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Úvod
„V České republice se rozvádí každé druhé manželství“, hlásají dlouhodobě
novinové titulky společně s odborníky, podpořeni daty Českého statistického úřadu. Zatímco
v Itálii je to dle údajů ISTAT zhruba „jen“ každé druhé manželství, dá se předpokládat, že
s rozvodem, ať už ve vlastní rodině či v okruhu přítel a známých, se setká téměř každý. Tato
práce je věnována institutu rozvodu tak, jak jej upravuje český právní řád, v komparaci
s úpravou italskou. V dnešním globalizovaném světě, kde jakoby fyzické hranice, především
v rámci Evropy, neexistovaly, začínají splývat i hranice kulturní, smíšená manželství jsou
věcí běžnou a soužití lidí pocházejících z odlišné země je dnes v podstatě běžné. Pomyslnou
hranici však představuje samotné právo, jehož výsostnou vlastností je upravovat své instituty
dle uvážení zákonodárce té které země.
Cílem této práce není úpravu institutu rozvodu hodnotit, ale popsat jí, naleznout
shodné prvky a akcentovat rozdíly, které mezi oběma právními řády vyvstávají. Občanský
zákoník účinný od roku 2014 v České republice se, mimo jiné, v mnoha věcech inspiroval i
italskou právní úpravou, absolutní paralelu v otázce právní úpravy rozvodu však dozajista
nenajdeme, a vzhledem k rozdílnému kulturnímu zázemí spojenému především s katolickou
vírou, to ani očekávat nemůžeme.
Pro lepší pochopení výše zmíněných kulturních rozdílů bude první kapitola věnována
stručnému historickému exkurzu. Vývoj institutu rozvodu šel do určité doby na Apeninském
poloostrově a ve Střední Evropě shodnou cestou, v určitou chvíli se však tato rozdělila a
právní úpravy se sobě začaly vzdalovat. A právě v tomto vzdalování lze jistě spatřovat
kořeny dnešní právní úpravy, která se, vlivem tolik omílané globalizace, opět pomalu
přibližuje.
Tématem druhé kapitoly předložené práce je hmotněprávní úprava rozvodu, kde již
dojde k samotné komparaci platného práva, pozornost bude věnována rozvodovým
důvodům a úloze soudu při jejich zjišťování, specifikům shodně vyjádřené vůle dát
manželství zaniknout v podobě společného návrhu na rozvod a nesmí být opomenuty ani
následky rozvodu manželství.
Třetí kapitola shodně s předchozí má popsat shody a rozdíly mezi právními
úpravami, tentokrát však z hlediska procesního práva, postupně se tak jednotlivé
podkapitoly dotknou příslušnosti soudu a průběhu řízení, ale také alternativ, které oba právní
řády nabízejí k řešení rozvratu manželství.
6

Předposlední kapitola navazuje na poslední část kapitoly druhé, tedy pokusíme se
v ní srovnat instituty související s rozvodem manželství, a to ty, které souvisejí s ochranou
zájmu slabší strany – z hlediska „slabšího manžela“ jde o výživné po rozvodu, z hlediska
ochrany zájmu nezletilých dětí potom taktéž o vyživovací povinnost, ale také o výkon
rodičovské odpovědnosti a péči o dítě.
Závěr této diplomové práce představuje krátký vhled do praktického řešení rozvodu
smíšeného manželství. Česko-italská manželství nejsou ani v jedné ze zemí výjimkou, avšak
stejně nevýjimečná jsou i řešení případných manželských sporů. Otázce toho, který soud je
příslušný k řešení otázky rozvodu takového manželství, proto bude věnována poslední, pátá
kapitola o mezinárodněprávní povaze rozvodu.

7

1 HISTORICKÝ EXKURZ
Soukromé právo prošlo v průběhu historie bouřlivým vývojem, od Zákona dvanácti
desek k dnešním moderním kodifikacím uplynulo mnoho času, a tak i institut rozvodu dostál
četných změn. Věnujme proto alespoň malou pozornost historickému pohledu na téma
rozvodu, jeho východiskům a proměnám, jež nám pomohou lépe uchopit dnešní pojetí
rozvodu v České republice i v Itálii.

1. 1 Úprava rozvodu v římském právu
Charakter římské rodiny je notoricky známým modelem: v jejím čele stál pater
familias, jemuž byly podřízeny další osoby. Ulpianus definuje římskou rodinu jako „více
osob, které jsou podřízeny moci jediné osoby, a to buď přirozeně, nebo podle práva“. 1
Manželství ve starověkém Římě, monogamní, avšak velmi silně patriarchální, bylo
uzavíráno dvěma způsoby, a to tzv. cum in manum conventione (také manželství cum manu)
jako starší typ, a sine in manum conventione (sine manu) jakožto modernější a volnější
oficiální soužití dvou osob. Právě způsob uzavření manželství je stěžejním východiskem pro
jeho zánik. Římské manželství zanikalo buď smrtí jednoho z manželů, nebo rozvodem. 2
Základní podmínkou uzavření manželství bylo tzv. adfectio maritalis, vůle uzavřít
manželství, kterou museli muž a žena řádně projevit. Uzavřením manželství jako takového
nemělo žádnou pevnou formu, postačila tedy teoreticky pouze dostatečně jasně vyjádřená
vůle osob manželství uzavřít, avšak vznik tzv. manu, tedy moci manžela nad manželkou,
spočíval ve splnění jasně dané procedury. 3 V tuto chvíli je však podstatné zamyslet se nad
otázkou, jestli je možné ztotožnit moment vzniku moci nad manželkou s momentem vzniku
manželství, neboť právě ta je klíčová pro další úvahy nad zánikem manželství. Oba momenty

1

V originále „[…]familiam dicimus plures personas, quae sunt sub unius potestate aut natura aut

iure subiectae […]“. Digesta seu pandectae 50.16.195/2
2

URFUS, Valentin, Michal SKŘEJPEK a Jaromír KINCL. Římské právo. 2. dopl. a přeprac. vyd., 1. v

nakl. Beck. Praha: Beck, 1995. Právnické učebnice. ISBN 80-7179-031-1. s. 136 a násl.
3

AMARELLI, Francesco et al. a cura di ALDO SCHIAVONE. Storia del diritto romano e linee di diritto

privato. 2. ed. Torino: G. Giappichelli, 2011. ISBN 8834819942. s. 313
8

spolu jistě souvisí, neboť právě postupné opuštění koncepce manželství cum manu a plynulý
přechod k manželství sine manu se pojí s rozšířením institutu rozvodu.4
Nejčastějším způsobem zániku manželství bylo ve starých dobách zapuzení
manželky manželem z důvodů zvláště závažného provinění manželky (nevěra, potrat bez
vědomí manžela), tedy zánik faktický, neformální, později se k zániku manželství, a s ním
spojenou mocí nad manželkou, vyžadovalo splnění procedury opačné ke vzniku takovéto
moci. 5 Naopak v době republiky, společně s rozšířením volných manželství, stačilo
k rozvodu, resp. k zániku manželství, pozbytí adfectio maritalis. Vlivem jednoduchosti
zániku manželství se ve druhém století před Kristem staly rozvody naprosto běžnou součástí
života obzvlášť ve vyšších vrstvách společnosti, jakási ženská emancipace tedy dosáhla
svého vrcholu.6 Ponechme stranou, byť velmi zajímavou, diskuzi na téma věna, která však
celou nezávislost ženy významně dokresluje.
V období principátu začal císař Augustus významně zasahovat jako zákonodárce
do institutu manželství i rozvodu. Kromě povinnosti uzavřít manželství v produktivním
věku, pomocí které se snažil zvýšit porodnost v říši, se pokusil také vzkřísit důstojnost
institutu manželství tím, že cizoložství učinil trestným pod pohrůžkou přísných trestů, jeho
snahy však neměly takový úspěch, kterého se podařilo dosáhnout nastupující křesťanské
ideologii. Především v otázce rozvodu tak bylo dosaženo významných změn, přestože,
alespoň prozatím, nebyl rozvod jako takový zakázán. Rozvést manželství bylo možné bez
jakékoliv sankce, pokud byl tento krok dostatečně a spravedlivě odůvodněn. Pokud však
důvod chyběl, ten manžel, který o rozvod manželství požádal, mohl být podroben sankcím

4

MARIOTTI, Michela. La famiglia romana, tra conflitto generazionale ed emancipazione femminile.

[13-5-2015]

Dostupné

online

z

<http://aulalettere.scuola.zanichelli.it/come-te-lo-

spiego/2015/05/13/la-famiglia-romana-tra-conflitto-generazionale-ed-emancipazionefemminile/> [cit. 10-2-2017].
5

RAWSON, Beryl. The family in ancient Rome: new perspectives. Second printing. Ithaca, USA:

Cornell University Press, 1987. Ancient history. ISBN 0-8014-9356-0. s. 32
6

AMARELLI, Francesco et al. a cura di ALDO SCHIAVONE. Storia del diritto romano e linee di diritto

privato. 2. ed. Torino: G. Giappichelli, 2011. ISBN 8834819942. s. 315
9

nejen majetkového charakteru. Tzv. konsensuální, nesporný rozvod byl však možný vždy,
přestože na krátkou dobu se ho císař Justinián pokusil zneplatnit a dokonce sankcionovat.7
I přes veškeré snahy institut rozvodu omezit byla myšlenka římského manželství
zachována po celou dobu existence Římské říše. S nástupem středověku se však situace
dramaticky změnila, do popředí se dostalo kanonické právo.

1. 2 Od středověku k moderní době
V rámci naší evropské kultury je institut manželství, a tedy i institut rozvodu,
nedílnou součástí dědictví, které vyplývá především z křesťanského náboženství. Církev,
jakožto středověká univerzální instituce, fungovala jako sjednotitel fungování rodiny a s ní
i rodinného práva v Evropě.
Po vydání Ediktu milánského v roce 313 n.l. se právě církev stala hybatelem
i strážcem veškerého rodinného života, jejíž vliv na právní úpravu rodinných vztahů se stal
naprosto klíčovým. Zatímco manželství podle římského práva, jak již bylo řečeno, bylo sice
od svého počátku založeno na monogamii, avšak ne na nezrušitelnosti, křesťanské
náboženství povýšilo manželství do sféry posvátnosti (odtud pojem „svátost manželství“)
a s ní související nerozlučitelnosti.8 Můžeme však říci, že církev rozlišovala mezi světskou,
smluvní stránkou manželství, a duchovní, jejíž jurisdikci si naprosto přisvojila. Moc církve
nad trváním manželství ale nebyla absolutní. Pravidlo o nerozlučitelnosti manželství
za života manželů bylo narušeno ústupkem církve v případech, kdy jeden z manželů zemřel.
Původní myšlenka byla taková, že po smrti jednoho z manželů nemůže vdovec nebo vdova
uzavřít jiný sňatek, neboť smrtí jednoho z nich manželský svazek nezanikl. 9
Na čtvrtém lateránském koncilu na počátku třináctého století byla definitivně
ukotvena nemožnost rozluky manželství, společně s povinností zasnoubení a uzavřením
manželské smlouvy. Taková smlouva sama o sobě činila manželství nerozlučitelným
až na výjimky – jen pro zajímavost, manželství mohlo být zrušeno před vykonáním soulože

7

MARTINI, Remo a Stefania PIETRINI. Appunti di diritto romano privato. 3. ed. Padova: CEDAM,

2013. ISBN 9788813331979. s. 34-35
8

DELPINI, Francesco. Indissolubilità matrimoniale e divorzio dal I al XII secolo. Milano: Nuove

edizioni Duomo, 1979. ISBN 8870230031. s. 105
9

KADLECOVÁ, Marta, Karel SCHELLE, Renata VESELÁ a Eduard VLČEK. Dějiny českého soukromého

práva. Plzeň: Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-041-3. s. 122
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tak, že jeden z manželů vstoupil do kláštera, případně zásahem papeže. Po vykonání soulože
se však svazek manželský stal nerozlučitelným absolutně (s výjimkou výše zmíněnou, tedy
smrtí jednoho z manželů).10
Možnost výše zmíněného rozvodu manželství papežským dispensem jakožto
výjimečného institutu se postupem času ustálila jako poměrně běžný způsob zániku
manželství, a to především proto, že se církev snažila vyjít vstříc vlivným rodinám. A tak
se pod hlavičkou „vyššího zájmu“ utvořila řada zvyklostí a důvodů pro papežský dispens.
Tento jakýsi katalog čítal důvody jako nedostatečné věno, „přezrálý věk“, chudoba (vdovy,
ne vdovce), nemoc, znetvoření, a především vytrvalost v žádostech o dispens (důvod, který
připadal v úvahu prakticky vždy, kdy nebyl prostor pro důvod jiný). Dispensace se díky
bouřlivost doby udělovaly často (samozřejmě pod záminkou jednoho z důvodů výše
popsaného) proto, aby osoby, bažící po rozvodu manželství, nepřestoupily k jiné církvi,
případně také prakticky zpětně, kdy už byl uzavřen nový sňatek a bylo třeba zhojit vadu
trvajícího manželství. 11
Další výjimkou ze zákazu rozvodu manželství byla možnost anulace legitimně
uzavřeného manželství dvou nepokřtěných osob ze strany církve tím, že se jeden z manželů
rozhodl přestoupit ke křesťanství a druhý mu v tom bránil. Pomineme-li tyto (byť časté)
výjimky, kanonické právo obecně připouštělo (a připouští) pouze rozvod, tj. oddělené žití
manželů a jejich osvobození od manželských povinností, avšak formálně manželství nadále
trvalo. 12
Změnu ve vnímání institutu rozvodu a manželství jako celku přinesla samozřejmě
reformace, která formulovala nové principy rozlučitelnosti manželství, avšak Tridentský
koncil v druhé polovině šestnáctého století veškeré tyto úvahy zavrhnul. Bylo vyhlášeno
dogma o svátostné povaze manželství a s tím související jeho absolutní nerozlučitelnost.13

10

Quarto

concilio

lateranese.

Dostupné

online

z

<http://www.totustuustools.net/concili/lateran4.htm> [cit. 10-2-2017].
11

KADLECOVÁ, Marta, Karel SCHELLE, Renata VESELÁ a Eduard VLČEK. Dějiny českého soukromého

práva. Plzeň: Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-041-3. s. 125
12

Ibid. s. 126

13

ŠMÍD, Ondřej a Renáta ŠÍNOVÁ. Rozvod manželství. Praha: Leges, 2013. Teoretik. ISBN 978-80-

87576-66-3. s. 19
11

V českých zemích můžeme za první zásah do „monopolu církve na věci manželské“
považovat až tereziánská nařízení z let 1753 a 175614, respektive josefinský manželský
patent č. 117/1783 Sb. z. ř., který sehrál zásadní roli v přesunu rozhodování záležitostí
manželského práva z rukou církve do světské moci. Patent zrušil církevní jurisdikci
v manželských sporech a přenesl ji na státní soudy. Hmotněprávní úprava se však nijak
dramaticky nezměnila a změny, které proběhly, se týkaly především otázky vyznání.
Katolíkům nebylo povoleno manželství rozloučit a byla zachována myšlenka „rozvodu
od stolu a lože“, zatímco evangelíkům patent skýtal možnost rozluky. Josefínská reforma
tedy jistě byla významným krokem kupředu, avšak způsobila mnoho nejasností ohledně
rozdělení kompetencí mezi stát a církev. 15
Co se týče vývoje práva na Apeninském poloostrově, není nesnadné uhádnout,
že situace byla, vlivem geopolitického uspořádání na tomto území, poměrně složitá. Po
rozpadu západořímské říše v roce 476 nastal na Apeninském poloostrově doslova chaos.
Barbarské nájezdy ze severu zapříčinily roztříštění obrovského území na mnoho menších
celků a s ním přišla i roztříštěnost práva. Relikty římského práva se začaly mísit s právem
nově příchozích národů a tato situace se zachovala prakticky až do období Risorgimenta.
Zmapovat právní vývoj v jednotlivých, následně vzniknuvších, knížectvích, republikách
a vévodstvích by bylo úkolem značně nesnadným, obzvlášť proto, že mocenské vlivy se
často měnily. Jednotícím faktorem se však, podobně jako v popisu událostí na našem území,
stala církev.
V polovině 16. století, kdy, jak již bylo řečeno, Tridentský koncil prohlásil svou
hegemonii v otázkách manželství, se tato moc stala prakticky absolutní. Snahy o reformaci
na Apeninském poloostrově nikdy neslavily výraznější úspěch, a tak se manželské právo
na území, v drtivé většině katolickém, stalo monopolem církve.
Situace se změnila v roce 1783, kdy se dějiny našich zemí prolnuly s dějinami
Lombardie. Území v tu chvíli ovládal rod Habsbursko-Lotrinský a patent Josefa II.
o manželství začal platit i tady. Připomeňme, jen pro zajímavost, že Lombardie obecně
se v této době stala jakousi přirozenoprávní „baštou“ na Apeninském poloostrově, vždyť
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právě tady Cesare Beccaria napsal v roce 1763 svůj spis Dei delitti e delle pene (O Zločinech
a trestech) a na jeho základě byla v roce 1786, za vlády Leopolda II., vydána Leopoldina,
trestní zákoník, který jako první na světě zakazoval trest smrti.
Institut rozvodu můžeme na Apeninském poloostrově poprvé zaznamenat v roce
1796 v Piemontu, území ovládaném rodem Savojských, kdy v nově vzniklé piemontské
republice jurisdikce rozvodů připadla do rukou prefekta provincie. Rozvod manželství bylo
možné prohlásit vždy, kdy byly dány důvody pro alespoň dvouletou odluku a manželství
bylo bezdětné. 16

1. 3 Nové kodifikace
18. a 19. století jsou revolučním obdobím, kdy se do popředí dostává přirozenoprávní
koncepce a vliv církve tak pomalu ustupuje do pozadí. Začínají vznikat velké evropské
kodifikace a výjimkou není ani rodinné právo společně s úpravou rozvodu.

1. 3. 1 ABGB
Vrcholem kodifikace soukromého práva na našem území se bezesporu stal zákoník
vydaný v roce 1811 pod názvem Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, jinak též Obecný
zákoník občanský, účinný na našem území od roku 1812. V části věnované osobním právům
bylo zařazeno také právo rodinné jako nedílná součást soukromého práva, avšak rozlišovalo
se mezi právem rodinným a právem manželským.

17

Pro úplnost dodejme snad jen malou jazykovou poznámku, a to, že obecný občanský
zákoník užíval dva pojmy, které se ve svém významu zásadně liší od dnešní terminologie.
Rozvod tak, jak pojem užíváme dnes, označoval zákoník za rozluku (Trennung der Ehe),
zatímco jako rozvod označuje odluku (Scheidung noc Tich und Bett, rozvod od stolu a lože)
tedy to, co dnešní italský občanský zákoník označuje pojmem separazione, čemuž bude
pozornost věnována v následujících kapitolách.18
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Přestože úprava manželského a rodinného práva i nadále vycházela z práva
kanonického, dodržování pravidel bylo pod dohledem státu a ne církve. Uzavření manželství
koncipoval jako smlouvu (povšimněme si odklonu od pojetí manželství jakožto svátosti
a jeho nahrazení „pouhou“ smlouvou), na jejímž základě vznikl nerovnoprávný svazek dvou
osob, tedy patriarchální model rodiny byl zachován i zde. 19
Co se týká zániku manželství, ani v této moderní kodifikaci nedošlo k odklonu
od původních pravidel nastolených katolickým náboženstvím – manželství, kromě smrti
či prohlášení za mrtvého, potažmo prohlášením neplatnosti, mohlo být ukončeno rozlukou,
což však neplatilo bez dalšího pro katolíky. I nadále právo volilo cestu povolení rozvodu od
stolu a lože, ne však právního zániku manželství. Některé změny oproti josefínskému
patentu však přeci jen nastaly. Jedna z nich, ač nám nemusí připadat příliš významná,
se týkala opětovného uzavření sňatku rozvedené osoby evangelického vyznání. Ta, na rozdíl
od katolíka, mohla nový sňatek po rozvodu manželství uzavřít. 20
V roce 1855 byl podepsán konkordát s Vatikánem. Tento se jeví na první pohled
poněkud zpátečnický, neboť přenesl řešení všech manželských věcí opět na církev,
následoval patent z roku 185721, který zrušil platnost manželského občanského práva
pro katolíky úplně. Návrat ke středověkému právu v tomto případě jasně vystoupil
do popředí i z hlediska procesního. Řízení ve věcech manželských bylo vedeno v latině
a písemně, zásada volného hodnocení důkazů byla taktéž pošlapána. Konkordát byl v roce
1870 zrušen, překvapivě, ze strany papeže, pro porušování ze strany rakouského státu
a situace se prakticky vrátila do podoby představené patentem Josefa II. v roce 1783.22

1. 3. 2 Codice Civile 1865
Ve letech 1805 až 1814 bylo v severní části Apeninského poloostrova vyhlášeno
Italské království (původně Cisalpinská a následně Italská republika byla korunováním
Napoleona na císaře přetvořena na království, jejímž králem se nestal nikdo menší než sám
19
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Napoleon). Také jižní část poloostrova se ocitla pod francouzskou nadvládou, když byl
do Neapolského království dosazen Joachim Murat jako neapolský král. V období restaurace
se potom geopolitická situace vrátila, více méně, do původního stavu, avšak sjednocujícím
faktorem, projevujícím se v následnému Risorgimentu, se stalo dědictví Napoleonovo, Code
Civil.23
Francouzský občanský zákoník rozvod připouštěl z taxativně vymezených důvodů,
po návratu ke starým pořádkům ale proběhl i návrat k původní, kanonické podobě
manželského práva. Dějiny práva na našem území a na území Apeninského poloostrova
se opět prolnuly na území Lombardie, kde vstoupil v platnost ABGB v roce 1816.
Situace se zcela změnila s nástupem Risorgimenta a sjednocováním Itálie
v šedesátých letech 19. století. V roce 1865 byl vydán Codice Civile del 1865, podle svého
tvůrce někdy též nazývaný Codice Pisanelli, který kopíroval strukturu právě napoleonského
Code Civil.
Codice Pisanelli však neobsahoval úpravu rozvodu, což je logické. Nově vzniklé
Italské království, byť samostatný stát, bylo od svého počátku velmi silně ovlivněno
katolickým vyznáním drtivé většiny svých obyvatel, přestože vzniklo s myšlenko naprosto
sekulárního státu. Špatné vztahy politické reprezentace a církve se po připojení Říma v roce
1870 ještě vyostřily. Převažující katolické smýšlení obyvatelstva silně kontrastuje s faktem,
že nový Codice Civile, po francouzském vzoru, uznával pouze civilní sňatek a uzavření
církevního sňatku mohlo následovat až jako doplňující forma po něm. 24
První z návrhů na rozvod přišel v roce 1878 ze strany poslance Salvatora Morelliho,
bez úspěchu, avšak hned o dva roky později svůj návrh zopakoval – opět s negativním
výsledkem. Po jeho smrti se návrhy na začlenění institutu rozvodu do italského právního
řádu opakovaly, první větší úspěch zaznamenaly snahy až na samém počátku dvacátého
století. Vláda Giuseppe Zanardelliho představila návrh zákona, který předpokládal rozvod
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v případech cizoložství či odsouzení za těžké zločiny, ale i tady byla porážka zdrcující –
400 negativních stanovisek proti 13 kladným. 25
Diskuze o rozvodu byla ukončena definitivně za Mussoliniho režimu. Lateránské
pakty z roku 1929 ve svém článku 34 jasně stanovily, že „Italský stát, chtě vrátit institutu
manželství, které je základem rodiny, důstojnost v souladu s katolickou tradicí svého lidu,
přiznává svátosti manželství, upravenému kanonickým právem, občanskoprávní účinky.“26
Manželství jakožto svátost tedy nemohlo být rozloučeno jiným aktem než aktem
náboženským. Otázka rozvodu byla tak na dlouhých 34 let odložena.

1. 4 Rozvod v moderním státě
Zatímco až do druhé poloviny 19. století bylo možné mezi situací na našem území
a situací na Apeninském poloostrově vysledovat prolínající se právní úpravy, ať už vlivem
působení církve, či politického uspořádání Evropy, se vznikem nových států, Italského státu
a Československé republiky, se tato linka vytrácí.

1. 4. 1 Situace v Československu
Po vzniku Československa byla tzv. recepční normou27 v roce 1918 převzata veškerá
právní úprava týkající se rodiny a manželství z dob Rakouska-Uherska. Novelizace, kterou
se zavázali tehdejší zákonodárci zpracovat, se ukázala být procesem poměrně
komplikovaným, kompromisu mezi státem a církví však bylo dosaženo v podobě novely
zákona č. 320/1919 Sb. z 22. května.
Tato novela zavedla nejen fakultativní civilní sňatek, ale také manželskou rozluku
jako jeden ze způsobů zrušení manželství za života manželů. Jurisdikce v této oblasti
připadla obecným soudům. Tato velmi moderní úprava jako by předjala vývoj, který byl

25

UNGARI, Paolo. Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1942). Nuova ed. Bologna: Il Mulino,

2002. ISBN 8815084215. s. 177 a násl.
26

Vlastní překlad, v originále „Lo Stato italiano, volendo ridonare all’istituto del matrimonio, che è
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dovršen v Itálii až v sedmdesátých letech dvacátého století, tedy sekularizaci institutu
manželství. 28
Novela 320/1919 dělila důvody rozluky manželství na absolutní a relativní, rozloučit
bylo možné jakékoliv manželství, podmínka náboženská tedy v tuto chvíli již vymizela,
avšak důvody rozluky byly taxativně vymezeny. Mezi takové patřilo cizoložství, neznámý
pobyt jednoho z manželů, ukládání o život druhého z manželů, těžká duševní degenerace,
hysterie, pijáctví a v neposlední řadě nepřekonatelný odpor.29 Možnost rozluky, kdy by soud
nezjišťoval příčiny rozvratu manželství, připuštěna nebyla. Pro rozluku z důvodu
nepřekonatelného odporu se vyžadovalo souhlasné stanovisko obou manželů, jeho
důsledkem musela být nemožnost dále setrvat v manželském svazku. 30
Ve chvíli, kdy bylo manželství soudně rozvedeno, každý z manželů mohl následně
žalovat o rozluku pro nepřekonatelný odpor, i tento krok však musel pro své uskutečnění
splňovat určité podmínky, jako například uplynutí jednoho roku od rozvodu, kdy manželé
neobnovili své soužití. Pokud uplynuly roky tři, tvrzený nepřekonatelný odpor
se presumoval bez dalšího a soud byl povinen manželství rozloučit.31
Nebylo by však rozumné hovořit o rozlukovém zákoně pouze v superlativech.
Novela totiž i nadále uchovala stávající dualismus mezi Českem a Slovenskem, ustanovení
o rozluce pro Slovensko neplatila. Snaha o revizi a následnou novou kodifikaci občanského
práva byla přerušena událostmi druhé světové války. 32
Během období Protektorátu bylo Výnosem vůdce a říšského kancléře německé
obyvatelstvo prohlášeno za německé státní příslušníky, a tudíž se na ně aplikovalo německé
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právo.33 Historicky významné Norimberské zákony ponechme pro účely našeho tématu
institutu rozvodu pro tuto chvíli stranou, neboť v jeho otázkách se v tomto období
dramatické změny neodehrály, na rozdíl od otázky možnosti uzavírání manželství mezi
občany patřícími, dle zákona, k odlišné rase.
V roce 1949 byl v rámci tzv. právnické dvouletky přijat zákon č. 265/1949 Sb.,
o právu rodinném, účinný od 1. 1. 1950. Tento zákon přinesl obligatorní civilní sňatek,
zrovnoprávnil muže a ženu v manželském svazku. Právní úprava rodinných vztahů byla
zákonodárcem oddělena od občanského zákoníku. Tento zákoník poprvé odstranil jakousi
dvoufázovost rozvodu (tak, jak je stále patrná v italském právu, viz dále), institut rozvodu
a rozluky byl nahrazen jednoduše rozvodem. Ukončení manželského soužití podle tohoto
zákona bylo trvalé a přinášelo možnost nového sňatku pro oba z manželů. Důvod pro rozvod
byl jediný: hluboký a trvalý rozvrat manželství 34. Tento pojem však ani tentokrát nebyl
zákonem definován a jeho bližší určení proto musela přinést až následná judikatura, která,
mimo jiné, dovodila jako příčinu rozvratu manželství i rozdílné politické smýšlení a postoj
k lidově demokratickému zřízení. 35
Zákon o právu rodinném byl několikrát novelizován, v otázkách rozvodu především
novelou z roku 1955. V roce 1963 však byl nahrazen zákonem o rodině, vydaným pod číslem
94/1963 Sb. Ten navázal ve své koncepci na předchozí právní úpravu, avšak ve svém §24
opustil princip zavinění. Soudy sice i nadále zjišťovaly příčiny rozvratu manželství, avšak
formálně od výroku o vině při rozhodnutí ustoupily. Součástí rozhodnutí o rozvodu
manželství bylo i rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí manželů. Zákon byl
novelizován v roce 1982, novela se však otázek rozvodu prakticky nedotkl.36
Socialistická doktrína odmítla pojetí manželství jako smluvního vztahu, z čehož
následně pramenil problém zrušení manželství pouhým souhlasem osob. Společenský
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rozměr rodiny a manželství jako takového, jehož hlavním cílem bylo naplnit hospodářskou
funkci, převažoval. 37
V roce 1992 novelizace zákona o rodině přinesla opět možnost uzavírat sňatek před
církevním orgánem, co opět otevřelo otázku rozvodu a rozluky v takto uzavřených
manželstvích. Další novela potom v roce 1998 přinesla ustanovení §24a zákona o rodině,
které zavedlo tzv. „rozvod bez zjišťování příčin rozvratu“38

1. 4. 2 Situace v Itálii
Referendem z 2. června 1946 se zrodila nová Italská republika, nový moderní stát,
jehož obyvatelům však stále nebylo přiznáno právo platně uzavřený sňatek zákonně
rozloučit. Se svým požadavkem se sice mohli obrátit na církevní soud (tzv. Tribunál římské
roty), případně se nechat rozvést v zemi, která rozvod umožňovala (typicky San Marino),
ostatní, kteří nehodlali tuto proceduru podstoupit, se museli smířit s jakousi diskriminací
nejen svou, ale také dětí narozených mimo původní manželství. 39
V roce 1954 sice jeden z poslanců opět vystoupil s návrhem zákona na tzv. malý
rozvod (piccolo divorzio), z důvodů jako je odsouzení k dlouho trvajícímu trestu, v případě
úkladů o život druhého z manželů, duševně chorých apod. (všimněme si, že důvody zde
vymezené v padesátých letech dvacátého století, se shodovaly s důvody uvedenými
v zákoně č. 320/1919 Sb., který byl na našem území účinný o více než třicet let dříve). Návrh
však byl rezolutně odmítnut ještě před prvním projednáním. 40
V šedesátých letech se diskuze pomalu začala dávat znovu do pohybu, v roce 1969
vznikla Lega italiana per il divorzio (Italská liga pro rozvod), názory z masových
demonstrací se přelily i do politických kuloárů a začala téměř nátlaková lobby
na představitele sekulárních stran, včetně italských komunistů.
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Rozvod byl poprvé v italském právním řádu představen 1. prosince 1970. Poprvé
v jeho historii, byť proti silné nevoli křesťanských demokratů i monarchistů, byla díky
levicovým stranám obyvatelům Itálie dána možnost dát zaniknout manželství za života obou
manželů. Pod číslem 898 zákon známý také jako „zákon Fortuna-Baslini“ se, byť schválený
a vyhlášený, stal trnem v oku všem pravicovým stranám, které jen o chvíli později schválily
zákon o referendu.
Tzv. antidivorzisti začali organizovat již v lednu 1971 referendum o zrušení zákona
o rozvodu (referendum abrogativo). Kasační soud, který je v Itálii příslušný k rozhodování
o vyhlášení referenda, byl zprvu poněkud rozpačitý rozhodnout v tak závažné věci, avšak
více než milion tři sta tisíc podpisů na podporu zrušení rozvodu rozhodlo a referendum tak
bylo vyhlášeno. 12. května 1974, s účastí téměř devadesátiprocentní, byl zákon o rozvodu
ponechán v platnosti 60 % kladnými hlasy proti 40 % záporných.41
Zákon byl několikrát novelizován, o jeho poslední novelizaci bude ještě řeč dále,
připomeňme však například významnou novelu č. 74 z roku 1987. Zákon o rozvodu totiž
poměrně složitě definoval podmínky pro dosažení rozhodnutí o rozvodu manželství, tedy
povinnou odlukou manželů, která byla původně stanovena na pět let. Tato novela potřebnou
dobu zkrátila na tři roky a řízení o odluce a rozvodu umožnil spojit zjednodušeně
pod společný návrh (tento model se znovu změnit v roce 2006 a řízení byla znovu rozdělena).
Zákon č. 55/2015 významně zkrátil „čekací“ doby na rozvod. Povinná odluka byla
zkrácena na jeden rok v případě soudní odluky a šest měsíců v případě odluky dohodou,
čímž se úprava rozvodu konečně přiblížila moderním evropským modelům.
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2 ROZVOD Z POHLEDU HMOTNÉHO PRÁVA
Občanský zákoník z roku 2012 přinesl opětovné začlenění institutu manželství
a rozvodu do obecného občanského práva. Ustanovení §655 uvádí, že „manželství je trvalý
svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon“ a dále potom uvádí
demonstrativně účely takového svazku. Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb. (dále jen
občanský zákoník) říká, že nejde o definici manželství, ale o stanovení toho, co je pro
podstatu manželství charakteristické. Dále manželství označuje za trvalý svazek dvou osob
různého pohlaví, který vznikl způsobem stanoveným zákonem závazně.42 Zákoník
se tak opět vyhýbá označení manželského svazku jako smlouvy, avšak není pravděpodobně
možné jej za nic jiného než smlouvu považovat, je-li uzavíráno souhlasným projevem vůle.43
Článek 149 Královského dekretu č. 262 ze 16. března 1942 (dále jen Codice Civile)
ve svém původním znění uváděl, že „manželství nezaniká jinak než smrtí jednoho
z manželů“44. Princip nerozlučitelnost manželství byl narušen, jak již bylo popsáno, až
v sedmdesátých letech minulého století zákonem č. 898/1970, upravujícím případy zániku
manželství (dále jen „zákon o rozvodu“) a představil tak poprvé institut rozvodu v jednotném
Italském moderním státě. Na jeho základě byl čl. 149 Codice Civile upraven, tak, že nyní
zní: „Manželství zaniká smrtí jednoho z manželů a v dalších případech předvídaných
zákonem.“45
Historický exkurz nám jasně ukázal, že cesta ke smíření se italských občanů
s možností rozvodu byla dlouhá a komplikovaná. Mnoho z nich se domnívalo, že teoretická
možnost rozvodu by zapříčinila pokles vážnosti institutu manželství, jeho charakter by byl
spíše dočasný a prchavý – není se čemu divit, v zemi tak silně ovlivněné římsko-katolickou
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církví jako je Itálie.46 Článek 108 Codice Civile však tuto možnost rezolutně zamítá,
když říká, že uzavírají-li snoubenci sňatek, činí tak bezpodmínečně (manželství uzavřené
s podmínkou by bylo neplatné).
Rodinnému právu je věnována v občanském zákoníku druhá část, rozvod manželství
je pak upraven v jejím pátém díle, systematicky jako jedna z možností zániku manželství.
Zatímco zákon stanoví, že manželství zaniká jen z důvodů stanovených zákonem, v tomto
díle je řeč pouze o rozvodu manželství. Jiný způsob zániku manželství najdeme v §29
při změně pohlaví jednoho z manželů, je možné dovodit i jiné způsoby zániku manželství,
jako je smrt či prohlášení za mrtvého.
Stejně jako definici manželství, občanský zákoník neosahuje ani definici institutu
rozvodu. Důvodová zpráva však v tomto případě shodně mlčí a hovoří pouze o tom,
že rozvod je jediným způsobem zániku manželství za života obou manželů. Nutno dodat, že
ani zákon o rodině z roku 1963 definici rozvodu neobsahoval a ve svém úvodním ustanovení,
stejně jako občanský zákoník, přistupoval přímo k podmínkám rozvodu. K definování
pojmu rozvod si tak musíme přizvat právní teorii. Jednou z možných definic budiž
následující slova:
„Institut rozvodu lze vymezit jako právní nástroj umožňující zrušení stavu (poměru)
manželství za života manželů.“47
Jak již bylo řečeno, rozvod je jen jedním ze způsobu zániku manželství, avšak
je jediným způsobem jeho ukončení, při němž se předpokládá, že oba manželé i nadále žijí
(výjimkou je výše zmíněná změna pohlaví). Prohlášení za mrtvého, upravené společně
s domněnkou smrti v §71 a následujících, totiž sice způsobuje zánik manželství, avšak
především z důvodu dodržení právní jistoty pro případy, že se domněnka ukáže jako
neopodstatněná. Prohlášení neplatnosti manželství není, podle důvodové zprávy, způsobem
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zániku manželství a ani jeho zrušením, neboť takové manželství se považuje za
neuzavřené.48
Dodejme ještě na okraj, že občanský zákoník hovoří pouze o tom, že manželství
„může být rozvedeno…“, avšak až v §756 uvádí, že „soud, který rozhoduje o rozvodu
manželství, zjišťuje existenci rozvratu“, tedy podmínky rozvodu. Že je rozhodnutí o rozvodu
svěřeno právě soudu je řečeno prakticky pouze mimoděk v rámci jednoho z ustanovení.
Odpověď na to, proč se zákon blíže, a především samostatně, nezabývá tím, kdo rozhoduje
o rozvodu manželství, najdeme opět v důvodové zprávě k občanskému zákoníku,
kde je řečeno, že „není nutné uvádět, že rozhoduje soud, neboť o statusové věci manželů
nikdo jiný rozhodovat nemůže.“49
V Itálii lze manželství uzavřít trojím způsobem, resp. existují tři druhy manželství,
tedy manželství civilní (uzavřené před matrikářem), kanonické manželství (uzavřené před
katolickým duchovním) a konkordátní manželství (uzavřené před katolickým duchovním,
ale přeneseném do státní matriky). 50 A právě na způsobu uzavření manželství závisí způsob,
respektive charakter rozvodu. Rozvod má v italském právním řádu dvojí úlohu: jednou
z nich je zánik manželství z hlediska občanského práva, druhou je, v případě kanonického
(a konkordátního) manželství zánik občanských účinků církevního sňatku. Jde však pouze
o terminologickou (a snad i morální) záležitost, neboť faktické účinky jsou stejné. 51
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2. 1 Předpoklady rozvodu a rozvodové důvody
Na rozdíl od četných rozvodových důvodů, které zákony obsahovaly v minulosti,
jak bylo podrobně popsáno v předchozí kapitole, hovoří občanský zákoník pouze o jediném
rozvodovém důvodu, tedy kvalifikovaném rozvratu manželství. Tento je definován jako
„hluboký, trvalý a nenapravitelný“, přičemž obnovu soužití manželů nelze očekávat. Jako
hluboký je rozvrat definován tehdy, pokud souvisí se samotnou podstatou manželství, tedy
manželé spolu jako manželé nežijí. Takový stav musí trvat delší dobu, aby rozvrat naplňoval
znak trvalosti, tedy alespoň šest měsíců 52
O tom, zda takový rozvrat je či není, rozhoduje dle §756 soud společně
se zjišťováním příčin rozvratu.
Situace v Itálii je však o něco komplikovanější. Podle zákona o rozvodu prohlašuje
soud manželství za rozvedené po tom, co se neúspěšně pokusil o smíření manželů podle
čl. 4 téhož zákona. Rozvod je tedy v italském právním řádu procesním aktem, který
se koncentruje v závěru učiněném soudcem v řízení ad hoc.53 Italská doktrína však na rozdíl
od české úpravy činí rozdíl mezi důvody rozvodu a předpoklady pro rozvod (tuto situaci lze
vysvětlit tím, že český právní řád hovoří jen a pouze o jednom, tedy kvalifikovaném rozvratu
manželství). A tak italské soudy zjišťují nejprve, jsou-li na místě předpoklady a až následně
zjišťují konkrétní důvod rozvratu manželství.
Předpoklady pro rozvod uvádí italský zákonodárce dva: zánik duchovního i
hmotného společenství mezi manžely (comunione spirituale e materiale tra i coniugi) a
existence jednoho z taxativně vymezených důvodů pro rozvod. První z nich znamená nevoli
dále setrvávat v manželském svazku, zánik adfectio coniugalis. Proces rozvodu manželství
potom spočívá ve zjišťování, jestli tato vůle je či není a jestli je či není obnovitelná (podobně
jako jestli je či není očekávatelné obnovení již jednou rozvrácené soužití manželů v českém
právním řádu). Druhým předpokladem je existence jednoho z důvodů, o kterých bude
pojednáno detailně dále.
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Předpoklady musí být naplněny oba kumulativně, pokud jeden z nich chybí
(především chybí-li jeden z taxativních důvodů pro rozvod), nelze manželství rozvést, tedy
nestačí pouhý rozvrat manželství a nemožnost jeho smíření. 54 Důvod rozvodu podle
občanského zákoníku bychom podřadili spíše pod první z předpokladů pro rozvod v italské
úpravě, myšlenka taxativního výčtu rozvodových důvodů byla v našich podmínkách,
jak bylo popsáno, opuštěna, zatímco v italské úpravě přetrvává dodnes.
Od předpokladů rozvodu je tedy v zásadě třeba odlišit rozvodové důvody. Jejich
taxativní výčet najdeme v zákoně o rozvodu v článku 3. Je jich celkem 8 (resp. 11, pokud
budeme počítat čtyři pododdíly prvního důvodu) a pro naší lepší orientaci je rozdělme, stejně
jako italští teoretikové, na důvody konfliktní (cause conflittuali) a nekonfliktní (cause
non conflittuali), přičemž jednomu z nekonfliktních, odluce, bude věnována pozornost zcela
samostatně, neboť složitost u nás nepoužívaného institutu odluky je třeba v kontextu
italského rozvodu vysvětlit.

2. 1. 1 Konfliktní důvody
Cause conflittuali se zakládají na rozporu mezi manžely, který je způsoben
protiprávním jednáním jednoho z nich. Řadíme sem níže popsané důvody, které spojují tři
základní společné prvky: existence trestněprávního pravomocného odsouzení jednoho
z manželů za trvání manželství, a to za činy spáchané před nebo po uzavření manželství,
dále potom nemožnost podat žádost o rozvod ze strany toho manžela, který byl odsouzen
za spoluúčast na trestném činu spáchaném druhým manželem, a konečně nemožnost podat
žádost o rozvod v případě obnovení soužití. Jeden typ důvodů se týká páchání trestné
činnosti, druhý rozvodu manželství, prohlášení manželství za neplatné nebo uzavření nového
sňatku v případech smíšených manželství mezi Italem a příslušníkem cizího státu.
První z důvodů této podskupiny je uveden v čl. 3 odst. 1 pod písmenem a) zákona
o rozvodu, odsouzení manžela na doživotí nebo k trestu odnětí svobody na dobu delší než
patnáct let za jeden úmyslný čin (nebo více). Existuje výjimka z výčtu úmyslných trestných
činů, a to na činy politické nebo spáchané z morálně a společensky omluvitelných pohnutek.
Druhý důvod, který najdeme pod písmenem b) téhož ustanovení, je novější, neboť
se ve světle čl. 609bis Codice penale týká trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální
oblasti včetně trestných činů spojených s prostitucí. Jedná se konkrétně o dokonané trestné
54
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činy incestu, znásilnění, kuplířství a trestných činů obdobných. Důvodem pro rozvod je
nejen vykonaná soulož mezi příbuznými, ale také incestní vztah jako takový, navíc
i v případě, že byl jeden z manželů v této věci osvobozen pro nedostatek „veřejného
skandálu“ (pubblico scandalo je jednou z podmínek pro kvalifikaci incestu jako trestného
činu).
Písmeno c) zahrnuje úmyslné trestné činy proti životu druhého z manželů nebo proti
jejich dětem, přičemž takový trestný čin nemusel být dokonán, postačí pouhý pokus
či dokonce úmysl. Pod písmenem d) najdeme v čl. 3 zákona o rozvodu trestné činy proti
„osobní bezpečnosti“, porušení povinností rodinné péče a podobně.
Posledním důvodem je prohlášení manželství za neplatné nebo prohlášení rozvodu,
přičemž obě rozhodnutí proběhla v zahraničí, stejně jako nový sňatek uzavřený manželem,
který je cizím státním příslušníkem. Tento důvod najdeme v čl. 3, odst. 2 pod písmenem e)
a jedná se o případy, které vytvářejí konflikt mezi zájmem manžela, který se jednostranně
„vzdal“ manželského svazku, a zájmem druhého manžela, který je v něm i nadále „svázán“.
Je nutné, aby ten z manželů, který svazek porušil, byl cizincem, případě apatridou.55 Ten
manžel, který je italským občanem a chce dát zaniknout manželství, si může vybrat ze dvou
možností. Buď podá žádost o rozvod v Itálii, a tak vlastně požádá o „nový“ rozvod
na základě rozvodu už proběhlého v zahraničí, anebo požádá o uznání zahraničního
rozhodnutí italským soudem. Ve druhém případě bude mít cizí rozsudek účinky i v Itálii.
I tady ovšem nastává problém rigidního a komplikovaného italského zákona o rozvodu,
neboť soud může prohlásit účinky cizího pravomocného rozhodnutí v Itálii pouze za
předpokladu, že se důvody v něm uvedené shodují s některým z důvodů, který vyžaduje
italský právní řád pro rozvod manželství. 56
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2. 1. 2 Nekonfliktní důvody
Druhým typem důvodů, alespoň v členění pro účely této práce, jsou cause non
conflittuali. Tyto zapříčiňují zánik manželství kvůli zániku duchovního a hmotného
společenství manželů a nejsou spojeny s žádnou konfliktní situací mezi nimi.
První z nich je manželská odluka, která trvala nejméně jeden rok (resp. půl roku),
o této ale bude detailněji pojednáno dále, neboť jde o fenomén našim právním podmínkám
zcela cizí, a proto by bylo vhodné jej poněkud detailněji popsat se všemi okolnostmi, které
se k němu pojí.
Přistupme tedy rovnou ke druhému důvodu, a to nenaplnění manželství (čl. 3,
odst. 2 písm. f) zákona o rozvodu) čili neuskutečňující se sexuální život mezi manžely.
Uvádění tohoto důvodu v návrhu na rozvod je z pochopitelných důvodů spíše výjimečné, a
to především u manželství civilních, jelikož neodpovídá etickým ani ideologickým
předpokladům, na kterých stojí právní řád Itálie. 57 Příčiny nenaplnění manželství nejsou
podstatné, jde o objektivní důvod pro rozvod, který nijak nesouvisí s tím, jestli manželé před
uzavřením sňatku věděli či nevěděli, že manželství ze strany jednoho z nich nebude
a nemůže být naplněno. Italská doktrína jde dokonce tak daleko, že rozlišuje mezi copula
perfecta a copula imperfecta, přičemž pro naplnění důvodu o nenaplnění manželství je
způsobilá pouze druhá z nich, avšak tuto diskuzi ponechme stranou s tím, že jde spíše
o zajímavost, která se však v praxi uplatňuje naprosto minimálně. 58 Dodejme však, že soudce
může při zjišťování, jestli bylo manželství naplněno či nikoliv, využít velké škály prostředků
ke zjištění relevantních informací, včetně panenství manželky, a to i za pomoci výslechu
svědků.59
Přestože je otázka etiky a morálky při zjišťování (ne)naplnění manželství úpměrně
kuriózní, především v našich právních podmínkách, kde se celkově tento důvod může jevit
jako velmi zastaralý a nemoderní, přistupme k dalšímu, poslednímu důvodu pro rozvod
manželství, který článek 3 zákona o rozvodu uvádí. Je jím změna pohlaví jednoho z manželů,
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kterou umožňuje zákon č. 164/1982, resp. pravomocný rozsudek o změně pohlaví.
Z původního znění zákona vyplývalo, na základě myšlenky, že manželství osob stejného
pohlaví je nepřípustné, že společně s rozsudkem o změně pohlaví se automaticky rozlučuje
trvající manželství. Nové světlo do problému přineslo rozhodnutí Corte di Cassazione z roku
201260, které, mimo jiné, uvedlo, že manželství při změně pohlaví nezaniká automaticky, ale
vyžaduje se rozhodnutí soudu o rozvodu. Pokud tedy při změně pohlaví žádný z manželů
nepodá návrh na rozvod manželství, toto zůstane právně platné i po pravomocném
rozhodnutí soudu o změně pohlaví jednoho z manželů. Rozhodnutí Corte di Cassazione
potvrdil i Corte Costituzionale v roce 2014, když ve svém nálezu uvedl, že ustanovení
italského právního řádu, která upravují automatický zánik manželství v důsledku změny
pohlaví jednoho z manželů, jsou neústavní, pokud nedovolují manželům samotným
(po zániku manželství) udržet naživu partnerský vztah upravený právem, tedy v jiném druhu
svazku, než je manželství. 61 Právě toto snad otevřelo cestu k právní úpravě soužití
homosexuálních párů, která vyvrcholila právě v roce 2016, kdy byl italský právní řád
obohacen o zákon č. 76 z 20. května 2016, známý spíše pod názvem Legge Cirinnà. 62
Rozhodnutí Corte di Cassazione silně kontrastuje s českou právní úpravou, neboť
občanský zákoník v §29 spojuje zánik manželství se změnou pohlaví automaticky,
bez nutnosti zásahu soudu. Na závěr ještě dejme prostor malé úvaze. Pro vyslovení rozsudku
o rozvodu manželství je nutné naplnit dva předpoklady: rozvrat manželství a důvod pro tento
rozvrat. Je-li naplněn důvod rozvratu v podobě změny pohlaví jednoho z manželů,
je vhodné, aby soud dále zjišťoval přítomnost rozvratu duchovního a hmotného
společenství? Není změna pohlaví sama o sobě dostatečným důkazem pro chybějící
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Jedná se o revoluční počin italských zákonodárců a Itálie se díky němu stala 27. zemí EU, která
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dětí homosexuálními páry, byť jen dětí druhého partnera), přesto je zákon v katolické zemi jako je
Itálie možnost považovat za veliký úspěch. Více k tomuto tématu viz např. ADONOPOULOS, Giulia.
Unioni Civili: cosa dice la legge Cirinnà? Testo completo e novità. [12-5-2016] Dostupné online z
<https://www.forexinfo.it/Unioni-Civili-decreto-Cirinna-testo-legge-punti-importanti> [cit. 19-22017]
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duchovní i hmotné (i ve smyslu tělesné) harmonie? Odpověď na tuto otázku bude muset
pravděpodobně přinést rozhodovací praxe, ale lze připustit i situaci, že zůstane pouze
u teoretických spekulací, neboť v obecné rovině bude s největší pravděpodobností i nadále
málo takových případů, kdy by transsexuální pár nezvolil buď cestu rozvodu bez zjišťování
příčin, anebo alespoň jiný rozvodový důvod, například níže popsanou odluku.

2. 1. 3 Manželská odluka
Článek 3 odst. 2 písm. b) obsahuje poslední z osmi rozvodových důvodů, kterým
je odluka (separazione). Statisticky se jedná o nejčastěji uváděný důvod v návrhu na rozvod
manželství63, protože právě tento přímo a neoddiskutovatelně prokazuje neexistenci
společného života dohromady s nenaplňováním manželství.
Codice Civile (manželská odluka je upravena právě zde v čl. 150 a násl., ne v zákoně
o rozvodu) se, stejně jako zákon o rozvodu nebo občanský zákoník v případě rozvodu,
definici odluky vyhýbá a přistupuje přímo k rozlišení jejích druhů. Je tedy možné
konstatovat, že odluka je způsob nápravy, kterou zákonodárce umožňuje manželům ukončit
nefungující soužití, které se stalo neúnosným nebo škodlivým pro děti, o které pečují. 64
Zákon potom stanoví, že odluka je buď soudní, anebo konsensuální.
Původní koncepce soudní odluky byla vystavěna na vině jednoho z manželů
na rozvratu manželství a soudce byl povolán k tomu, aby tento existující rozpor zhodnotil.
V aktuálním pojetí bylo hledisko viny opuštěno a rozdíl mezi dvěma druhy odluky dlí
v intenzitě zásahu ze strany soudu. Soudní odluka vzniká rozhodnutím soudu, konsenzuální
dohodou manželů, ve které soud působí jen jako dozorce. Důležité je, že odluka neznamená
zánik manželství, ale pozastavuje jeho účinky v očekávání eventuálního smíření, nebo
rozvodu. Jde tedy o dočasnou situaci, ve které si manželé (oba manželé se i za trvání
separazione označují jako coniugi) zachovávají status manžela, ale nejsou povinni být
si vzájemně věrní a žit spolu v jedné domácnosti. Samozřejmě, že ne každá situace, za které
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manželé již nežijí spolu, je soudem schválená odluka – hovoří se tak potom o separazione
di fatto, faktické odluce.
Odluka je jakási provizorní situace, která však nevyhnutelně neznamená, že by
manželství vůle manželského soužití nemohla být obnovena, ale čím déle trvá, tím je vidina
návratu do původního stavu mizivější. Manželská odluka se přerušuje pouze v případě,
že se prokazatelně a na delší dobu obnoví původní „rodinné jádro“ (nucleo familiare), a to
jak v duchovní, tak hmotné rovině a obnoví se tedy také soužití včetně intimního vztahu,
který však není pouze příležitostný.65
Stav odloučení manželů musel, aby naplnil rozvodový důvod, dříve trvat alespoň po
dobu tří let (a to jak v případě soudní, tak v případě konsenzuální odluky).
Jak ale již bylo zmíněno, dne 22. dubna 2015 byl italským parlamentem konečně schválen
návrh zákona, který citelně zkracuje čekací dobu mezi odlukou a rozvodem a představil tak
tzv. „zkrácený rozvod“. 66 Zákon č. 55/2015 tedy zkracuje doby nutné pro rozvod manželství
na jeden rok v případě soudní odluky a na šest měsíců v případě konsenzuální odluky. Tato
doba se počítá od účasti na jednání před soudem, ve kterém se soudce pokusil o smíření
manželů (tedy ne od právní moci rozsudku, kterým soud prohlašuje manželství za odloučené,
sentenza di separazione, neboť tento způsob by v mnoha případech zapříčinil neúměrné
prodloužení „čekací doby“). Faktická odluka nemá na trvání soudní nebo konsenzuální
odluky vliv, tedy musí zde existovat prokazatelný zásah soudu, aby doba byla naplněna,
stejně tak manželé, kteří spolu nežijí a jsou tak ve stavu faktické odluky nemohou požádat
o rozvod z důvodu uvedeném v čl. 3 odst. 2 písmeno b).
Smíření manželů dává zaniknout stavu odluky a přerušuje tak spatium temporis
nutný pro prohlášení manželství za zaniklé. Pokud se po smíření manželé znovu rozhodnou
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s rozvody. Oproti roku 2014 totiž počet rozvodů manželství v Itálii narostl v roce 2015 o
neuvěřitelných 57 %. Více viz data Italského statistického úřadu ISTAT za rok 2015, dostupné online
z <https://www.istat.it>
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pro rozvod, je nutné dát uběhnout nové roční nebo půlroční době, doby z „první“ a „druhé“
odluky se nesčítají. 67

2. 2 Antidiskriminační klauzule
Významným prvkem, který český zákonodárce do ustanovení o rozvodu zahrnul, je
tzv. antidiskriminační klauzule 68, resp. proti-tvrdostní klauzule69. Tato slouží především
k ochraně nezletilého dítěte, tedy rozvod nesmí být v rozporu s jeho zájmem a nesmí mu být
způsobena újma. Zájem dítěte na zachování manželství může být dán důvody, které dovodila
judikatura a teorie, patří mezi ně například nemoc dítěte, která vyžaduje péči, a především
ekonomické zajištění obou rodičů. Takové důvody zjišťuje soud, a to buď přímo, anebo
nepřímo, tj. za přispění opatrovníka, který byl soudem dítěti ustanoven pro řízení o úpravě
poměrů rodičů a dětí.
Neméně významná je také ochrana toho z manželů, který se na rozvratu, tedy důvodu
pro rozvod, významně nepodílel, avšak rozvodem by mu mohla být přivozena zvlášť
závažná újma. Takový z manželů, který nemá zájem na rozvodu manželství, musí být
zákonem chráněn především z důvodu možné majetkové nebo osobní újmy. Soud proto
manželství nerozvede, existují-li objektivní okolnosti mimořádného charakteru (nemoc,
vysoký věk, pracovní nezpůsobilost a s ní spojená nemožnost vydělat si na dostatečné
zabezpečení sebe sama). Neznamená to však, že by takové okolnosti byly absolutní
překážkou rozvodu manželství, její trvání je omezeno na tři roky, kdy spolu manželé nežijí.
Zákon tedy stanoví tři podmínky pro aplikaci proti-tvrdostní klauzule: podíl, který má ten
který manžel na rozvratu manželství, hrozící zvlášť závažnou újmu a existenci mimořádných
okolností, které ospravedlňují zachování svazku.
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Při srovnání obou právních řádů dojdeme k závěru, že antidiskriminační klauzule je
výsadou výhradně českou. V zákoně o rozvodu totiž žádnou antidiskriminační klauzuli
nenajdeme, jeho dikce je velmi tvrdá a neohebná, ustanovení o naplnění výše popsaných
dvou předpokladů rozvodu je tedy kogentní.

2. 3 Zjišťování rozvratu soudem
Rozvrat manželství tak, jak je definován výše, se ne vždy presumuje, a proto musí
být soudem zjišťován. Pokud soud takový rozvrat nezjistí, manželství logicky nerozvede,
nutno však dodat, že takových případů je v praxi poměrně málo a obecně jsou případy,
kdy manželství není rozvedeno, vázány především na aplikaci výše zmíněné klauzule proti
tvrdosti. Soud se tedy zabývá nejen existencí rozvratu per se, ale také důvody, které k němu
vedly.
I v Itálii je úkolem soudu je shledat, existují-li předpoklady rozvodu a zároveň je-li
naplněn alespoň jeden z důvodů pro rozvod ve výčtu čl. 3 zákona o rozvodu, který byl jedním
z manželů v návrhu na rozvod uveden. Soud je tímto návrhem vázán, a proto i kdyby shledal
existenci jiného důvodu, nemůže tento být podkladem pro rozvod manželství, pokud
se původně navrhovaný důvod neprokáže.70 Ve chvíli, kdy takto učiní, přichází fáze
hodnocení možnosti rozloučit definitivně manželské soužití. Prohlášení rozvodu manželství
totiž není automatickým důsledkem konstatování existence předpokladů a důvodů pro
rozvod, předpokládá totiž zhodnocení celé situace ze strany státu (soudu). V praxi celý
proces vypadá více méně tak, že ve chvíli, kdy soud zjistí přítomnost jednoho z taxativně
vymezených důvodů pro rozvod, nastane v „druhé fázi“ opět zjišťování okolností rozvratu
manželství a formální hodnocení situace, tedy jestli je či není manželství opravdu
neobnovitelně rozvráceno (v podstatě jde o to, že sice existuje legitimní důvod pro rozvod,
avšak i ten by se dal překonat, kdyby manželé doopravdy chtěli). Jde ale často o postup
striktně formální, neboť je evidentní, že důvody předpokládané zákonodárcem jsou natolik
závažné, že samy o sobě zapříčiňují naplnění i prvního z předpokladů rozvodu.71
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2. 4 Společná žádost o rozvod
Výše popsaná povinnost soudu zjišťovat příčiny rozvratu není dána bezvýjimečně.
Výjimkou jsou taxativně uvedené předpoklady pro rozvod manželství stanovené v §757,
v českém právním prostředí označený jako „rozvod bez zjišťování příčin rozvratu soudem“.
Kumulativně tedy musí být naplněn předpoklad trvání manželství, společného nežití
manželů (dodejme jen, že to, že spolu manželé nežijí, nesouvisí s tím, zdali spolu sdílí
domácnost; i osoby, které spolu setrvávají v rodinné domácnosti, avšak alespoň jedna z nich
nemá vůli obnovit manželské soužití), úprava majetkových poměrů, výživného a bydlení
a zároveň se druhý z manželů k návrhu na rozvod připojí, nebo ho podají společně.
Eventuální další podmínka, která musí být naplněna, se týká manželství rodičů společného
dítěte, neboť v zájmu především jeho ochrany se vyžaduje úprava poměrů dítěte pro dobu
po rozvodu, schválená soudem ještě před podáním návrhu na rozvod manželství (v takovém
případě se jedná o řízení podle §466 a násl. dle zákona o zvláštních řízeních soudních,
č. 292/2013 Sb.). Za předpokladu naplnění těchto podmínek ještě soud zjistí, zdali jsou tyto,
a zároveň tvrzení manželů o shodě ve vůli dát manželství zaniknout, pravdivé, a je-li tomu
tak, manželství bez dalšího rozvede.
Podobně jako občanský zákoník, i zákon o rozvodu nabízí manželům, kteří
se rozhodli dát zaniknout svému manželství, možnost učinit tak společným návrhem.
„Smluvní“ charakter jednání však ani v italském právním řádu není přesný, neboť ani v Itálii
se dohoda manželů neobejde bez zásahu soudu, stejně jako v České republice. Jde tak tedy
pouze o usnadnění, zjednodušení a snad i urychlení celého procesu.
Zákon č. 74/1987 přidal do zákona o rozvodu šestnáctý odstavec článku 4 a zavedl
tak zvláštní proceduru v případě společné žádosti manželů směřující k rozvodu.72 Žádost
o rozvod se podává soudu příslušnému podle místa pobytu nebo domicilu jednoho
z manželů, výběr je v kompetenci manželů. Žádost musí obsahovat, stejně jako v České
republice, úpravu poměrů k nezletilým dětem a poměrů majetkových. Soud pak tvrzení
manželů ověří, především se zaměří na ochranu zájmů nezletilých dětí, a případnou dohodu
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manželů schválí, prohlásí rozvod manželství. Pokud ale podmínky stanovené manžely
shledá jako nepřípustné, soud nařídí jednání o rozvodu.
Na rozdíl od úpravy občanského zákoníku, nenajdeme v zákonu o rozvodu žádnou
další podmínku, kterou by manželé podávající společnou žádost o rozvod, museli splnit
kromě úpravy poměrů majetkových a k dětem. Italský zákon tedy považuje institut společné
žádosti o rozvod spíše za procesní odchylku, zatímco v občanského zákoníku najdeme
hmotněprávní předpoklady, které je nutno naplnit, aby mohl být vyhlášen rozsudek
o rozvodu manželství – nejsou-li naplněny, soud manželství nerozvede, zatímco, jak je
popsáno výše, v Itálii soud jmenuje soudce zpravodaje a nařídí jednání o rozvodu tak, jak
bude dále rozvedeno. Nejde tedy o jiný „typ“ rozvodu a s českým rozdělením na rozvod
„se zjišťování příčin rozvratu soudem“ a „bez zjišťování příčin“ si zde pravděpodobně
nevystačíme, jelikož jde pouze o odlišný „proces“ rozvodu manželství.

2. 5 Po rozvodu
Po zániku manželství je třeba, aby byly upraveny také některé dílčí instituty
související s manželstvím, především v majetkové sféře obou manželů. Občanský zákoník
věnuje jeden oddíl svých ustanovení postupně příjmení manžela, výživnému rozvedeného
manžela, majetkovým povinnostem a právům a konečně také otázce bydlení po zániku
manželství. Samostatnou kapitolu potom tvoří ochrana nezletilého dítěte zahrnující výživné,
péči o dítě jako celek a také úpravu styku rodičů s dětmi. Jelikož vyživovací povinnosti po
zániku manželství, a krátce také úpravě vztahů mezi rodiči a dětmi, bude věnována pozornost
v jedné z následujících kapitol, podívejme se na ostatní výše zmíněné následky rozvodu
manželství.
Občanský zákoník přiznává rozvedenému manželovi právo uplatnit změnu příjmení,
pokud podle §660 až §662 přijal příjmení druhého z partnerů, které jim bylo příjmením
společným (případně připojil takové příjmení ke svému). Do šesti měsíců po rozvodu tedy
může manžel přijmout své dřívější příjmení (a toto oznámit matričnímu úřadu), přičemž
dřívějším příjmením se myslí v takovém tvaru, v jakém bylo před uzavřením manželství.
Nic nebrání tomu z manželů, který si nehodlá ponechat stejné jméno jako bývalý manžel,
změnit své příjmení na jiné než dřívější, postup je však odlišný – zatímco občanský zákoník
počítá pouze s oznámením matričnímu úřadu bez dalšího (tedy matriční úřad
o takové změně nerozhoduje), při změně příjmení na jiné než dřívější postupuje osoba podle
§72 a násl. zákona č. 301/2000 Sb. Taková změna příjmení je potom v povolovacím režimu
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matričního úřadu. Nad rámec zákona ještě dodejme, že změnu příjmení nelze ze strany
druhého z manželů nijak vynucovat, tedy nutit jej, aby se vzdal(a) příjmení přijatého
při uzavření sňatku.
Zatímco §764 se věnuje majetkovým právům a povinnostem v případě zániku
manželství smrtí (prohlášením za mrtvého), §765 se věnuje osudu majetku manželů
po zániku manželství rozvodem. Jednotícím prvkem v obou případech je zánik společného
jmění manželů tak, jak jej zákon popisuje v §708 a následujících ustanoveních. V případě
rozvodu zákon presumuje dohodu manželů o správě majetkových práv a povinností, avšak
počítá i s možností, že se takový předpoklad nenaplní. V tu chvíli nastupuje role soudu jako
orgánu, který na návrh jednoho z (rozvedených) manželů majetek vypořádá.
Připomeňme v této souvislosti znovu specifikum rozvodu podle §757, tedy bez
zjišťování příčin soudem. Manželé předkládají soudu dohodu o úpravě majetkových poměrů
jako součást návrhu na rozvod, shoda je tedy přítomná a vypořádání majetkových práv
a povinností je často součástí rozvodového návrhu. Naopak, v případě rozvodu, kde se nedaří
manželům naleznout shodu, je více než pravděpodobné, že také majetková práva
a povinnosti budou muset být vypořádána zvlášť, a to rozhodnutím soudu (na základě žaloby
ze strany jednoho, někdy však také obou, z manželů) podle § 742 občanského zákoníku
v souvislosti s §735.
Posledním (alespoň pro tuto chvíli) následkem zániku manželství, kterému bude
věnována pozornost, je řešení společného bydlení manželů. I tady je manželům dána
možnost dohody. V případě, že se jí nepodaří dosáhnout, soud na návrh jednoho (nebo opět
obou) zruší společné nebo stejné právo k domu nebo bytu, ve kterém měli společnou
rodinnou domácnost. Soud posuzuje podle okolností, kterému z manželů zruší právo dále
v domě/bytě bydlet, často také rozhodne o náhradě, která za ztrátu práva bydlení
rozvedenému manželovi náleží, především s ohledem na svěřenou péči nezletilého dítěte,
nebo na přání pronajímatele. Zákon zároveň chrání toho z manželů, který má společné obydlí
opustit a soud zároveň nepřiznal právo na náhradní bydlení. Takovému je přímo zákonem
přiznáno právo v původním bytě/domě bydlet, opět je však tato ochrana omezena, tentokrát
časovou hranicí jednoho roku (v případě péče o nezletilé dítě, které nenabylo plné
svéprávnosti a o které manželé před rozvodem společně pečovali, anebo v případě
společného žití s nezaopatřeným dítětem, může soud přistoupit k přiznání práva na bydlení).
Zákon pamatuje také na případy, kdy manželé k domu nebo bytu, v němž
se nacházela rodinná domácnost, nemají stejné nebo společné právo. Na prvním místě
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se samozřejmě opět nabízí dohoda, případě soudní řešení, tj. rozhodnutí soudu o tom, že se
má manžel se slabším právem k bytu nebo domu povinnost vystěhovat. Pravidlo o věcném
břemeni, zmíněné výše, zde platí obdobně. Konečně, pokud je právo bydlet jednoho
z manželů odvozeno od práva druhého z nich, má první, jehož postavení je slabší, povinnost
vyhovět požadavku na vystěhování. Společným faktorem všech těchto alternativ je snaha
zákonodárce chránit slabší stranu vztahu, respektive nezletilé nebo nezaopatřené dítě.
Závěrem snad ještě zmiňme jeden z následků zániku manželství rozvodem, o kterém
zákon výslovně nehovoří. Je jím otázka dědění. A contrario k ustanovením dílu čtvrtého
občanského zákoníku bývalý manžel není zákonným dědicem, možnost dědění je tedy
omezena na testament, případně dědickou smlouvu, výjimečně i jako na osobu žijící
ve společné domácnosti ve druhé dědické třídě podle §1636 občanského zákoníku. 73
I v Itálii přináší rozvod manželství některé právní důsledky, které jsou výslovně
upraveny zákonem. Jelikož tyto jsou v zásadě stejné jako v České republice, omezme
se pouze na rozdíly mezi nimi.
Rozsudek o rozvodu má konstitutivní účinky, tedy dává zaniknout manželskému
svazku a zároveň s tím přiznává každému z manželů právo uzavřít nový sňatek. Žena ztrácí
automaticky právo ponechat si manželovo příjmení (na rozdíl od české úpravy, která ženě
nebo muži dovoluje zvolit mezi ponecháním si příjmení, které se manželé rozhodli společně
užívat při uzavření manželství, a mezi návratem k původnímu příjmení), v tomto případě
je ale nutné upozornit, že v Itálii je volba společného příjmení manželů nemožná. Čl. 143bis
Codice Civile říká, že žena přidá ke svému příjmení přímení manželovo a zachová si jej
i po jeho smrti až do chvíle, než uzavře jiné manželství. Zákon tedy udává povinnost ženy
(a jen ženy) užívat manželovo příjmení, ovšem dodejme, z praktické zkušenosti, že toto
ustanovení bývá velmi často porušováno, a zvláště v dnešní době je velmi časté, že žena
užívá i po uzavření manželství pouze svoje příjmení, tedy i po rozvodu je situace jednodušší.
I italský zákon ale dovoluje ženě setrvat v užívání manželova příjmení po rozvodu, a to na
základě povolení soudu, k němuž podala žena žádost o ponechání příjmení z důvodu zájmu
dětí, které má v péči. 74
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RADVANOVÁ, Senta a ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Kurs občanského práva: instituty rodinného práva.

Praha: C.H. Beck, 1999. Beckovy právnické učebnice. ISBN 80-7179-182-2. s. 69
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Čl. 5 odst. 2 zákona č. 898/1970, o rozvodu
36

V případě, že manželé nemají nezletilé děti, po rozvodu manželství jejich společné
jmění (comunione legale) a „majetkový fond“ (fondo patrimoniale) zanikají ex lege. Pokud
však bývalí manželé nezletilé děti mají, až do doby dosažení jejich zletilosti je majetkový
fond zachován. Důležitou roli hraje v tomto institutu také manželská odluka, která je
nejčastější rozvodovým důvodem. Při jejím prohlášení totiž zaniká nejen povinnost
manželské věrnosti, ale také zaniká společné jmění manželů podle čl. 191 Codice Civile,
tedy je-li rozvodovým důvodem manželská odluka (a tato není pouze faktická), společné
jmění manželů při rozvodu již neexistuje, a tedy nemůže zaniknout.
V otázce bydlení je italská úprava stejná jako ta obsažená v občanském zákoníku,
tedy pokud se manželé nedohodnout jinak, soud rozhodne o tom, který z manželů ztrácí
práva na bydlení ve společném domě nebo bytě. Před novelami z roku 2006 judikatura jasně
udávala směr rozhodování o společném bytě nebo domě: právo má přejít na toho z manželů,
kterému je svěřeno do péče dítě, neboť je v jeho zájmu, aby zůstalo tam, kde vyrůstalo.
„Přiznání manželského bydlení“ (assegnazione della casa coniugale) bylo tedy institutem
sloužícím ochraně nezletilého dítěte, a ne k ochraně ekonomicky slabšího manžela. 75
Novelami z let 2006 a 2012 ale byl udán jiný směr rozhodování. Čl. 6 odst. 6 zákona
o rozvodu říká, že „rodinné bydlení náleží převážně tomu z manželů, jemuž jsou svěřeny děti
nebo se kterým zletilé děti žijí“76 a zároveň „v každém případě bude soud muset posoudit
majetkové poměry manželů a důvody rozhodnutí a chránit slabšího manžela“77. Důvodem
pro tento postup je především ten, že pro podporu a ochranu majetkově slabšího manžela
v Itálii slouží hojně využívaný institut výživného rozvedeného manžela, který v České
republice, alespoň zatím, takové četnosti využití nedostál. Zákon č. 54 z roku 2006
novelizoval, mimo jiné, i Codice Civile a potvrdil tak tehdejší judikaturu, neboť za prioritní
zájem při určování práv k obydlí označil děti.
Závěrem k tomuto tématu už snad jen pár zajímavostí, které stanovila judikatura.
Soudce totiž může, je-li dům nebo byt dostatečně velký, přiznat jednomu z manželů pouze
některé místnosti, přičemž ostatní místnosti zůstanou v dispozici druhého manžela. Tyto
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místnosti musí být dostatečně oddělené a musí fungovat jako samostatné bytové jednotky. 78
Corte Costituzionale také určil, že právo na bydlení z důvodu ochrany zájmů děti je dáno
pouze tam, kde se jedná o děti obou rodičů, tedy ne dětí nemanželských. 79 Otázka je, nakolik
bude toto rozhodnutí obhajitelné, neboť zákon č. 219 z roku 2012 a legislativní dekret č. 154
z roku 2013 definitivně zrovnoprávnily právní postavení manželských, nemanželských
i adoptovaných dětí.
Stejně jako v české úpravě, také v té italské ztrácí rozvedený manžel status
zákonného dědice. Pro zajímavost ale uveďme, jak vypadá situace při odluce manželů.
Odloučený manžel totiž má podle čl. 585 Codice Civile stejná dědická práva jako manžel
neodloučený, a to i při pravomocném rozhodnutí o odluce, ale pouze v případě, že mu odluka
není přičitatelná, tedy roli zde opět hraje otázka viny. V případě zaviněné odluky má
odloučený manžel jistá práva po smrti druhého manžela, a to pokud požíval výživného
stricto sensu, o kterém bude pojednáno dále.
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Rozhodnutí Corte di Cassazione č. 11787 z 11. prosince 1990
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Rozhodnutí Corte Costituzionale č. 166 ze 13. května 1998
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3 ROZVOD Z POHLEDU PROCESNÍHO PRÁVA
Rozvod manželství může v našich právních podmínkách proběhnout pouze soudním
rozhodnutím, stejně tak hmotněprávní úprava svěřuje soudu řešení některých dílčích rodinně
právních poměrů, především v oblasti následků rozvodu. V České republice je tedy řízení
o rozvodu svěřeno soudní moci za působnosti pramenů občanského práva procesního.
Obecná úprava občanského soudního řádu se v rámci „sporu“ o zánik manželství ukázala
jako nedostatečná, a proto byla kvůli svým specifikům přesunuta do zákona č. 292/2013 Sb.,
o zvláštních řízeních soudních (dále jen ZŘS). Řízení o rozvod manželství samozřejmě
nemůžeme označit za řízení nesporné – jednak proto, že se nejedná o řízení nenávrhové,
dominuje zde jasně dispoziční zásada, a také proto, že je vedeno zásadou projednací.
I v rozvodovém řízení se však uplatní vyšetřovací zásada, a to především při úpravě poměrů
nezletilých dětí nebo při stanovení výživného pro jednoho z manželů.80 Řízení o rozvod
manželství se tak ukazuje jako řízení, které propojuje prvky sporného a nesporného, přestože
jeho systematické zařazení mezi nesporná řízení (byť zákon o zvláštních řízeních soudních,
jak z jeho názvu plyne, se nezabývá pouze nespornými řízeními) se ne vždy jeví jako nejlepší
volba. 81
Velká část italské procesní úpravy rozvodu je shodná s úpravou manželské odluky,
na kterou zákon často odkazuje. I přesto je proces rozvodu v zákoně č. 898/1970 poměrně
podrobně upraven, na rozdíl od české úpravy je tedy hmotněprávní i procesněprávní úprava
svěřena jednomu zákonu. Codice di Procedura Civile obsahuje pouze proces týkající
se odluky, stejně jako hmotněprávní úpravu odluky najdeme v Codice Civile.

3. 1 Příslušnost soudu
Příslušnost soudu podle §9 občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) je
specifikována ustanoveními lex specialis §3 odst. 1 a §383 ZŘS. První z nich stanoví věcnou
příslušnost – tedy okresního soudu jako soudu v prvním stupni, druhé potom zvláštní
příslušnost místní. Místí příslušnost soudu pro řízení o rozvod se řídí následujícími pravidly:
80
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poznámky) In Právní rozhledy. 2012. č. 23-24
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pokud manželé (povšimněme si užitého pojmu „manželé“ pro strany sporu, který nahradil
dříve užívané „žalobce“ a „žalovaný“) mají nebo měli společné bydliště v České republice,
je

příslušný

soud,

v jehož

obvodu

takové

bydliště

měli

za

předpokladu,

že v obvodu tohoto soudu bydlí alespoň jeden z manželů. Není-li tomu tak, subsidiárně se
přistupuje ke druhému kritériu, tedy místně příslušným je soud, v jehož obvodu má bydliště
ten z manželů, který nepodal návrh na zahájení řízení, a konečně, pokud není splněno ani
toto kritérium, pak je příslušný obecný soud manžela, která návrh podal.
Soudem místně příslušným k rozvodu manželství v Itálii je od účinnosti novely
z roku 2006 soud v místě pobytu nebo domicilu toho z manželů, který nepodává návrh
na rozvod podle čl. 4 odst. 1 zákona o rozvodu. Původní znění čl. 4 odst. 16 bylo však jiné.
V tomto předchozím znění obsahoval článek ustanovení o příslušnosti soudu, která byla
určena místem posledního společného bydliště manželů, Corte Costituzionale však toto
ustanovení prohlásil za neústavní. Takové kritérium pro určení příslušnosti považuje
za zjevně neopodstatněné, protože ve chvíli, kdy je přítomná vůle manželů dát manželství
zaniknout,

jejich

společné

bydlení

už

více

než

pravděpodobně

neexistuje,

a to i s přihlédnutím k tomu, že odluka (soudní nebo konsenzuální) je zbavila povinnosti žít
společně už předtím než projevili vůli se rozvést.82 Dnešní znění tedy dovoluje podat žádost
o rozvod u kteréhokoliv soudu podle bydliště kteréhokoliv z manželů.
Je-li ten z manželů označený jako „žalovaný“ či „odpůrce“ (u nás byla tato koncepce
opuštěna) usazen v zahraničí, anebo je neznámého pobytu, je příslušný soud „žalobce“ či
„navrhovatele“. Poněkud problematické je tady však italské dělení „bydliště“ na bydliště
ve smyslu trvalého (domicilio) a místo pobytu (residenza), přičemž Codice Civile označuje
v čl. 43 jako domicilio místo, ve kterém si osoba zřídila hlavní sídlo svých záležitostí a zájmů
(sede principale dei suoi affari e interessi) a jako residenza místo, ve kterém osoba obvykle
setrvává (ha la dimora abituale). Může se tak stát, že jeden z manželů má residenza
v zahraničí, ale domicilio v Itálii, a v takovém případě by měl druhý z manželů možnost
zvolit, jestli bude příslušný soud v místě domicilio druhého manžela, anebo soud podle jeho
vlastního domicilio a rezidenza. 83 Pokud mají v zahraničí bydliště oba manželé, příslušný je
kterýkoliv soud v Itálii.
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3. 2 Účastníci řízení
Český zákon je ve svém ustanovení §385 ZŘS velmi stručný, účastníky řízení
o rozvod manželství jsou podle něj manželé. Tato krátká věta má však zásadní význam,
neboť naznačuje materiální pojetí účastenství v řízení, které je společné pro všechna řízení
ve statusových manželských věcech, a tedy účastníky řízení nemohou být osoby jiné než
manželé, kteří o rozvod usilují. Od označování stran jako „žalobce“ a „žalovaný“
(resp. „navrhovatel“ a „odpůrce“), vzhledem k charakteru iudicia duplex rozvodového
řízení, bylo upuštěno. Pro řízení je tedy rozhodující, kdo je z hmotněprávního hlediska
v postavení účastníka, a tedy ne to, jak je taková osoba označena v návrhu.84
Zákon pamatuje i na ztrátu způsobilosti být účastníkem některého z nich
až po zahájení řízení. V takovém případě (lze si představit především situaci, kdy jeden
z manželů zemře) soud řízení zastaví, neboť manželství zaniká samo o sobě z důvodu jiného,
než je jeho rozvod.
Návrh na rozvod v Itálii může být podán, stejně jako v České republice, osobně
jedním z manželů, tedy jakýkoliv zásah třetí osoby je v případě rozvodu vyloučen. I u osob,
které jsou prohlášeny soudem za nesvéprávné, je nepřípustné, aby podal žádost o rozvod
jeho poručník, v těchto zvláštních případech podá za nesvéprávného návrh na rozvod
zvláštní kurátor (curatore speciale), jehož jmenování však může iniciovat poručník.85
Řízení o rozvod manželství je v Itálii řízením, podle některých názorů, sporným,
avšak nezahajuje se žalobou, ale návrhem (ricorso), a proto jej někteří označují také
za nesporné řízení. Strany se označují jako „navrhovatel“ a „odpůrce“ (ricorrente
a convenuto), tedy termíny, které byly v našich podmínkách již opuštěny. Obě strany sporu
mohou být zastoupeny obhájcem, ale toto zastoupení není, stejně jako v České republice, ani
povinné, ani nutné. Přítomnost advokáta je však v řízení nutná ve chvíli, kdy
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se po neschváleném společném návrhu na rozvod řízení přesune do soudního projednávání,
a manželé s tímto krokem nesouhlasí. 86

3. 3 Průběh řízení
Řízení o rozvod je možné zahájit výlučně na návrh jednoho z manželů, případně
společným návrhem obou manželů. Nikdo jiný než tyto dvě osoby není legitimován k podání
návrhu, což český zákon výslovně specifikuje tak, že podá-li takový návrh třetí osoba, soud
má povinnost jej odmítnout. Pokud je návrh podán pouze jedním z manželů a druhý k návrhu
přistoupí, považuje se návrh za společný v rámci rozvodu tzv. bez zjišťování příčin. Návrh
(resp. podání) musí obsahovat obecné náležitosti (§13 ZŘS, §42 odst. 2 OSŘ a §79 OSŘ).
Návrh na zahájení řízení je možné vzít zpět, soud ale v takovém případě má
povinnost dotazovat se toho z manželů, který návrh nepodal, zdali s takovým postupem
souhlasí, a pokud ne, zpětvzetí není účinné. V případě, že je návrh podán společně a jeden
z manželů si tento krok rozmyslí, soud výše zmíněnou povinnost nemá, ale postupuje, jako
by se byl manžel k návrhu připojil a své připojení odvolal. Problém můžeme spatřovat
v otázce lhůt pro zpětvzetí návrhu. Zatímco §384 ZŘS dovoluje odvolat připojení
se k návrhu do vyhlášení rozsudku soudu prvního stupně, pro vzetí návrhu zpět se použije
obecná úprava §96 OSŘ, která je možná až do právní moci rozhodnutí. To může vést
k absurdním situacím, ve kterých je manžel, který se k rozsudku pouze připojil, v méně
výhodném postavení než manžel, který návrh podal. Přestože se tedy dle §384 odst. 2 ZŘS
postupuje stejně při připojení k návrhu, jako by byl návrh podán společně, můžeme dovodit,
že se tak nečiní vždy, neboť při zpětvzetí návrhu tomu tak není. 87
Řízení o rozvod manželství v Itálii se shodně zahajuje na návrh, který musí, stejně
jako v českém právu, obsahovat určité náležitosti, kterými jsou podle čl. 4 zákona o rozvodu
a podle čl. 125 Codice di Procedura Civile popis všech skutečností a prvků práva, na kterých
se žádost zakládá neboli causa petendi, která obsahuje jeden z důvodů rozvodu tak, jak je
popisuje výše zmiňovaný čl. 3 zákona o rozvodu. V návrhu také musí být označen soud,
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u kterého se řízení zahajuje, odpůrce, předmět žádosti, místo, kde je zapsán sňatek a označení
dětí (italský zákonodárce, na rozdíl o českého, nezvolil pro rozvod cestu oddělených řízení
ve věci nezletilých dětí a rozvodu, zájmy nezletilých i zletilých dětí jsou řešeny před soudem
společně s rozvodem manželství).
Do pěti dnů po uložení žádosti u soudu nařídí předseda soudu ústní jednání, které
musí proběhnout nejpozději devadesát dnů po doručení žádosti. Společně s nařízením
jednání dále předseda soudu určí lhůtu, ve které má být žádost dána na vědomí druhému
manželovi a musí mu být určena lhůta k vyjádření. Vyslechnout nezletilé děti je soud
oprávněn až po ústním jednání s manžely, neboť cílem tohoto prvního jednání je především
pokusit se o smír mezi manžely a eventuální výslech nezletilého by tedy v případě úspěchu
byl zbytečnou zátěží pro jeho psychiku. 88 Původní znění zákona připouštělo vyslechnout
nezletilého ve věci rozvodu rodičů pouze za předpokladu, že je to nezbytně nutné, ale nová
úprava zavedená novelou v roce 2012 se velmi přiblížila české úpravě, tedy že soud vezme
v potaz vždy názor dítěte staršího dvanácti let (srov. §867 občanského zákoníku) nebo dítěte
mladšího, pokud má rozlišovací schopnost.
Nařízeného jednání se musí oba manželé účastnit osobně za přítomnosti obhájce.
Pokud se nedostaví navrhovatel, žádost o rozvod nemá účinky, pokud se však nedostaví
odpůrce, soud jednání odročí. Jak již bylo řečeno, snahou soudce při tomto prvním jednání
je především pokusit se o smír mezi manžely, proto je, nejprve odděleně, vyslechne. Pokud
ke smíru nedojde, přistoupí také k vyslechnutí nezletilých dětí a případně přistoupí také
k „nezbytným a dočasným opatřením“ (provvedimenti urgenti e temporanei), která se týkají
především ochrany zájmů nezletilých dětí, ale mohou se vztahovat také k výslovnému
dovolení žít odděleně nebo k majetkovým záležitostem manželů (včetně výživného).
Zároveň jmenuje vyšetřujícího soudce a stanoví termín dalšího jednání. 89
V druhé fázi jednání, tedy před soudcem vyšetřovatelem, se užije přiměřeně
ustanovení týkajících se odluky – jednání je ústní, soudce se již znovu nepokouší o smír
manželů, ale omezuje se pouze na výslechy a rozhodnutí ve věci samé. Na konci této fáze
vysloví soud rozsudek rozvodu manželství (v případě konkordátního sňatku konstatuje zánik
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občanskoprávních účinků sňatku) a zároveň upraví tímto rozsudkem eventuální instituty
spojené s rozvodem manželství – výživné rozvedeného manžela a otázky spojené s péčí
a výchovou nezletilého dítěte, na rozdíl od české úpravy rozhodne soud o těchto
záležitostech společně.
Vraťme se však pro srovnání opět k české právní úpravě. Také v České republice
je soudní jednání v případě rozvodu manželství obligatorní (a to i v případě rozvodu bez
zjišťování rozvratu manželství podle §757 občanského zákoníku), neboť povinností soudu
je dle hmotněprávní úpravy pokusit se smír a zjistit, jestli je shodné tvrzení vůle rozvést
manželství obou manželů pravdivé. Tak soud činí převážně výslechem obou účastníků
(přestože na tom nemůže bezvýjimečně trvat, zbytečný formalismus by byl proti zásadě
hospodárnosti řízení). Za situace, kdy se jeden (případně oba) manželé k jednání nedostaví,
soud řízení zastaví dle §391 ZŘS, pokud ovšem druhý z manželů netrvá výslovně
na projednání věci i bez přítomnosti druhého manžela. Toto ustanovení má jednoznačně
sankční povahu. Manželé (oba, nebo ten, který se, na rozdíl od druhého, k jednání dostavil)
mohou navrhnout tzv. klid řízení (§392 ZŘS), soud za takových podmínek může v řízení
pokračovat až po uplynutí tří měsíců.
V otázce dokazování platí obecně projednací zásada (s prvky zásady vyšetřovací
v případě nezletilých dětí nebo výživného jednoho z manželů). V případě „českého“ rozvodu
se zjišťováním příčin rozvratu manželství je důkazní břemeno na straně toho z manželů,
který návrh na zahájení řízení podal, a je tak povinen prokazovat existenci rozvratu
manželství. 90
Soud vyslovuje rozvod manželství v rozsudku, a to za předpokladu, že jsou splněny
podmínky podle hmotného práva, v opačném případě soud návrh zamítne, nemá možnost
rozhodnout rozsudkem pro uznání či zmeškání. V České republice je součástí rozsudku
potom poučení manžela o jeho právu přijmout zpět dřívější příjmení podle §759 občanského
zákoníku, což, vzhledem k výše popsané hmotněprávní úpravě v zákoně o rozvodu,
samozřejmě není v Itálii předmětné.
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3. 4 Opravné prostředky
Proti rozsudku, který vyslovuje rozvod řízení, anebo se jím návrh na rozvod zamítne,
mohou podle OSŘ manželé podat odvolání do patnácti dnů od doručení rozhodnutí soudu
prvního stupně (platí obecné ustanovení §204 odst. 1 OSŘ). Z tohoto obecného práva
vyvstává výjimka, jelikož odvolání nelze podat v případě, že bylo rozsudkem vyhověno
společnému návrh na rozvod manželství. V odvolacím řízení se uplatňuje, dle §297 ZŘS,
princip neúplné apelace, což dovoluje účastníkům uvádět nové skutečnosti a navrhovat nové
důkazy, avšak pouze za podmínek stanovených v §205a OSŘ, případně pokud vystupuje
do popředí ochrana zájmu nezletilého dítěte.
Jiné opravné prostředky jako je dovolání, žaloba pro zmatečnost nebo žaloba
na obnovu řízení zákon nepřipouští.
V Itálii je situace při nesouhlasu s vyústěním procesu rozvodu obdobná, přesto z ní
existují některé níže popsané výjimky. Přestože se pro většinu procesu před soudcem
vyšetřovatelem užije obecně procesněprávní úprava pro odluku manželství, v otázce
opravných prostředků je úprava rozvodu samostatná: na rozdíl od rozsudku o rozluce je
rozsudek o rozvodu napadnutelný opravnými prostředky podle zákona o rozvodu.
Opravný prostředek mohou, stejně jako v České republice, podat oba dva manželé
(a tedy i strana, které bylo plně vyhověno). Opravný prostředek však může podat i státní
zástupce, a to z důvodu ochrany zájmu nezletilého podle článku 5 odst. 5 zákona o rozvodu.
Další opravné prostředky, resp. dovolání, zákon výslovně neuvádí, avšak v zásadě
je nezakazuje, alespoň podle některých autorů je tedy řízení před Corte di Cassazione možné
a přípustné.91

3. 5 Alternativní řešení sporu
Řešení rozvodu manželství je obecně dáno do pravomoci soudním orgánům, které
jsou k němu zákonem zmocněny. Je třeba se však na rozvod manželství podívat i jinou
optikou než právní, tedy vnímat rozvod manželství jako zásah do osobní, psychické sféry
člověka. Z hlediska práva tedy je samozřejmě v obou zemích k rozvodu příslušný soud
(i když ne bezvýjimečně, viz dále), do otázky řešení samotného manželského konfliktu ale
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mohou zasahovat i jiné osoby, které se v zásadě pokouší o stejný výsledek jako právě soud:
smířit manželé a napravit tak rozvrat, který mezi nimi vygradoval až do vůle dát manželství
zaniknout.

3. 5. 1 Mediace a řešení podobná
1. září 2012 se stal v České republice účinným zákon č. 202/2012 Sb., zákon
o mediaci, mezi jehož hlavní cíle patří „snaha umožnit všem osobám alternativní řešení
jejich konfliktů metodou rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení.“92 Rozvod
manželství je obecně vnímán jako negativní prvek dnešní společnosti, o čemž svědčí snad
i snaha zákonodárce zasahovat do rodinně právních vztahů tím, že stanovuje soudu
povinnost přesvědčit se o shodnosti a pravdivosti tvrzení o rozvratu manželství i v případě,
že nezjišťuje jeho příčiny. Soud by tak obecně měl působit jako zprostředkovatel smíru mezi
manžely, přičemž však tento úkol může být svěřen i jiné osobě – mediátorovi.
Mediace může být, kromě dobrovolného podrobení se, nařízena také jako
obligatorní, a to s odkazem na §100 odst. 2 OSŘ (jehož se užije podle §1 odst. 2 ZŘS). Soud
se tak může vyhnout úloze jakéhosi řešitele manželského sporu a odkázat manžele, kteří
projevili vůli dát manželství zaniknout, na první jednání s mediátorem. Na jeho osobě se
mohou manželé dohodnout, pokud tak neučiní, výběr je na soudu. Za tímto účelem je možné
řízení o rozvodu manželství na dobu maximálně tří měsíců přerušit. V případě, že smíru není
ani za přispění mediátora dosaženo, soud pokračuje v řízení. Pokud ale mediace dosáhne
svého účelu, následuje prakticky nezávazná dohoda mezi manžely, která má za následek
zpětvzetí žaloby na rozvod.
Jako problematická se v tomto ohledu však jeví myšlenka volné úvahy soudce o tom,
zda manželé usilující o rozvod manželství mají či nemají podstoupit mediaci. Takový zásah
do svobodné volby o tom, zda setrvat v manželském svazku či nikoliv je, na rozdíl od řešení
otázek spojených s rozvodem (opět se jedná o péči o nezletilé dítě, ale třeba také bydlení
manželů a podobně), přinejmenším diskutabilní, a to i s ohledem na finanční stránku celé
věci. Setkání s mediátorem je totiž hrazeno, až na výjimky osvobození od soudních poplatků,
rovným dílem stranami sporu (§10 zákona č. 202/2012 Sb.).
V Itálii je institut mediace ještě stále velmi málo využíván, a to především proto,
že italský právní řád nedisponuje žádnou jeho ucelenou právní úpravou. Velké množství
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zákonů sice o mediaci a o mediátorech hovoří, avšak zvláštní zákon, který by upravoval
úkoly a funkce osoby mediátora, chybí. Čl. 337ter odst. 2 Codice Civile například stanoví,
že pokud to soud shledá jako vhodné, nařídí manželům v řízení o odluce schůzku
s mediátorem, který se pokusí o smír. Právě v této části je nutné připomenout význam
institutu odluky a její role při rozvodu manželství. Bylo již mnohokrát zmíněno, že odluka
je nejčastějším rozvodovým důvodem, je tedy více než pravděpodobné, že pokud by manželé
měli projít, ve snaze naleznout smír v rozvratu manželství, mediací, bylo by jim tak nařízeno
již v řízení o odluku manželství. 93 V roce 2010 byl v Itálii vydán legislativní dekret č. 28,
„o neodkladných opatřeních odnětí soudní pravomoci a další zásazích za účelem rozhodnutí
nevyřízených sporů v občanskoprávním řízení“ (misure urgenti di degiurisdizionalizzazione
ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), který se
věnuje mimo jiné mediaci, avšak jak se zdá, jeho využití ve věcech manželských, resp.
odluky a rozvodu, je minimální, neboť v případě odluky a rozvodu manželství je k pokusu
o smír příslušný soud, který jako jediný má pravomoc mediaci nařídit. Meritum věci je tedy
stejné – mediace může proběhnout, avšak cesta, jakou se k ní manželé doberou, je odlišná.
Mediace ve věcech rozvodu totiž nepřipadá v úvahu per se a ex lege, ale pouze v případě
nařízení soudem.94

3. 5. 2 Zákon č. 162/2014: administrativní rozvody
Přestože se až do této chvíle jevila italská úprava svým způsobem zastaralejší nebo
alespoň komplikovanější než úprava česká, nalezneme od roku 2014 v Itálii jeden zajímavý
institut, který český právní řád, alespoň prozatím, postrádá: administrativní rozvody.
Zatímco v České republice je rozvod manželství svěřen výhradně soudu, v Itálii
je možné tento způsob zániku manželství svěřit také správnímu orgánu podle zákona
č. 162/2014. „Asistovaný rozvod“ (někdy také označovaný pejorativně jako „divorzio fai da
te“, tedy „udělej si sám“) je snahou italského zákonodárce realizovat ambiciózní myšlenku,
která překonává klasické sporné řízení spolu se všemi jeho nedostatky a zastaralými,
93
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zdržujícími prvky a představuje manželům, kteří se rozhodnou dát zaniknout svému
manželství, nový způsob, jak toho dosáhnout pomocí asistovaného vyjednávání jednoho
nebo více advokátů. Čl. 6 výše zmíněného zákona tedy dovoluje manželům využít
tzv. „asistovaného vyjednávání“ (negoziazione assistita), které může vést až ke
konsenzuálnímu řešení ztráty občanskoprávních účinků manželství konkordátního anebo
k zániku civilního manželství v případech uvedených pod čl. 3 odst. 2 písm. b) zákona
o rozvodu (čili proběhnuvší manželské odluky). Za přítomnosti advokátů tak takoví manželé
uzavřou písemnou dohodu, kde musí být, mimo jiné uvedeno, že se advokáti obou stran
pokusili manžele smířit a že je informovali o možnosti využít rodinnou mediaci – nemůžeme
tedy asistované vyjednávání slučovat s institutem mediace, neboť tento stojí samostatně
a jeho využití není ani při asistovaném vyjednávání vyloučeno. Zároveň dohoda obsahuje
úpravu osobního statusu manželů a úpravu jejich majetkových vztahů, eventuálně úpravu
vztahů k nezletilým dětem. Taková dohoda má povahu veřejné listiny, je následně doručena
státnímu zástupci, který jí schválí v průběhu jen několika dní a zašle jí příslušné matrice,
která zánik manželství (či odluku manželství, pro kterou se tento institut shodně využívá),
zaznamená do příslušných dokumentů.95
Článek 12 zákona č. 164/2014 představil však ještě další způsob zjednodušené formy
rozvodu. Manželé tak mohou (za přítomnosti advokáta, která však není výslovně nutná),
uzavřít dohodu o rozvodu manželství před matrikářem (ufficiale dello stato civile del
Comune) v místě bydliště jednoho z nich, dohodu o odluce a (pokud byla dodržena zákonem
předepsaná doba pro odluku) o rozvodu manželství, ve které každý z manželů výslovně
prohlásí vůli se rozvést. Po třiceti dnech od podepsání dohody se manželé mají povinnost
dostavit před starostu obce, aby dohodu potvrdili – pokud se tak nestane, dohoda se považuje
za odvolanou. Celý rozvodový proces je tak velmi významně zkrácen, nevýhodou však je,
že kontrola starosty je v tomto případě pouze formální, a tedy se zde ustupuje od institutu
ochrany slabšího z manželů. Významnou podmínkou pro uzavření administrativního
rozvodu je ale nepřítomnost nezletilých společných děti manželů (pokud by měl nezletilé
nebo např. handicapované dítě pouze jeden z manželů, nic uzavření administrativnímu
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rozvodu, přičemž zde opět narážíme na složitě ospravedlnitelné činění rozdílu mezi dětmi
„vlastními“ a „nevlastními“).96
Závěrem dejme prostor krátké úvaze o vhodnosti a potřebnosti institutu
administrativních rozvodů v českém právním řádu. Nespornou výhodou této cesty je
zmenšení nápadu ve věci rozvodu na civilní soudy, stejně tak urychlení celého procesu.
Kromě evropského kontextu (administrativní rozvody jsou předvídány na úrovni EU,
např. v Principles od European Family Law Regardin Divorce and Maintenance Between
Former Spouses, dokumentu CEFL obsahujícím nezávazná doporučení, se hovoří o tom,
že rozvod by „měl být proveden kompetentní autoritou, která je buď soudní, anebo
správní“97) a faktu, že administrativní rozvody jsou fungujícím institutem nejen v Itálii, ale
např. také v Nizozemsku nebo Portugalsku, je třeba se zaměřit také na otázku, proč by
neměly být rozvody manželství svěřeny stejnému orgánu, před kterým je možné manželství
právně uzavřít (což by, velkou oklikou a s jistou mírou nadsázky, v podstatě vedlo ke staré
římskoprávní koncepci, kdy je manželství rozvedeno přesně opačnou procedurou než bylo
uzavřeno). Důležité pro úpravu této alternativy rozvodu manželství je však určit tvrdé
hranice, a to pravděpodobně kogentními ustanoveními, která by se soustředila na ochranu
slabších stran – tedy ekonomicky slabšího manžela, a především ochranu zájmů nezletilého
dítěte. Z tohoto pohledu je italská právní úprava možným modelem (ne však jediným
možným), který by jistými úpravami mohl být zaveden i v našich právních podmínkách.
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4 INSTITUTY SOUVISEJÍCÍ S ROZVODEM MANŽELSTVÍ
Občanský zákoník v rámci následků zániku manželství hovoří postupně o příjmení
rozvedeného manžela, výživném, o majetkových povinnostech a právech a bydlení
po rozvodu. Všem těmto následkům byla pozornost věnována v předchozích kapitolách,
dvěma institutům souvisejícím s rozvodem manželství se však v této práci budeme zabývat
podrobněji. Jsou jimi vyživovací povinnost rozvedeného manžela a vztahy mezi
rozvedenými rodiči a nezletilými dětmi.

4. 1 Vyživovací povinnost mezi bývalými manžely
Občanský zákoník stanovuje v §697 vzájemnou vyživovací povinnost mezi manžely,
jejím smyslem je mimo jiné zajistit rovné postavení muže a ženy na úrovni hmotné i kulturní.
Tato povinnost s jakýmsi zvláštním statusem, která předchází vyživovací povinnosti mezi
rodiči a dětmi (ta přichází na řadu vždy až subsidiárně), vzniká uzavřením manželství
ex lege a zaniká spolu se zánikem manželství, ať už rozvodem či smrtí jednoho z manželů
(resp. prohlášením za mrtvého). Moment zániku vyživovací povinnosti mezi manžely
se však shoduje se vznikem vyživovací povinnosti mezi manžely rozvedenými. 98 Nelze však
vyživovací povinnost vůči rozvedenému manželovi pokládat za automatické pokračování
vyživovací povinnosti mezi manžely, tato práva jsou na sobě nezávislá. 99 Zároveň se tato
povinnost dostává znovu „za“ vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi. Jak říká
zákonodárce:
„[…] po rozvodu manželství není možné100 odsunout příbuzenský a právní poměr
rozvedeného manžela k dětem a rodičům a vzájemnou vyživovací povinnost předků a
potomků (tedy vyživovací povinnosti v rámci existující rodiny) až za vyživovací povinnost
bývalého manžela, odvozovanou z někdejší existence rodiny již zaniklé.“101
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Jak již bylo mnohokrát řečeno, řadí občanský zákoník tento institut mezi následky
zániku manželství, ale nebylo tomu tak vždy. V zákonu o rodině, č. 94/1963, bylo výživné
mezi rozvedenými manžely systematicky zařazeno mezi další výživné. 102 Co však současný
občanský zákoník převzal je objektivní hledisko přiznávání výživného, které se, oproti
původnímu, postavenému na vině a nevině na rozvrácení manželství, jeví být nejenom
spravedlivější, ale snad také lépe odrážející osobní charakter celého institutu rozvodu, který
se zakládá na vůli stran.
Právo na výživné rozvedeného partnera (a doplňme, že se jedná o vzájemné právo,
které neupřednostňuje žádné z pohlaví), má charakter osobního práva, typická je tedy jeho
nepřevoditelnost, zaniká smrtí toho z bývalých manželů, kterému bylo přiznáno.
Zákon zároveň stanoví jasné podmínky pro přiznání práva na výživné, kterými má
soud povinnost se zabývat a které musí být naplněny pro přiznání výživného jednomu
z rozvedených manželů. V prvním odstavci §760 jsou to tedy postupně neschopnost sám
se živit, která má svůj původ v manželství nebo v souvislosti s ním a schopnost bývalého
manžela na přiměřenou obživu druhému přispívat, resp. spravedlivý důvod toto plnění
po druhém z manželů požadovat. Zákonodárce tak svým způsobem chrání toho z manželů,
který by jinak měl povinnost na výživu druhého přispívat, přestože by mezi neschopností
se živit a zaniklým manželstvím chyběl kauzální nexus. Neschopnost jednoho z manželů
se po rozvodu sám živit je nejčastěji spojena buď s péčí o dítě, anebo se ztrátou schopnosti
výdělku v důsledku pozbytí možnosti se uplatnit na trhu práce. Tyto skutečnosti je před
soudem vždy nutné prokazovat. Soud dále přihlíží k délce trvání manželství, jak dlouhá doba
uplynula od jeho zániku, zda si vyživovaný manžel opatřil či neopatřil práci (a neexistují
žádné objektivní důvody pro to, aby tak neučinil, neboť je nutno rozlišovat mezi objektivní
nemožností spojenou kupříkladu se zdravotním stavem, a hrubou nedbalostí), zda by si mohl
své potřeby zajistit za předpokladu řádného hospodaření, zda se podílel za trvání manželství
na péči o domácnost (otázkou je, nakolik je taková podmínka prokazatelná, případně nakolik
je důstojné takovou skutečnost před soudem dokazovat), případně také zda se nedopustil
na manželovi něčeho, co by přiznání výživnému zabraňovalo z důvodu porušení dobrých
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mravů, tedy trestného činu nebo jednání podobné povahy. Výčet důvodů není taxativní
a soud může přihlédnout i k jiným kritériím. 103
Plnění povinnosti platit bývalému manželovi výživné je spojeno s kritériem
spravedlnosti toto po rozvedeném manželovi požadovat. Zákon sice uvádí některé okolnosti,
které spravedlivý důvod prokazují, ale výčet rozhodně není kompletní.
Zákon říká, že výživné poskytované rozvedenému manželovi mu má být schopno
zajistit přiměřenou obživu, kterou se nemyslí pouze náklady na stravování (což ostatně
zákon č. 94/1964 až do své novelizace v roce 1998 v podstatě připouštěl, když hovořil
o „nutné obživě“, korektivem se stala judikatura104), ale také náklady na nezbytné potřeby
spojené s jeho věkem a zdravotním stavem. 105 Primárním kritériem pro stanovení rozsahu
vyživovací povinnosti by měla být dohoda manželů (zákon také hovoří o jednorázovém
odbytném, které může vyživovací povinnost nahradit), pokud však taková dohoda
neexistuje, rozhoduje na návrh potřebného o výživném soud. Dodejme ještě, že vyživovací
povinnost mezi rozvedenými manžely není v zásadě časově omezená, výjimkou je uzavření
nového manželství (registrovaného partnerství) oprávněného.
Ustanovení §762 občanského zákoníku se zabývá otázkou tzv. sankčního
výživného106, které je zvláštní variantou výživného. Nárok na sankční výživné má právo
uplatnit ten z manželů, který se na rozvratu manželství převážně nepodílel a kterému byla
rozvodem způsobena závažná újma (podmínky musí být splněny kumulativně). Újmou
se myslí nejen ekonomická, ale především psychická a morální, která není při rozvodu
manželství výjimkou. Na rozdíl od výše popsané vyživovací povinnost je maximální doba
trvání té sankční omezená přiměřenou, nejdéle tříletou dobou od rozvodu. Rozdíl najdeme
také v rozsahu vyživovací povinnost, neboť tato sankční nemá být pouhým zdrojem
přiměřené obživy, ale opravdovou sankcí, tedy má zajistit bývalému manželovi stejnou
životní úroveň, jakou měl před rozvodem, který nezavinil či se kterým nesouhlasil. Výjimka
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pro přiznání sankčního výživného za splnění výše popsaných podmínek se učiní za situace,
za které došlo mezi bývalými manžely k projevům domácího násilí.
Zákon o rozvodu hovoří o výživném mezi rozvedenými manžely dikcí podobnou
občanskému zákoníku, přesto si však představme některé rozdíly, které právní úprava skýtá.
Základní rozdíl je nasnadě, „dvoufázovost“ italského rozvodu, resp. jeho procesu, přináší
odlišnou úpravu výživného pro fázi po rozvodu a ve fází odluky. Tato práce je věnována
primárně tématu rozvodu, avšak institut odluky k němu v italském právu neodmyslitelně
patří, a proto se ani v otázce výživného nelze tomuto rozlišení vyhnout.
Vyživovací povinnost k bývalému manželovi po rozvodu manželství má výrazně
dobročinný charakter (v kontrapozici k původní, spíše odškodňující povaze plnění) založený
na solidaritě mezi bývalými manžely. Doktrína postupně formulovala doplňující podmínky
pro přiznání výživného. Jednou z nich je samozřejmě finanční situace bývalých manželů,
přičemž nárok na výživné nevzniká při jakémkoliv zhoršení jednoho z nich v období
po rozvodu (které se prakticky předpokládá), toto zhoršení musí být významné. Dále soud
zkoumá věk, zdravotní i společenský stav, délku trvání manželství a soužití. Otázka toho,
jestli má, nebo nemá bývalý manžel dostatečné prostředky pro vlastní obživu, tedy není
podstatná, důležitá je okolnost podstatného zhoršení životní úrovně oproti úrovni před
rozvodem.107
Podobně jako v České republice, italský soud při prohlášení rozvodu manželství
rozhodne také o pravidelných dávkách výživného, které je jeden z bývalých manželů
povinen platit druhému. Toto rozhodnutí je rozděleno do dvou fází, v první z nich soud
zjišťuje teoretickou možnost, že zde existuje nárok na výživné, a to na základě zákonem
daných kritérií v článku 5 odst. 6 zákona o rozvodu (která se obecně shodují s kritérii
občanského zákoníku). V druhé fázi nastává zjišťování konkrétních skutečností a na jejich
základě potom přepočítání konkrétní částky, která byla původně podle obecných kritérií
vypočtena. Myšlenka, která se prolíná celým rozhodováním o výživném, je taková, že by si
bývalí manželé měli v zásadě udržet stejnou životní úroveň jako před rozvodem.
Přestože, jak jsme zmínili, nemá přiznání výživného rozvedeného manžela sankční
charakter, italské soudy spolu s životními podmínkami manželů zkoumají také důvod
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rozvodu manželství včetně otázky, kdo jej zavinil, přičemž zákon chrání stranu, která rozvrat
manželství nezpůsobila. Dále se soud zabývá majetkem, kterým manželé disponují, stejně
tak očekávaným rozvojem a kariérním růstem každého z nich. Jako zajímavost dodejme,
že rozhodnutí soudu o přiznaném výživném musí dle čl. 5 odst. 7 zákona o rozvodu také
obsahovat ustanovení o automatickém zhodnocení přiznané částky odpovídající alespoň
zhodnocení měny.
Krátce se ještě podívejme na institut výživného v době rozluky manželství. I tady je
totiž situace značně komplikovaná a ke dvěma různým rozhodnutím o výživném při odluce
a výživném při rozvodu se přidávají další dvě, a to rozhodnutí o výživném tak, jak jej známe
z našeho právního řádu (assegno di mantenimento) a o výživném stricto sensu, neboli
alimentech (assegno alimentare). Mezi těmito dvěma instituty existuje řada rozdílů. Výživné
může být manželovi přiznáno pouze za předpokladu, že rozvrat manželství mu nemůže být
připsán k tíži, alimenty i v případě, že rozvrat manželství zapříčinil. Zatímco výživné je
nezávislé na potřebě beneficienta, alimenty soud přizná pouze z předpokladu, že je žadatel
o ně neschopen sám si obstarat živobytí. Další rozdíl se týká odvolatelnosti: výživné je vždy
odvolatelné (manželé se tedy mohou dohodnout, že se vyplácet nebude, stejně jako že bude
vyplaceno jednorázově). Výživné může oprávněně žádat i pracující manžel, jehož příjmy
nejsou vysoké, zatímco o alimenty žádá jen takový manžel, který nepracuje a zároveň
z objektivních důvodů pracovat nemůže. Jak vidíme, rozdíly mezi těmito dvěma instituty
tvoří hranici mezi charitativním, dobročinným charakterem výživného a jeho sankční
povahou.108

4. 2 Úprava vztahů rodičů k nezletilým dětem
Zatímco výživné rozvedeného manžela zahrnuje občanský zákoník mezi následky
zániku manželství, u úpravy rodičovských práv a povinností tak nečiní. Je však nanejvýš
vhodné tuto problematiku v souvislosti s rozvodem manželství zmínit, neboť jak odborníci
opakovaně uvádějí, jsou to právě (často nezletilé) děti, na které rozvod manželů (rodičů)
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nejvíce dopadá.109 Rozvod se tedy netýká pouze práv a povinností manželů samotných,
ale jeho nedílnou součástí jsou i děti v jejich péči.

4. 2. 1 Ochrana nezletilého dítěte
Občanský zákoník obsahuje v §755 ve druhém odstavci tzv. antidiskriminační
klauzuli, ochrana dítěte je tedy výslovně zákonodárcem ošetřena při rozvodu manželství.
Dále v §757 pod písmenem b) najdeme nutnost upravit poměry nezletilého dítěte, o které
rodiče pečují, jako jednu z podmínek hladkého průběhu rozvodu bez zjišťování příčin
soudem. Dohoda rodičů (resp. osob pečujících o dítě) musí být schválena soudem. Jak vidno,
rozvod manželství se u manželů, kteří mají nezletilé dítě, odehrává ve dvou oddělených
fázích, rozsudku o rozvodu předchází pravomocné rozhodnutí soudu o úpravě poměrů
nezletilého potomka na dobu po rozvodu. Občanský zákoník potom samotnou úpravu, která
se zabývá záležitostmi spojenými s takovou úpravou, systematicky zařazuje do oddílu
třetího druhého dílu druhé hlavy druhé části, který se věnuje poměrům mezi rodiči a dětmi
bez ohledu na to, jestli jsou nebo nejsou rodiče manželé. Z procesního hlediska je ochraně
dítěte věnován prostor v zákoně č. 292/2012 Sb., o zvláštních řízeních soudních.
V Codice Civile, na rozdíl od občanského zákoníku, antidiskriminační klauzuli
nenajdeme. Otázkou, kterou je nutno si položit, je samozřejmě důvod pro neupravení tohoto
institutu, resp. jeho potřebnost například v českém právním řádu. Polemika, kterou toto
ustanovení vyvolává, je následující: je-li soužití manželů „hluboce, trvale a nenapravitelně
rozvráceno“ a změnu takového stavu nelze spravedlivě očekávat, je rozumné svým
způsobem nutit v takovém prostředí setrvávat nejen manžele, ale i jejich nezletilé dítě?
Přestože je rozvod jistě nezřídka traumatickým zážitkem pro nezletilé dítě, není jeho
setrvávání v často až nepřátelském prostředí, které jsou manželé, jejichž manželství
je rozvráceno, sto vytvořit, stejným, případně horším řešením pro dítě? Cílem zákonodárce
v České republice jistě nebylo „donutit“ manžele, kteří mají v péči nezletilé dítě,
v manželství setrvat „za každou cenu“, ostatně důvodová zpráva k občanskému zákoníku
hovoří jasně o snaze chránit nezletilé dítě na prvním místě. Otázkou však zůstává, změnilali by se situace, kdyby tato antidiskriminační klauzule v zákoně chyběla tak, jak je tomu
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v Itálii, neboť ochrana práv nezletilého dítěte (a to zdaleka nejen majetkových) je zajištěna
i jinými instituty, kterými se budeme podrobněji zabývat.
Dodejme ještě závěrem, že solidaritu s rozvádějícími se manžely se italští
zákonodárci snaží v posledních letech znovu výrazně posilovat. V roce 2016 tak vešel
v účinnost zákon o stabilitě (Legge di stabilità per il 2016 z 28. prosince 2015 pod číslem
208/2015), který představuje možnost pro odloučeného manžela, který se nachází ve stavu
nouze, získat od státu částku, kterou by byl povinen mu platit manžel, ale nečiní tak.
O nároku na přiznání finančních prostředků z tzv. „fondu solidarity“ rozhoduje soud.

4. 2. 2 Výkon rodičovské odpovědnosti a péče o nezletilé dítě
Před samotným rozhodnutím o rozvodu je tedy nutné, aby soud nejprve rozhodl
o poměrech nezletilého dítěte. Občanský zákoník však není v tomto ohledu terminologicky
příliš jednotný, neboť hovoří na jednom místě o výkonu rodičovské odpovědnosti a zároveň
o péči o nezletilé dítě. Dále soud rozhoduje o výkonu práv a povinností rodičů, kteří žijí
odděleně.
Rozhodnutí o poměrech nezletilých dětí po rozvodu je zásadní, odpovídá především
na otázku, komu bude dítě svěřeno do péče a jakým způsobem se má ten který rodič podílet
na jeho výživě. Celý proces zjišťování zájmů dítěte je pro soud velmi nesnadnou záležitostí,
neboť musí brát v úvahu velké množství faktorů, včetně vztahu dítěte ke každému z rodičů,
ale i k jiným příbuzným. Vodítkem pro rozhodování soudů nejsou v našich právních
podmínkách pouze ustanovení §906 a §907 občanského zákoníku, ale také Úmluva
o právech dítěte z 1989 (mj. čl. 9 Úmluvy) 110. Soud tak určuje, kterému z rodičů bude dítě
svěřeno do péče (tedy kde bude nezletilé dítě umístěno) a kdo z manželů a v jakém rozsahu
bude k dítěti plnit vyživovací povinnost.
Soud v případě rozhodování o péči o dítě může přistoupit ke schválení dohody
rodičů, avšak shledá-li, že tato není v zájmu dítěte, rozhodne jinak (například dohodu o tom,
že jeden z rodičů by neměl vůči dítěti vyživovací povinnost, by soud schválit nemohl).
Rozhodnutím je nezletilé dítě svěřeno do péče jednoho z rodičů, do péče společné nebo
do péče střídavé, a to s přihlédnutím k demonstrativnímu výčtu hledisek (např. citová
orientace a zázemí dítě, citové vazby na příbuzné, ale i právo dítěte na péči obou rodičů
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včetně pravidelného styku s nimi). Rozhodování soudu o těchto záležitostech je často
podloženo také přítomností odborníka z oboru dětské psychologie či psychiatrie. 111 Jak
se vyjádřil Ústavní soud České republiky, svěření nezletilého dítěte do střídavé péče by mělo
být standardem, zatímco ostatní řešení by měla být spíše výjimkou.112 Závěr Ústavního
soudu je však přinejmenším diskutabilní, především z hlediska psychiky dítěte, která jako
by v tomto případě byla až sekundárním hlediskem.
Je-li dítě svěřeno do péče jen jednomu z rodičů, nastává otázka řešení styku dítěte
s druhým z nich. Soud sám a bez návrhu tuto situaci neřeší, neboť primárně ponechává
možnost rozhodnutí na rodičích. Pokud se rodiče nedohodnout, na návrh jednoho z nich
(tedy ne ex offo) soud o úpravě styku rozhodne podle §891 občanského zákoníku. Aby bylo
takové rozhodnutí soudu vymahatelné, musí být určení setkání co nejpřesnější (často
se v praxi setkáváme např. s určením typu „každý druhý víkend v měsíci“, případně „každé
druhé Vánoce“, běžná je také úprava toho, s kým bude nezletilé dítě trávit které prázdniny).
Nutno dodat, že nové technologie velmi usnadňují celou nejednoduchou porozvodovou
situaci113 i v případech, kdy z důvodu velké vzdálenosti bydlišť obou rodičů není možné
upravit nařídit střídavou péči a je tak upraven pouze styk jednoho z rodičů s nezletilým
dítětem.114
Také italská úprava je v tomto ohledu velmi podobná české, avšak i zde najdeme
několik odlišností. Rámcově odpovídá výkon rodičovské odpovědnosti a péče o nezletilé
111
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dítě české úpravě, soud je však ve svém rozhodování mnohem více limitován zákonem
(a nejen judikaturou jako v České republice). Nezletilé dítě tedy má nárok udržovat si
vyvážený a stálý vztah s každým z rodičů, z jejichž strany se mu má dostávat péče, výchovy
a vzdělání, stejně jako si má udržovat blízké vztahy s ostatními příbuznými. V otázce svěření
do péče soud volí mezi střídavou a společnou péčí, neboť čl. 155 a násl. zákona o rozvodu
dovoluje svěřit dítě do výhradní péče jednoho z rodičů pouze, bylo-li by opačné řešení
v rozporu se zájmem nezletilého dítěte. Jak tedy vidíme, stanovisko, které v České republice
zastává Ústavní soud je v Itálii zákonně podloženo.
Na závěr ještě dodejme, že žádné z rozhodnutí soudu o výkonu rodičovské
odpovědnosti a rodičovských práv a povinností nezakládá překážku rei iudicate, vždy
je třeba přihlédnout k aktuálním okolnostem a poměrům nezletilého dítěte a jeho rodičů. 115
Rozhodovací praxe je v Itálii v otázce svěření dítě do péče velmi pestrá, pro zajímavost
uveďme například rozhodnutí odvolacího soudu v Brescia z února 2011, který rozhodl,
že přistoupení ke Svědkům Jehovovým ze strany jednoho z rodičů je důvodem pro odebrání
dítěte ze střídavé péče, neboť odlišná náboženská vyznání rodičů (a také jejich praktikování)
nejsou vhodným výchovným prostředím pro nezletilé dítě. 116

4. 2. 3 Vyživovací povinnost k nezletilým dětem
Spolu s rozhodnutím o péči o dítě soud rozhoduje také o vyživovací povinnosti
k nezletilému dítěti, kterou nařídí přirozeně tomu z rodičů, kterému nesvěří dítě do péče.
Judikatura Ústavního soudu říká, že dítě má právo podílet se na životní úrovni svých
rodičů117, resp. životní úroveň má být zásadně stejná s životní úrovní rodičů (§916 odst. 1
občanského zákoníku). Při určování rozsahu vyživovací povinnosti soud tedy přihlédne
k tomu, který z rodičů a nakolik o nezletilé (avšak nejen nezletilé) dítě pečuje, přihlédne
k jeho celkovému majetku a k jeho doloženým příjmům, přičemž neposkytne-li rodič při
zjišťování těchto náležitostí potřebnou součinnost, není to překážkou pro určení výživného,
avšak při jeho výměře se postupuje podle zákonných kritérií. I u výživného platí klauzule
rebus sic stantibus, tedy soud může při změně okolností (typicky náklady na dítě, které
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přestupuje na vyšší stupeň školy, případně také změny v příjmech rodiče povinného) snížit
nebo zvýšit přiznanou částku.
Codice Civile je opět o něco konkrétnější, v zásadě však úprava odpovídá dikci
občanského zákoníku. Čl. 337ter, odst. 4 říká, že každý z rodičů se podílí na výživě dětí
úměrně svým příjmům, soudce potom může tam, kde je to žádoucí, určit pravidelnou dávku
povinného k dítěti, přičemž bere v potaz potřeby dítěte, životní úroveň dítěte vůči úrovni
rodičů, čas, který tráví s každým rodičem, finanční zdroje, kterými každý z rodičů disponuje
a také míru, jakou se každý z rodičů podílí na péči o domácnost (poslední jmenované
kritérium vnímejme v Itálii jako stěžejní, neboť počet žen v domácnosti je stále poměrně
vysoký). A zákon jde ještě dále. Výslovně hovoří o nákladech na studium (spese
per l‘istruzione) a nákladech na výchovu (spese per educazione), pod kterými si můžeme
představit i náklady v oblasti zdraví. Soud potom dítěti přiznává výživné „běžné“ (ordinario)
a na mimořádné náklady (spese straordinarie), které jsou nepředvídatelné. 118 Rozhodovací
praxe je dokonce ještě širší a benevolentnější v přiznávání výživného než samotný zákon.
Soud totiž může například rozhodnout o povinnosti jednoho z rodičů přispívat na hypotéku
na dům, ve kterém nezletilé dítě s rodičem, kterému bylo svěřeno do péče, společně žijí. 119

118

DI PIRRO, Massimiliano. Separazione e Divorzio. Manuale teorico-pratico con ampia casistica

giurisprudenziale e formulario. 8. vydání. Napoli: Simone S.p.A, 2017. ISBN 987-88-914-1187-4. s.
217 a násl.
119

Rozhodnutí Corte di Cassazione č. 20139 z 3. září 2013
59

5 MEZINÁRODNĚPRÁVNÍ POVAHA ROZVODU: ROZVOD
S MEZINÁRODNÍM PRVKEM
Globalizace, otevření hranic, vstup České republiky do EU. Všechny tyto faktory
bez diskuze ovlivnily počet manželství uzavíraných mezi partnery pocházejícími z různých
zemí. Množství česko-italských manželství stále přibývá a z právního hlediska se situace
poměrně komplikuje ve chvíli, kdy se pár rozhodne nejen manželství uzavřít, ale také dát
mu zaniknout. V předchozích kapitolách byly popsány oba dva právní řády jako samostatné
entity, institut rozvodu i instituty s ním související byly podrobně rozebrány se všemi
paralelami i nepřekonatelnými odlišnostmi. Je však vhodné si udělat alespoň krátký exkurz
do problematiky smíšených manželství, resp. jejich zániku. Mezinárodní soukromé právo je
nesmírně zajímavé, a proto mu věnujme přinejmenším malou pozornost na následujících
řádcích.

5. 1 Mezinárodní prvek
Právní vztahy na určitém území, které se nerealizují v rámci jediného právního řádu
a překračují tak jeho hranice, obsahují mezinárodní prvek, který právě takový právní vztah
odlišuje od vztahu například takového, jak jsme jej popsali v předchozích kapitolách.
Mezinárodní prvek může spočívat ve skutečnosti významné pro vznik, změnu či zánik
právního vtahu, přičemž k této skutečnosti došlo na území jiného státu, v předmětu právního
vztahu, anebo v subjektu právního vztahu. 120 Právě pro rozvod manželství jsou subjekty,
které jsou občany různých států, klíčové (přestože mezinárodním prvkem může být i
skutečnost, resp. předmět právního vztahu).
Otázky řešení vztahů s mezinárodním prvkem jsou řešeny na vnitrostátní úrovni
zvláštními zákony, v námi rozebíraných právních řádech jsou to zákon č. 219/2012 Sb.,
o mezinárodním právu soukromém a zákon č. 218/1995 o reformě italského systému
mezinárodního práva soukromého. Jelikož však bude pozornost zaměřena výlučně
na manželství česko-italská, tedy s mezinárodním prvkem subjektu, který je občanem České
republiky nebo Itálie, klíčová bude otázka evropské úpravy rozvodu.
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5. 2 Evropské dokumenty týkající se rozvodu manželství
Mezi předpisy na unijní úrovni, které se týkají rodinného práva, resp. rozvodu,
můžeme zařadit následující: nařízení č. 2201/2003, nařízení č. 4/2009 a nařízení
č. 1259/2010.
První z dokumentů, nařízení č. 2201/2003, o soudní příslušnosti, uznání a výkonu
rozsudků ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti, obecně známý jako
nařízení Brusel II bis, je základní předpis, který se zabývá otázkou určení příslušnosti, tedy
tím, který soud se bude rozvodem s mezinárodním prvkem zabývat a jakou hmotněprávní
a procesněprávní úpravou se bude rozvod manželství řídit, dále také uznáním rozsudků
rozvodu a prohlášením manželství za neplatné. Toto nařízení nahradilo původní z roku
z roku 2000 v roce 2005 a mimo výše zmíněného se zabývá také otázkou přiznání, výkonu,
převedení a úplného nebo částečného odnětí rodičovské zodpovědnosti. Nařízení se však
nevztahuje na registrované partnerství a týká se pouze osobních vztahů, nikoliv
majetkových, stejně jako se výslovně vylučuje aplikace nařízení Brusel II bis na určení
a popření otcovství, otázky spojené s osvojením, vyživovací povinnost (viz dále), anebo
dědictví apod.121
Nařízení č. 4/2009 se týká veškerých vyživovacích povinností, které vyvstávají
z rodinných vztahů nebo ze vztahů příbuzenských, manželských či švagrovských. Jelikož
však vyživovací povinnosti, byť neodmyslitelně patří k rozvodu manželství, není předmětem
našeho zájmu, nebude jí dále pozornost věnována. Omezme se proto na konstatování
existence takové úpravy, která, stejně jako výše zmíněná, má i v italské-českých
manželstvích svůj nezpochybnitelný význam.
Posledním dokumentem je nařízení č. 1259/2010, známé pod názvem Řím III, které
ale není pro česko-italská manželství (resp. rozvody) vždy aplikovatelné, neboť se vztahuje
pouze na státy, které se rozhodly pro režim posílené spolupráce v oblasti rozhodného práva
ve věcech rozvodu a rozluky. Nařízení je použitelné mezi šestnácti členskými státy EU
a posiluje princip autonomie vůle stran v oblasti rodinného práva. Toto nařízení není pro
Českou republiku závazné, a tedy není ani přímo aplikovatelné, jeho obsah roli hrát může,
a to v případě, že se manželé rozhodnou požádat o rozvod v Itálii. V takovém případě mají
manželé v zásadě dvě možnosti: dohodnout se na rozhodném právu, anebo nechat tuto volbu
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na soudě. V případě dohody se mohou manželé rozhodnout pro uplatnění právních předpisů
země, kde oba dva žijí, země, kde naposledy společně žili, pokud tam jeden z nich stále žije,
země, jíž je jeden z nich státním příslušníkem anebo země, kde o rozvod požádali. Soud
potom v případě chybějící dohody bude volit mezi následujícími variantami, a to postupně,
při nesplnění jednoho kritéria přistoupí k dalšímu: země, kde oba manželé žijí, resp. kde žili
společně (pokud tam žili 1 rok před předáním věci soudu), resp. země, kde jsou oba manželé
státními příslušníky, pokud ani toto kritérium neodpovídá, potom země, kde byla podána
žádost o rozvod.122
Existence a přistoupení Itálie k posílené spolupráci ve věcech rozvodu však
zachovávají aplikaci nařízení Brusel II bis. Proto se nařízení Řím zabývá pouze
aplikovatelným právem a ne soudní příslušností. Existují tedy vedle sebe dvě paralelní
úpravy, nařízení Brusel II bis a nařízení Řím III.
Pro rozvod česko-italského manželství však mohou, a pravděpodobně často budou,
přímo aplikovatelná ustanovení nařízení Brusel II bis. Článek 3 tohoto nařízení hovoří
o obecných pravidlech pravomoci soudů ve věcech rozvodu, resp. manželské rozluky
a prohlášení manželství za neplatné, která můžeme rozdělit podle dvou hledisek: vztah
manželů k určitému území, anebo státní příslušnost manželů (resp. domicil v případě Velké
Británie a Irska). V druhém případě je tedy rozhodné, jestli jsou oba manželé státními
příslušníky státu, zatímco vztah k území je dán obvyklým bydlištěm, posledním společným
bydlištěm, bydlištěm žalovaného a v případě společného návrhu bydliště alespoň jednoho
z manželů, dále pak může hrát roli obvyklé bydliště žalujícího manžela, pokud ve státě
bydlel nejméně rok před podáním návrhu a konečně obvyklé bydliště žalujícího manžela,
který ve státě bydlel nejméně šest měsíců před podáním návrhu a současně je jeho státním
příslušníkem. Jak tedy vidíme, Nařízení Brusel bis II pokrývá prakticky všechny možné
alternativy, které mohou u smíšených manželství nastat, a zároveň dává manželovi, který
o rozvod žádá, poměrně velké možnosti ve výběru sudiště, jehož hmotněprávní úprava pro
něj bude výhodnější (tzv. forum shopping).123 Pokud by však přeci jen nastala situace, kdy
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nebude žádný soud příslušný podle výše popsaných pravidel, příslušnost se určí „v každém
členském státě v souladu s právem tohoto státu“ (čl. 7 nařízení Brusel II bis).
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Závěr
Rozvod, jeden ze způsobů zániku manželství za života manželů, rozhodně nemůže
být označován za institut občanského práva, který by nebyl příliš využíván. Tato práce si
kladla za cíl popsat všechny jeho modality ve dvou různých právních řádech, rozebrat jej na
malé součástky, které ve svém celku způsobí zánik manželství dvou osob a změní tak jejich
osobní status.
Popsat dva právní řády paralelně vedle sebe není nesnadné, avšak omezit se pouze
na tuto stránku práce je bezpředmětné. Zajímavou se komparace stává právě ve chvíli, kdy
se dva odlišné právní řády postaví vedle sebe a pokusíme se srovnat právní úpravu, v tomto
případě v otázce rozvodu, nejen z hlediska hmotného práva, tedy rozvodu jako institutu
samotného, ale i rozvodu jako procesu, kterým zaniká dříve uzavřené manželství.
Cílem této práce rozhodně nebylo hodnotit či dělat závěry o tom, ve kterém právním
řádu je institut „lépe“ nebo „hůře“ upraven (byť, přiznejme, občasným zamyšlením se nad
praktičností či důvody skrývajícími se za tou kterou úpravou vyhnout zcela nelze). Jejím
cílem bylo poukázat na shody i odlišnosti, které v institutu rozvodu v obou právních
úpravách najdeme. I v dnešní době, kdy se naše právní úpravy postupně přibližují díky
nadnárodní „vyšší moci“, a i s přihlédnutím k tomu, že naše občanské právo bez diskuze
vychází z kontinentálního právního základu vystavěného na římsko-právní tradici, najdeme
velké množství odlišností, které však nemůžeme konstatovat izolovaně.
Při konfrontaci obou právních řádů vyvstává myšlenka, zda je dosáhnout rozvodu
v České republice jednodušší než jej dosáhnout v Itálii. Otázkou je, zdali rychlejší znamená
vždy jednodušší, avšak tuto polemiku ponechme raději stranou. Česká právní úprava,
především v tak základní otázce, jako jsou důvody rozvodu, ponechává poměrně široký
prostor vůli obou manželů, zároveň však dokáže nastavit této volnosti hranice v podobě
ochrany slabší strany. Italská právní úprava je o něco restriktivnější, avšak nabízí na druhou
stranu instituty procesního práva v našich podmínkách prozatím neznámé, které dovolují dát
manželství zaniknout i jinak než před soudem.
Závažnost rozvodu je nesporná. Ovlivňuje nejen právní status člověka, který je
pravděpodobně dokonce tím jeho nejméně závažným důsledkem, ale především psychiku
samotných manželů, a co hůř, zájem nejen nezletilých dětí. Oba právní řády se s otázkou
minimalizace „škod“ vypořádávají pomocí vlastních řešení, která jsou často odlišná, ale
úmysl je více méně shodný.
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Základní otázkou, kterou si tedy závěrem můžeme položit, je proč. Proč jsou tyto
právní řády odlišné? Odpověď paradoxně najdeme dle mého názoru hned na začátku této
práce. A tak se oklikou, od římského práva, přes hmotněprávní a procesněprávní platnou
úpravu, a dokonce i přes takové možnosti, jaké nám nabízí mezinárodní právo soukromé,
dostaneme zpět do historie. Kulturní základy, na kterých je italská společnost vystavěna,
nejvíce ze všeho rezonují právě v rodinném právu. Silně zakořeněná křesťanská víra i
v lidech, kteří sami sebe označují za nevěřící, stále velmi významně ovlivňuje právní řád
Itálie. Naopak po-únorové definitivní vytržení českého manželského práva z rámce
církevních hodnot způsobila někdy snad až cynické vnímání institutu manželství, které je
v zásadě velmi snadné ukončit. Najít rovnováhu mezi těmito dvěma na první pohled
poměrně odlišnými právními základy se, jak je vidět, s novým občanským zákoníkem
v České republice, a především s novými zákony, které možná poněkud opožděně oproti
zbytku Evropy, avšak přece v Itálii nacházejí své místo, nebude nakonec tak nesnadné.
Kombinací obou právních úprav institutu rozvodu by se, s trochou nadsázky, dalo dosáhnout
něčeho jako je „ideální rozvod“. Které prvky z každé úpravy by tak však měly činit,
ponechme na posouzení odborníkům.
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Riassunto
La presente tesi magistrale porta il titolo „La normativa del divorzio nella Repubblica
Ceca ed in Italia“. Si tratta di una comparazione dell’istituto di divorzio in due paesi europei,
il cui scopo non è valutare entrambi gli ordinamenti giuridici, ma descriverli parallelamente
e trovare così tra di loro elementi conformi e diversi.
Il primo capitolo è dedicato ad un breve riassunto dello svolgimento storico del diritto
familiare nei due paesi, il quale serve come punto di partenza per le conoscenze analizzate
in seguito, cioè la contemporanea regolamentazione del divorzio da diversi punti di vista.
L’attenzione è dedicata allora alla normativa nel diritto romano, il monopolio medievale
della Chiesa nelle questioni di matrimonio, e al passaggio alle codifiche moderne.
Nelle parti seconda e terza si passa alla comparazione stessa delle normative
giuridiche contemporanee, sia dal punto di vista materiale, sia da quello procedurale. Sono
descritti, quindi, nella prima parte della comparazione, le differenze elementari tra le cause
per il divorzio, si parla anche del ruolo del tribunale nell‘intero processo, delle modalità di
divorzio e non si devono dimenticare le conseguenze del divorzio. La normativa procedurale
viene comparata in entrambi i paesi dal punto di vista della competenza, lo svolgimento della
procedura di divorzio e anche le alternative che i due ordinamenti offrono ai coniugi per
svolgere il divorzio, rispetto al procedimento giudiziario classico.
Il capitolo quarto è un trattato delle conseguenze specifiche che porta il divorzio, le
quali riguardano le persone in posizione più debole, cioè il coniuge più debole, al quale
spetta l’alimentazione e l’assegno di mantenimento, e soprattutto i figli minori, siccome i
loro rapporti giuridici devono essere regolati benché gli spetta una protezione indiscutibile.
L’ultimo e finale capitolo rappresenta un breve studio del diritto internazionale
privato, quindi è dedicato alla soluzione pratica dei matrimoni ceco-italiani. Al primo luogo
viene definito l’elemento transnazionale come il punto di partenza per l’applicazione dei
documenti internazionali descritti che riguardano il divorzio di un matrimonio misto.
La tesi collega perciò più livelli dello studio, dal punto di vista storico diacronico,
alla descrizione sincronica della normativa vigente in entrambi i paesi, fino alla
comparazione stessa, la quale si occupa delle domande delle origini delle differenze tra i due
ordinamenti giuridici. L’intera tesi poi viene completata da uno punto di vista pratico, il
quale, al momento, è inevitabile e con il quale la teoria e la pratica dovranno affrontare.
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Summary
The present Master Thesis, entitled „Legal Regulation of Divorce in the Czech
Republic and in Italy“, is a legal comparison of the institute of divorce in two European
countries. Its aim is not to evaluate both legal systems, but to give to the reader a parallel
description of these and therefore to identify congruent and distinct elements in them.
The first chapter is dedicated to a short historical excursus, a brief historical analysis
of the evolution of the institute of divorce creates a background for the following description
of contemporary legislation from different points of view. Attention is paid to the legislation
in ancient Roman law, to the medieval monopoly of the Church in the questions of marriage,
and to the passage that lead to modern codifications.
In the following two chapters, the aim is to acquaint the reader with today’s divorce
legislation, first from the point of view of material law, whereas a description of the
procedural legislation follows. In the first part of the comparison, basic differences between
grounds for divorce, in the Czech Republic and in Italy, are described, the thesis describes
also the role of courts in the whole process and the modalities of divorce as a whole, as well
as the consequences of divorce. The procedural legislation is compared in both countries
from the point of view of jurisdiction, the course of the procedure itself and attention is paid
also to the alternatives of common judicial proceedings that both countries offer.
The fourth chapter’s topic are the specific consequences of divorce, that concern
persons in a weaker position, that is the weaker spouse who is a maintainance creditor, and,
above all, minors whose legal relationships are to be regulated after the divorce of their
parents, since their protection is indisputable.
The final chapter represents a brief insight into international private law, therefore it
concentrates on practical solutions of divorces of mixed marriages. The meaning of
internation element is defined in the first place, for it is the basis ofor application of
international documents that concern the divorce of marriage with an international element.
This Master Thesis combines several different levels of study, from the historical
diachronic point of view, through a description of legal regulation in both countries, to the
comparison itself, which deals with many questions regarding the origins of some of the
differences in both legal orders. A practical perspective on the whole situation completes the
entire study, as this perspective, for the moment, it is inevitable and legal theory and practice
will have to deal with it.
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Resumé
Předložená diplomová práce nese název „Právní úprava rozvodu v České republice
a v Itálii“. Jedná se o komparaci institutu rozvodu ve dvou evropských zemích, která
si neklade za cíl oba právní řády hodnotit, avšak paralelně je popsat a nalézt tak shodné
a rozdílné prvky mezi nimi.
První kapitola je věnována historickému exkurzu, stručný historický nástin vývoje
institutu rozvodu je kulisou i východiskem pro následně rozebíranou současnou právní
úpravu rozvodu z různých pohledů. Pozornost je tak zaměřena na římskoprávní úpravu
rozvodu, středověký monopol církve v otázkách manželství a cestě k dnešním moderním
kodifikacím.
Ve druhé a třetí části je už přistoupeno k samotné komparaci obou současných úprav,
a to nejprve z hmotněprávního hlediska, následuje popis procesněprávní úpravy. V první
části komparace jsou popsány základní rozdíly mezi rozvodovými důvody v České republice
a v Itálii, pojednáno je i o roli soudu v celém procesu, modalitám rozvodu jako takového a
opomenuty nemohou být ani následky rozvodu. Procesněprávní úprava je srovnána v obou
státech z hlediska příslušnosti, průběhu řízení o rozvodu manželství samotného a také
alternativám ke klasickému soudnímu řízení, které oba právní řády nabízejí.
Čtvrtá kapitola je pojednáním o specifických následcích rozvodu, které se týkají osob
ve slabším postavení, tedy slabšího manžela, kterému náleží výživné, a především
nezletilým dětem, jejichž poměry je třeba po rozvodu jejich rodičů náležitě upravit z důvodu
ochrany, který nezletilým dětem neoddiskutovatelně náleží.
Poslední, závěrečná kapitola je krátkým vhledem do mezinárodního práva
soukromého, tedy je zaměřena na praktické řešení rozvodu smíšeného, česko-italského
manželství. V první řadě je definován mezinárodní prvek jako východisko pro aplikaci
popsaných mezinárodních dokumentů týkajících se rozvodu manželství s mezinárodním
prvkem.
Práce tedy spojuje několik úrovní bádání, od historického diachronního hlediska přes
synchronní popis účinné právní úpravy v obou zemích, až po samotnou komparaci, která se
zabývá množstvím otázek po původu odlišností mezi oběma právními řády. Celou práci
potom zastřešuje jakýsi praktický pohled na situaci, která je pro nás, v dnešní době,
nevyhnutelná a se kterou se právní teorie i praxe bude muset vypořádávat.
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Legal regulation of divorce in the Czech Republic and in Italy
Abstract
The present diploma thesis deals with the comparison of the institute of divorce in
two European countries, the Czech Republic and Italy, in the perspective of both substantive
law and procedural law. A brief historical excursus, which serves as an introduction into
the problem as a whole, is followed by an analysis of the characteristics of divorce that Italy
and the Czech Republic have in common, as well as the differences between both laws,
whereunto the procedural legislation in both countries follows. Attention is paid also to
extentions to other legal fields that relate with the divorce: maintenance obligations and the
regulation of relations between parents and minors after the divorce. A view on the whole
subject area is completed by being put in the frame of international law.
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Abstrakt
Předložená diplomová práce se zabývá komparací institutu rozvodu ve dvou
evropských zemích, v České republice a v Itálii, a to jak z hlediska hmotněprávního, tak
z pohledu procesního práva. Stručný historický exkurz, který slouží k lepšímu uvedení do
celé problematiky, je tak následován rozborem společných znaků rozvodu v Itálii i České
republice, stejně jako rozdílům mezi oběma právními řády, načež je vzápětí navázáno
procesněprávní úpravou v obou zemích. Pozornost je věnována i přesahům do jiných oblastí,
které s rozvodem manželství souvisí: vyživovací povinnosti a úpravě vztahů rodičů
k nezletilým dětem po rozvodu, aby byla celá tématika završena pohledem na ní optikou
mezinárodního práva.
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