 12 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod (dále jen ,,EÚLPZS“) lze spatřovat vývoj od restriktivního přístupu, přes přístup 

neutrální až po extenzivní přístup, který stojí na principech autonomie a seberealizace 
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každého člověka a aktivním chápání soukromého života.
168

 Článek 12 EÚLPZS upravuje 

právo jedince uzavřít manželství takto ,,muži a ženy, způsobilí věkem k uzavření manželství, 

mají právo uzavřít manželství a založit rodinu v souladu s vnitrostátními zákony, které 

upravují výkon tohoto práva“.
169

 Spolu s důrazem na soukromý život jednotlivce se měnil i 

výklad a postoj k uzavření manželství. Přelomovým rozsudkem evropského práva byl 

rozsudek Evropského soudu pro lidská práva (dále jen ,,ESLP“) ve věci Goodwin vs. Spojené 

království, podle něhož se mohou domáhat práva na uzavření manželství i osoby, které 

nemohou či nehodlají uzavřít rodinu.
170

 ,,U ESLP se v průběhu let objevilo několik případů 

týkajících se stížností na státy, které neumožňovaly právní změnu pohlaví. Žalující strany se 

v nich odvolávaly na porušení článku 8 Úmluvy. Jednalo se o rozhodnutí ve věci Rees versus 

Velká Británie (1986), Cossey versus Velká Británie (1990), B. versus Francie (1992) X,Y a 

Z versus Velká Británie (1997), Sheffield a Horsham versus Velká Británie (1998).“
171

 Do 

přelomového rozsudku Goodwin vs. Spojené království tedy převládal názor, že úprava 

problematiky uzavírání manželství a změny pohlaví je v plné režii toho, kterého státu. Lze 

říci, že byl kladen větší důraz na zájmy státu než individualitu a práva jedince. ESLP 

v rozsudku Goodwin vs. Spojené království judikoval, že změna statusu transsexuálních 

jedinců v žádném případě nenarušuje veřejný zájem, avšak jeho odpírání zasahuje do lidských 

práv a základních svobod. Tímto ESLP zdůraznil pojímání člověka jako individua a jeho 

svobod a smýšlení za primární. 

NOZ v úpravě změny pohlaví akceptuje vývoj evropské judikatury, jelikož žádný 

z předchozích občanských zákoníků platných na našem území změnu pohlaví neupravoval, 

přičemž v souvislosti se změnou pohlaví a uzavřením manželství dále zůstává mnoho otázek, 

zejména ve vztahu k právu na lidskou důstojnost člověka. ,,Jde nejen o absentující ochranu 

rodiny a rodičovství v případě zániku manželství ex lege, ale také o komplex dalších 

základních práv v případě bezpodmínečného podmínění uznání změny pohlaví u všech lidí, 
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kteří o ni usilují, chirurgickou přeměnou pohlavních orgánů a cíleným znemožněním 

reprodukční funkce (zákaz podrobení nelidskému nebo ponižujícímu zacházení, právo na 

zachování lidské důstojnosti, právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do 

soukromého a rodinného života, právo na ochranu zdraví).“
172

 Vzhledem k vývoji této 

problematiky, a to i v celosvětovém kontextu, musí být v právní úpravě zohledňovány 

poznatky vědecké, zdravotní, ale zároveň musí být respektována ochrana lidských práv a 

základních svobod. 

6.4 Zánik manželství rozvodem 

Za života manželů může manželství zaniknout rozvodem, tedy rozhodnutím o zrušení 

manželství. Do roku 1950 náš právní řád rozlišoval rozluku a rozvod, dnes lze manželství 

pouze rozvést, avšak rozvod jako takový přebral znaky dřívější rozluky.
173

 ,,Význam institutu 

manželství a především důsledků jeho ukončení klade na právní regulaci rozvodu zvláštní 

nároky, jež je nezbytně nutné zohledňovat i v právní úpravě procesní povahy. Řízení o rozvod 

manželství je v české právní úpravě tradičně řízením soudním.“
174

 

6.4.1 Důvody rozvodu 

Dlouhodobý vývoj právní úpravy se čím dál více odkláněl od principu viny rozvodu 

manželství a zakotvil, že jediným důvodem rozvodu je kvalifikovaný rozvrat manželství. 

,,Manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně 

rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení.“
175

 

Znaky kvalifikovaného rozvratu jsou délka a intenzita, v důsledku čehož nelze 

očekávat, že dojde k obnově společného soužití manželů. Soužitím není míněno společné 

bydlení, ale sdílení osobního, intimního a majetkového společenství, společné trávení volného 

času, vzájemná péče aj. Lze tedy dovodit, že manželé mohou fakticky bydlet v jednom bytě, 

ale v důsledku kvalifikovaného rozvratu manželství nenaplňují znaky společného soužití 
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manželů a ani nelze důvodně předpokládat, že by k takovémuto obnovení manželského soužití 

došlo.
176

 Jediným důvodem rozvodu je tedy kvalifikovaný rozvrat manželství, u kterého nelze 

předpokládat navrácení v předchozí stav a obnovu manželského soužití. 

6.4.2 Příčiny rozvratu 

Příčiny rozvratu manželství mohou být subjektivní (tzn. vázány na subjektivní volbu 

některého z manželů např. nevěra) i objektivní např. neplodnost. Příčiny rozvratu manželství 

mohou spočívat jak v porušování povinností manželů, tak i v jiných důvodech. Ust. § 756 a 

757 upravují dvě situace, kdy soud rozhoduje o rozvodu manželství a zjišťuje existenci příčin 

rozvratu a situaci, kdy soud nemusí existenci příčin rozvratu zjišťovat, návrh byl podán 

manžely společně či došlo k připojení druhého manžela. Dále jsou smluvně upraveny 

majetkové poměry manželů po dobu po rozvodu. ,,Mají-li manželé nezletilé dítě, které není 

plně svéprávné, soud manželství nerozvede, dokud nerozhodne o poměrech dítěte v době po 

rozvodu manželů.“
177

 Manželé se také mohou na poměrech dítěte po rozvodu dohodnout, tuto 

dohodu musí schválit soud. V každém případě soud rozhoduje se zřetelem k zájmům dítěte a 

hledá uspořádání porozvodových poměrů tak, aby tyto poměry byly upraveny ve prospěch 

dítěte, přičemž je však povinen přihlédnout i k přání dítěte, dosahuje-li takové rozumové 

zralosti, aby bylo schopno posoudit vzniklou situaci.
178

 

Rozlišujeme tedy: 

a) Rozvod se zjišťováním příčin rozvratu 

b) Rozvod bez zjišťování příčin rozvratu (rozvod smluvený)
179
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6.4.2.1  Vůle dítěte při vypořádání poměrů k nezletilému dítěti po rozvodu rodičů 

 ,,Před rozhodnutím, které se dotýká zájmu dítěte, poskytne soud dítěti potřebné 

informace, aby si mohlo vytvořit vlastní názor a tento sdělit. Není-li podle zjištění soudu dítě 

schopno informace náležitě přijmout nebo není-li schopno vytvořit si vlastní názor nebo není-

li schopno tento názor sdělit, soud informuje a vyslechne toho, kdo je schopen zájmy dítěte 

ochránit, s tím, že se musí jednat o osobu, jejíž zájmy nejsou v rozporu se zájmy dítěte; o dítěti 

starším dvanácti let se má za to, že je schopno informaci přijmout, vytvořit si vlastní názor a 

tento sdělit. Názoru dítěte věnuje soud patřičnou pozornost.“
180

 

Z výše zmíněného ustanovení plyne, že NOZ přiznává poměrně velkou váhu názoru 

samotného dítěte. Tento názor má být brán v potaz nejen rodiči, ale i soudem, který o úpravě 

poměrů dítěte rozhoduje. Otázkou však zůstává, nakolik je to které dítě schopno pochopit tuto 

výraznou změnu ve svém životě a zda je schopné si uvědomit její důsledky a důsledky 

projevení vůle, se kterým z rodičů, popř. ve střídavé péči, chce dále žít. Je patrné, že roli hraje 

nejenom věk, ale i rozumová zralost a vyspělost dítěte. U mladšího dítěte je pochopitelně 

snazší jeho názor ovlivnit. ,,Pochopit, co střídavá péče znamená, je obvykle schopno dítě 

kolem čtyř či pěti let věku. Otázkou ovšem je, kdo a jakým způsobem dítěti tuto problematiku 

podává, jak mu vše vysvětlí a zejména, jaký názor jeden či druhý rodič sdílí. Podle ustanovení 

§ 867 odst. 2 občanského zákoníku se o dítěti starším dvanácti let má za to, že je schopno 

informaci přijmout, vytvořit si vlastní názor a tento sdělit.“
181

 V praxi při rozhodování 

okresních soudů je názor dítěte spíše orientační, Ústavní soud je však opačného názoru, a sice 

takového, že by názor dítěte měl být směrodatným a rozhodujícím faktorem. Ústavní soud 

judikoval, že ,,za předpokladu, že je dítě dostatečně rozumově a emocionálně vyspělé, je 

nutné jeho přání považovat za zásadní vodítko při hledání jeho nejlepšího zájmu. Současně 

však není možné, aby obecné soudy postoj nezletilého dítěte bez dalšího převzaly a aby své 

rozhodnutí založily toliko na jeho přání a nikoliv na pečlivém a komplexním posuzování jeho 

zájmů.
182

 U mladších dětí, zejména těch v předškolním věku, musí obecný soud hodnotit 
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jejich názor s přihlédnutím k jejich věku a rozumové vyspělosti.“
183

 Již dříve Ústavní soud 

zdůraznil, že dítě má právo být slyšeno v každém řízení, ve kterém je rozhodováno o jeho 

záležitostech. Dítě má právo projevit svou vůli přímo, prostřednictvím svého zástupce nebo 

prostřednictvím příslušného orgánu.
184

 

6.4.3 Tvrdostní klauzule 

Tvrdostní klauzule, proti-tvrdostní klauzule resp. antidiskriminační klauzule, je 

speciální ustanovení, na základě kterého nemůže dojít k rozvodu manželství, přestože došlo 

k trvalému rozvratu. Tvrdostní klauzule poskytuje ochranu dvěma subjektům, a sice dítěti a 

manželovi. Aplikace tvrdostní klauzule, má za následek zmírnění negativních důsledků 

rozvodu vůči slabší straně, což jsou vždy bezpochyby nezletilé a nezaopatřené děti, jakož i 

,,slabší“ z rozvádějících se manželů viz níže. Tvrdostní klauzule chrání nezletilé a 

nezaopatřené dítě, které není plně svéprávné a dítěti by mohla být rozvodem způsobena 

zvláštní újma. U manželů je chráněn ten z manželů, jemuž by byla rozvodem manželství 

způsobena zvlášť závažná újma, přičemž tento manžel neměl podíl na rozvratu manželství.
185

 

Ani aplikace tvrdostní klauzule pochopitelně zcela neodstraní skutečnost, že dítě je ohroženo 

již tím, že mezi rodiči nepanují poměry, které by mezi nimi panovat měly, jeden z rodičů 

může např. opustit rodinnou domácnost. Účelem aplikace tvrdostní klauzule však je zajištění 

kvalitních majetkových poměrů rodiče, který se bude o potřebné dítě nadále starat. Rozvod 

může být v rozporu se zájmy dítěte např. je-li dítě závažně postiženo, trpí-li psychickou 

poruchou aj. Soud by měl návrh na rozvod manželství zamítnout v případě zjištění 

skutečností, které by v případě rozvodu rodičů vedly k rozporům se zájmy dítěte.
186

 ,,Zájem 

dítěte na trvání manželství soud zjistí i dotazem u opatrovníka jmenovaného soudem pro 
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řízení o úpravu poměrů k dítěti na dobu po rozvodu, tedy nejčastěji u orgánu sociálně - právní 

ochrany dětí (OSPOD).“
187

 

Spolu se zájmy dítěte jsou chráněny zájmy i ,,slabšího“ z manželů. Termínem ,,slabší“ 

se rozumí ten manžel, kterého negativně postihují důsledky rozvratu manželství, ke kterému 

došlo v souvislosti s jednáním druhého manžela. Je tedy zřejmé, že ,,slabší“ s manželů se 

převážně nepodílel na rozvratu manželství resp. na porušení manželských povinností. Zásluhy 

a velikost podílu na rozvratu manželství tohoto manžela jsou tedy minimální. Dalším 

kritériem pro aplikaci tvrdostní klauzule ve vztahu k manželovi je hrozící zvlášť závažná 

újma popř. trvají-li mimořádné okolnosti, zejména se jedná o věk manžela, zdravotní stav 

manžela aj. 

Aby v případě manželů nedocházelo ke zneužívání tvrdostní klauzule, je zábrana 

rozvodu manželství časově omezena na dobu tří let. Soud by měl návrh na rozvod manželství 

zamítnout vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, ledaže spolu manželé již alespoň tři 

roky nežijí. Aby nebyla nemožnost rozvodu absolutní, je možnost aplikace tvrdostní klauzule 

časově omezena.
188

 Smyslem časového určení užití tvrdostní klauzule je tedy bezpochyby 

zabránění zneužívání druhým z manželů. Případem, ,,kdy může dojít ke zjevnému zneužití 

práva, je požadování výživného po neúměrně dlouhou dobu, např. tzv. věčným studentem, 

manželem bránícím se rozvodu zneužitím procesních norem nebo tzv. tvrdostní klauzule 

[srov. § 755 odst. 2 písm. b)], nebo tzv. věčnou rozvedenou manželkou, která žije dlouhodobě 

ve společné domácnosti s druhem nemajícím zákonnou vyživovací povinnost. Za zneužití 

práva na výživné lze označit také domáhání se práva na výživné rozvedeným manželem po 

značné době po rozvodu, kdy je zjevné, že „neschopnost samostatně se živit“ nemá příčinu v 

manželství.“
189
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6.4.4 Zjišťování a nezjišťování příčin rozvratu manželství 

Pojmem příčina rozvratu se rozumí důvod rozvratu manželství. Jak jsem již zmiňovala 

výše, manželství může být rozvedeno v případě, že došlo ke kvalifikovanému rozvratu 

manželství, přičemž důvody, proč k tomuto rozvratu došlo, je potřeba dokazovat. V praxi je 

zjišťování těchto důvodů velmi složité, jelikož nedojde-li k rozvodu smluvenému, bývá 

prokazování skutečných příčin rozvratu manželství do značné míry ovlivněno subjektivním 

postojem obou rozvádějících se manželů. Nejčastěji bývá uváděn důvod neshoda zájmů a 

neshoda povah obou manželů. Existenci kvalifikovaného rozvratu manželských vztahů 

prokazuje žalobce, soud se dále rozvratem a jeho příčinami zabývá v odůvodnění rozhodnutí 

návrhu na rozvod manželství, jelikož důvody rozvratu jsou dále významnou skutečností při 

rozhodování o dalších osobních a majetkových právech manželů, resp. bývalých manželů.
190

 

Za předpokladu splnění určitých podmínek není soud povinen zkoumat příčiny 

rozvratu manželství a rozvede manželství bez zkoumání příčin resp. důvodů rozvratu. Tyto 

podmínky jsou vymezeny v ust. § 757 NOZ. 

a) ,,Ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu 

déle než šest měsíců nežijí, 

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

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

schválil, 

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

výživného pro dobu po tomto rozvodu.“
191

 

Druhý z manželů se dále k návrhu na rozvod připojí, nebo návrh na rozvod podají oba 

manželé společně. Dospěje-li soud k závěru, že jsou tvrzení obou manželů shodná (poté, co je 

vyslechne), návrhu na rozvod manželství vyhoví. Nedospěje-li soud k přesvědčivému závěru, 

že je manželské soužití rozvráceno a jaké jsou jeho příčiny, o rozvodu manželství rozhoduje 
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posléze.
192

 Dohody o úpravě majetkových poměrů, bydlení a výživného v době po rozvodu 

musí mít písemnou formu a podpisy obou stran musí být úředně ověřeny.
193

 

6.4.5 Právní následky zániku manželství 

Spolu se zánikem manželství nastávají zejména statusové změny. Manžel se stane 

vdovcem, rozvedeným či svobodným. Spolu se zánikem manželství má manžel právo uzavřít 

manželství nové, popř. registrované partnerství. Manžel má také právo na navrácení svého 

původního příjmení, tj. příjmení, které měl před uzavřením sňatku (nejpozději do šesti měsíců 

od rozvodu manželství). Manželům zanikají vzájemná osobní práva i práva majetková, 

některá majetková práva však naopak vznikají, zejména vyživovací povinnost mezi manžely, 

právo na odbytné a další práva spojená např. s bydlením (viz výše). V případě, že dojde 

k zániku manželství smrtí manžela, má pozůstalý manžel právo na dědictví, resp. je 

zákonným dědicem svého manžela (při dědění ze zákona je v první dědické třídě spolu se 

zůstavitelovými dětmi).
194

 V případě, že byla mezi manžely uzavřena dědická smlouva, budou 

se poměry řídit právě touto smlouvou. Lze tedy říci, že spolu se zánikem práv a povinností 

vyplývajících ze zániku manželství, téměř vždy dochází ke vzniku práv, a v některých 

případech i povinností, nových.
195

 

 

 

 

 

 

                                                      
192

 ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, ZUKLÍNOVÁ, Michaela, FIALA, Josef a kol. Občanské právo hmotné 2. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016, s. 46 – 47. 

193
  Srov. ust. § 757 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

194
 Srov. ust. § 1635 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

195
 HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Rodinné právo. 1. vyd. 

Praha: C.H. Beck, 2015, s. 94. 
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7 Registrované partnerství a jiné formy soužití 

Kromě manželství samotného existují i jiné formy soužití mezi osobami různého, ale i 

mezi osobami stejného pohlaví. Manželství je v kontextu právní úpravy a v kontextu 

celospolečenského chápání stále řazeno na pomyslný nejvyšší stupeň, s tím souvisejí i 

vzájemné povinnosti, ale zejména práva vůči druhému z manželů. Ostatní formy soužití a 

registrované partnerství nedoznávají ze zákona takových povinností a práv jako manželství.  

7.1 Registrované partnerství 

Pojmem registrované partnerství se dle zákona o registrovaném partnerství (dále jen 

,,ZRP“) rozumí trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným 

zákonem.
196

 

Registrované partnerství jako takové není přímo upraveno v NOZ, byť je v mnoha 

ustanoveních zmíněno. Primárně je třeba říci, že k možnosti uzavření registrovaného 

partnerství vedla dlouhá cesta plná mnoha debat jak ze strany zákonodárců, tak i ze strany 

odborné i laické veřejnosti. Byť je toto téma stále ještě poměrně kontroverzní, možnost 

uzavřít registrované partnerství v České republice je výsledkem kontinuity evropského práva. 

Evropské právo a společnost jsou obecně k tématu registrovaného partnerství podstatně 

otevřenější než třeba Rusko či státy arabské aj. 

Registrované partnerství bývá někdy označováno i jako občanské či civilní partnerství. 

Je to jakýsi pomyslný mezičlánek mezi tradičními rodinami a rodinami, které tvoří osoby 

stejného pohlaví. Registrované partnerství bylo poprvé zařazeno do právního řádu v Dánsku 

roku 1989, následně Norsko 1993 a Švédsko 1994. Následovalo odebrání homosexuality ze 

seznamu zdravotních poruch Světové zdravotnické organizace.  

Vůči registrovanému partnerství existují více či méně zaujaté postoje různých států od 

liberálních, kterými jsou např. zmíněné severské země, po konzervativní a katolické 

Polsko.
197

 Přelomovým rozsudkem v oblasti práv homosexuálních párů na společný život byl 

                                                      
196

 Viz ust. § 1 odst. 1 zák. č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících 

zákonů. 

197
 PICHLEROVÁ, Lucie. Registrované partnerství a manželství homosexuálních párů v evropském právu. 

Právo a rodina. 12/2015, s. 26.   
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rozsudek ESLP ve věci Oliari a spol. vs. Itálie, ve kterém ESLP judikoval, že Itálie 

nedokázala garantovat třem dvojicím homosexuálních párů účinnou, spolehlivou a hlavně 

stálou právní ochranu jejich soužití, čímž Itálie porušila článek 8 ESLP.
198

 Tímto rozsudkem 

ESLP dále konstatoval, že ,,žádná společná ani závazná úprava homosexuálních svazků v 

rámci Rady Evropy neexistuje. Podle rozsudku je svazek homosexuálů chápán ve smyslu 

článku 8 – právo na soukromý a rodinný život. Právo na sňatek však nezavazuje udělit přístup 

k němu jiným, než mužům a ženám.“
199

 Dalším předmětem stížnosti bylo porušení Článku 12 

(práva na sňatek) a Článku 14 (zákazu diskriminace) EÚLZPS. ,,Soud již v dřívějších 

případech shledal, že Článek 12 – právo na sňatek neuvaluje na státy závazek udělit dvojicím 

stejného pohlaví přístup ke sňatku,“ uvedl Soud, který stížnost na porušení obou Článku 

označil za nepřípustnou. V současnosti je mezi 47 členskými státy Rady Evropy jedenáct 

zemí, které povoluje sňatek mezi homosexuálními osobami.“
200

 

Byť je uzavírání svazků homosexuálními páry i nadále velmi ožehavým politickým a 

společenským tématem, je nutné toto téma brát jako součást vývoje lidské společnosti a 

z tohoto důvodu je nutná i patřičná právní úprava. 

7.1.1 Podmínky uzavření registrovaného partnerství v ČR a jeho vznik 

Primární podmínkou je, že registrované partnerství mohou uzavřít pouze osoby 

stejného pohlaví, tj. dva muži nebo dvě ženy. Podmínkou pro vstup do registrovaného 

partnerství je, aby alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství byla státním občanem 

České republiky. Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a 

sourozenci. Dále do partnerství nemůže vstoupit osoba, která: nedosáhla věku 18 let, nemá 

způsobilost k právním úkonům, již dříve uzavřela manželství nebo již dříve vstoupila do 

                                                      
198

 Srov. Rozsudek ESLP ve věci Oliari a spol. proti Itálii ze dne 21. 7. 2015, č. 36030/11. 

199
 Šest homosexuálů porazilo u Evropského soudu pro lidská práva Itálii [online]. 2. 8. 2015 [cit. 21. 3. 2017]. 

Dostupné z: http://www.ceska-justice.cz/2015/08/sest-homosexualu-porazilo-u-evropskeho-soudu-pro-lidska-

prava-italii/. 

200
 Šest homosexuálů porazilo u Evropského soudu pro lidská práva Itálii [online]. 2. 8. 2015 [cit. 21. 3. 2017]. 

Dostupné z: http://www.ceska-justice.cz/2015/08/sest-homosexualu-porazilo-u-evropskeho-soudu-pro-lidska-

prava-italii/. 
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partnerství anebo do obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí, a její manželství 

nebo partnerství anebo obdobný svazek trvá.
201

 

I při uzavírání registrovaného partnerství je patrná vůle zákonodárce ponechat jistou 

míru nadřazenosti manželství. Na rozdíl od manželství se registrované partnerství neuzavírá 

před starostou nebo pověřeným členem obecního zastupitelstva, nýbrž před registrujícím 

matričním úřadem. Matrikář položí osobám, které uzavírají partnerství otázku, zda chtějí 

společně vstoupit do partnerství, přičemž tyto osoby souhlasně, úplně a svobodně prohlásí, že 

spolu do partnerství vstupují. O tomto prohlášení se, stejně jako v případě uzavření 

manželství, sepisuje protokol, který podepisují osoby uzavírající partnerství, matrikář a je-li 

nutná přítomnost tlumočníka, pak prohlášení podepisuje i on.
202

,,Na rozdíl od manželství 

zákon neumožňuje učinit prohlášení o společném příjmení partnerů. Partneři však mohou 

následně požádat o změnu příjmení matriční úřad.“
203

 

Stejně jako v případě manželství, může mít i uzavření registrovaného partnerství za 

následek neexistenci či neplatnost registrovaného partnerství. Skutečnostmi, které mají natolik 

zásadní význam, že mají za následek to, že registrované partnerství vůbec nevznikne, 

upravuje ust. § 5 ZRP. Registrované partnerství vůbec nevznikne, trpí-li prohlášení o uzavření 

registrovaného partnerství podstatnou vadou, která spočívá zejména v nedostatku svobodné a 

úplné vůle, resp. jejího projevu, prohlášení o uzavření registrovaného partnerství bylo učiněno 

v omylu, ani jeden z partnerů nebyl v době uzavírání resp. prohlášení o uzavření 

registrovaného partnerství občanem ČR, partnerství bylo uzavřeno na základě nepravdivých 

údajů, které úmyslně uvedla jedna z osob uzavírajících partnerství v dokladech, jež jsou 

požadovány k prohlášení. Je tedy patrné, že i v případě neexistence registrovaného 

partnerství, jsou hlavní důvody toho, že registrované partnerství nevznikne, minimálně ve 

dvou podmínkách shodné s neexistencí manželství. Registrované partnerství prohlašuje za 

neplatné soud v případě, že bylo registrované partnerství uzavřeno, přestože jeho uzavření 

bránil zákonný zákaz, a to konkrétně zákaz uvedený v § 4 ZRP, jak jsem již zmiňovala výše. 

                                                      
201

 Srov. ust. § 4 odst. 1 zák. č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících 

zákonů. 

202
 Srov. ust. § 2 a násl odst. 1 zák. č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých 

souvisejících zákonů ve spojení s § 13a zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 

souvisejících zákonů. 

203
 HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Rodinné právo. 1. vyd. 

Praha: C.H. Beck, 2015, s. 107. 
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Soud prohlásí registrované partnerství za neplatné, a to i bez návrhu, popř. na návrh toho, kdo 

má na takovémto prohlášení právní zájem.
204

 

7.1.2 Práva a povinnosti registrovaných partnerů 

Stejně jako manželství, je i registrované partnerství změnou osobního statusu, z čehož 

přirozeně vyplývají vůči druhému práva a povinnosti. Stejně jako v případě manželství 

poskytuje zákon i osobám, které uzavřely registrované partnerství vzájemně shodná práva a 

povinnosti. Co do rozsahu práv a povinností, jsou ve velké míře shodné jako v případě 

manželství, partneři tedy mohou za druhého přijímat běžná plnění, obstarávat běžné 

záležitosti, mají mezi sebou vzájemnou vyživovací povinnost aj. Mezi partnery však na rozdíl 

od manželství nevzniká majetkové společenství a vše, co nabudou za trvání registrovaného 

partnerství, nabývají zároveň do podílového spoluvlastnictví.
205

 

Důležitou součástí práv a povinností registrovaných partnerů je zejména zákonem 

uznaný vztah vůči druhému z partnerů, zejména ve smyslu postmortální ochrany, partner dědí 

v rámci zákonné posloupnosti. Mezi partnery také dochází ke stavení promlčecí lhůty po 

dobu, kdy registrované partnerství trvá.
206

 Spolu se zařazením registrovaného partnerství do 

české právní úpravy došlo i k vymezením jiných práv partnerů, např. práva na informace o 

zdravotním stavu partnera tak, jako je tomu v případě manželství. Nelze však říci, že by byl 

nárok na tyto informace (a to i v případě manželství) automatický, resp. jejich poskytování je 

podmíněno souhlasem osoby, které se informace týkají, byť samozřejmě existují výjimky, 

zejména související s ochranou veřejného zdraví, zdraví druhé osoby aj. Partner je osobou 

blízkou,
207

 přičemž platí, že ,,osoba blízká nemá automaticky nárok na informace o 

zdravotním stavu pacienta. Platí, že je třeba souhlasný projev pacientovy vůle. Jestliže pacient 

za svého života vyslovil zákaz poskytování informací o svém zdravotním stavu, nemohou být 

tyto informace osobám blízkým sděleny s výjimkou situace, kdy by se jednalo o informace 

                                                      
204

 Srov. ust. § 7 zák. č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů. 

205
 HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Rodinné právo. 1. vyd. 

Praha: C.H. Beck, 2015, s. 108 - 109. 

206
 Srov. ust. § 1635 a § 646 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

207
 Srov. ust. § 22 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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důležité pro ochranu jejich zdraví nebo jiných osob, např. geneticky podmíněné či infekční 

choroby.“
208

 

7.1.3 Zánik a zrušení registrovaného partnerství 

Registrované partnerství zaniká obdobně jako manželství, a to: smrtí jednoho 

z partnerů, prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého, změnou pohlaví, zrušením partnerství 

rozhodnutím soudu 
209

 za určitých podmínek.
210

 Na návrh jednoho z partnerů rozhodne soud o 

zrušení registrovaného partnerství, prokáže-li navrhovatel fakt, že partnerský vztah již reálně 

netrvá.
211

,,Ačkoli není partnerům ukládána povinnost žít spolu (a být si věrni) jako manželům, 

společné soužití (a zpravidla bydlení v rámci rodinné domácnosti) partnerů vyvěrá z podstaty 

partnerského svazku; důkaz o tom, že partnerství fakticky netrvá, nemůže spočívat v ničem 

jiném než důkazu o skutečnosti, že partneři spolu nežijí, a to tak, jak je tento pojem vykládán 

v případě manželství.“
212

 Druhý z partnerů se následně k návrhu na zrušení registrovaného 

partnerství připojí, přičemž zde nejsou žádné jiné podmínky, jak je tomu v případě manželství 

(manželé jsou déle než 6 měsíců fakticky odloučeni aj.). 

7.1.4 Poměry k nezletilým nesvéprávným dětem – problematika osvojení dítěte 

registrovanými partnery 

Spolu s proměnou postojů společnosti vůči homosexuálním partnerům byla 

samozřejmě nasnadě i problematika úpravy vůči vlastním nesvéprávným a nezletilým dětem. 

Tím, že se rodič rozhodne uzavřít registrované partnerství, nezanikají jeho rodičovská práva a 

ani rodičovská odpovědnost vůči jeho dítěti. Žijí-li partneři ve společné domácnosti, podílí se 

na výchově dítěte i druhý z partnerů. Je však nutné zajistit vývoj dítěte a ochranu jeho zájmů 

tak, aby nebyla dotčena důstojnost dítěte a ohroženo jeho zdraví a rozumový, citový a mravní 

vývoj.
213

 

                                                      
208

 ŠUSTEK, Petr. Prolomení povinné mlčenlivosti. [online]. 3. 3. 2017 [cit. 22. 3. 2017]. Dostupné z: 

http://www.bulletin-advokacie.cz/aktualni-otazky-zdravotnickeho-prava?browser=mobi. 

209
 Pozn.: Terminologicky se nejedná o rozvod, ale zrušení registrovaného partnerství soudem. 

210
 Srov. ust. § 26 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

211
 Srov. ust. § 16 zák. č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů. 

212
 HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Rodinné právo. 1. vyd. 

Praha: C.H. Beck, 2015, s. 111. 

213
 Srov. ust. § 13 č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů. 
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Partnerské soužití tedy neovlivňuje rodičovská práva a povinnosti ani de facto není 

samo o sobě překážkou pro výchovu dítěte i druhým z partnerů. Odlišná je však legislativní 

úprava ve statusovém vztahu druhého z partnerů vůči dítěti, ta v součastné době neumožňuje 

partnerům osvojení, a to ani dítěte druhého partnera. Právní úprava, která by umožňovala 

takovéto osvojení, doposud nebyla Poslaneckou sněmovnou schválena. Jakkoli se toto téma 

z etického hlediska může zdát ožehavé, je třeba si jej představit v kontextu běžného života. 

Má-li partner k dítěti rodičovská práva a povinnosti, potažmo dítě žije v rodinné domácnosti 

s oběma partnery, a jeden z partnerů zemře, dítě s největší pravděpodobností nezůstane v péči 

pozůstalého partnera (za předpokladu, že není jeho biologickým rodičem). Z tohoto důvodu je 

třeba se povznést nad vlastní morální a etické hledisko a zamyslet se nad tím, zda pro dítě, 

které žilo spolu s partnery v rodinné domácnosti po dobu několika let, nebude flustrující, když 

v případě ztráty jednoho z rodičů ztratí i další osobu, na kterou je zvyklé. V České republice 

je řešení této problematiky stále odkládáno ,,na druhou kolej“, byť se stává čím dál tím víc 

aktuálnějším. Osvojit si dítě druhého z partnerů je možné i v zemích silných katolických 

kořenů např. ve Španělsku. V dnešní době jsou poněkud přehnané naděje vkládány do nálezu 

Ústavního soudu ze dne 14. 6. 2016 sp. zn. Pl. ÚS 7/15, který bývá, zvláště pak médii, velmi 

často mylně interpretován jako ,,možnost partnera osvojení dítěte“. Předně je nutno dodat, že 

tímto nálezem došlo ke zrušení ust. § 13 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném 

partnerství, které určovalo, že partnerství, které trvá, brání tomu, aby se některý z partnerů stal 

osvojitelem dítěte. ,,Nejprve je třeba připomenout, jaký význam vůbec zrušený § 13 odst. 2 

ZRP měl a jaké následky působil. Toto ustanovení je totiž mnohdy mylně označováno jako 

zákaz společného osvojení dítěte homosexuálním párem či tzv. přiosvojení (osvojení dítěte 

partnera). Je také leckdy skloňováno v souvislosti s předloženým návrhem novely, která má 

za cíl umožnit právě společné osvojení dítěte registrovanými partnery. Předmětné ustanovení 

však za stavu právní úpravy v době rozhodování Ústavního soudu o jeho ústavnosti 

jednoznačně nebylo ustanovením bránícím společnému osvojení dítěte homosexuálním párem 

či osvojení dítěte partnerem rodiče. 

Zákaz společného osvojení dítěte homosexuálním párem plyne nikoliv ze zákona o 

registrovaném partnerství, ale ze samotného občanského zákoníku (a dříve ze zákona o 
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rodině). Ustanovení § 800 ObčZ totiž (shodně s § 66 ZOR) stanoví, že osvojitelem mohou být 

manželé, jeden z manželů nebo výjimečně i jiný jednotlivec.“
214

  

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že společně si mohou dítě osvojit pouze manželé a 

osvojení dítěte jinou osobou ponechává zákonodárce jako krajní možnost. Byť ust. § 13 odst. 

2 ZRP výslovně bránilo tomu, aby si některý z partnerů dítě osvojil, dále je v tomtéž 

ustanovení upravena společná péče partnerů o dítě, které má jeden z partnerů v péči. 

Disharmonizace právních předpisů nastala i v situaci, kdy zmíněné zrušené ustanovení 

výslovně zakazovalo osvojení dítěte registrovaným partnerům, přičemž NOZ však připouští 

možnost osvojení i jinou osobou, nežli manželem. ,,Dochází tak k situaci, kdy zákonodárce 

připustil osvojení dítěte i jedincem, který nežije v manželském svazku a nestanovil žádné 

omezení v tom, zda se jedná o osobu homosexuální či heterosexuální orientace. Na straně 

druhé však zákonodárce zakazuje, aby tento jedinec žil v registrovaném partnerství. 

Výsledkem je proto stav, kdy např. osoba, která společně žije s jedincem stejného pohlaví, 

bez dalšího může požádat o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli a této 

žádosti bude po splnění podmínek vyhověno, nicméně pokud v jiném – avšak fakticky zcela 

obdobném případě, tyto osoby uzavřou registrované partnerství, je jim tato možnost 

zakázána.“
215

 Lze tedy říci, že ani zrušení ust. § 13 odst. 2 ZRP Ústavním soudem není 

řešením a neposkytuje ani směrodatné stanovisko toho, jakým směrem se má v této 

problematice dále legislativa ubírat, přičemž z odůvodnění onoho nálezu lze vyvodit 

konstantní názor na požadavek manželství, jakožto podmínky řádného rodinného života 

dítěte. Jakkoli se může zdát současná právní úprava protichůdná a nepropracovaná faktem je, 

že v současné době tedy zákon stále nepřipouští osvojení dítěte partnery, ani osvojení dítěte 

druhého z partnerů, avšak připouští možnost osvojení dítěte z ústavního zařízení před 

uzavřením registrovaného partnerství.
216

,,Jak lze tedy shrnout Nález o zrušení ustanovení 

zakazujícího osvojení registrovaným partnerem? Jeho největším pozitivem je jednoduše 
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skutečnost, že jím bylo konečně odstraněno zjevně neústavní ustanovení, které zcela 

nelogickým způsobem zamezovalo osvojení dítěte osobám, které využijí svého práva vstoupit 

do registrovaného partnerství, aniž by zároveň sledovalo jakýkoliv legitimní cíl.“
217

 

7.2 Jiné formy soužití 

Právo jedince žít podle svého vychází již ze samotných ústavních práv, každý má svá 

základní práva a svobody. 

Kromě manželství a registrovaného partnerství však rozeznáváme i jiné formy soužití 

osob, ať stejného či jiného pohlaví. Spolu s proměnou společnosti vzrůstá i počet těchto forem 

soužití, resp. nesezdaných soužití. Základním rozdílem, který odlišuje nesezdané formy 

soužití od manželství či registrovaného partnerství je zachování osobního statusu, osobní 

status se tedy nemění. S tím samozřejmě souvisí i vzájemná práva a povinnosti. Právní úprava 

nikde jasně nedefinuje, jaké jsou to formy soužití, zpravidla se však hovoří o vztahu druha a 

družky (byť se může jednat např. i o osoby v rodinném či jiném poměru). ,,Nesezdané soužití 

vzniká fakticky. Fakticky také zaniká, a to na základě dohody, ale i jednostranně, proti vůli 

jednoho z nich.“
218

 Stejně jako v případě registrovaného partnerství, tak ani v případě 

nesezdaného soužití nevzniká majetkové společenství a majetek nabývají zpravidla druh i 

družka zvlášť. Nabudou-li majetek společně, bude majetek předmětem podílového 

spoluvlastnictví.
219

 

Přestože mezi druhem a družkou nevzniká majetkové společenství ani vzájemná 

zákonná vyživovací povinnost, vzniká povinnost na přiměřené výživné vůči dítěti, které se 

v nesezdaném soužití narodilo. Neprovdaná matka má nárok na přiměřené výživné, a to po 

dobu maximálně dvou let od narození dítěte, dále má právo na úhradu nákladů spojených 

s těhotenstvím a porodem.
220

,,Doba dvou let je absolutně daným časovým údajem, výživné 

musí být poskytnuto ve výši, v jaké by příslušelo, kdyby bylo pravidelně po dva roky plněno, 
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avšak promlčecí doba neběží od porodu, ale od skončení druhého roku po porodu.“
221

 Lze 

říci, že děti narozené nesezdaným párům, resp. neprovdaným matkám, nejsou zákonem nijak 

diskriminovány a rodiče vůči nim mají stejná práva a stejné povinnosti, jako kdyby se dítě 

narodilo sezdanému páru.  

Zákon dále přiznává druhovi či družce možnost dědit. Situace v souvislosti 

s dědictvím nesezdaných párů bývají mnohdy ošemetné, jelikož druh či družka mohou dědit 

pouze v případě, že zesnulý druh či družka neměl vlastní potomky. V praxi se často stává, že 

dvě osoby spolu žijí po dlouhá léta v nesezdaném soužití. Druh či družka těžce onemocní, 

druhý se o něj v případě nemoci stará a po smrti těžce nemocného zdědí majetek jeho děti, 

které o něj dlouhou dobu, a to i v době nemoci nejevily prakticky žádný zájem. Na jedné 

straně můžeme říci, že by měl zákon pamatovat i na ,,pozůstalou“ družku či druha, na straně 

druhé však stojí složitost prokazování společného soužití a péče, jelikož v případě druha a 

družky nelze uvažovat o domněnce společné domácnosti a vzájemné péče v souvislosti se 

změnou osobního statusu, jako je tomu v případě manželství a registrovaného partnerství. 

Zákon však umožňuje upravit dědické poměry nesezdaného soužití prostřednictvím závěti či 

jiného pořízení pro případ smrti. Není-li sepsána závěť a není-li ani jinak pořízeno pro případ 

smrti, dědí ze zákona děti zemřelého (popř. další potomci). Přeživší druh či družka tedy na 

dědictví nemá zákonný nárok. V případě, že není zůstavitelem sepsána závěť, dědí druh či 

družka v případě, že zemřelý neměl potomky. ,,Dědí společně s jeho manželem (nebylo-li 

manželství zemřelého rozvedeno) a jeho rodiči. Není-li manžela ani rodičů, tak společně s 

jeho sourozenci, popřípadě jejich dětmi. Zaopatřit druha pro případ smrti je možné především 

závětí. Je třeba ale vědět, že muž sice může své družce odkázat veškerý svůj majetek, ale i v 

tomto případě mají nepominutelní dědicové, tedy děti nebo jejich potomci (nikoliv manžel!), 

nárok na nepominutelný díl. Ten se vyplácí v penězích – nezletilý potomek má nárok na ¾ 

svého zákonného podílu (který by mu připadl, kdyby závěti nebylo) a zletilý na ¼ zákonného 

podílu.“
222

 Zákon tedy poskytuje poměrně značnou benevolenci ve vypořádání majetkových 

poměrů druha a družky. 
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Závěr 

Materie týkající se institutu manželství je velmi obsáhlá a zasahuje do několika 

právních odvětví. Kromě obligatorních součástí manželského institutu, které jsou důležité pro 

to, aby čtenář pochopil samotný pojem manželství, podmínky pro jeho uzavírání aj., jsem se 

ve své práci věnovala zejména manželskému majetkovému právu, bydlení manželů, jakož i 

vypořádání majetkových vztahů při rozvodu manželství, ale také možnosti úpravy 

majetkových vztahů před uzavřením manželství. Pro pochopení současné úpravy 

manželského institutu je bezpochyby podstatný i jeho historický vývoj, který jsem se snažila 

nastínit tak, aby se čtenáři dostalo alespoň stručného přehledu proměn manželského institutu 

v souvislosti s historickými událostmi. V neposlední řadě ve své práci zdůrazňuji úpravu, 

které doznal manželský institut spolu s účinností NOZ a také spolu s celkovými proměnami 

společnosti. 

Lze říci, že NOZ ponechává snoubencům a manželům poměrně velkou volní 

autonomii a opouští striktně stanovená pravidla, což se promítlo např. již do projevu vůle při 

samotném uzavírání manželství, a sice tak, že NOZ opustil striktně verbální projev vůle 

vstupu do manželství. Tyto pomyslné mantinely jsou však i nadále nastaveny tak, aby nedošel 

k újmě slabší z manželů (viz tvrdostní klauzule) a především, aby nedoznalo újmy společné 

dítě. 

Kromě klasických součástí institutu manželství, kterými jsou výše zmíněné podmínky 

uzavírání manželství a s tím související následky při jejich nesplnění, a sice neplatnost či 

zdánlivost, práva a povinnosti manželů, majetkové manželské právo aj., jsem se dále ve své 

práci zabývala zánikem manželství, kde jsem se blíže věnovala zánikem manželství formou 

rozvodu, a to jak se zjišťováním příčin rozvratu, tak i bez zjišťování příčin rozvratu, a také 

zánikem manželství změnou pohlaví. Tento způsob zániku manželství se na jednu stranu jeví 

jako poněkud nadbytečný, jelikož změna pohlaví v České republice může být provedena 

pouze v případě, že pacient (osoba, která žádá o změnu pohlaví) neuzavřel manželství a ani 

nevstoupil do registrovaného partnerství popř., že došlo k zániku manželství či registrovaného 

partnerství, na stranu druhou je existence tohoto způsobu zániku manželství upravena ve 

vztahu ke změně pohlaví, kterou pacient podstoupil v zahraničí a již samotná existence zániku 

manželství změnou pohlaví ponechává zákonodárci manipulační prostor pro úpravy 

legislativy do budoucna. Pohledu ESLP a společnosti obecně na transsexuální problematiku
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jsem ve své práci věnovala zvláštní podkapitolu. Spolu s proměnami společnosti, 

uvolňováním jejích morálních limitů a odklonu od tradičních především náboženských pojetí 

institutu manželství, doznalo manželství spousty změn. Kromě změn manželského institutu se 

však objevily i nové formy soužití osob různého či stejného pohlaví, které bylo potřeba více či 

méně legislativně upravit. Vývoji registrovaného partnerství v kontextu evropského a českého 

práva a institutům obdobným manželství jsem se vzhledem k aktuálnosti tématu jak 

v evropském, tak i celosvětovém měřítku, rozhodla věnovat celou kapitolu. 

Věřím, že má práce poskytne čtenáři ucelený obraz o manželském institutu, jeho 

vzniku, zániku, právech a povinnostech manželů, jakož i o jeho vývoji v kontextu 

historických událostí. 
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Resumé 

Název diplomové práce: Manželství 

V mé práci se zabývám jak stálými a neměnnými znaky manželského institutu, včetně 

pojmosloví, tak i proměnami manželského institutu ve vztahu ke změnám právní úpravy a 

proměnám společnosti. Cílem mé práce je poskytnout čtenáři strukturovaný a ucelený obraz 

problematiky manželství v kontextu současné právní úpravy, ale také historických událostí.  

V prvních třech kapitolách se věnuji teoretickým aspektům manželského institutu, 

které jsou důležité pro pochopení základních pojmů a historických souvislostí. Od čtvrté 

kapitoly ,,Práva a povinnosti manželů“ jsem se práci snažila směřovat více do praktické části 

manželského práva. Jednou z nejpodstatnějších a nejproblematičtějších částí manželského 

institutu jsou majetkové poměry mezi manžely, zvláště pak v případě rozvodu bývá mnohdy 

velmi složité majetek manželů vypořádat.   

Majetkovými poměry mezi manžely se zabývám v kapitole páté. Vypořádání majetku 

manželů velmi úzce souvisí se zánikem manželství, a to především rozvodem.  

Zánikem manželství se ve své práci zabývám v šesté kapitole. I zde jsem se snažila 

poukázat především na praktickou stránku zániku manželství, a to nejenom ve smyslu poměrů 

mezi rozvádějícími se manžely, ale také z pohledu společného dítěte, které by mělo být 

v každém případě postiženo rozvodem rodičů co nejméně. Proto se v kapitole ,,Zánik 

manželství“ zabývám i vůlí dítěte a jejím projevem při rozvodu rodičů. V této kapitole se také 

zabývám zánikem manželství změnou pohlaví, a to včetně judikatury ESLP. 

V poslední kapitole se zabývám registrovaným partnerstvím a jinými formami soužití, 

a to jak mezi páry stejného pohlaví, tak i mezi páry pohlaví různého. Problematika 

registrovaného partnerství (v některých zemích nazývaného jako manželství) stále rozděluje 

světovou společnost do mnoha skupin. Jsou státy, kde mohou osoby stejného pohlaví uzavřít 

dokonce manželství a státy, kde je již jen partnerské soužití osob stejného pohlaví trestným 

činem. V poslední kapitole srovnávám pohledy jednotlivých evropských států. V této kapitole 

se také zabývám i v České republice velmi ožehavému tématu, kterým je osvojení dětí 

registrovanými partnery.  

V závěru zmiňuji i jiné formy soužití než manželství a registrované partnerství.
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Abstract 

Thesis title: Marriage 

In my thesis I deal with pernament and unchangeable characters of marriage, including 

terminology, and also transformations of the marriage in relation with changing of the 

legislation and transformation of the society. The main object of my thesis is to give a 

structured and summary image of the problematics marriage with context of present 

legislation but also historical events for a reader.  

At first three chapters I dedicated to the theoretical aspects of the marriage which are 

important for the understanding of primary terminology and historical contexts. From the 

fourth chapter ,,rights and obligations of spouses“ I tried to route my thesis more to the 

practice of matrimonial law. One of the most important and the most difficult part of marriage 

are property relations between spouses, especially at divorce is sometimes very difficult to 

deal with the property between spouses.  

I deal with property between spouses in chapter 5
th

. Property settlement between 

spouses closely related to termination of the marriage, especially to divorce.  

I deal with termination of the marriage in the chapter 6
th

.  I again tried to refer 

especially about practice of termination of the marriage, not only practical aspects of the 

relations between divorcing spouses, but also about relations to common child, it should be 

affected by parent´s divorce at least. For this reason I deal with child´s will and expression of 

child´s will in the chapter ,,termination of the marriage“. In this chapter I also deal with 

termination of the marriage by the change of the sex, including jurisprudence of  European 

Court of Human Rights.  

In the last chapter I deal with registered partnership and other forms of cohabitation, 

between couples of the same sex and between couples of the different sex. Issue of the 

registered partnership (in some countries called like marriage) still split world society into 

many parties. There are states in the world, where may be conclude marriage between the 

same sex individuals, but there are states, where is already cohabitation between the same sex 

individuals a crime. In the last chapter I compare opinions among European states. I also deal 

with really questionable topic (also in the Czech Republic), which is children adoption by the 

registered partners. 
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In the end I deal with other forms of cohabitation except marriage or registered 

partnership.  
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