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I. Úvod
Manželství je místně a časově proměnlivým celospolečenským fenoménem, který je
členy společnosti vnímán velmi různorodě v závislosti na národnosti, společenském
postavení, náboženským vyznáním či osobními zkušenostmi. Manželství je právní a
společenskou formu soužití muže a ženy, které je v dnešní době poněkud kontroverzním
tématem. Hlavně v západní kultuře za poslední desetiletí můžeme sledovat trend snižování
hodnoty a vážnosti tohoto institutu. Část společnosti manželství považuje za přežitek, část za
pouhou formalitu, pro jiné má naopak stále má vysokou hodnotu. Nezřídka se objevují názory
párů, že ,,nepotřebují papír na to, že se mají rádi a chtějí spolu žít“, nebo argumenty, že
svobodné matky jsou na tom podstatně lépe, co se týče finanční podpory od státu apod. Jiné
páry mohou být od institutu manželství odrazováni i vysokou rozvodovostí manželství, která
například v roce 2016 činila 45%1.
I přes všechny výše uvedené skutečnosti se však celá řada párů časem rozhodne svůj
vztah ,,zpečetit“ zákonem o čemž svědčí i statistiky ČSÚ, podle nichž bylo např. v roce 2016
více než 50 tisíc manželství.2
Cílem mé diplomové práce je poskytnout podrobný přehled řízení ve věcech
manželských s hlavním zaměřením na rozvodové řízení. Pro detailní zaměření na rozvodové
řízení jsem se rozhodla z několika důvodů. Zaprvé se jedná o nejčastěji probíhající typ řízení
ve věcech manželských, zadruhé je to velice aktuální společenské téma a posledně z důvodu,
že s rozvodovým řízením se, jak už jsem zmínila výše, alespoň jednou setká téměř polovina
manželství.
Celá práce bude strukturovaná do tří hlavních částí, úvodu a závěru. V první části se
budu věnovat převážně zařazení řízení ve věcech manželských do kontextu, proberu hlavní
rozdíly mezi spornými a nespornými řízeními, nastíním hlavní důvody oddělení zvláštních
řízení soudních od občanského soudního řádu a vysvětlím jejich vzájemné postavení.
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Další část už bude celá věnovaná pouze řízením ve věcech manželských. Na úvod této
části se v krátkosti zaměřím na institut manželství jako takový, bude následovat výčet
jednotlivých řízení spadajících do řízení ve věcech manželských a následně se budu odděleně
věnovat každému řízení zvlášť, vyjma řízení o rozvod, jelikož tomu bude věnována zvláštní
pozornost a tudíž i samostatná část mé práce pod římskou IV.
Převážně se budu věnovat procesní a hmotněprávní úpravě samotného rozvodu a jejich
vzájemné propojenosti a neoddělitelnosti. Jedna samostatná kapitola bude věnována i rozvodu
manželství očima sociologie, která se na rozvod dívá jako na společenský jev, který zkoumá a
vysvětluje.
V poslední kapitole pak okrajově proberu rozvod manželství za přítomnosti
mezinárodního prvku, zejména co se týče určení soudní příslušnosti a rozhodného práva. Jsem
totiž přesvědčena, že v dnešní době umožňující snadné cestování, studium či práci v zahraničí
již není manželství mezi partery rozdílných národností nikterak neobvyklé, tudíž mám za to,
že zařazení do mé práce má své opodstatněné místo.
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II.

Obecný úvod do tématu

1.

Zvláštní řízení soudní
Ačkoli základ civilního soudního řízení nepochybně tvoří proces sporný, historický

vývoj civilního soudního procesu dospěl k tomu, že v určitých specifických případech je třeba
řešit některé otázky cestou soudních řízení. Jelikož jejich předmětem není spor o konkrétní
právo a nedochází v nich tedy ani k utvoření úplného trojstranného procesně právního vztahu.
Jedním z důvodů, proč se zákonodárce rozhodl tyto záležitosti takto řešit, je například ochrana
veřejného zájmu, často v podobě ochrany slabších subjektů, kterými jsou například nezletilé
děti. Jelikož mají tyto specifická řízení nespornou povahu, nazýváme je nespornými řízeními.
Právě jejich odlišnost a specifičnost od řízení sporných historicky vedla k jejich vydělení a
k jejich samostatné právní úpravě.3
1.1.

Diferenciace nesporných a sporných řízení
Jasné určení hranic mezi spornými a nespornými řízeními je velmi obtížnou otázkou,

kterou se zabývají a o které se dohadují naši přední procesualisté. Problémem totiž je, že pro
nesporná řízení nelze nalézt obecnou charakteristiku, leda je negativně vymezit tak, že o
nesporná řízení se jedná tehdy, pokud se nejedná o řízení sporná. Nesporná řízení totiž netvoří
ucelený komplex, nýbrž se jedná o jednotlivé druhy řízení, které pojí jen některé podobnosti
v řízení. Pro zjednodušení a vysvětlení odlišností od řízení sporných je však níže budu
považovat za samostatné kategorie.4
Rozdílů mezi těmito dvěma typy řízení je nespočet, avšak některé nevystihují podstatu
sporných a nesporných řízení jako dvou samostatných procesních druhů. Některé teorie jsou
například založené na tom, že rozhodnutí ve sporném řízení jsou deklaratorní povahy (což ale

3

WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015. Student

(Leges)., str. 355, 356
4

WIPPLINGEROVÁ, ZAHRADNÍKOVÁ, SPURNÁ.. Zvláštní soudní řízení. Praha: Wolters Kluwer, 2014.,

str. 9
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rozhodně neplatí bez výjimky, jelikož například rozhodnutí, kterým se zrušuje a vypořádává
spoluvlastnictví, je rozhodnutí konstitutivní).
S výše uvedenou teorií se však neztotožňoval Vilém Steiner, který byl přesvědčen, že
je třeba jít do samého jádra právních vztahů, než jen zkoumat účinky rozhodnutí. Na základě
samotných právních vztahů tedy vytvořil dvě skupiny. Do té první zařadil dvoustranné
vztahy, s povinností na straně jedné a oprávněním na straně druhé. A na základě toho, že tyto
strany jsou vzájemně v odpůrčí pozici, označil i řízení za řízení sporné. Do skupiny druhé
poté zařadil všechny zbylé hmotněprávní vztahy, kde strany nejsou a nemohou být v pozici
odpůrců.5
Další teorie, na základě které můžeme jednotlivé typy řízení identifikovat, považuje za
určující hledisko represe a prevence. Cílem obou druhů řízení je samozřejmě dosažení shody
mezi faktickým a právním stavem. Represivní povaha sporného řízení spočívá v tom, že se
nalézá právo mezi stranami již existující, které je třeba nalézt, protože bylo nějakým
způsobem rušeno. Je tedy třeba odstranit tento nežádoucí stav. Hledisko prevence pak
nalezneme u řízení nesporných. Jeho cílem je působit do budoucna a předcházet tak
porušování práv a právem chráněných zájmů jednotlivců.
František Štajgr např. za sporná řízení považoval jen ta řízení, která kumulativně
splňují určitá kritéria – zahájení řízení výhradně na návrh, jejž může podat výhradně účastník,
účastníci mohou předmětem řízení volně disponovat a musí si být vzájemnými odpůrci.6
František Zoulík zase tvrdí, že se sporné a nesporné procesy liší právě svou podstatou,
tudíž bychom při snaze odlišit je měli vycházet z jejich vztahu k hmotnému právu a ne
z hledání rozdílů týkajících se zásad řízení a jednotlivých procesních institutů. Podstatu
rozdílnosti spatřuje v odlišných účelech obou řízení. Sporné řízení definoval jako řízení
s účelem poskytovat ochranu již existujícím hmotněprávním vztahům deklaratorními
rozhodnutími a nesporné řízení jako řízení, které zakládá, mění nebo ruší hmotněprávní

5

STEINER, Vilém. Základní otázky občanského práva procesního. Praha: Academia, 1981., str. 227

6

ŠTAJGR, František. Některé teoretické otázky civilního práva procesního. Praha: Universita Karlova, 1969.

Acta Universitatis Carolinae., str. 52
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vztahy rozhodnutími konstitutivními. Tvrdil totiž, že odlišné cíle těchto řízení jsou i reflexí
jejich procesních rozdílů a vlastně i základem, který je podmiňuje. Za nejpodstatnější
považoval pravomoc soudů, okruh subjektů, které mají účast na řízení, rozdílnost procesních
zásad a účinky rozhodnutí.7
Dalším diferenciačním hlediskem je rozdílnost zásad, které dané řízení ovládají.
Zatímco řízení nesporná jsou ovládána zásadou oficiality a zásadou vyšetřovací, sporná řízení
jsou ovládána zásadou dispoziční a projednávací a celé řízení je tak mnohem více v rukou
účastníků řízení. Předpokládá totiž, že osoby domáhající se ochrany ohroženého či rušeného
práva (i osoby jim oponující) disponují prostředky k objasnění skutkového stavu věci, jelikož
jsou motivováni zájmem na vítězství sporu. Za náležité objasnění skutkového stavu věci
v řízeních sporných jsou odpovědní právě účastníci, zatímco v řízeních nesporných je
odpovědným soud. Vyšetřovací zásada mu přikazuje bez ohledu na aktivitu účastníků řízení
objasňovat všechny skutečnosti důležité pro rozhodnutí a vyhledávat všechny potřebné
důkazní prostředky.8
1.2.

Vydělení zvláštních řízení soudních z občanského soudního řádu
Přijetím Nového občanského zákoníku 3. února 2012, zákona č. 89/2012 Sb., vznikla

naléhavá potřeba věcných i terminologických změn v občanském procesním právu.
V návaznosti na jeho přijetí tedy vyvstala nutnost novelizace občanského soudního řádu, což
bylo realizováno zákonem č. 293/2013 Sb., který řešil pouze úpravu ustanovení týkajících se
sporného řízení a zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, který nesporná
řízení z OSŘ vydělil do samostatného zákona. Oba výše uvedené zákony nabyli účinnosti
společně s nabytím účinnosti ObčZ a to 1. ledna 2014.9

7

ZOULÍK, František. Řízení sporné a nesporné jako druhy civilního procesu. Praha: Academia, 1969. Studie

ČSAV., str. 46, 62
8

WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015. Student

(Leges)., str. 356
9
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Při přijetí nového občanského zákoníku bylo však zvažováno více variant, jak by se
dala řešit novelizace v občanském právu procesním. Věcný záměr navrhoval dvě varianty
řešení. Jednou z nich byla již výše uvedená, která byla zrealizována, tedy novelizace
občanského soudního řádu s vypuštěním části třetí hlavy páté a úprava zvláštních řízení
samostatným předpisem.
Druhou ze zvažovaných variant navrhovaných věcným návrhem bylo zachovat
dosavadní koncepci občanského soudního řádu, který by i nadále upravoval řízení sporná i
nesporná. Jeho novelizace by však znamenala kompletní přepracování části třetí hlavy páté
občanského soudního řádu a dalším změnám napříč celému kodexu.
Mimo výše uvedené varianty však bylo polemizováno i o případném vytvoření nového
kodexu civilního práva procesního. Nakonec však od ní bylo upuštěno, jelikož by se jednalo o
rozsáhlou změnu, kterou by nebylo vhodné nikterak uspěchat a provést bez důkladné
předchozí diskuze s dotčenými subjekty a orgány. A navíc by krátce po přijetí nové
hmotněprávní úpravy nová úprava procesního práva vedla k nestabilitě a nepředvídatelnosti.
OSŘ tedy zůstává právní úpravou pro obecný civilní proces – tedy civilní proces
sporný a ZŘS právní úpravou pro zvláštní druhy civilního řízení. Toto „očištění“ OSŘ od
různých odchylek a výjimek, které byly nutné právě díky specifické povaze nesporných
řízení, má přispět k rychlejšímu a efektivnějšímu projednání sporného procesu. 10
Ne všichni odborníci jsou však se současným řešením spokojeni. Bývá například
kritizováno, že při přípravě ZŘS mu nebyla věnována dostatečná pozornost, která například
patřila občanskému zákoníku během jeho příprav. Tvrdí, že tato uspěchanost se odrazila na
jeho kvalitě. Kritizována je například i systematika tohoto zákona, která se dle důvodové
zprávy snaží kopírovat systematiku občanského zákoníku, což je pro procesní právní předpis
nevhodné. Jako další problém je například označována značná nepřehlednost způsobená
vnitřním členěním na část obecnou a zvláštní doplněnou o podpůrné užití občanského
soudního řádu. Může totiž nastat několikanásobná subsidiarita, kdy je třeba aplikovat pravidla

10

WIPPLINGEROVÁ, ZAHRADNÍKOVÁ, SPURNÁ.. Zvláštní soudní řízení. Praha: Wolters Kluwer, 2014.,

str. 10, 11
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až ze třech různých míst právního řádu. Zákonodárci tak vytýkají, že dostatečně nezohledňuje
význam obecné části a doporučují redukci některých nadbytečných ustanovení.11 Osobně se
částečně přikláním k tomuto názoru co se nepřehlednosti, nadbytečnosti a mnohonásobné
subsidiarity týče.
1.3.

Důvody přijetí zákona o zvláštních řízeních soudních
Jak již jsem zmínila v předchozí kapitole, hlavním důvodem pro přijetí zákona o

zvláštních řízeních soudních byla rekodifikace soukromého práva (přijetí nového občanského
zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o mezinárodním právu soukromém).
Kodexy soukromého práva a OSŘ jsou ve vztahu komplementárnosti. Subjektivním právům
vyvěrajícím ze soukromoprávní úpravy musí být tedy procesní úpravou garantována ochrana.
Z toho vyplývá, že nová procesní úprava tedy musela navázat na nové hmotněprávní instituty
a modifikovat instituty zastaralé, aby přesně korespondovaly s hmotněprávní úpravou.
Druhým důležitým důvodem byly odlišnosti mezi sporným a nesporným řízením,
kterých je mnoho. Už v OSŘ v jeho původní podobě jsme mohli pro nesporná řízení nalézt
mnoho odchylek (v otázkách pravomoci, koncentrace řízení, postavení účastníků, koncentrace
řízení atd.), což ovšem působilo zmatek, neucelenost a nepřehlednost. (Hlouběji už jsem se
jednotlivým odlišnostem věnovala v kapitole 1.1., na kterou bych tímto ráda odkázala.)
Dalším podnětem byly nepochybně i historické souvislosti. Například již v období
první republiky byla na našem území oddělená úprava sporých a nesporných řízení, kdy
procesní stránka nesporných řízení byla kompletně upravena zákonem č. 100/1931 Sb., o
základních ustanoveních soudního řízení nesporného.12
A finálním argumentem pro přijetí ZŘS byla i komparace s právními úpravami
některých dalších evropských států. Důvodová zpráva se v této věci zaměřila na porovnávání
právních úprav států, se kterými nás pojí historické kořeny v oblasti práva a právní vědy –

11

DÁVID, R., Obecné připomínky k zákonu o zvláštních řízeních soudních. Bulletin advokacie 12/2014, s. 57
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WIPPLINGEROVÁ, ZAHRADNÍKOVÁ, SPURNÁ.. Zvláštní soudní řízení. Praha: Wolters Kluwer, 2014.,
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tedy hlavně s Rakouskem a Německem. A právě v obou těchto státech existují oddělené
procesní úpravy pro sporná a nesporná řízení, které jsou vzájemně ve vztahu subsidiarity.13
1.4.

Vztah k občanskému soudnímu řádu a předmět úpravy
Jak už jsem zmínila v předchozím odstavci, primárním důvodem pro přijetí zákona o

zvláštních řízeních soudních bylo vytvořit speciální úpravu nesporných řízení. Ze samotného
názvu zákona však vyplývá, že předmětem úpravy jsou i jiné věci, které nejsou typickými
nespornými řízeními.
Zákon o zvláštních řízeních soudních je k občanskému soudnímu řádu ve vztahu
subsidiarity. Z § 1 odst. (2) ZŘS vyplývá, že OSŘ se použije jen podpůrně tam, kde zvláštní
úprava chybí. Mimo to odst. (3) téhož dále subsidiaritu zesiluje tím, že říká, že ustanovení
obou právních předpisů se použije vedle sebe, nebrání-li tomu speciální ustanovení. Například
většina základních ustanovení OSŘ se použijí i pro řízení podle zvláštního zákona. Avšak část
třetí OSŘ, která upravuje řízení v prvním stupni, se dá na tyto případy použít jen omezeně,
jelikož právě zde jsou největší rozdíly mezi spornými a nespornými řízeními. Tyto případy
jsou tudíž řešeny v ZŘS v podobě speciálních ustanovení. Dále část čtvrtá (opravné
prostředky) se opět použije téměř v plném rozsahu, avšak s tím rozdílem, že se v odvolacích
nesporných a zvláštních řízeních uplatní úplná apelace.
ZŘS v části první (obecné části) v § 2 taxativně vyjmenovává konkrétní řízení, která
upravuje. Tyto jednotlivá řízení jsou dále postupně podrobně upraveny ve zvláštní části, kde
jsou na základě podobností roztříděny a podřazeny pod jednotlivé hlavy. V obecné části jsou
ve třiceti paragrafech upravena ustanovení, která jsou pro nesporná řízení společná a právě
která je od řízení sporných tolik odlišují.14
S vhodností vztahu OSŘ a ZŘS však někteří odborníci polemizují a kritizují například
fakt, že zákonodárce nevzal v úvahu fakt, že obecná ustanovení ZŘS mohou být společná

13

Důvodová zpráva k zákonu č. 292/2013 Sb., o zvlášních řízeních soudních
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WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A., Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015. Student (Leges).,

str. 357, 358
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nejen pro řízení zvláštní, ale i pro všechna civilní soudní řízení. Z tohoto důvodu se často
setkáme buďto s úplným přenecháním problému obecné úpravě nebo s duplicitou. 15

2.

Řízení ve věcech rodinně právních
Řízení ve věcech rodinněprávních jsou upravena ve zvláštní části hlavy V. ZŘS a

soustřeďují řízení taxativně vyjmenovaná v § 2 písm. p) až u), jmenovitě: řízení ve věcech
manželských a partnerských, předběžné řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí, řízení o
určení a popření rodičovství, řízení ve věcech osvojení, ve věcech péče soudu o nezletilé a
v některých věcech výkonu rozhodnutí.
Jedná se o věci jednak statusové, ale i o věci nikoliv statusové, osobní s
rodinněprávním charakterem. Řízení ve věcech majetkové povahy i nadále spadají pod úpravu
obsaženou v OSŘ.

15
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III. Řízení ve věcech manželských
Řízení ve věcech manželských je velmi specifickým řízením, které je od ostatních
nesporných a jiných zvláštních řízení natolik rozdílné, že bylo třeba ho upravit zvlášť.
Zařazení některých konkrétních řízení se však setkalo s negativními ohlasy, především co se
týče řízení o rozvod, které bylo do té doby spíše považováno za řízení sporné. Jeho specifické
výjimky a příbuznosti s dalšími řízeními ve věcech manželských však byly převažujícím
argumentem pro jednotnou úpravu všech řízení ve věcech manželských a partnerských
v jednom právním předpisu.16
Mezi tato řízení řadíme řízení o povolení uzavřít manželství a řízení ve statusových
věcech manželských, které se dále štěpí na řízení o určení, zda tu manželství je či není, řízení
o neplatnost manželství a řízení o rozvod manželství. 17

1.

K pojmu manželství
Definici manželství nalezneme v ustanovení § 655 OZ jako trvalý svazek muže a ženy,

jehož hlavním účelem je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc.
Ke vzniku tohoto svazku je třeba předchozího svobodného a úplného souhlasného projevu
vůle konkrétního muže a ženy, že spolu do manželství vstupují. Zákon muže a ženu, kteří
spolu hodlají vstoupit do manželství označuje jako ,,snoubence“. Vstup do manželství se
realizuje skrze sňatečný obřad, který na základě volby snoubenců probíhá buďto civilní nebo
církevní formou.18 Počet církevních obřadů v poměru k civilním obřadům se v ČR pohybuje
dlouhodobě přibližně kolem 10%. Např. v roce 2015 bylo uzavřeno celkem 48,2 tisíc

16

WIPPLINGEROVÁ, ZAHRADNÍKOVÁ, SPURNÁ.. Zvláštní soudní řízení. Praha: Wolters Kluwer, 2014.,

str. 117
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sňatků,19 z nichž 5,5 tisíc bylo dle České biskupské konference uzavřeno formou církevního
sňatku.20
Důležité je znovu podotknout, že k tomu, aby institut manželství vůbec mohl
vzniknout, je zde třeba určitého personálního předpokladu – musí být uzavřeno právě mezi
jedním mužem a jednou ženou. Dalším personálním předpokladem je plná zletilost a plná
svéprávnost (až na výjimky, kdy je v rámci civilního soudního řízení povoleno uzavření
manželství nezletilému, který dovršil šestnácti let – ale k tomu více níže v kapitole ,,2. Řízení
o povolení uzavřít manželství“). Osoba hodlající vstoupit do manželství také nesmí setrvávat
v předchozím vztahu manželství, registrovaného partnerství, či jiném obdobném svazku
uzavřeném v zahraničí, a dále nesmí být k osobě, s níž manželství hodlá uzavřít, v postavení
předka, potomka, sourozence, nebo příbuzného na základě osvojení, v postavení poručníka
nebo poručence, ve vzájemném vztahu dítěte a osoby, do jejíž péče bylo dítě svěřeno a
nakonec ve vztahu pěstouna a svěřeného dítěte.21

2.

Řízení o povolení uzavřít manželství
Řízení o povolení uzavřít manželství, které upravuje § 367 až § 370 ZŘS navazuje na

hmotněprávní úpravu OZ v § 672 (na zákonné překážky manželství). Podle odst. (2) téhož
ustanovení může soud ve výjimečných případech z důležitých důvodů povolit uzavřít
manželství nezletilému, který není plně svéprávný a dovršil věku šestnácti let. Předmětem
tohoto řízení tedy bude povolení či nepovolení manželství uzavřít. Podle § 673 OZ však
manželství uzavřít nemůže osoba, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena. 22
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Tento typ řízení je však v současné době velmi ojedinělý. Příčinu radikálního poklesu
tohoto typu řízení můžeme hledat v klesajícím počtu uzavíraných manželství a ve stoupajícím
23

průměrném věku, ve kterém lidé do manželství vstupují.

V roce 2016 byl například

průměrný věk vstupu do manželství u žen 28 let a u mužů 30 let.24 Zároveň i první dítě se
párům rodí v mnohem pozdějším věku, než tomu bylo např. v 80. letech minulého století 25 a
téměř v polovině případů se tyto děti rodí mimo svazek manželský. Podle údajů zveřejněných
Českým statistickým úřadem dosáhl podíl dětí narozených nevdaným ženám v roce 2016
48,6% - a údajně toto procento roste nepřetržitě od 80. let 20. století.26
2.1.

Věcná a místní příslušnost, zahájení a průběh řízení
K určení věcné a místní příslušnosti soudu je třeba vyjít z obecných ustanovení ZŘS. §

3 odst. (1) ZŘS stanoví, že věcně příslušnými soudy jsou okresní soudy (jelikož řízení o
uzavření manželství nespadá pod speciální řízení, k nimž by v prvním stupni byly příslušné
krajské soudy – viz odst. (2) téhož ustanovení). Místní příslušnost pak vyplývá z § 4 odst. (1)
ZŘS, podle nějž je k řízení příslušný obecný soud osoby, v jejímž zájmu se řízení koná.
Jelikož je však touto osobou osoba nezletilá, ne plně svéprávná, která o povolení uzavřít
manželství žádá, je třeba přihlédnout ke zvláštnímu pravidlu místí příslušnosti soudu
uvedenou v odst. (2) téhož ustanovení, které za obecný soud výše uvedeného nezletilého
určuje soud, v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu,
popřípadě jiných rozhodných skutečností, své bydliště.27
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Co se týče účastenství pro toto řízení, obsahuje ZŘS speciální ustanovení - § 368,
které za účastníky řízení označuje toho, kdo hodlá uzavřít manželství, jeho zákonné zástupce
a toho, s kým má být manželství uzavřeno. Účastenství posledního zmíněného je však
relativní novinkou, kterou s sebou přinesla účinnost ZŘS. Mimo to pro tento případ zákon
výjimečně přiznává plnou procesní způsobilost nezletilému, který dovršil šestnácti let a
kterému tedy nelze pro toto řízení ustanovit opatrovníka. Podle judikatury je však třeba, aby
nezletilý opravdu v době podání návrhu dovršil šestnácti let. Jakýkoli návrh podaný osobou
mladší šestnácti let tak je třeba odmítnout i za situace, že by měl šestnácti let nabýt ještě
v době před vynesením rozsudku.28
Řízení o povolení uzavřít manželství je výhradně návrhové, což znamená, že řízení
může být dle § 367 ZŘS zahájeno jen na návrh nezletilého, který dovršil šestnácti let a který
hodlá uzavřít manželství a podle § 11 odst. (1) písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních
poplatcích je věcně osvobozeno od placení soudních poplatků. Pokud místo nezletilého podá
návrh některý z rodičů, soud nezletilého předvolá k sepsání návrhu. Nebylo by dostačující, ani
kdyby se nezletilý k návrhu rodičů jen připojil. I v tomto případě by soud přikročil k jeho
předvolání a sepsání návrhu přímo s ním. Pokud se však nezletilý k sepsání nedostaví,
nebudou naplněny předpoklady k tomu, aby mohl být návrh věcně projednán a soudu tudíž
nezbyde nic jiného, než návrh podaný osobami, které nejsou legitimovány, odmítnout. Mimo
to není přípustné ani to, aby jako navrhovatel byl označen vedle nezletilého i jeho zletilý
snoubenec či rodiče nezletilého. V takovéto situaci by soud osoby neoprávněné k podání
návrhu poučením vyzval k tomu, aby své návrhy vzaly zpět.29
Celé řízení je ovládáno zásadou vyšetřovací, což vyplývá z obecných ustanovení ZŘS
- konkrétně z § 20 odst. (1) a z § 21, tedy že soud zjišťuje všechny skutečnosti, které jsou
důležité pro rozhodnutí, a není omezen jen na ty, které uvádějí účastníci a provádí i jiné
důkazy, než byly účastníky navrhovány. Navrhovatele však tíží břemeno tvrzení a prokázání,
že zde skutečně existuje výjimečný důvod, pro který by návrhu mělo být vyhověno.

28
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Obligatorním důkazním prostředkem před rozhodnutím soudu ve věci samé je výslech obou
osob, které mají v úmyslu spolu manželství uzavřít. Mimo to však soud samozřejmě provede i
jiné důkazy, kterých je třeba ke zjištění skutkového stavu a to i ty, které účastníky nebyly
navrhovány.
Pokud ani jedna z osob hodlajících manželství uzavřít nedosáhla zletilosti, musí návrh
na zahájení řízení podle § 367 ZŘS podat každý z nich, přičemž tato řízení pak za
předpokladu shodné místní příslušnosti okresního soudu bude následně možné z důvodu
hospodárnosti soudního řízení spojit. 30
2.2.

Obligatorní výslechy při dokazování
Jak už jsem zmínila výše, výslech toho, kdo hodlá uzavřít manželství a toho, s kým má

být manželství uzavřeno patří k obligatorním důkazním prostředkům. Těmto osobám vyplývá
z ustanovení § 22 ObčZ povinnost se tomuto výslechu podrobit. A při jejím nesplnění lze
přikročit k sankčním opatřením v podobě pořádkové pokuty a předvedení.31 Ve výjimečných
případech však soud může rozhodnout i bez výslechu účastníků. Takovým případem může být
například situace, kdy ani užití sankčních opatření nevede k výslechu účastníků či
z objektivních důvodů trvalého charakteru není možné výslech provést (např. dlouhodobě
nepříznivý zdravotní stav a jiné). Soud by však měl v těchto situacích pečlivě zvážit, zda
důvody, ze kterých není možné výslech provést, nepředstavují důvod pro zamítnutí návrhu
jako takového pro nenaplnění hmotněprávních podmínek pro povolení k uzavření
manželství.32
Soud během výslechu osoby hodlající uzavřít manželství zjišťuje především důvody,
které dotyčné k uzavření manželství vedou, dále zjišťuje rozumovou vyspělost a připravenost
na manželský a rodinný život a také vztah, jaký je mezi snoubenci. Účelem tohoto výslechu je

30

Zákon o zvláštních řízeních soudních: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice komentované

zákony., str. 693 - 697
31

Ustanovení §52, § 53 zákona č. 99/1963 Sb.
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mimo jiné snaha odhalit případný nátlak k uzavření manželství z důvodu těhotenství, naléhání
rodičů, či druhého ze snoubenců a pod.33
Jak už jsem uváděla výše, od 1.1.201434 má na základě § 368 odst. 1) ZŘS postavení
účastníka řízení i ten, s kým má být manželství uzavřeno. A i tento má být před soudem
vyslechnut. Předmět výslechu je v zásadě stejný jako předmět výslechu navrhovatele. Zjišťují
se vzájemné citové vztahy, plány snoubenců do budoucnosti, případně vztah k doposud
nenarozenému dítěti, je-li snoubenka těhotná apod. Pokud snoubenka těhotná je, dotazuje se
soud i na případné zpochybňování otcovství k nenarozenému dítěti, jelikož v takovém případě
se dá očekávat, že by manželství uzavírané za těchto okolností pravděpodobně nenaplnilo svůj
účel. Těhotenství samo o sobě není dostatečným důvodem pro povolení k uzavření
manželství, jelikož práva a povinnosti rodičů k dítěti vznikají bez ohledu na případné
manželství mezi rodiči.
Na základě § 369 odst. 2) ZŘS má být výslech navrhovatele proveden v nepřítomnosti
jiných osob (až na důvěrníka). Důvodem pro vzdálení se jiných osob z jednací síně je
případné ovlivňování navrhovatelovi vůle. Pokud je ten, s nímž navrhovatel hodlá vstoupit do
manželství, taktéž nezletilý, uplatní se pravidlo nepřítomnosti jiných osob i při jeho
výslechu.35
2.3.

Rozhodnutí soudu a opravné prostředky proti němu
§ 25 odst. 1) ZŘS praví, že soud rozhoduje ve věci samé usnesením, nestanoví-li

zákon jinak. Tímto případem je právě i řízení o povolení uzavřít manželství, kdy z § 370 ZŘS
jasně vyplívá, že soud rozhoduje formou rozsudku.36 Povinnými náležitostmi výroku je
přesné označení účastníka, který hodlá uzavřít manželství, a účastníka, se kterým má být

33

WIPPLINGEROVÁ, ZAHRADNÍKOVÁ, SPURNÁ. Zvláštní soudní řízení. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

Právní monografie (Wolters Kluwer ČR)., str. 124
34

Den nabytí účinnosti zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

35
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zákony., str. 699
36

Ustanovení § 25 odst. (1) a § 370 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
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manželství uzavřeno. Důvodem pro přesné označení obou těchto osob je to, že soud povoluje
uzavření konkrétního manželství mezi těmito dvěma osobami a neuděluje pouze souhlas
navrhovateli k uzavření manželství s osobou, která nebyla účastníkem tohoto řízení. 37
Co se týče opravných prostředků proti tomuto rozhodnutí, nenalezneme v § 367 an.
žádné speciální odchylky, tudíž je třeba vycházet z obecných ustanovení ZŘS a z části čtvrté
OSŘ. Je tedy možné podat odvolání, přípustná je i žaloba na obnovu řízení a žaloba pro
zmatečnost, ale podání dovolání je vyloučeno. § 30 ZŘS totiž vylučuje možnost podat
dovolání ve všech věcech podle hlavy páté části druhé ZŘS – tedy ve věcech rodinněprávních
(až na výjimky, mezi něž však toto řízen nepatří). V odvolacím řízení mohou účastníci řízení
(jelikož jsou účastníky řízení podle ZŘS) uvádět i nové skutečnosti a důkazy, které doposud
nebyly uplatněny.38
2.4.

Účinky rozsudku
Nabytím právní moci rozsudku povolujícího uzavřít manželství, se přiznává

nezletilému člověku staršímu šestnácti let pouze způsobilost k uzavření toho konkrétního
manželství. Ustanovení o nabývání zletilosti upraveného v občanském zákoníku v § 30 odst.
(2) totiž jasně říká, že plné svéprávnosti se nabývá až uzavřením manželství. Svéprávnost
nabytá uzavřením tohoto manželství se pak nepozbývá, ani kdyby manželství záhy zaniklo,
nebo bylo prohlášeno za neplatné.39
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HAVLÍČEK, Karel, ed. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář podle stavu k 1.1.2015. Praha:

Havlíček Brain Team, 2014-., str. 756
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WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015. Student

(Leges)., str. 432 - 433
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3.

Řízení ve statusových věcech manželských
Druhy řízení ve statusových věcech manželských vymezuje § 371 ZŘS jako:
a) určení, zda to manželství je, či není (zdánlivé manželství),
b) řízení o neplatnost manželství,
c) řízení o rozvod manželství.
Podle § 372 ZŘS, které je speciálním ustanovením k § 25 odst. 1) ZŘS rozhoduje soud

ve věci samé rozsudkem. O záležitostech procesní povahy jako třeba o svědečném, o
ustanovení znalce a o přerušení řízení pak soud rozhoduje usnesením, jak vyplívá z § 152
odst. 1) a § 167 odst. 1) OSŘ, které se podle § 1 odst. 3) ZŘS užije i pro zvláštní řízení
soudní. Jelikož rozhodnutím ve věci samé soud řízení končí, musí zároveň rozhodnout i o
nákladech řízení. Na to pamatuje speciální ustanovení § 23 ZŘS, které říká, že v řízení o
statusových věcech manželských a partnerských nemá žádný z účastníků právo na náhradu
nákladů řízení podle výsledku řízení. Náhradu však přiznat lze, pokud to odůvodňují
okolnosti případů.40
3.1.

Rozdíl mezi neplatným a zdánlivým manželstvím
Aby manželství mohlo vůbec vzniknout a trvat, je třeba naplnit určité podmínky,

jejichž nedodržení bude znamenat vadu. Jednotlivé vady se od sebe co do povahy a závažnosti
liší a je třeba je vždy zkoumat v kontextu s jejich významem a přičítat jim přiměřené právní
následky.
V některých případech vady nebudou natolik významné, aby ohrozily existenci
manželství41 (jako například nedostatek slavnostnosti při sňatečném obřadu, momentální
neschopnost oddávajícího sňatečné projevy vůle snoubenců přijmout,42 či pokud snoubenci

40

HAVLÍČEK, K., ed. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář podle stavu k 1.1.2015. Praha: Havlíček

Brain Team, 2014-., str. 758
41

RADVANOVÁ, S., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha:

Wolters Kluwer, 2009, s. 36, 37
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uvedou nepravdivé informace při sňatečném prohlášení o vzájemné znalosti zdravotního stavu
a o uspořádání majetkových poměrů).43 V ostatních případech však hovoříme o vadách,
jejichž existence zakládá možnost prohlásit manželství, které je jimi postiženo za neplatné
nebo zdánlivé. 44
Předchozí právní úprava (zákon č. 94/1963 Sb., zákon o rodině) konkrétně
vyjmenovávala případy, kdy se manželství má prohlásit za neexistující (§ 17a ZOR) a kdy se
má vést řízení o neplatnosti (§§ 11, 12, 14 odst. (4), 15a ZOR), zatímco současná úprava
v občanském zákoníku pouze obecně definuje důvody, které buďto zabraňují vzniku
manželství nebo zapříčiňují vznik pouze zdánlivého manželství.45 Dle mého názoru je
současná úprava trošku matoucí a na první pohled se zdá, že se neplatnost a neexistence
manželství překrývá.
Dělení na instituty neexistence a neplatnosti manželství má své opodstatnění. Dělí se
podle předmětu

ochrany soukromoprávních

vztahů.

Zatímco

vyslovení

neexistence

manželství slouží k ochraně základních náležitostí procedury uzavření manželství, vyslovení
neplatnosti chrání svobodnou vůli a způsobilost člověka uzavřít sňatek.
Z § 677 odst. 1) a § 684 ObčZ vyplívá, že absentují-li vnější a od počátku zjevné
formální náležitosti sňatečného projevu, jedná se o neexistující manželství. Pokud však
absentují náležitosti vnitřní (chybí-li reálná vůle alespoň jednoho snoubence manželství
uzavřít), manželství de facto vzniklo a je třeba ho následně prohlásit za neplatné. To samé
platí i o manželství, které trpí vadou skrytou (např. dřívější uzavření doposud trvajícího
sňatku – viz. § 685 ObčZ), pokud bylo uzavřeno mezi osobami, mezi nimiž zákon sňatek
zakazuje uzavřít (viz. § 675, 676 ObčZ), anebo pokud jeden ze snoubenců nemyslel sňatek

43

Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
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vážně, ale navenek to nebylo rozpoznatelné.46 Podrobněji jednotlivé případy rozeberu
v následujících kapitolách.
Pokud zde zároveň existují důvody pro vyslovení neexistence i neplatnosti manželství,
bude mít z logiky věci přednost vyslovení neexistence.47
3.2.

Řízení o určení, zda tu manželství je či není
Předmětem tohoto řízení je stanovit, zda manželství vůbec vzniklo. Pokud se ukáže, že

ne, jednalo by se o manželství zdánlivé, někdy také označované jako matrimonium nonexistens nebo non matrimonium, nebo také teorií často označované jako ,,putativní“ či
,,domnělé“ manželství. Tomuto institutu se podrobněji věnuje občanský zákoník
v ustanoveních § 677 - 679.48
V případě zdánlivého manželství je zde právní domněnka, že manželství vůbec
nevzniklo, pokud chyběl projev vůle u alespoň jedné osoby hodlající vstoupit do manželství,
nebo nebyly dodrženy náležitosti povinné k uzavření manželství.49 Toto zdánlivé sňatečné
prohlášení tedy bude mít stejné účinky jako zdánlivé právní jednání – tedy žádné – nezpůsobí
tedy vznik, změnu ani zánik práv nebo povinností. Rozdíl spočívá jen v tom, že § 554 ObčZ
stanoví, že ke zdánlivému právnímu jednání se nepřihlíží, zatímco v případě sňatečného
prohlášení je konkrétně řečeno, že manželství nevznikne.50
Nejedná se však o jakékoli náležitosti sňatečného prohlášení, jelikož těch je celá řada,
nýbrž o takové náležitosti, na jejichž splnění je třeba bezvýhradně trvat – tedy takové, které
by při nesplnění narušovaly veřejný pořádek. Jedná se o takové, které se týkají alespoň jedné
z osob hodlajících uzavřít manželství. (Tento pojem zákon užívá namísto pojmu ,,snoubenci“

46
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záměrně, jelikož při takto závažném a neprominutelném pochybení se o snoubence vůbec
jednat nemůže.) Tímto případem je například situace, kdy manželství hodlají uzavřít dvě
osoby stejného pohlaví – což by přímo odporovalo ustanovení § 656 odst. 1) ObčZ. Anebo
situace, kdy manželství hodlá uzavřít osoba mladší šestnácti let, které by zase odporovalo
ustanovení § 672 ost. 2) ObčZ.
Další podstatnou náležitostí, na které je třeba bezvýhradně trvat, je úplnost sňatečného
projevu (danost, pravost, vážnost). Danost a pravost projevu vůle se vyvozuje, pokud je
navenek zřetelné, že snoubenci prohlašují svou sňatečnou vůli. Co se týče vůle vážné, je třeba
opravdového sňatečného záměru, tedy vůle spolu manželsky žít. Pokud je vůle jen
simulovaná, obřad proběhne, aniž by při něm došlo ke vzniku manželství.
Poslední skupina podstatných náležitostí se pojí k obřadu, konkrétně k osobě
oddávajícího a k úřadu. Tímto úřadem může být pouze orgán veřejné moci dle zvláštního
předpisu, který má dostatečnou pravomoc a působnost k oddávání.51
Co se týče sňatku církevního, zde je třeba, aby se uskutečnil před orgánem oprávněné
církve. Snoubenci také musí předložit osvědčení matričního úřadu prokazujícího splnění
všech zákonných požadavků pro vstup do manželství, které nesmí být starší šesti měsíců.52
Podle § 679 odst. 2) ObčZ se majetková práva a povinnosti zdánlivých manželů
posoudí jednotlivě podle své povahy, a pokud nelze jinak, užije se na tento případ ustanovení
o bezdůvodném obohacení, přičemž je třeba dbát speciální ohled na toho manžela, který byl
v dobré víře a na práva a právní zájmy společných dětí a třetích osob.53
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3.2.1. Příslušnost soudů a zahájení řízení o určení, zda tu manželství je či není
Na určení místní příslušnosti pamatuje ustanovení § 373 ZŘS, které je lex specialis k §
4 ZŘS. Pro řízení je dle něj příslušný obecný soud osoby, v jejímž zájmu se řízení koná,
případně obecný soud nezletilého. Toto ustanovení je ustanovením společným pro určení
místní příslušnosti řízení o určení, zda tu manželství je či není i řízení o neplatnost
manželství. Místně příslušným soudem pro oba tyto typy řízení je soud, v jehož obvodu
manželé buďto mají nebo měli poslední společné bydliště v České republice, za předpokladu,
že alespoň jeden z manželů v tomto obvodu stále bydlí. Pokud takového soudu není, bude
příslušným soudem obecný soud manžela, který návrh na zahájení řízení nepodal. A pokud
není ani takového soudu, bude příslušným obecný soud manžela, který návrh na zahájení
řízení podal.54 Věcně příslušnými soudy k projednání statusových věcí manželských jsou
okresní soudy.55
V případě zdánlivého manželství může soud o neexistenci rozhodnout i bez návrhu.56
Toto rozhodnutí však je jen deklaratorní povahy, jelikož ustanovení zákona jasně praví, že
nedostatek nezbytných náležitostí, které jsem výše uvedla má za následek neexistenci
manželství. Z podstaty věci je tedy jasné, že co nikdy neexistovalo, nemůže být ani zrušeno.57
Tento typ řízení je ovládán zásadou vyšetřovací. Koncentrační zásada se zde neuplatní
a účastníci tak mohou předkládat nové skutečnosti a důkazy i v odvolacím řízení.
Co se týče fáze dokazování, zákon soudu neukládá povinnost vyslechnout svědky na
rozdíl od řízení o povolení uzavřít manželství, kde to povinností je.

54

Ustanovení § 373 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
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3.2.2. Navazující řízení po vyslovení neexistence manželství
Jakmile soud deklaratorně rozhodne o neexistenci manželství, nastává zde problém
určení otcovství. Na tuto situaci naštěstí pamatuje i hmotněprávní i procesní úprava.
Ustanovení § 679 odst. 1) ObčZ ukládá soudu povinnost rozhodnout o otcovství ke
společnému dítěti a o povinnostech a právech rodičů k němu neprodleně poté, kdy určí, že
manželství není. Procesní ustanovení (§ 378 ZŘS) vychází z předpokladu, že příslušný soud
k řízení o určení otcovství nemusí vždy být shodný se soudem, který vyslovil neexistenci
manželství, a tudíž říká, že neprodleně po pravomocném vyslovení neexistence manželství
soud předá věc soudu příslušnému dle § 417 ZŘS, který následně rozhodne o otcovství ke
společnému dítěti a o úpravě práv a povinností k němu, pokud není plně svéprávné. Řízení
tedy bude následně zahájeno i z moci úřední. Toto řízení je řízením navazujícím, avšak
samostatným. Nejedná se o součást řízení o určení neexistence manželství.58
Další oblastí, kterou je po vyslovení neexistence manželství třeba vypořádat jsou
majetková práva účastníků neexistujícího manželství.59 Toto řízení je pouze návrhové a
probíhá v režimu civilního řízení sporného. Jelikož majetkové společenství de facto nikdy
nevzniklo, nabýval každý z účastníků neexistujícího manželství za jeho ,,trvání“ majetková
práva a povinnosti separátně od druhého výhradně do své majetkové sféry. Z toho vyplývá, že
rozsudek nemůže mít konstitutivní účinky, jak tomu je u řízení o majetkových právech a
povinnostech po rozvodu manželství.60
Jelikož se jedná o neexistující manželství, je vyloučeno na tuto situaci aplikovat režim
ustanovení § 741 ObčZ. Z § 679 odst. 2) vyplívá, že po nabytí právní moci výroku o určení
neexistence manželství, naleží každému účastníku neexistujícího manželství ta majetková
práva a povinnosti, která mu patří podle smluvního či jiného vztahu ke třetím osobám.
Například pokud jeden z nich provedl vklad v bankovním ústavu pod svým jménem, bude po
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vyslovení neexistence manželství jeho výlučným vlastníkem. Pokud však očividně byla určitá
penězi ocenitelná hodnota nabyta v době mezi sňatenčným prohlášením a pravomocným
rozhodnutím o neexistenci manželství a nelze-li prokázat, z jakých prostředků a v čí prospěch
byla tato hodnota nabyta, bude každý z účastníků neexistujícího manželství vlastníkem její
ideální poloviny.61
Pokud jeden z účastníků ve výše zmíněném časovém úseku vynaložil penězi
ocenitelné hodnoty ve prospěch toho druhého, může od něj nárokovat vrácení tohoto
bezdůvodného obohacení. Rozsudek v závěru tohoto řízení bude mít podobu pouze
deklaratorního verdiktu o vydání konkrétní finanční částky bezdůvodného obohacení.62
3.3.

Řízení o neplatnost manželství
Obecná charakteristika řízení o neplatnost manželství je velmi obdobná charakteristice

řízení o určení neexistence manželství, avšak s těmito odlišnostmi.
Zatímco řízení o určení, zda tu manželství je či není lze zahájit i bez návrhu, řízení o
neplatnost manželství je až na pár výjimek zásadně návrhové (k tomu blíže níže v kapitole
,,zahájení řízení o neplatnost manželství“).63
Podle § 658 a násl. ObčZ manželství vzniká sňatkem a zaniká buďto rozvodem, smrtí
jednoho z manželů, nebo prohlášením některého z manželů za mrtvého. Prohlášení manželství
za neplatné ze strany soudu má obdobné následky jako rozvod manželství.
Předmětem řízení o neplatnost manželství je určit, zda manželství netrpí vadou, kvůli
níž by mělo být prohlášeno za neplatné.
Podle § 681 ObčZ zde existuje fikce platnosti manželství, tedy že pokud manželství
není prohlášeno za neplatné, považuje se za platné. Rozhodnutí o neplatnosti manželství je
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rozhodnutím ve věci osobního stavu, které má konstitutivní povahu se zpětným účinkem.
Fikce platnosti není jen institutem vycházejícím z právní teorie, ale jedná se i o velmi
praktické řešení. V běžném životě by totiž bylo nepřijatelné vycházet z pochybnosti o
platnosti manželství. Prohlásí-li tedy soud manželství za neplatné, považuje se za neuzavřené.
Co se týká otázky příjmení osob, jejichž manželství bylo prohlášeno za neplatné,
postupuje se v souladu se shora uvedeným, tedy jako by manželství nikdy neexistovalo.
Změnilo-li se tedy příjmení manželů při uzavření neplatného manželství, změní se po
prohlášení za neplatné ex lege do předchozí podoby.
V případě smrti manžela, který nepodal návrh na zahájení řízení o neplatnost, v době
stále probíhajícího řízení o neplatnost, soud v takovémto případě stejně prohlásí manželství za
neplatné, i když v podstatě toto manželství zaniklo samotnou smrtí manžela. Stejně by tak
tomu bylo i v případě, kdyby došlo ke smrti manžela, který návrh na zahájení řízení podal, a
jeho potomci do jednoho roku od jeho smrti navrhli soudu, aby bylo manželství prohlášeno za
neplatné. (§ 686 ObčZ)
§ 686 ObčZ pamatuje na důsledky prohlášení manželství za neplatné, co se týče
společných dětí a vypořádání práv a povinností mezi ,,manžely“. Prohlášením manželství za
neplatné není zpochybněno rodičovství k dětem v tomto manželství narozených. Práva a
povinnosti mezi manžely nabytá v době neplatného manželství se následně vypořádají ve
stejném režimu, v jakém by bylo řešeno ukončení manželství rozvodem.
3.3.1. Zahájení řízení o určení neplatnosti manželství
Jelikož místní a věcná příslušnost soudů k řízení o určení neplatnosti manželství je
totožná s místní a věcnou příslušností soudů k řízení o určení, zda tu manželství je či není,
odkázala bych tímto na předchozí kapitolu pod názvem ,,příslušnost soudů a zahájení řízení o
určení, zda tu manželství je či není.“
Z § 680 ObčZ vyplývá, že řízení o neplatnost manželství je zásadně návrhové –
zahajuje se na návrh každé osoby, která má na vyslovení neplatnosti manželství právní zájem.
O pár ustanovení dál (§ 685 ObčZ) však zákon vyčítá výjimečné situace, kdy soud může
z vlastní iniciativy prohlásit manželství za neplatné, i pokud již zaniklo. Takovými případy
24

jsou situace, kdy bylo manželství uzavřeno osobou, která již dříve uzavřela manželství nebo
vstoupila do registrovaného partnerství nebo do jiného obdobného svazku uzavřeného
v zahraničí, pokud tyto stále trvají. A dále případy, kdy manželství bylo uzavřeno mezi
předkem a potomkem, mezi sourozenci nebo mezi osobami, jejichž příbuzenství vzniklo
osvojením.64
Co se týče určení, zda konkrétní osoba má nebo nemá na prohlášení manželství
,,právní zájem“, nenalezneme v zákoně exaktní definici, o kterou bychom se mohli opřít.
Vezmeme-li v potaz, že řízení o určení neplatnosti manželství je statusovou věcí, můžeme
pouze dovozovat, že navrhovatelem může být pouze blízký příbuzný. Z § 684 odst. 2) ObčZ
jasně vyplívá, že tento návrh mohou určitě podat potomci kteréhokoli manžela. Dále
vyvozujeme, že zájem na výroku může mít i osoba, se kterou některý z manželů již dříve
uzavřel manželství nebo vstoupil do registrovaného partnerství, které stále trvá. U ostatních
příbuzných lze právní zájem dovodit jen těžko.65
Pokud však soud v průběhu řízení dospěje k závěru, že navrhovatel právní zájem na
určení manželství neměl, návrh zamítne a to i kdyby zde existovaly hmotněprávní
předpoklady k prohlášení manželství za neplatné. Návrh by nemohl zamítnout, pouze pokud
by se jednalo o situace, kdy řízení bylo možné zahájit i bez návrhu anebo některý z manželů
projevil na vyslovení neplatnosti zájem.66
§ 684 ObčZ stanoví, že pokud byl projev vůle o vstupu do manželství učiněn pod
nátlakem (ať už užitím násilí nebo vyhrožováním násilím) nebo byl projev vůle o vstupu do
manželství učiněn jen v důsledku omylu o totožnosti snoubence nebo o povaze sňatečného
právního jednání, prohlásí soud manželství na návrh donucovaného manžela, nebo manžela,
který byl v omylu, za neplatné. K podání tohoto návrhu běží jednoletá prekluzivní lhůta ode
dne, kdy tak mohl manžel vzhledem k okolnostem nejdříve učinit, popřípadě ode dne kdy
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pravý stav věci zjistil.67 Soud k uplynutí této lhůty přihlíží z úřední povinnosti, a jelikož se
jedná o lhůtu prekluzivní, pokud je návrh podán až po jejím uplynutí, bude tento návrh po
jeho procesním dokazování zamítnut.
Na toto hmotněprávní ustanovení navazuje procesní ustanovení § 374 ZŘS, které
výslovně říká, že řízení o neplatnosti manželství z důvodů výše uvedených (tedy případy
nátlaku, násilí, omylu) mohou být zahájeny právě jen na návrh donucovaného manžela /
manžela v omylu. Toto ustanovení je výjimkou z obecné zásady, že řízení o prohlášení
manželství za neplatné, je možno zahájit na návrh kohokoli, kdo tvrdí svůj právní zájem na
výsledku řízení, ledaže manželství bránila překážka omezené svéprávnosti.68
Věcná legitimace k podání návrhu tak bude náležet pouze tomu manželu, který byl
podroben nátlaku nebo násilí, případně který jednal v omylu.69 Pokud by tedy takovýto návrh
byl podán druhým manželem, nebo kýmkoli jiným, bylo by jej třeba s ohledem na § 374 odst.
1) věty druhé ZŘS odmítnout usnesením, proti kterému se dle § 202 odst. 1) OSŘ nelze
odvolat. Rovněž soud odmítne návrh postupem podle § 43 OSŘ, pokud se oprávněný
navrhovatel domáhá vyřčení neexistence manželství z důvodu, který však zákon považuje za
důvod k vyřčení neplatnosti manželství (a naopak) a tento nesoulad neodstraní ani přes
poučení a výzvu soudu.70
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3.3.2. Účastnící a ztráta způsobilosti být účastníkem
Dle § 375 ZŘS jsou účastníky řízení o neplatnost manželství manželé, čímž se
samozřejmě rozumí manžel – muž a manželka – žena.
Pokud účastník po zahájení řízení ztratí způsobilost být účastníkem, soud řízení
zastaví. Podle ustanovení § 19 OSŘ má způsobilost být účastníkem řízení ten, kdo má právní
osobnost a dle § 23 OZ má člověk právní osobnost od narození do smrti.71
Pokud však probíhá řízení podle § 374 odst. 1) ZŘS (tedy řízení, ve kterém má být
manželství prohlášeno za neplatné z důvodu uzavření pod nátlakem nebo v důsledku omylu
v totožnosti snoubence nebo o povaze sňatečného právního jednání) a zemře-li manžel, který
nepodal návrh na zahájení tohoto řízení, bude soud v řízení pokračovat a to s opatrovníkem,
kterého zemřelému manželu jmenuje. Pokud však zemře navrhovatel, bude soud pokračovat
v řízení jen na návrh potomků zemřelého navrhovatele, pokud tento podají ve lhůtě 1 roku po
smrti navrhovatele. Soud pak tomuto zemřelému navrhovateli jmenuje opatrovníka stejně jako
v prvním případě.72
3.3.3. Průběh řízení o určení neplatnosti manželství
Jelikož řízení o určení neplatnosti manželství je zvláštním řízením soudním, platí i pro
něj obecná zásada, že se prosadí vyšetřovací princip podle § 20 odst. 1) a § 21 ZŘS. Nebude
tak tomu však u všech řízení o určení neplatnosti manželství. Např. v řízení o návrhu manžela
na prohlášení manželství za neplatné z důvodu uzavření manželství pod nátlakem nebo
omylem v totožnosti snoubence, ponese břemeno tvrzení a prokazování navrhovatel. Pro
tvrzení a dokazování skutečností, z nichž vyplývá, že navrhovatel vstoupil do manželství pod
nátlakem nebo následkem omylu bude platit koncentrace řízení a systém neúplné apelace. 73
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Ve fázi dokazování jsou návrhová řízení ovládána částečnou vyšetřovací zásadou a ve
fázi odvolání zásadou úplné apelace (to ale jen ve vztahu ke skutečnostem zakládajícím důvod
neplatnosti nebo neexistence). V ostatních případech, i v beznávrhových řízeních platí zásada
projednací.74
Pokud byl v průběhu řízení návrh na zahájení řízení vzat zpět, soud může rozhodnout i
z moci úřední o jeho neúčinnosti, pokud bylo toto řízení pro jeho skutkový důvod možno
zahájit i bez návrhu.75
3.3.4. Nemožnost prohlášení manželství za neplatné
Náš právní řád upravuje pár zásad, podle kterých v některých případech manželství za
neplatné prohlásit nelze. Hlavní zásadu nalezneme v § 682 ObčZ, který říká, že manželství
nelze prohlásit za neplatné, pokud zaniklo. Přičemž nezáleží na způsobu zániku manželství.
§ 682 ObčZ dále říká, že manželství nelze prohlásit za neplatné, pokud již došlo
k nápravě, tzn., pokud bylo uzavřeno přes překážky bránící jeho uzavření a tato vada byla
následně napravena.
Na obě tyto zásady se však vážou výjimky uvedené v § 685 ObčZ, které se týkají
existence jiného statusového svazku či příbuzenství mezi manžely. Soud tedy prohlásí
manželství za neplatné i bez návrhu, pokud bylo uzavřeno s osobou, která již dříve uzavřela
manželství, nebo vstoupila do registrovaného partnerství, pokud toto manželství / partnerství
stále trvá. To samé platí pro případ, bylo-li manželství uzavřeno mezi předkem a potomkem,
mezi sourozenci nebo mezi osobami, jejichž příbuzenství vzniklo osvojením.
Zvláštním případem, kdy manželství nelze prohlásit za neplatné, je případ, kdy bylo
počato dítě, které se narodilo živé z manželství uzavřeného nezletilým, který není plně
svéprávný, nebo osobou, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena. Jedná se tedy o
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manželství uzavřené i přes zákonnou překážku nedostatku věku snoubence za absence
rozhodnutí soudu o povolení manželství uzavřít a o manželství uzavřené i přes nedostatečnou
svéprávnost snoubence. Početí dítěte a záhy jeho narození tedy představuje zvláštní
konvalidační důvod vadného manželství.
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IV. Rozvod manželství
1

Rozvod manželství obecně
Rozvod je v současné době rozhodně nejčastějším způsobem zániku manželství vedle

smrti jednoho z manželů, prohlášení za mrtvého a změny pohlaví.. Podle údajů zveřejněných
Českým Statistickým Úřadem dosáhla rozvodovost v České republice v roce 2016 45% při
průměrné délce trvání manželství při rozvodu 13,1 let. V tomto roce vydali soudy České
republiky 25 tisíc rozhodnutí o rozvodu.76 Rozvod však zůstává jediným způsobem, jak lze
manželství ukončit, pokud jsou oba manželé stále naživu.
Jelikož rozvod manželství vždy vyvolával a pravděpodobně i bude vyvolávat ve
společnosti velmi rozdílné reakce, je nelehkým úkolem zákonodárce vytvořit takovou právní
úpravu, která rozumně vyváží zájmy celospolečenské a konkrétní. Jelikož je rozvod
manželství vnímán různorodě i v závislosti na politickém smýšlení, je více než
pravděpodobné, že i právní úprava v sobě bude odrážet smýšlení jednotlivých politických
stran a jejich zástupců. Je však nepřípustné, aby právní úprava v dnešní moderní a
civilizované společnosti rozvod manželství neumožňovala vůbec.77
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2.

Rozvod v dnešní společnosti ze sociologického hlediska
V této kapitole bych ráda trošku opustila právní půdu a trochu zabrousila do oboru

sociologie, jelikož celé rodinné právo a speciálně tématika rozvodu mají s tímto oborem,
jakožto společenskou vědou zkoumající sociální život jednotlivců, skupin a společností,
úzkou souvislost.
Nejprve bych se ráda podívala blíže na pojem rodiny, kterou sociologie chápe jako
,,sociální zařízení s hlavním účelem vytvořit soukromý prostor, stíněný proti vířícímu a
nepřehlednému světu veřejnému…“(Možný, 2002, str. 13). Rodina má své členy chránit a
vyrovnávat změny ve svém okolí, svou stabilitou má umožňovat a podporovat dynamiku.78
Rodina jako institut prošla v historii četnými proměnami. Například padesátá léta byla
ve Spojených státech i v Evropě považována za dekádu rodiny, kdy se především v reklamách
a sociálních rétorikách objevovala idea dvougenerační rodiny žijící v domku na předměstí
s funkčně oddělenými a vzájemně se doplňujícími rolemi muže a ženy s minimálně třemi
dětmi. Paradoxně však právě koncem tohoto desetiletí začal dle statistik klesat počet dětí
v rodině a stoupat počet rozvodů. Instituce, která bývala považována za jeden
z nejstabilnějších výtvorů naší civilizace, se tak v druhé polovině dvacátého století začala
radikálně měnit a to ve svých základních rysech. Od počátku sedmdesátých let například
rapidně stoupal počet nemanželských dětí. Pojetí manželství jakožto nezrušitelné instituce
začalo být vytlačováno novým pojetím manželství jakožto občanské smlouvy, tedy pouhého
právního kontraktu zrušitelného kteroukoli ze stran.79 Toto nové chápání manželství ztratilo
oporu ve své posvátnosti a transcendentnosti, jakožto slib věrnosti uzavřený před Bohem,
člověkem nerozlučitelný.80 Vzrůstající trend dělby práce a rozvoj speciálních institucí
odebrali rodině její tradiční funkce. Místo bydliště a pracoviště se oddělilo a zaměstnaný muž
se tak vzdálil od rodiny, nastoupili specialisté a organizace na místech, kde do té doby byla
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rodina nezastupitelná a výchovu a vzdělání dětí převzaly školy. Rodině víceméně zůstalo jen
citové zabezpečení, zábava a konzum.81
Díky masově dostupné účinné antikoncepci se od poloviny šedesátých let u nás začala
rapidně klesat porodnost a rodina nejenže ztratila monopol na plození dětí, ale v některých
případech je neměla vůbec. Koncem padesátých let ženy začaly masově opouštět domácnost a
profesní kariéra se pro ně stává stejně důležitou jako pro muže a mateřství již v životě ženy
tvoří jen několikaletou etapu. Náplň a vzájemné postavení partnerského soužití tak dostává
v historii zcela nový charakter.82
Jak už jsem uváděla v předchozích kapitolách, v roce 2016 byla úhrnná rozvodovost
45%.83 Z toho vyplývá, že v současné době bohužel rodinu musíme považovat za poměrně
nestabilní instituci. Láska je v současné době asi více než kdy dřív podmínkou pro setrvání ve
vztahu a jakmile se manželé přestanou milovat nebo se jeden zamiluje do někoho jiného, je
manželství ohroženo. Další příčiny však můžeme hledat i v tom, že manželství nejsou v české
společnosti úplně vyrovnaná. Například skoro 90% českých žen je zaměstnaných na plný
úvazek, přičemž pokud jsou to vdané matky, často od nich společnost očekává, že budou
zároveň i pečovat o domácnost, děti i manžela. Nedostatek času a často nedostatek uspokojení
emocionálních potřeb a porozumění ze strany muže pak může představovat rizikový faktor
ohrožující stabilitu manželství.84
Zkoumáme-li však nárůst rozvodovosti v historii lidstva, je třeba mít na paměti
například i fakt, že dnešní doba není spojená s tak vysokou mírou úmrtnosti v nižším věku
oproti minulosti a tak pravděpodobnost rozvodu s plynutím doby může stoupat, jelikož
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manželství není ukončeno v dřívější fázi smrtí jednoho z manželů. (S touto teorií přišel již
v roce 1977 anglický historik Lawrence Stone).85
Sociologie už se dlouhá léta snaží zkoumat teorie rozvodového chování a přijít na
kloub věci, jak je možné, že některá manželství konči rozvodem a jiná ne. Četné teorie
dokázaly, že na to, zda manželství vydrží nebo ne mají například vliv faktory jako vzdělání,
povolání, věk sňatku, náboženství atd. Velmi zajímavé například byly analýzy cestovních dat
pro Československo za rok 1970, které zkoumaly souvislost rozvodovosti s dosaženým
vzděláním. Analýzy zjistily, že vzdělání žen má na jejich rodinný status opačný vliv než na
muže: čím vzdělanější žena byla, tím bylo pravděpodobnější, že bude ve věku 45-54
rozvedená, zatímco čím vzdělanější muž, tím méně pravděpodobnější, že bude rozveden.86
Co se týče příjmu ženy, jakožto faktoru ovlivňujícího rozvodovost, působí zde údajně
dva protisměrné vlivy. Se zvyšujícím se podílem přispívání ženy do rodinného rozpočtu, je
manželství stabilnější, protože lépe finančně zabezpečené manželství se rozpadají méně, ale
čím větší má žena příjem jako takový, stává se na muži nezávislejší, což pravděpodobnost
rozvodu může zvýšit.87
Další důležitý faktor je pak věk snoubenců. Empirické studie potvrzují, že nižší věk
snoubenců znamená větší pravděpodobnost rozvodu. Příčinu můžeme hledat jednat v tom, že
snoubenci v nižším věku nejsou dostatečně mentálně a osobnostně zralí, mohou mít od
manželství nepřiměřená očekávání nebo jediným důvodem sňatku bylo nečekané otěhotnění
ženy. Další příčinou rozpadu může být i ne úplně příznivá ekonomická situace mladých
manželů a jejich závislost na rodičích, protože jak už jsem uváděla výše, rodiny, které nejsou
dostatečně finančně zabezpečené, mají větší tendenci k rozpadu.88
Pravděpodobnost rozvodu v závislosti na věku snoubenců však se stoupajícím věkem
neklesá lineárně. Po přibližně třicátém věku pravděpodobnost rozvodu opět začíná stoupat.
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Příčinami mohou být mimo jiné (jak už jsem zmínila dříve) vyšší vzdělání a vyšší příjem žen,
které budou mít vyšší tendenci k nezávislosti.
Dalším faktorem ovlivňujícím rozvodovost, který jsem doposud ani nenaznačila, jsou
děti. Děti mohou být často hlavním důvodem, proč spolu pár v manželství setrvává, i když je
nepojí nic jiného. Empirické studie vypozorovali, že rodiny se třemi a více dětmi mají
výrazně nižší rozvodovost. To však může být vysvětleno hned několika důvody. Například
uplynutí delší doby od sňatku, nebo se jedná o ortodoxní katolickou rodinu, kde rozvod
nepřichází v úvahu, nebo jde o rodiny, které jsou zvlášť ,,prorodinně“ zaměřené.89
Dále je zajímavé porovnat například manželské páry žijící na venkově a ve městě, kdy
městské páry mají k rozvodovosti o něco větší tendenci než páry žijící na vesnici.90
Na pravděpodobnost rozvodu má vliv také to, o kolikáté manželství se jedná. Zatímco
u druhých manželství je tendence k rozvodu menší, než u manželství prvního, s každým
dalším uzavřeným manželstvím stoupá i pravděpodobnost rozvodu.91
2.1.

Rozvod a děti
Po rozvodu bývá drtivá většina dětí svěřena do výhradní péče matky a otcové tak

ztrácí každodenní kontakt se svými dětmi. Pro matky to na druhé straně představuje značný
nárůst zodpovědnosti, jelikož je tímto postavena do role jediného rodiče a jediného živitele.
V české společnosti je totiž stále velmi obvyklé, že za trvání manželství se spíše muž věnuje
profesionální kariéře a je hlavním živitelem rodiny, zatímco žena se více než budování kariéry
věnuje péčí o děti, domácnost a manžela. Tato genderová nerovnost pak v porozvodové době
mnohdy ústí v nepříznivou ekonomickou situaci rodiny s matkou živitelkou. Jelikož žena jako
matka stále na pracovním trhu hledá ,,rozumné“ pracovní místo velmi obtížně a po rozvodu
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ztratí podíl na životní úrovni bývalého manžela, zařadí se tak často do skupiny obyvatelstva
s nízkou životní úrovní a je pak závislá na pomoci státu.92
Rozvod se však na dětech podepisuje i jinak, než jen ve změně ekonomické situace.
Porozvodová situace s sebou často přináší výchovné problémy, jejichž původ bývá často
hledán právě v nepřítomnosti role otce v rodině a celkovou emoční nestabilitu. A navíc děti
často přichází i o čas, který jim matka již není schopná věnovat.93
Tendence českých soudů svěřovat děti do péče matky (ve více než 90ti %) vzbudily
vlnu nelibosti otců, kteří se cítí být dotčeni na svých otcovských právech a na právech dětí na
oba rodiče. Začaly tedy u nás vznikat různé spolky, které za práva otců a dětí bojují. Na jejich
straně stojí například europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který na tuto situaci už
delší dobu poukazuje a podezřívá české soudy z nadržování a rozhodování ve prospěch matek
často bez jakéhokoli odůvodnění.94 V posledních letech už ale můžeme spatřovat tendence
Ústavního soudu přiklánět se ke střídavé péči. Např. v nálezu ve věci sp.zn. ÚS 2482/13
Ústavní soud judikoval, že ,,V případě rozhodování o svěření dítěte do střídavé výchovy
rodičů, je třeba vycházet z premisy, že zájmem dítěte je, aby bylo především v péči obou
rodičů. Z toho plyne, že pokud jsou oba rodiče způsobilí dítě vychovávat, pokud oba mají o
jeho výchovu zájem a pokud oba dbali kromě řádné péče o jeho výchovu po stránce citové,
rozumové a mravní, svěření dítěte do střídavé péče by mělo být pravidlem, zatímco jiné řešení
je výjimkou, která vyžaduje prokázání, proč je v zájmu dítěte právě toto jiné řešení. Obecné
soudy tak nemohou střídavou péči vyloučit z důvodu, že s tímto způsobem výchovy jeden z
rodičů nesouhlasí, protože chce mít dítě ve výlučné péči."95 Doufejme tedy, že tento trend u
nás bude postupem času v nejlepším zájmu dětí stoupat.
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3.

Hmotněprávní úprava rozvodu manželství
Hmotněprávní a procesní úprava rozvodu manželství je úzce provázaná a proto i tak

k její aplikaci a výkladu musíme přistupovat jako k jednomu celku. Velmi výrazně se to
projeví hlavně u nesporného rozvodu, ke kterému je možno přistoupit jen za splnění
hmotněprávních i procesních podmínek. Problémem tohoto řešení je však jeho neucelenost a
tudíž i nepřehlednost. Někteří odborníci tento zádrhel navrhují řešit sjednocením do jednoho
právního předpisu, což by jako bonus odstranilo vzájemně kolidující normy.96
Hmotněprávní materie je upravena v dílu pátém hlavy první části druhé ObčZ.
Ustanovení obsažená v tomto dílu řeší především dva jediné možné způsoby, jak manželství
zaniká. Hned v prvním ustanovení tohoto dílu, v § 754 OZ, je stanoveno, že ,,Manželství
zaniká jen z důvodů stanovených zákonem“ a to smrtí, rozvodem, nebo i změnou pohlaví.
V případě prohlášení manželství za neplatné se o zániku manželství hovořit nedá, jelikož
takové manželství se považuje za nikdy neuzavřené. Manželství zaniká i na základě pouhé
domněnky smrti, na kterou pamatuje § 71 a následující ObčZ. Pokud je manžel prohlášen za
mrtvého, považuje se za den zániku manželství den, který je v rozhodnutí o prohlášení za
mrtvého pokládán za den jeho smrti.97 Pokud se však později zjistí, že manžel, který byl
prohlášen za mrtvého stále žije, nebude se sice k prohlášení za mrtvého přihlížet, tedy bude se
fingovat, jako by k němu nedošlo, ale manželství už se zpátky neobnoví.98
S platností zákona č. 89/2012, občanského zákoníku se do našeho právního řádu
připojil nový způsob zániku manželství za života manželů, který přineslo ustanovení § 29
odst. 2) ObčZ pravící, že manželství zaniká i změnou pohlaví.
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Hmotněprávní úprava rozvodu manželství v občanském zákoníku v podstatě kopíruje
předchozí právní úpravu zákona o rodině (konkrétně § 24, 24b a 25 ZOR).99
3.1.

Administrativní rozvody
Jelikož rozvod manželství je statusovou záležitostí, může k němu dojít jen na základě

rozhodnutí soudu.100 Právní úprava zániku manželství je kogentní a rozvádějícím se párům
tedy nenabízí jinou možnost, jak by mohli manželství ukončit. Tato možnost však existuje v
některých jiných evropských zemích. Jedná se o tzv. administrativní rozvody, které může
provést správní (obvykle matriční) orgán za splnění určitých podmínek – např. předložení
smlouvy upravující právní následky rozvodu a shodná vůle manželů manželství rozvést.
Manželství pak zanikne pouhým zápisem do matriky.101
Dle názoru Milany Hrušákové však Česká republika není připravena na tyto tzv.
administrativní rozvody. Argumentuje tím, že matrikáři a matrikářky nemají dostatečné
právní vzdělání na rozhodování o tak zásadní statusové záležitosti. Nebyli by totiž schopni
právně posoudit, zda např. smlouva o vypořádání SJM je vůbec platná, nebo zda bylo SJM
řádně vypořádáno. Dále uvádí, že by bylo naprosto nepřípustné nechat rozhodovat orgán
sociálněprávní ochrany dětí o svěření do péče a o výživném nebo o úpravě styků rozhádaných
rodičů namísto soudu.102 Musím konstatovat, že já s názorem paní profesorky zcela
souhlasím. Ačkoli by administrativní forma rozvodů zpočátku nesmírně odlehčila už tak
vytíženým soudům, myslím si, že z dlouhodobějšího hlediska by to mohlo přinést spíše
zmatek a možná i problémy, když by např. byla rozvedena manželství, která neměla
vypořádána majetkové poměry, nebo která rozvedena být neměla, nebo by se to mohlo
negativně podepsat na porozvodové situaci nezletilých dětí.
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3.2.

Rozvodový důvod
V současné době zná náš právní řád pouze jediný rozvodový důvod uvedený v § 755

odst. (1) ObčZ, kterým je stejně jako v předchozí právní úpravě kvalifikovaný rozvrat
manželství. Manželství musí být hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat
jeho obnovení.
Pojem ,,hluboký“ znamená rozvrat zasahující samou podstatu manželství a vzájemný
poměru manželů v té míře, že spolu odmítají žít způsobem, jakým spolu manželé obvykle žijí.
Aby byl rozvrat trvalý, musí manželé soustavně odmítat sdílení manželství po dobu
delší než šest měsíců a není možné očekávat, že by se tato situace změnila. A právě to, že
nelze očekávat nápravu, je patrně nejdůležitější částí charakteristiky kvalifikovaného
rozvratu.103
3.3.

Překážky rozvodu manželství
K rozvodu manželství však nemůže dojít, pokud tomu brání důvody vyčtené

v ustanoveních § 755 odst. (2), písm. a) a b) ObčZ. Jedná se o tzv. klauzule proti tvrdosti,
neboli antidiskriminační klauzule. Obě tyto klauzule v podstatě slouží k ekonomickému
zajištění slabšího článku rodiny.104
První z nich slouží k ochraně nezletilých dětí. Pokud by rozvod představoval rozpor se
zvláštním zájmem společného nezletilého dítěte, které doposud nenabylo plné svéprávnosti,
nemůže k němu dojít, ani kdyby soužití manželů bylo rozvráceno.105 Zvláštní zájem většinou
znamená např. vážnější nemoc dítěte, která vyžaduje ekonomické zajištění a přítomnost obou
rodičů. Tyto důvody soud zjišťuje jednak přímo, osobně u dítěte (které má však určitou
rozumovou vyspělost a je schopno se soudem komunikovat) a jednak u opatrovníka
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stanoveného soudem pro řízení o úpravě poměrů rodičů k dítěti pro dobu po rozvodu.106 Tuto
tvrdostní klauzuli je možno použít po celou dobu nezletilosti dítěte.107
Další klauzule chrání manžela, který se na rozvratu manželství převážně nepodílel a
pro kterého by rozvod představoval zvlášť závažnou újmu. Může se jednat o újmu osobní i
majetkové povahy. Jen případné způsobení újmy však není dostačující. Musí zde existovat i
další objektivní mimořádné okolnosti, které zachování manželství svědčí ve prospěch, jako
např. vysoký věk manžela, nemoc vyžadující pomoc jiní osoby, zvýšené náklady na léčbu
atd.108 V tomto případě však musí manžel mající zájem na zachování manželství skutečnosti
uvedené v § 755 odst. (2) písm. b) ObčZ tvrdit a prokázat. Pokud neunese důkazní břemeno,
soud nemůže žalobu na rozvod manželství zamítnout s odkazem na tvrdostní klauzuli určenou
k ochraně druhého manžela.
Doba, po kterou je manžel tímto ustanovením chráněn, je omezená. Trvá přiměřeně
dlouhou dobu, která je odpovídající v porovnání s případnou újmou druhého manžela nadále
setrvávajícímu v manželství takřka ,,nedobrovolně“. Zde pak záleží na volné úvaze soudu, co
na základě konkrétních okolností bude považovat za dobu přiměřenou.109 Tato překážka
rozvodu manželství však ze zákona odpadne uplynutím tří let, od doby, co spolu manželé
přestali žít (tím se rozumí separace manželského soužití, není třeba, aby vyloženě žili
odděleně).110
3.4.

Rozvod se zjišťováním příčin
Naše právní úprava rozlišuje dva typy rozvodu. Prvním typem je rozvod se

zjišťováním příčin rozvratu, někdy také označován jako rozvod bez domněnky rozvratu
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(kterému je věnována tato kapitola) a rozvod bez zjišťování příčin rozvratu, neboli rozvod
s domněnkou rozvratu, kterému se budu věnovat v kapitole následující.
Podle § 756 ObčZ má soud rozhodující o rozvodu zjišťovat, jestli je manželství
opravdu rozvráceno a zároveň zjišťuje i jeho příčiny.
V tomto typu rozvodu je úkolem navrhovatele tvrdit a dokazovat, že je manželství ve
stavu kvalifikovaného rozvratu. Úkolem soudu pak je zabývat se rozvratem a jeho příčinami
v odůvodnění vyhovujícího rozhodnutí o návrhu na rozvod. A právě tyto rozhodné
skutečnosti budou dále podkladem pro jiná rozhodování (například majetková – tedy
vypořádání společného jmění, rozhodování i výživném nebo o bydlení).
Podle § 283 a násl. ZŘS je rozvodové řízení vždy řízením nesporným. Ale návrh na
zahájení řízení o rozvod podle § 755 ObčZ podává většinou jen jeden manžel, aniž by se
druhý připojil, ani nepodávají společný návrh.
Jak již jsem zmínila výše, soud tedy během tohoto řízení dokazováním zjišťuje
existenci rozvodu a případně jeho příčiny a navrhovatel navrhuje důkazy na podporu svých
tvrzení.111
3.5.

Rozvod bez zjišťování příčin
Na rozdíl od rozvodu se zjišťováním příčin se v tomto případě rozvodu již

kvalifikovaný rozvrat předpokládá a jak už název napovídá, soud se nebude zabývat příčinami
rozvratu. V tomto typu řízení soud neprojednává spor jako takový, ale v podstatě zjišťuje, zda
je vůle manželů k ukončení manželství pravá, zda jsou jejich tvrzení pravdivá a zda splnily
všechny formální podmínky. 112
Prvním předpokladem je existence společného návrhu na rozvod nebo připojení se
druhého manžela k návrhu prvního manžela. Institut společného návrhu s sebou přinesla nová
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právní úprava v ZŘS a jeho smyslem v podstatě je, aby mohlo být lhostejné, kdo je
navrhovatelem a kdo odpůrcem. Oba manželé pak budou účastníky řízení, jak stanoví § 385
ZŘS.113
Dalším předpokladem je, že manželství ke dni zahájení řízení muselo trvat alespoň
jeden rok a manželé spolu v době podání návrhu nežijí po dobu delší, než šest měsíců.
Pokud jsou manželé rodiči nezletilého dítěte, které není plně svéprávné, musí se
nejprve dohodnout na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu, která musí být
schválená soudem.
Dále se dopředu musí dohodnout na tom, jak upraví své majetkové poměry a bydlení
pro dobu po rozvodu. Je také možné, aby se manželé dohodly na výživném pro jednoho
z manželů, což však není podmínkou pro to, aby soud o návrhu rozhodl kladně. Všechny tyto
dohody musí být v písemné podobě a podpisy manželů musí být úředně ověřeny.
I k projednání řízení o nesporném rozvodu soud nařídí jednání, kde dochází k výslechu
účastníků, což je poměrně diskutabilním tématem, ke kterému se ještě vrátím později.114
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4.

Řízení o rozvod manželství
Řízení o rozvod manželství je od počátku účinnosti ZŘS řazeno mezi zvláštní řízení,

které v sobě zahrnuje prvky sporného i nesporného řízení. K tomuto zařazení se však
negativně vyjádřilo několik odborníků, kteří argumentovali tím, že rozvod od jakživa byl a
vždy bude sporným řízením, tudíž by podle nich do zákona č. 292/2013 Sb. správně být
zařazen neměl.115 Jelikož je však tento zákon nazýván zákon o zvláštních řízeních soudních a
představuje komplexní úpravu řízení zvláštních, tedy nějakým způsobem odlišných od
klasických řízení upravených v OSŘ, domnívám se, že toto ,,nové“ zařazení má pro
specifičnost rozvodového řízení logické odůvodnění. Na podporu svého tvrzení bych ráda
odkázala například na kapitolu ,,Průběh řízení“, kde uvádím výčet některých konkrétních
specifik.
Zatímco hmotněprávní úprava rozvodu manželství z roku 1998 zůstala víceméně
stejná, v procesu došlo v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku k docela
zásadním změnám. S nabytím účinnosti zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních
soudních byla procesní materie rozvodu manželství vyňata z občanského soudního řádu a
upravena jako samostatné řízení v zákoně o zvláštních řízeních soudních. Tato nová procesní
úprava s sebou přinesla několik důležitých změn. Jedna z nich se týká označení účastníků
řízení, k čemuž se podrobněji vrátím v následujících kapitolách. A další výrazná a ne úplně
pozitivní změna oproti předchozí právní úpravě spočívající v obligatorním výslechu účastníků
řízení. 116
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prostor.

[online]

2015.

4.1.

Soudní pravomoc a příslušnost
Jak už jsem uváděla v kapitole ,,Administrativní rozvody“, v české právní úpravě je

řízení o rozvod manželství výlučně řízením soudním. Soudní pravomoc rozhodovat v řízení o
rozvod manželství vyplývá z § 1 odst. (1) ZŘS ve spojení s § 2 písm. p) ZŘS.117
Co se týče soudní příslušnosti, tak k řízení o rozvod manželství jsou podle § 3 odst. 1
ZŘS příslušné okresní soudy.
Určení místní příslušnosti konkrétního okresního soudu je stejně jako v předchozí
právní úpravě zásadně založeno na třech subsidiárně použitelných pravidlech. Jako první
ukazatel pro stanovení místí příslušnosti se použije poslední společné bydliště manželů
v České republice, pokud zde alespoň jeden z manželů v době zahájení řízení stále bydlí.
Příslušným tedy bude okresní soud, do jehož obvodu toto bydliště spadá. Společné bydliště je
zde myšleno ve smyslu faktickém, ne formálním. Tedy kde manželé dříve opravdu žili
s úmyslem bydlet tam trvale, ne bydliště, ke kterému byli hlášeni, jako k trvalému.118 Když
příslušnost nelze takto určit, bude příslušným soudem obecný soud manžela, který nepodal
návrh na zahájení řízení. A poslední zbytkovou kategorií je obecný soud manžela, který návrh
na zahájení řízení podal.119
Podle § 105 odst. (1) OSŘ může soud z vlastního podnětu rozhodnout o své místní
nepříslušnosti jen do doby, než se začne zabývat věcí samou. V pozdější době může svou
místní příslušnost zkoumat jen na základě námitky účastníka uplatněné při prvním úkonu. O
obojím soud rozhoduje usnesením, proti kterému je možné se na základě § 202 odst. (1) OSŘ
odvolat, a zároveň ve výroku uvede, kterému soudu věc postupuje. Pokud však tento
nesouhlasí, předloží společně nadřízenému soudu o příslušnosti rozhodnout. 120
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4.2.

Zahájení řízení
Řízení o rozvod manželství je tzv. iudicium duplex, tedy řízením, kdy účastníci na

obou stranách sporu mají zároveň postavení žalobce i žalovaného, což v podstatě znamená, že
žalobu může podat kterýkoli z nich. Aktivní legitimace tedy náleží tomu, kdo žalobu podá
jako první.121
Jak už z výše uvedeného vyplívá, řízení lze zahájit pouze na návrh a to způsoby, které
jsou taxativně uvedené v § 384 ZŘS. Nová právní úprava návrh na zahájení řízení vhodněji
označuje jako podání122 a ne rozvodová žaloba, jak tomu bylo v době, kdy řízení o rozvod
manželství bylo upraveno v OSŘ.123 Návrh může být podán buďto jedním z manželů, anebo
společným návrhem obou. Pokud návrh podá kdokoli jiný, soud jej usnesením odmítne.
Smyslem společného návrhu, nového institutu, který s sebou přinesl ZŘS má být, že
jakmile se pod návrh podepíší oba, soud už nebude zjišťovat, kdo je navrhovatelem a kdo
odpůrcem.124
Stejně jako byl-li podán návrh společný, postupuje soud i v případě, pokud návrh podá
jeden manžel a druhý se k jeho návrhu následně připojí. Připojení se k návrhu lze odvolat až
do vyhlášení rozhodnutí soudu prvního stupně.125 Pokud však své připojení manžel odvolá a
bez závažného důvodu tak zmaří nařízené jednání, i když mu v dřívějším odvolání objektivně
nic nebránilo, může soud výjimečně rozhodnout o separaci nákladů řízení podle § 147 OSŘ a
uložit mu tak nahradit náklady vzniklé v souvislosti se zmařením jednání.126 Důsledkům
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zpětvzetí připojení se k návrhu a k institutu zpětvzetí návrhu na zahájení řízení se budu
podrobněji věnovat v jedné z následujících kapitol pod názvem ,,Zpětvzetí návrhu na zahájení
řízení‘‘.
Návrh na zahájení řízení o rozvod manželství podléhá poplatkové povinnosti podle
položky 4 bod 1 písm. c) Sazebníku soudních poplatků v příloze SoudP a to částkou 2 000
Kč. 127
4.3.

Náležitosti návrhu na zahájení řízení
Návrh musí mít jednak obecné náležitosti stanovené v § 42 odst. (4) OSŘ a jednak

náležitosti zvláštní, které můžeme v podstatě rozdělit do tří skupin: 1) zvláštní náležitosti
návrhu pro všechny typy rozvodů, 2) zvláštní náležitosti pro návrh na nesporný rozvod a 3)
zvláštní náležitosti návrhu pro ztížený rozvod. Do první skupiny náležitostí patří generálie
manželů, údaj o datu a místě uzavření manželství a o oddávajícím orgánu, údaj o posledním
společném bydlišti (kvůli místní příslušnosti soudu), uvedení státního občanství manželů a
počtu dříve uzavřených manželství, prohlášení týkající se dětí narozených v manželství, a
pokud se jedná o nezletilé, tak i rozhodnutí o úpravě poměrů pro dobu po rozvodu, dále
krátký skutkový popis aktuálního stavu manželství a ukončení manželského soužití, návrhy
důkazů (např. oddací list a rozhodnutí o úpravě poměrů k nezletilým dětem) a samotný návrh
na rozvod manželství. Náležitostmi návrhu na nesporný rozvod jsou pak údaj o tom, kdy
přesně došlo k ukončení soužití (odluka musí být delší než šest měsíců), prohlášení manžela o
připojení k návrhu (lze i dodatečně) a zároveň je nutné, aby se manželé shodli na příčinách
rozvratu. Do třetí skupiny zvláštních náležitostí, tedy náležitostí návrhu na ztížený rozvod
patří tvrzení o rozvratu manželství a uvedení podílu, jakým se manželé na rozvratu podíleli,
prohlášení, že neexistují zvláštní důvody pro zachování manželství a posledně prohlášení o
tom, jaký vliv bude mít rozvod na nezletilé děti.128
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Způsob rozvodu manželství je důležitý hlavně pro vylíčení rozhodujících skutečností,
které jsou základem celého návrhu. Zde je třeba srozumitelně a přehledně popsat okolnosti,
které vedly k podání návrhu. V případě sporného rozvodu je třeba se zaměřit na aktuální stav
manželství tak, aby soud mohl dovodit rozvrat a také na příčiny rozvratu, které je soud na
rozdíl od nesporného rozvodu povinen zjišťovat. U nesporného rozvodu je pak třeba se
zaměřit na společnou vůli k rozvodu a na shody na příčinách rozvratu.
Dále by v návrhu měly být uvedeny další nepovinné údaje, které se soud snaží
zjišťovat pro statistické účely.129
Pokud návrh trpí nedostatky náležitostí, jako třeba v označení účastníků (např. chybí
zcela, nebo je nesrozumitelné či vyvolává možnost záměny atd.) a nebo chybějící tvrzení
předpokladů pro rozvod a jeho příčin, soud nemůže věc projednat a pokud navrhovat vady
včas neodstraní, může soud výjimečně návrh odmítnout. Pokud návrh trpí jinými nedostatky,
jako třeba neoznačení důkazů k tvrzení, nebo nepřiložení písemných důkazů k návrhu,
nemůže dojít k odmítnutí návrhu, ale může dojít k zamítnutí návrhu na základě neunesení
důkazního břemene. Obecně však může účastník splnit důkazní břemeno i až po podání
návrhu – je například možné listinné důkazy podat elektronicky veřejnou datovou sítí nebo je
založit do spisu na nosiči dat.130
4.4.

Účastníci řízení a ztráta způsobilosti být účastníkem
Účastníky řízení o rozvod manželství jsou dle § 385 manželé.131 Tato hmotněprávní

definice účastníků řízení je novinkou, kterou s sebou přinesla ,,nová“ právní úprava ZŘS.
Dřívější úprava totiž pracovala s termíny ,,žalobce“ a ,,žalovaný“, jak je typické pro sporné
řízení. To však v nové úpravě neobstálo zrovna tak jako označení ,,navrhovatel“ a ,,odpůrce“,
jelikož rozvádějící se manželé v podstatě ničemu neodporují. Strany tedy v tomto řízení
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nejsou jednoznačně rozlišeny,132 což má opět souvislost s pojmem ,,iudicium duplex“, který
jsem vysvětlila již v předchozí kapitole.
Když se zpátky vrátím k § 385, je třeba zdůraznit, že se jedná o lex specialis k § 6
ZŘS, který obsahuje pouze obecnou definici účastníků zvláštních řízení. Za zmínku jistě stojí
i to, že i když zákon výslovně označuje manžele za účastníky tohoto řízení, i tak je třeba, aby
navrhovatel označil v návrhu sebe i druhého účastníka v souladu s § 79 odst. (1) OSŘ.133
V procesním právu patří účastnická způsobilost mezi podmínky řízení, jejichž
nedostatek je neodstranitelný. § 386 ZŘS výslovně označuje ztrátu způsobilosti být
účastníkem za důvod k obligatornímu zastavení řízení soudem. Toto ustanovení je procesním
vyjádřením situace, kdy jeden z účastníků řízení zemře, což podle hmotněprávní úpravy ústí
k zániku manželství bez dalšího.134Toto ustanovení v podstatě můžeme považovat skoro za
zbytečné, jelikož zastavení řízení o rozvod je v podstatě jediným možným a zároveň i
logickým procesním důsledkem smrti nebo prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a soud
by takto musel postupovat i kdyby toto ustanovení neexistovalo. Postupoval by totiž podle §
16 ZŘS pro odpadnutí důvodu vést řízení.135 Dle mého názoru tato ,,nadbytečnost“ ničemu
naškodí, naopak si myslím, že právní úprava je takto srozumitelná a ucelená.
Usnesení o zastavení řízení nebude ani třeba odůvodňovat, jelikož důvod takovéhoto
rozhodnutí bude zcela nepochybný. Proti tomuto usnesení je možné se odvolat, ale ne dovolat,
jelikož § 30 ZŘS vylučuje možnost dovolání v řízeních ve věcech rodinněprávních.136
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4.5.

Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Jestliže byl návrh podán jen jedním z účastníků, aniž by se druhý připojil, lze ho vzít

zpět až do doby, než rozhodnutí nabude právní moci.137
Pokud byl podán společný návrh na zahájení řízení a zpětvzetí podal jen jeden z nich,
nastanou stejné účinky, jako když se manžel, který se k návrhu jen připojil, své připojení
odvolal. Soud tedy bude nadále v řízení jednat jako s navrhovatelem jen s tím manželem,
který svůj návrh zpět nevzal.138
Pokud se manžel neúčastnil jednání, na kterém ke zpětvzetí došlo, má soud povinnost
mu zpětvzetí návrhu doručit a poskytnout mu lhůtu k vyjádření se ke zpětvzetí s tím, že pokud
se nevyjádří, má se za to, že souhlasí.139 Ustanovení § 387 odst. (1) totiž předpokládá možnost
manžela vyjádřit nesouhlasit se zpětvzetím návrhu na zahájení řízení a způsobit tak jeho
neúčinnost, pokud k tomu jsou vážné důvody. Závažné důvody musí tvrdit a osvědčit ten
manžel, který se zpětvzetím nesouhlasí. Jejich vážnost pak posuzuje soud, který případně
rozhodne usnesením o neúčinnosti zpětvzetí.140 Co se týče vážných důvodů pro neúčinnost
zpětvzetí návrhu, jistě stojí za zmínku usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13.11.2013, sp.zn.
30 Cdo 1171/2002: ,,Vážným důvodem pro nepřipuštění zpětvzetí žaloby je zpravidla
okolnost, z níž lze dovodit, že zpětvzetím návrhu je žalovaný ohrožen ve svých oprávněných
zájmech např. proto, že v případě zpětvzetí a následného zastavení řízení by se již sám nemohl
s úspěchem domáhat rozhodnutí o sporném nároku (viz vypořádání společného jmění
manželů). Žalovaný musí uvést důvod, pro který s připuštěním zpětvzetí žaloby nesouhlasí.“141
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4.6.

Průběh řízení
Obecně můžeme říci, že rozvodové jednání má podobný průběh jako klasické sporné

řízení, ale má několik specifik. Například soud musí zjišťovat určité zvláštní údaje o
účastnících, jako počet dříve uzavřených manželství, povolání a státní občanství pro
statistické účely. Dále se soud musí povinně pokusit o usmíření manželů, vyzývá manžela,
který návrh nepodal, zda se k němu připojuje, je zde povinný důkaz výslechem účastníka,
povinný důkaz oddacím listem a rozsudkem upravujícím poměry k nezletilým dětem pro dobu
trvání manželství atd. 142
§ 389 ZŘS je speciální úpravou průběhu řízení k obecné úpravě v § 115a OSŘ. Soud
tedy k projednání věci nařídí jednání, na kterém vyslechne účastníky a není tedy možné
rozhodnout bez nařízení jednání, ani kdyby účastníci s rozhodnutím bez nařízení jednání
souhlasili, ani kdyby se práva na projednání vzdali.
Dále soud obligatorně provede výslech manželů, pokud to není spojeno s ,,velkými
obtížemi“. Někteří odborníci však zastávají jiný názor a to názor, že výslech manželů není
nutné provést v případě rozvodu bez zjišťování příčin rozvratu. Argumentují ustanovením §
757 odst. 1) ObčZ, tedy formulací že ,,Soud manželství rozvede, aniž zjišťuje příčiny rozvratu
manželství, dojde-li k závěru, že shodné tvrzení manželů, pokud se jedná o rozvrat manželství
a o záměr dosáhnout rozvodu, je pravdivé“.143 Tento názor například zastává i Karel Svoboda,
který tvrdí, že výslech manželů v tomto případě soud má provést jen tehdy, když ze spisu
vyplývá, že by rozvod manželství mohl odporovat zvláštnímu zájmu nezletilého dítěte
manželů a jejich výslech by tuto situaci pomohl osvětlit.144 Obligatorní nařízení jednání
přitom již v předchozí právní úpravě dovozovala judikatura soudů vyšších stupňů, kterou však
soudy nižších stupňů moc nerespektovali a postupovali spíše podle § 115a OSŘ, tedy
ustanovení umožňujícího nenařizovat jednání, pokud je možné rozhodnout jen na základě
účastníky předložených listinných důkazů a účastníci se práva na projednání vzdali nebo
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s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí. Tato tendence se pravděpodobně dá
vysvětlit i přetížením soudů prvních stupňů.145 Důvodová zpráva však dle mého názoru jasně
nepřipouští takovíto výklad, kdy stanoví že: ,,S ohledem na nejednotný výklad aplikace
ustanovení § 115a občanského soudního řádu stanoví nová právní úprava najisto, že řízení o
rozvod manželství není možné vést bez nařízení jednání k projednání věci samé.“146
Jak už jsem zmiňovala v předchozím odstavci, výslech je možné neprovést, pokud by
jeho provedení představovalo velké obtíže. Tím můžeme rozumět například situace, kdy je
zřejmé, že výslech nebude v dohledné době proveditelný např. z důvodu neznámého pobytu
manžela, poruchy zdraví výslech znemožňujících atd. Dále může nastat i situace, kdy i přes
veškerou snahu soudu a ukládání sankcí soudem se nedaří účastníka výslechu podrobit a je
tedy třeba, aby existoval určitý institut umožňující soudu i tak ve věci rozhodnout. V těchto
případech tedy soud rozhodne soud na základě ostatních provedených důkazů.147
4.7.

Dokazování
Ustanovení § 390 ZŘS výslovně vylučuje použití obecných ustanovení § 20 odst. 1) a

§ 21 ZŘS o průběhu řízení a dokazování, tedy omezuje vyšetřovací zásadu. Obecně se
v tomto řízení užije zásada projednací s určitými modifikacemi. Až na výjimky se pro tento
typ řízení použijí ustanovení o dokazování z OSŘ (§ 120 – 136). Může tedy navrhovat i jiné
důkazy, než navrhují účastníci, pokud je to nutné ke zjištění skutkového stavu a vyplívá-li to
ze spisu. Dále může této možnosti využít i v případě, kdy má zjišťovat zájmy nezletilých dětí.
Odlišnost od klasického sporného procesu však spočívá v tom, že se soud většinou
omezí na dokazování pouze výslechem manželů jako účastníků řízení. Dále je za důkaz
klasicky využíván oddací list jakožto veřejná listina a pokud z manželství pochází nezletilé
děti, tak i rozhodnutí, kterým se upravují jejich poměry pro dobu po rozvodu.
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Během písemného nebo ústního přípravného jednání soud vyjasní okruh sporných a
nesporných skutečností a může využít fikce pravdivosti shodných skutkových tvrzení.148
4.8.

Zjištění zájmů nezletilých účastníků
Soud má z úřední povinnosti zjišťovat, jestli mají účastníci nezletilé děti a případně

jestli jsou jejich poměry již pravomocně upraveny pro dobu po rozvodu. Vyplívá to z
ustanovení § 390 ZŘS a z ustanovení § 757 ObčZ, které říká že, manželství nemůže být
rozvedeno, i když je rozvráceno, pokud by to bylo v rozporu se zájmem nezletilého dítěte,
které nenabylo plné svéprávnosti a také že nelze manželství rozvést dříve, než bude
rozhodnuto o porozvodových poměrech tohoto dítěte.

149

Zájem nezletilého dítěte soud

zjišťuje dotazem u kolizního opatrovníka, který byl nezletilému ustanoven pro řízení o úpravě
poměrů k dítěti pro dobu po rozvodu. Tím je zpravidla orgán sociálně-právní ochrany dětí.
Zpráva opatrovníka pak bude použita jako důkazní prostředek. Opatrovník, ani dítě se však
nestávají účastníky řízení o rozvod manželství a nejsou tudíž oprávněni podat odvolání proti
rozsudku o rozvodu manželství. Neprovedení tohoto důkazu však není považováno za
podstatnou procesní vadu, pokud je z ostatních důkazních prostředků jasné, že zvláštní zájem
dítěte na zachování manželství zde není.150
Není však úplně jednoznačné, jak má soud řešit situaci, kdy soud během rozvodového
řízení zjistí, že poměry dítěte pro dobu po rozvodu doposud nebyly upraveny, tedy zda by měl
řízení bez dalšího zastavit, zda by měl navrhovatele jen poučit o nenaplnění základních
předpokladů pro rozvod manželství a poskytnout lhůtu k nápravě, nebo zda má sám dát
podnět k návrhu na zahájení řízení o uspořádání poměrů dítěte pro dobu po rozvodu. Karel
Svoboda například zastává názor, že by soud neměl sám iniciovat zahájení takového řízení.
Říká sice, že na první pohled by se skrze výklad § 468 a § 13 odst. 1) ZŘS mohlo zdát, že
soud může zahájit řízení o úpravě vyživovací povinnosti k nezletilým dětem i bez návrhu, ale
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dle jeho názoru je třeba nejprve dovodit zájem nezletilého dítěte na iniciaci takového řízení a
fakt, že by soud v podstatě právně stvrdil, že o dítě bude nadále pečováno v neúplné rodině,
rozhodně nepovažuje za jeho zájem.151 Dle mého názoru však toto nelze tvrdit takto plošně,
ale je třeba vždy podrobně zkoumat konkrétní případy. Domnívám se totiž, že velmi často
může být vztah a soužití rozvádějících se rodičů natolik vyhrocený, že rozhodně nemůžeme
uvažovat o tom, že by snad toto prostředí bylo možné považovat za vyhovující, co se týče
morálního a citového vývoje dítěte a právě iniciace takového řízení by mohla přispět
k urychlení rozvodového procesu a tudíž i k minimalizaci, nebo alespoň ke snížení trauma
dítěte z probíhajícího rozvodového řízení.
Souhlasím však s názorem Karla Svobody, že zamítnou návrh na rozvod bez dalšího,
by byl přepjatým formalismem.
4.9.

Zvláštní zájem manžela na zachování manželství
Podle § 755 odst. 2 písm. b) ObčZ soud manželství nerozvede, ani pokud je

rozvráceno, pokud je to se zájmem manžela, který se na rozvratu převážně nepodílel a
kterému by rozvod přivodil zvlášť závažnou újmu a mimořádně okolnosti svědčí ve prospěch
zachování manželství. To však neplatí, pokud již spolu nežijí více než tři roky.
Na rozdíl od zvláštního zájmu dítěte soud neprokazuje zvláštní zájem manžela
z úřední povinnosti. Manžel je totiž na rozdíl od dítěte účastníkem řízení a má tudíž i břemeno
tvrzení a prokazování výjimečných okolností, které svědčí ve prospěch zachování manželství.
Pokud tento unese břemeno tvrzení a prokazování, je na straně navrhovatele prokázat, že zde
zvláštní zájem není. Toho se však navrhovatel zprostí jednoduše tím, pokud prokáže, že spolu
již alespoň tři roky nežijí. Důvody vylučující rozvod z povahy věci nemůže tvrdit navrhovatel,
ani ten, kdo se k návrhu připojil.152
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4.10. Řízení o úpravě poměrů k nezletilému dítěti
Pokud má být rozvedeno manželství, ze kterého vzešlo nezletilé dítě, musí řízení o
rozvod, respektive pravomocnému rozhodnutí v řízení o rozvod předcházet pravomocně
skončené řízení o úpravě poměrů k nezletilému dítěti pro dobu po rozvodu. V tomto řízení
může soud díky širokému pojmu rozhodnout o všech osobních i majetkových otázkách
týkajících se zájmu dítěte.153
K této problematice se vyjádřil i Ústavní soud ve svém nálezu IV. ÚS 455/01
publikovaném ve Sbírce nálezů a usnesení ÚS pod číslem 51/2002 USn., kterým zrušil
usnesení Krajského soudu v Ostravě potvrzující usnesení Okresního soudu v Olomouci, jimž
byl nařízen výkon rozhodnutí odnětím nezletilých dětí z péče matky a jejich předáním do
výchovy otce. Právní věta zní takto: ,,Názor, že rozsudek o úpravě práv a povinností rodičů
k nezletilým dětem na dobu do rozvodu manželství lze vykonat i po tomto rozvodu, Ústavní
soud nesdílí a považuje jej za rozporný s čl. 32 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.“
Jasně se tedy vyjádřil k tomu, že k rozvodu nemůže dojít dříve, než bude vyřešena úprava
práv a povinností pro porozvodové stádium.154
Předmětem tohoto řízení je prioritně rozhodnout, komu bude dítě svěřeno do péče a
jak budou rodiče přispívat na jeho výživu.155
4.11. Klid řízení
Účelem tohoto institutu je dát manželům čas a prostor na odstranění příčin rozvratu a
k jejich případnému smíření.
Klid v řízení mohou buďto navrhnout oba účastníci, anebo může nastat na základě
návrhu jednoho, pokud se druhý z manželů bez předchozí omluvy k řízení nedostaví. V těchto
případech soud řízení usnesením přeruší (nemusí však tak učinit, pokud by to odporovalo
účelu řízení). V takto přerušeném řízení lze pokračovat na návrh, který může být podán

153

Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR)., str. 226

154

Nález Ústavního soudu ze dne 22.4.2002, IV. ÚS 455/01, [51/2002 USn.]

155

Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR)., str. 226

53

nejdříve po uplynutí lhůty 3 měsíců od přerušení řízení.156 Pokud však návrh není podán do
jednoho roku, soud řízení podle podpůrně použitelného ustanovení § 111 odst. 3) poslední
věta OSŘ zastaví.157
4.12. Zmeškání jednání
Pokud se navrhovatel, nebo oba navrhovatelé k jednání nedostaví bez řádné omluvy,
soud řízení zastaví, ledaže by druhý z manželů, který se na jednání dostavil, výslovně trvá na
projednání věci.158
Toto ustanovení je v podstatě sankcí pro navrhovatele za nedostavení se k jednání a
zároveň i ochranou dostavivšího se účastníka, aby věc mohla být i tak řádně projednána.
Osobní účast však nebude z povahy věci asi nutností, pokud se místo účastníka dostaví jeho
právní zástupce, leda-by bylo během jednání třeba provést úkon, který musí účastník provést
osobně.
O zastavení řízení soud rozhoduje usnesením, proti kterému je možné se odvolat.
Jelikož však nejde o rozhodnutí ve věci samé, není následkem jeho nabytí právní moci
překážka věci rozhodnuté.159
4.13. Rozhodnutí
Soud rozhoduje ve věci samé formou rozsudku.160 Jelikož se jedná o statusové
rozhodnutí, je výrok po nabytí právní moci závazný pro každého. Obligatorní náležitostí
rozsudku, kterým soud vysloví rozvod manželství, je poučení manžela, který přijal příjmení
druhého manžela, že má právo zpět přijmout své původní příjmení. Na toto ustanovení
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navazuje § 71 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, které stanoví, že
rozhodne-li se rozvedený manžel přijmout zpět své dřívější příjmení, zapíše se toto jeho
oznámení do knihy manželství.161 Podle § 759 ObčZ může manžel, který přijal příjmení
druhého manžela, do šesti měsíců po rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své
dřívější příjmení. Příslušným matričním úřadem bude matriční úřad podle správního obvodu,
ve kterém je žadatel hlášen k trvalému pobytu.162
4.14. Opravné prostředky
Co se týče opravných prostředků, obsahuje rozvodové řízení drobné odchylky oproti
klasickému řízení. Odvolat se proti rozhodnutí soudu je v zásadě možné, až na výjimku
uvedenou v § 395 ZŘS a to v případě, kdy soud rozvedl manželství na základě společného
návrhu na rozvod.
Odvolat se lze ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí, neobsahoval-li rozsudek
poučení o odvolání, o lhůtě k odvolání nebo o soudu u něhož se podává, nebo obsahoval-li
nesprávné poučení o tom, že odvolání není přípustné s tím, že prominutí zmeškání této lhůty
není přípustné.163 Tato lhůta se liší od lhůty uvedené v obecných ustanoveních části čtvrté
OSŘ, kde je lhůta pro podání odvolání ve výše zmíněných případech výrazně delší a to
tříměsíční. Lhůta počíná běžet doručením rozsudku a to dokonce i náhradním doručením,
které je u rozvodového rozsudku možné. Tato speciální úprava lhůty pro odvolání spolu
s nepřípustností prominutí zmeškání lhůty má svůj účel a to předejít dvojímu manželství.
Následkem aplikace proto bude to, že i v případě, kdy manželé budou nesprávně poučeni o
delší než zákonné odvolací lhůtě, bude i tak platit lhůta kratší, tedy patnáctidenní.164
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Pokud v průběhu odvolacího řízení soud zastaví řízení z důvodu, že odvolání proti
rozsudku, jímž byl vysloven rozvod manželství, bylo odvolatelem vzato zpět, nabude
rozsudek právní moci dnem nabytí právní moci usnesení, jímž bylo odvolací řízení zastaveno.
V odvolacím řízení se uplatní princip neúplné apelace na rozdíl od apelace úplné, která
platí obecně pro zvláštní soudní řízení. Podle § 397 ZŘS mohou být v odvolacím řízení
uváděny nové skutečnosti a důkazy, které nebyly uplatněny před soudem prvního stupně za
stejných podmínek, které stanoví OSŘ nebo jsou-li v zájmu nezletilých, pro které nemůže být
manželství rozvedeno, ačkoli je rozvráceno.165
4.15. Mimořádné opravné prostředky
Mimořádné opravné prostředky nejsou v zásadě přípustné vůbec. § 30 ZŘS vylučuje
možnost odvolání proti rozhodnutí podle hlavy páté části druhé ZŘS, tedy ve věcech
rodinněprávních a § 398 ZŘS výslovně vylučuje přípustnost žaloby na obnovu řízení a žalobu
pro zmatečnost ve věcech rozvodu. Při podání těchto mimořádných opravných prostředků
tedy soud na základě § 235f OSŘ zamítne bez jednání jako nepřípustné.166

5.

Právní úprava rozvodu s mezinárodním prvkem

5.1.

Nařízení Brusel IIbis - mezinárodní pravomoc a příslušnost
Vstupem České republiky do EU v roce 2004 došlo k rozšíření právního řádu o

komunitární právo (dnes právo unijní). Dnešní postavení unijního práva bylo v podstatě
zakotveno dvěma zásadními rozhodnutími Soudního dvora EU.
Prvním klíčovým rozhodnutím je rozhodnutí Soudního dvora EU z roku 1963 Van
Gend en Loos167, kterým byla zakotvena zásada přímého účinku komunitárního práva. Díky
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tomuto rozsudku mohou být skrze komunitární právo ukládána práva jednotlivcům, která lze
následně vymáhat u soudů členských států společenství.
Druhým zásadním rozhodnutím je rozhodnutí Costa vs. E. N. E. L z roku 1964.168
Evropský Soudní dvůr v něm formuloval zásadu aplikační přednosti práva Evropského
Společenství před právem národním. Důsledkem tedy je, že není možné použít národních
právních předpisů, které jsou v rozporu s ustanoveními práva ES, ani v případě, kdy by
národní úprava byla mladší, než norma evropského práva.
Na základě shora uvedeného se tak k určení mezinárodní pravomoci a příslušnosti
k řízení o rozvod použije právo evropské – nařízení Brusel IIbis, nařízení Rady (EU) č.
2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a
rodičovské odpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000.
V souladu s intertemporálními normami obsaženými v nařízení v čl. 64 se nařízení
použije na již zahájená řízení, na veřejné listiny a na dohody, které byly přijaté, nebo
uzavřené až po dni použitelnosti nařízení, tedy po 1.3.2005. A dále podle odstavce i na
rozhodnutí, která byla vydaná po dni použitelnosti tohoto nařízení v řízeních zahájených i
před tímto dnem ale zároveň po vstupu nařízení Rady (ES) č. 1347/2000 Brusel II v platnost,
na které nařízení Brusel IIbis navazuje.169
Toto nařízení se bez ohledu na druh soudu na občanskoprávní věci týkající se rozvodu,
rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné.170 Tento článek je však potřeba vykládat
konformně s Preambulí nařízení, konkrétně s bodem 8171. Výkladem shora uvedeného se však
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dovodilo, že nařízení se aplikuje i na řízení o určení, zda tu manželství je či není, které
v nařízení není přímo vyčteno.172
Čl. 3 kapitoly II oddílu prvního nařízení Brusel IIbis, který je považován za páteř
mezinárodní pravomoci a příslušnosti ve věcech manželských pro členské státy EU, určuje
pravidla obecné příslušnosti soudů. Příslušnými soudy k řízení o rozvod, jsou tak podle něj
soudy toho členského státu, na jehož území:
a) mají manželé společné obvyklé bydliště – tzv. habitual residence, nebo
b) na jehož území měli manželé poslední společné obvyklé bydliště v případě, že zde
alespoň jeden manžel stále bydlí, nebo
c) má odpůrce bydliště, nebo
d) v případě společného návrhu na zahájení řízení má alespoň jeden z nich obvyklé
bydliště, nebo
e) má navrhovatel obvyklé bydliště, v němž bydlel nejméně jeden rok bezprostředně
před podáním návrhu na zahájení řízení, nebo
f) má navrhovatel obvyklé bydliště, v němž bydlel nejméně šest měsíců bezprostředně
před podáním návrhu na zahájení řízení, a zároveň je buď státním příslušníkem
tohoto členského státu, nebo, v případě Spojeného království a Irska zde má
‘‘domicil‘‘.
Tyto pravidla jsou vzájemnými alternativami a netvoří žádnou hierarchii. 173
Z hlediska věcné příslušnosti spadá do této oblasti pouze ukončení manželských
vztahů jako takových (podle národního práva jednotlivých členských států) a ne například
věci majetkového charakteru.
Nejčastějším případem je určování příslušnosti podle obvyklého bydliště manželů,
ačkoli v této fázi již spolu manželé z povahy věci nežijí. Samotné právo tohoto členského
státu pak určí národní příslušnost.
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Druhým nejčastějším případem je pak situace, kdy po rozpadu manželství jeden
z nich opouští společné bydliště a stěhuje se do jiného státu. Příslušnost se pak určí podle
posledního společného bydliště, ve kterém se ten druhý stále zdržuje. Tato situace však
zároveň umožňuje i podat žalobu v místě, kam se tento manžel přestěhoval.174
Není-li žádný soud některého členského státu příslušný na základě článků 3, 4 a 5, určí
se příslušnost v každém členském státě v souladu s právem tohoto státu.175 Podmínkou
aplikace tohoto článku však je, že žalovaný nemá ani domicil, obvyklé bydliště, ani státní
příslušenství k žádnému členskému státu, tedy pokud je v manželství mimo unijní prvek.176
5.2.

Zákon o mezinárodním právu soukromém
Jestliže čl. 7 nařízení Brusel IIbis odkazuje na národní právo, nebo je přítomen mimo

unijní prvek, bude se postupovat podle zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu
soukromém.
Ustanovení § 47 ZMPS výslovně stanovuje přednost kolizní úpravy mezinárodních
smluv a evropských předpisů před obecným pravidlem českého kolizního práva, které zakládá
pravomoc českých soudů pro případ, kdy alespoň jeden z manželů je českým občanem.
V § 50 ZMPS pak nalezneme ustanovení určující rozhodné právo pro řízení o rozvod,
řízení o určení, zda tu manželství je či není a prohlášení manželství za neplatné. Ten stanoví
za rozhodný stejný právní řád, kterým se řídí poměry mezi manžely.177 Ty se řídí právním
řádem státu, jehož jsou oba občany, případně právním řádem státu, v němž mají oba obvyklý
pobyt (pokud jsou občany různých států), jinak českým právním řádem.178 I když kolizní
norma odkazuje na jiný právní řád, je v určitých případech možné použít jako rozhodné právo
české a to v situacích, kdy buďto alespoň jeden manžel je občanem ČR, nebo zde mají
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obvyklý pobyt a rozhodné právo rozvod buď nepřipouští vůbec, anebo jen za ztížených
podmínek.179
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V.

Závěr
Ve své práci jsem se snažila uceleně a co nejpřesněji probrat problematiku řízení ve

věcech manželských, do které spadá řízení o povolení uzavřít manželství a řízení ve
statusových věcech manželských, pod které spadají řízení o určení, zda tu manželství je či
není (zdánlivé manželství), řízení o neplatnost manželství a řízení o rozvod manželství.
Nejpodrobněji jsem se však zaměřila na poslední zmíněné, tedy na řízení o rozvod manželství,
jelikož nejen že je řízením nejtypičtějším, co se řízení ve věcech manželských týče, ale
zároveň se jedná o řízení, se kterým se bohužel v dnešní době setká téměř polovina
manželství.
V první části jsem se zabývala nejprve obecně zvláštním řízením soudním. Nejprve
jsem se snažila vysvětlit hlavní rozdíly mezi spornými a nespornými řízeními, poté jsem se
snažila vyzdvihnout hlavní důvody, proč došlo k oddělení zvláštních soudních řízení od
občanského soudního řádu a jejich úpravě v odděleném zákoně a posledně vzájemný vztah
mezi těmito dvěma právními předpisy.
V druhé části už jsem se výhradně zaměřila na jednotlivá řízení ve věcech
manželských, popsala jejich průběh a porovnala jejich podobné prvky. Řízení o rozvod
manželství jsem však do této části nezařadila, jelikož to jsem začlenila až jakou součást
následující samostatné části o rozvodu manželství.
Do části IV, dedikované rozvodu manželství jsem zařadila i neprávní kapitolu
,,Rozvod v dnešní společnosti ze sociologického hlediska“, ve které rozvod manželství
zkoumám z jiného úhlu pohledu a to z pohledu sociologie, tedy z pohledu vědy zkoumající
sociální život jednotlivců, skupin a společnosti, jejich vzájemné interakce a sociální fakta.
V této kapitole jsem nastínila historický vývoj rodiny a s ním spojené změny v rolích
manželů. Dále jsem zkoumala vliv různých faktorů, jako je například věk, povolání,
náboženství atd. na rozvodovost a obecně možné historické příčiny rozvodu manželství. Dále
jsem se snažila vyložit hmotněprávní i procesní úpravu rozvodu manželství a jejich
vzájemnou provázanost. Závěrečná kapitola této části pak řeší především soudní příslušnost a
určování rozhodného práva pro rozvodová řízení s mezinárodním prvkem.
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Na závěr bych ráda vyslovila vlastní názor na nařízení jednání a výslech účastníků
v řízení o rozvod. V současné době právní úprava přikazuje nařídit jednání a vyslechnout
účastníky, jelikož dle důvodové zprávy k ZŘS je manželství natolik významným institutem,
že by soud měl usilovat o smíření manželů a vést je k odstranění příčin rozvratu. Já osobně
však zastávám názor, že v případě nesporného rozvodu by jistě stálo za zvážení umožnit tzv.
rozvodu od stolu. Nemá podle mě smysl zatěžovat soud a účastníky zbytečným soudním
jednáním a dále tak zvyšovat náklady, pokud jsou o rozvodu opravdu přesvědčeni a na všem
už se dohodli. Nezastávám názor, že by zjednodušení už tak nepříjemné situace jako je rozvod
manželství, nějak znevažovalo institut manželství.
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Abstrakt
Má diplomová práce je věnována řízení ve věcech manželských – jmenovitě řízení o
povolení uzavřít manželství a řízení ve statusových věcech manželských. Z jednotlivých
řízení však největší pozornost patří řízení o rozvod manželství a to hlavně proto, že se jedná o
řízení nejběžnější a zároveň představuje aktuální společenský jev.
Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí, úvodu a závěru. První část řadí
řízení ve věcech manželských dle systematiky práva do nesporných řízení, kterými se
následně obecně zaobírá a porovnává odlišnosti od řízení sporných. Dále popisuje, proč a jak
došlo k oddělení nesporných řízení od občanského soudního řádu a vzájemný vztah zákona o
zvláštních řízeních soudních a občanského soudního řádu.
Druhá kapitola už se věnuje řízením ve věcech manželských nejprve obecně, na úvod
také definuje manželství jako takové, uvádí konkrétní řízení, která mezi řízení ve věcech
manželských řadíme, a následně podrobněji popořadě rozebírá jednotlivá řízení, srovnává
shodné prvky a odlišnosti. Řízení o rozvod manželství je však až součástí následující
samostatné kapitoly.
Speciální část této práce náleží rozvodu manželství, která obsahuje jednat kapitolu
pozorující rozvod manželství očima sociologie, následuje kapitola zabývající se hmotněprávní
úpravou rozvodu manželství, navazuje provázání s procesní úpravou rozvodu manželství
rozdělenou do několika podkapitol a končí kapitolou shrnující, jak se postupuje v případě,
kdy je v řízení o rozvod manželství přítomen mezinárodní prvek.
Hlavním cílem této práce je jednak poskytnout ucelený přehled o řízeních ve věcech
manželských, postupně jednotlivá řízení probrat a vzájemně porovnat. Speciální pozornost je
pak věnována řízení o rozvod manželství, které je rozebráno nejpodrobněji.
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Abstract
My master thesis is dedicated to proceedings in matrimonial cases – namely
proceedings of marriage authorization and status matrimonial case proceedings. However, the
main focus of my thesis is dedicated to divorce proceedings mainly because it is the most
frequent proceeding from all in matrimonial cases and also because divorce represents a social
phenomenon of current society.
The whole thesis is composed of three main segments along with an introduction and
conclusion. The first segment of my thesis classifies proceedings in matrimonial cases in
accordance with legal taxonomy as a part of uncontested proceedings. Then further describes
the reason of division of uncontested proceedings from the Code of Civil Procedure and also
relation between the Code of Civil Proceedings and the Act of Special Court Proceedings.
The following chapter engages in proceedings in matrimonial cases at first generally,
then introduces the institute of marriage itself, follows enumeration on all types of
matrimonial proceeding, analyses them and compares their differences and resemblances.
Nevertheless divorce procedure is described in detail in the next segment of my thesis.
A separate part is dedicated to the divorce of marriage which consists of several
chapters including divorce from sociological point of view, regulation of a divorce in
substantive law, ensues divorce proceedings divided in many subchapters and finalises with
one chapter regarding divorce proceedings with an international element.
The aim of my thesis is to provide a compact overview of Proceedings in Matrimonial
Cases, analyse each procedure separately along with comparing the differences and
similarities between them. It is worth mentioning special focus will be put on Divorce
Proceedings which will be analysed in more depth.
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