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Část druhá
Rodinné právo 
Hlava I: Manželství

Díl 1: Všeobecné ustanovení

§ 655
Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který 

stanoví tento zákon. Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná 
výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc.

Díl 2: 

Vznik manželství

§ 656
(1) Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem 

vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen "snouben-
ci"), že spolu vstupují do manželství.

(2) Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou 
svědků.

§ 657
(1) Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně 

před orgánem veřejné moci provádějícím sňatečný obřad v přítomnosti 
matrikáře, jedná se o občanský sňatek.

(2) Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně 
před orgánem církve nebo náboženské společnosti oprávněné k tomu 
podle jiného právního předpisu (dále jen "oprávněná církev"), jedná se 
o církevní sňatek.

§ 658
(1) Jedná-li se o občanský sňatek, jiný právní předpis stanoví, kdo je 

orgánem veřejné moci provádějícím sňatečný obřad.
(2) Jedná-li se o církevní sňatek, je orgánem oprávněné církve osoba 

pověřená oprávněnou církví.
§ 659

Manželství se uzavírá tak, že osoba jednající za orgán veřejné moci, 
anebo osoba, která jedná za orgán oprávněné církve, položí snoubencům 
jako oddávající otázku, zda spolu chtějí vstoupit do manželství; kladnou 
odpovědí obou snoubenců vznikne manželství. Manželství vznikne 
i jinak, je-li zřejmé, že snoubenci prohlašují svou sňatečnou vůli.

§ 660
Snoubenci při sňatečném obřadu prohlásí, že

a) příjmení jednoho z nich bude jejich příjmením společným,
b) si oba svá příjmení ponechají, nebo
c)  příjmení jednoho z nich bude jejich příjmením společným, a ten, jehož 

příjmení nemá být příjmením společným, bude ke společnému 
příjmení na druhém místě připojovat své dosavadní příjmení.

§ 661
(1) Ponechají-li si snoubenci svá dosavadní příjmení, prohlásí při 

sňatečném obřadu také, které z jejich příjmení bude příjmením jejich 
společných dětí.

(2) Ponechali-li si manželé svá dosavadní příjmení, mohou i později 
učinit prohlášení orgánu veřejné moci, že se dohodli na společném 
příjmení jednoho z nich.

§ 662
(1) Má-li v případě volby podle § 660 písm. c) snoubenec, jehož 

příjmení nemá být příjmením společným, připojované příjmení, může jako 
připojované příjmení zvolit pouze první příjmení.

(2) Volba podle § 660 písm. c) není možná, má-li již snoubenec, jehož 
příjmení bude příjmením společným, připojované příjmení.

§ 663
(1) Jedná-li se o občanský sňatek, uskutečňuje se sňatečný obřad na 

místě, které k tomu určí orgán veřejné moci provádějící sňatečný obřad; 
přihlíží při tom k vůli snoubenců.

(2) Jedná-li se o církevní sňatek, uskutečňuje se sňatečný obřad na 
místě určeném vnitřními předpisy oprávněné církve.

§ 664
(1) O provedení sňatečného obřadu snoubenci požádají orgán veřejné 

moci, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, a předloží 
doklady osvědčující jejich totožnost a způsobilost k uzavření manželství; 
jiný právní předpis stanoví, jaké doklady je třeba předložit.

(2) Orgán veřejné moci může předložení stanovených dokladů promi-
nout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

§ 665
Snoubenci při sňatečném obřadu uvedou, dříve než učiní sňatečný 

projev vůle, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít 
manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání 
budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po 
uzavření manželství.

§ 666
(1) Má-li být uzavřen církevní sňatek, musí snoubenci nejprve 

předložit oddávajícímu osvědčení vydané matričním úřadem, v jehož 
správním obvodu má být manželství uzavřeno. Osvědčení musí obsaho-
vat potvrzení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky stanovené 
zákonem pro uzavření manželství. Od vydání tohoto osvědčení do 
sňatečného obřadu nesmí uplynout více než šest měsíců.

(2) Byl-li uzavřen církevní sňatek, je oddávající povinen do tří pracov-
ních dnů od uzavření manželství doručit matričnímu úřadu, v jehož 
správním obvodu bylo manželství uzavřeno, protokol o uzavření 
manželství s uvedením skutečností podle jiného právního předpisu.

§ 667
(1) Je-li život snoubence přímo ohrožen, může sňatečný obřad 

provést každý orgán podle § 658, popřípadě jiný úřad stanovený jiným 
právním předpisem, a to na kterémkoli místě; to platí obdobně i pro 
církevní sňatek. Mimo území České republiky může sňatečný obřad 
provést také velitel námořního plavidla plujícího pod státní vlajkou České 
republiky nebo velitel letadla zapsaného v leteckém rejstříku v České 
republice a je-li alespoň jeden ze snoubenců státním občanem České 
republiky rovněž velitel vojenské jednotky České republiky v zahraničí.

(2) V případech uvedených v odstavci 1 není třeba předložit doklady 
jinak potřebné; přítomnosti matrikáře není zapotřebí.

§ 668
Státní občan České republiky může mimo území republiky uzavřít 

manželství také před diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem 
České republiky.

§ 669
(1) Jsou-li pro to důležité důvody, může krajský úřad, v jehož správním 

obvodu má být manželství uzavřeno, na žádost snoubenců povolit, aby 
projev vůle jednoho ze snoubenců o vstupu do manželství za něj učinil 
jeho zmocněnec.

(2) Plná moc musí obsahovat údaje osvědčující totožnost a další 
rozhodné skutečnosti týkající se obou snoubenců a zmocněnce 
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a prohlášení o příjmení. Musí v ní být rovněž uvedeno, že snoubencům 
nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, že 
navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích 
majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření 
manželství. Plná moc vyžaduje písemnou formu a podpis na ní musí být 
úředně ověřen.

(3) Odvolání plné moci je účinné jen tehdy, dozví-li se o něm druhý 
snoubenec dříve, než učiní svůj sňatečný projev vůle.

§ 670
(1) Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské 

obřady právní následky.
(2) Byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský 

sňatek.
§ 671

Způsobilost uzavřít manželství
Manželství může uzavřít každý, pokud mu v tom nebrání zákonná 

překážka podle § 672 až 676.
Zákonné překážky manželství

§ 672
(1) Manželství nemůže uzavřít nezletilý, který není plně svéprávný.
(2) Soud může ve výjimečných případech povolit uzavření manželství 

nezletilému, který není plně svéprávný a dovršil šestnácti let věku, jsou-li 
pro to důležité důvody.

§ 673
Manželství nemůže uzavřít osoba, jejíž svéprávnost byla v této 

oblasti omezena.
§ 674

Manželství nemůže uzavřít osoba, která již dříve uzavřela manželství, 
ani osoba, která již dříve vstoupila do registrovaného partnerství nebo 
jiného obdobného svazku uzavřeného v zahraničí, a toto manželství, 
registrované partnerství nebo jiný obdobný svazek uzavřený v zahraničí 
trvá.

§ 675
Manželství nemůže být uzavřeno mezi předky a potomky, ani mezi 

sourozenci; totéž platí o osobách, jejichž příbuzenství vzniklo osvojením.
§ 676

Manželství nemůže být uzavřeno mezi poručníkem a poručencem, 
mezi dítětem a osobou, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, nebo pěstounem 
a svěřeným dítětem.

Díl 3:

Zdánlivé manželství a neplatnost manželství

Oddíl 1: Zdánlivé manželství

§ 677
(1) Manželství nevznikne, pokud alespoň u jedné z osob, které hod-

laly uzavřít manželství, nebyly v projevu vůle o vstupu do manželství nebo 
ve sňatečném obřadu nebo v souvislosti s ním splněny takové náležitosti, 
na jejichž splnění je k tomu, aby manželství vzniklo, nutno bezvýhradně 
trvat.

(2) V případě církevního sňatku náleží k těmto náležitostem i sku-
tečnost uzavření sňatku před orgánem oprávněné církve. Neprovádí-li se 
sňatečný obřad v případě přímého ohrožení života snoubence, jsou 
těmito skutečnostmi i osvědčení matričního úřadu, že snoubenci splnili 
všechny požadavky zákona pro uzavření manželství, jakož i že mezi 
vydáním tohoto osvědčení a uzavřením sňatku uplynula doba nejvýše 
šest měsíců.

§ 678
Soud může určit, že manželství není, i bez návrhu.

§ 679
(1) Neprodleně poté, kdy soud určí, že manželství není, rozhodne 

soud o otcovství ke společnému dítěti i o povinnostech a právech rodičů 
k němu.

(2) Majetkové povinnosti a práva muže a ženy se posoudí jednotlivě 
podle své povahy. Nelze-li jinak, použijí se ustanovení o bezdůvodném 
obohacení. V těchto záležitostech je třeba brát ohled na muže nebo ženu 
jednající v dobré víře, jakož i na práva a právní zájmy společných dětí 
a třetích osob.

Oddíl 2:

Neplatnost manželství

§ 680
Došlo-li k uzavření manželství, přestože tomu bránila zákonná 

překážka, soud prohlásí manželství za neplatné na návrh každého, kdo 
na tom má právní zájem, ledaže manželství bránila překážka omezené 
svéprávnosti.

§ 681
Manželství se považuje za platné, dokud není prohlášeno za neplatné. 

Bylo-li manželství prohlášeno za neplatné, považuje se za neuzavřené.

§ 682
Manželství nelze prohlásit za neplatné, pokud zaniklo, nebo pokud již 

došlo k nápravě.

§ 683
Manželství nelze prohlásit za neplatné, pokud bylo uzavřeno 

nezletilým, který není plně svéprávný, nebo osobou, jejíž svéprávnost 
byla v této oblasti omezena, a bylo počato dítě, které se narodilo živé.

§ 684
(1) Soud prohlásí manželství za neplatné na návrh manžela, jehož 

projev vůle o vstupu do manželství byl učiněn pod nátlakem spočívajícím 
v užití násilí nebo vyhrožováním násilím nebo jehož projev vůle o vstupu 
do manželství byl učiněn jen v důsledku omylu o totožnosti snoubence 
nebo o povaze sňatečného právního jednání. Návrh lze podat nejpozději 
do jednoho roku ode dne, kdy tak manžel mohl vzhledem k okolnostem 
nejdříve učinit, popřípadě kdy se dozvěděl o pravém stavu věcí.

(2) V případě stanoveném v odstavci 1 prohlásí soud manželství za 
neplatné, třebaže zaniklo smrtí manžela dříve, než skončilo řízení 
o neplatnost manželství zahájené na návrh druhého manžela, nebo 
pokud potomci manžela, který podal návrh na prohlášení manželství za 
neplatné, navrhnou do jednoho roku po jeho smrti, aby soud prohlásil 
manželství za neplatné.

§ 685
Soud prohlásí manželství za neplatné i bez návrhu, a to i v případě, že 

již zaniklo, pokud bylo uzavřeno
a)  osobou, která již dříve uzavřela manželství, nebo která již dříve 

vstoupila do registrovaného partnerství nebo jiného obdobného 
svazku uzavřeného v zahraničí, pokud takové manželství, partner-
ství nebo jiný obdobný svazek trvá,

b)  mezi předkem a potomkem, mezi sourozenci nebo mezi osobami, 
jejichž příbuzenství vzniklo osvojením.

§ 686
(1) O povinnostech a právech muže a ženy, jejichž manželství bylo 

prohlášeno za neplatné, ke společnému dítěti a o jejich majetkových 
povinnostech a právech v době po prohlášení manželství za neplatné 
platí ustanovení o povinnostech a právech rozvedených manželů ke 
společnému dítěti a o jejich majetkových povinnostech a právech v době 
po rozvodu obdobně.

(2) Bylo-li manželství prohlášeno za neplatné podle § 684, je při rozho-
dování o majetkových povinnostech a právech třeba brát ohled na toho, 
kdo jednal v dobré víře.

Díl 4:

Povinnosti a práva manželů

Oddíl 1: 

Obecná ustanovení

§ 687
(1) Manželé mají rovné povinnosti a rovná práva.
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(2) Manželé si jsou navzájem povinni úctou, jsou povinni žít spolu, být 
si věrni, vzájemně respektovat svou důstojnost, podporovat se, udržovat 
rodinné společenství, vytvářet zdravé rodinné prostředí a společně 
pečovat o děti.

§ 688
Manžel má právo na to, aby mu druhý manžel sdělil údaje o svých 

příjmech a stavu svého jmění, jakož i o svých stávajících i uvažovaných 
pracovních, studijních a podobných činnostech.

§ 689
Manžel je povinen při volbě svých pracovních, studijních a podobných 

činností brát zřetel na zájem rodiny, druhého manžela a nezletilého dítěte, 
které nenabylo plné svéprávnosti a které žije spolu s manžely v rodinné 
domácnosti, a popřípadě dalších členů rodiny.

§ 690

Uspokojování potřeb rodiny
Každý z manželů přispívá na potřeby života rodiny a potřeby rodinné 

domácnosti podle svých osobních a majetkových poměrů, schopností 
a možností tak, aby životní úroveň všech členů rodiny byla zásadně 
srovnatelná. Poskytování majetkových plnění má stejný význam jako 
osobní péče o rodinu a její členy.

§ 691
(1) Nemají-li manželé rodinnou domácnost, nese každý z nich náklady 

své domácnosti; to je nezbavuje povinnosti navzájem si pomáhat a pod-
porovat se.

(2) Žije-li s jedním z manželů společné dítě manželů, vůči kterému 
mají oba vyživovací povinnost, popřípadě nezletilé dítě, které nenabylo 
plné svéprávnosti a které je svěřeno do péče manželů nebo jednoho 
z nich, a druhý manžel opustí rodinnou domácnost, aniž k tomu má důvod 
zvláštního zřetele hodný, a odmítá se vrátit, je tento manžel povinen 
přispívat i na náklady rodinné domácnosti. Důvod opuštění rodinné 
domácnosti, popřípadě důvod odmítání návratu, posoudí soud podle 
zásad slušnosti a dobrých mravů.

§ 692

Rozhodování o záležitostech rodiny
(1) O záležitostech rodiny, včetně volby umístění rodinné domácnosti, 

popřípadě domácnosti jednoho z manželů a dalších členů rodiny, 
především dětí, které nenabyly plné svéprávnosti, a o způsobu života 
rodiny, se mají manželé dohodnout.

(2) Nedohodnou-li se manželé o podstatné záležitosti rodiny, může 
soud na návrh jednoho z nich nahradit svým rozhodnutím souhlas 
druhého manžela, odmítá-li svůj souhlas v takové záležitosti rodinného 
života bez vážného důvodu a v rozporu se zájmem rodiny, anebo není-li 
schopen vůli projevit. Soud však vede manžele především k dohodě.

Obstarávání záležitostí rodiny

§ 693
Záležitosti rodiny obstarávají manželé společně, nebo je obstarává 

jeden z nich.

§ 694
(1) V běžných záležitostech rodiny právní jednání jednoho manžela 

zavazuje a opravňuje oba manžele společně a nerozdílně; to neplatí, 
sdělil-li manžel, který právně nejednal, předem třetí osobě, že s právním 
jednáním nesouhlasí. Také soud může na návrh manžela pro něho 
vyloučit následky budoucího právního jednání druhého manžela vůči 
třetím osobám. Taková opatření se netýkají právních jednání, jimiž 
manžel obstarává běžně nezbytné životní potřeby rodiny a jejích členů, 
zejména dětí, které nenabyly plné svéprávnosti.

(2) V ostatních záležitostech rodiny právní jednání jednoho manžela 
zavazuje a opravňuje oba manžele společně a nerozdílně, dal-li druhý 
manžel k právnímu jednání manžela souhlas; ustanovení § 692 odst. 2 se 
použije obdobně. Nedovolá-li se však manžel, který s právním jednáním 
druhého manžela nesouhlasí, pomoci soudu předem, může se dovolat 
neplatnosti takového právního jednání.

(3) Nežijí-li manželé spolu za situace uvedené v § 691 odst. 2, právní 
jednání jednoho manžela v záležitostech rodiny druhého manžela bez 
jeho souhlasu nezavazuje ani neopravňuje.

§ 695
Ustanovení § 693 a 694 se nepoužijí pro záležitosti upravené ustano-

veními o majetkovém právu manželském.

§ 696

Vzájemné zastupování manželů
(1) Manžel má právo zastupovat svého manžela v jeho běžných 

záležitostech.
(2) Manžel právo uvedené v odstavci 1 nemá, sdělí-li předem manžel, 

který má být zastoupen, tomu, s nímž jeho manžel má právně jednat 
nebo má v úmyslu právně jednat, že se zastoupením nesouhlasí, anebo 
zruší-li soud na návrh manžela zástupčí právo druhého manžela.

(3) Právo uvedené v odstavci 1 manžel nemá ani tehdy, nežijí-li 
manželé spolu za situace uvedené v § 691 odst. 2.

§ 697

Výživné mezi manžely
(1) Manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost v rozsahu, který 

oběma zajiš�uje zásadně stejnou hmotnou a kulturní úroveň. Vyživovací 
povinnost mezi manžely předchází vyživovací povinnosti dítěte i rodičů.

(2) Pro vyživovací povinnost mezi manžely jinak platí obecná ustano-
vení o výživném.

Obvyklé vybavení rodinné domácnosti

§ 698
(1) Obvyklé vybavení rodinné domácnosti tvoří soubor movitých věcí, 

které slouží běžně nezbytným životním potřebám rodiny a jejích členů; 
přitom není rozhodné, zda jednotlivé věci náleží oběma manželům nebo 
jen jednomu z nich.

(2) K nakládání s věcí, která je součástí obvyklého vybavení rodinné 
domácnosti, potřebuje manžel souhlas druhého manžela; to neplatí, jed-
ná-li se o věc zanedbatelné hodnoty.

(3) Manžel se může dovolat neplatnosti právního jednání, jímž druhý 
manžel s věcí, která je součástí obvyklého vybavení rodinné domácnosti, 
naložil bez jeho souhlasu.

§ 699
(1) Opustí-li manžel rodinnou domácnost v úmyslu učinit tak trvale 

a odmítá se vrátit, může žádat, aby mu manžel vydal to, co patří 
k obvyklému vybavení rodinné domácnosti a náleží výhradně jemu. Co 
náleží manželům společně, si manželé rozdělí rovným dílem, ledaže to 
povaha věci vylučuje; v takovém případě se použijí obecná ustanovení 
tohoto zákona o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví.

(2) Potřebuje-li manžel to, co patří k obvyklému vybavení rodinné 
domácnosti, zejména také pro společné nezletilé dítě manželů, které 
nenabylo plné svéprávnosti a vůči kterému mají oba vyživovací povin-
nost, nebo pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, bylo 
svěřeno do společné péče manželů žijící v rodinné domácnosti a v rodin-
né domácnosti zůstalo, odstavec 1 se nepoužije.

Rodinný závod

§ 700
(1) Za rodinný se považuje závod, ve kterém společně pracují 

manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího 
stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně a který 
je ve vlastnictví některé z těchto osob. Na ty z nich, kteří trvale pracují pro 
rodinu nebo pro rodinný závod, se hledí jako na členy rodiny zúčastněné 
na provozu rodinného závodu.

(2) Ustanovení o právech a povinnostech členů rodiny zúčastněných 
na provozu rodinného závodu se nepoužijí v případech, kdy jsou tyto 
práva a povinnosti upraveny společenskou smlouvou včetně zakladatel-
ského právního jednání o založení obchodní společnosti nebo družstva, 
smlouvou o tiché společnosti nebo smlouvou a ustanoveními jiného 
zákona o pracovním poměru, popřípadě jinou obdobnou smlouvou. Jsou-
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li členy rodiny zúčastněnými na provozu rodinného závodu manželé, 
použijí se před ustanoveními o rodinném závodu přednostně ustanovení 
tohoto zákona o manželském majetkovém právu.

§ 701
Členové rodiny zúčastnění na provozu rodinného závodu se podílejí 

na zisku z něho i na věcech z tohoto zisku nabytých, jakož i na přírůstcích 
závodu v míře odpovídající množství a druhu své práce. Vzdát tohoto 
práva se může jen osoba plně svéprávná osobním prohlášením; 
prohlášení vyžaduje formu veřejné listiny.

§ 702
Rozhodnutí o použití zisku z rodinného závodu nebo jeho přírůstků, 

jakož i rozhodnutí týkající se záležitosti mimo obvyklé hospodaření 
včetně změn základních zásad závodního provozu nebo jeho zastavení 
se přijímají většinou hlasů členů rodiny zúčastněných na provozu rodin-
ného závodu. Je-li mezi nimi osoba, která není plně svéprávná, zastu-
puje ji při hlasování zákonný zástupce, pokud je nezletilá, jinak opatro-
vník.

§ 703
Účastenství na provozu rodinného závodu se váže na osobu člena 

rodiny a nelze je přenést na jiného, ledaže se jedná o některého z členů 
rodiny uvedených v § 700 odst. 1 a souhlasí s tím všichni členové rodiny, 
kteří již jsou na provozu rodinného závodu zúčastněni.

§ 704
(1) Má-li být rodinný závod rozdělen při dělení pozůstalosti soudem, 

má na něj člen rodiny zúčastněný na jeho provozu přednostní právo.
(2) Má-li být rodinný závod zcizen, má k němu člen rodiny zúčastněný 

na jeho provozu předkupní právo, ledaže bylo ujednáno něco jiného. To 
platí i v případě, že má být zcizen spoluvlastnický podíl na rodinném 
závodu nebo že má být zcizena věc, která má podle své povahy a dosa-
vadního určení provozu rodinného závodu trvale sloužit.

§ 705
(1) Zcizením závodu účastenství na provozu rodinného závodu zanik-

ne.
(2) Členu rodiny zanikne účastenství na provozu rodinného závodu 

i v případě, že přestane vykonávat práci pro rodinu nebo v rodinném 
závodě, anebo že se změní právní důvod, ze kterého pokračuje ve 
výkonu práce v rodinném závodu.

§ 706
Zaniklo-li účastenství na provozu rodinného závodu, lze platbu členu 

rodiny na provozu závodu dosud zúčastněnému rozložit do splátek, 
pokud to bude ujednáno nebo pokud to schválí soud. Není-li pro rozložení 
platby do splátek rozumný důvod, soud placení ve splátkách neschválí, 
popřípadě rozhodne o neplatnosti ujednání o splátkách.

§ 707
Rodinná společenství vzniklá k provozu rodinného závodu bez výslov-

ného ujednání členů rodiny se řídí zvyklostmi a praxí v nich zavedenou, 
pokud to neodporuje § 700 až 706.

Oddíl 2:

Manželské majetkové právo

§ 708
(1) To, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno 

z právních poměrů, je součástí společného jmění manželů (dále jen 
"společné jmění"). To neplatí, zanikne-li společné jmění za trvání 
manželství na základě zákona.

(2) Společné jmění podléhá zákonnému režimu, nebo smluvenému 
režimu, anebo režimu založenému rozhodnutím soudu.

Zákonný režim

§ 709
(1) Součástí společného jmění je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo 

čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, s výjimkou toho, 
co 

a) slouží osobní potřebě jednoho z manželů,

b)  nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže 
dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti pro-
jevil jiný úmysl,

c)  nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých 
přirozených právech,

d)  nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho 
výlučnému vlastnictví,

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

(2) Součástí společného jmění je zisk z toho, co náleží výhradně jed-
nomu z manželů.

(3) Součástí společného jmění je také podíl manžela v obchodní 
společnosti nebo družstvu, stal-li se manžel v době trvání manželství 
společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva. To neplatí, 
pokud jeden z manželů nabyl podíl způsobem zakládajícím podle 
odstavce 1 jeho výlučné vlastnictví.

§ 710
Součástí společného jmění jsou dluhy převzaté za trvání manželství, 

ledaže
a)  se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to 

v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo
b)  je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom 

jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.
§ 711

(1) O nabytí a pozbytí jednotlivých součástí společného jmění platí 
obecná ustanovení tohoto zákona.

(2) Částky výdělku, platu, mzdy, zisku a jiných hodnot z pracovní a jiné 
výdělečné činnosti se stávají součástí společného jmění v okamžiku, kdy 
manžel, který se o jejich získání přičinil, nabyl možnost s nimi nakládat.

(3) Pohledávky z výhradního majetku jen jednoho z manželů, které se 
mají stát součástí společného jmění, se součástí společného jmění 
stávají dnem splatnosti.

§ 712
Není-li v této části zákona stanoveno jinak, použijí se pro společné 

jmění obdobně ustanovení tohoto zákona o společnosti, popřípadě 
ustanovení o spoluvlastnictví.

Správa v zákonném režimu

§ 713
(1) Součásti společného jmění užívají, berou z nich plody a užitky, 

udržují je, nakládají s nimi, hospodaří s nimi a spravují je oba manželé 
nebo jeden z nich podle dohody.

(2) Povinnosti a práva spojená se společným jměním nebo jeho 
součástmi náleží oběma manželům společně a nerozdílně.

(3) Z právních jednání týkajících se společného jmění nebo jeho 
součástí jsou manželé zavázáni a oprávněni společně a nerozdílně.

§ 714
(1) V záležitostech týkajících se společného jmění a jeho součástí, 

které nelze považovat za běžné, právně jednají manželé společně, nebo 
jedná jeden manžel se souhlasem druhého. Odmítá-li manžel dát souhlas 
bez vážného důvodu a v rozporu se zájmem manželů, rodiny nebo 
rodinné domácnosti, či není-li schopen vůli projevit, může druhý manžel 
navrhnout, aby souhlas manžela nahradil soud.

(2) Jedná-li právně manžel bez souhlasu druhého manžela v případě, 
kdy souhlasu bylo zapotřebí, může se druhý manžel dovolat neplatnosti 
takového jednání.

§ 715
(1) Má-li být součást společného jmění použita k podnikání jednoho 

z manželů a přesahuje-li majetková hodnota toho, co má být použito, 
míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, vyžaduje se při prvním 
takovém použití souhlas druhého manžela. Byl-li druhý manžel opome-
nut, může se dovolat neplatnosti takového jednání.

(2) Má-li být součást společného jmění použita k nabytí podílu 
v obchodní společnosti nebo družstvu, nebo je-li důsledkem nabytí podílu 
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ručení za dluhy společnosti nebo družstva v rozsahu přesahujícím míru 
přiměřenou majetkovým poměrům manželů, platí odstavec 1 obdobně.

Smluvený režim

§ 716
(1) Snoubenci a manželé si mohou ujednat manželský majetkový 

režim odlišný od zákonného režimu. Ujednají-li si smluvený režim 
manželé, upraví zpravidla své povinnosti a práva týkající se již existu-
jícího společného jmění. Ujedná-li se pro smluvený režim zpětný účinek, 
nepřihlíží se k tomu.

(2) Smlouva o manželském majetkovém režimu vyžaduje formu 
veřejné listiny.

§ 717
(1) Smluvený režim může spočívat v režimu oddělených jmění, 

v režimu vyhrazujícím vznik společného jmění ke dni zániku manželství, 
jakož i v režimu rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění 
v zákonném režimu. Ustanovení o režimu oddělených jmění se použijí 
obdobně v režimu vyhrazujícím vznik společného jmění ke dni zániku 
manželství.

(2) Smluvený režim lze změnit dohodou manželů nebo rozhodnutím 
soudu; taková změna vyžaduje dohodu manželů nebo rozhodnutí soudu 
o součástech společného jmění v dosavadním režimu.

§ 718
(1) Smlouva může obsahovat jakékoli ujednání a týkat se jakékoli věci, 

ledaže to zákon zakazuje; může se týkat zejména rozsahu, obsahu, doby 
vzniku zákonného nebo jiného režimu společného jmění, jednotlivých 
věcí i jejich souborů. Smlouvou lze změnit zařazení již existujících 
i upravit zařazení budoucích součástí jmění rozdílně od zákonného 
režimu.

(2) Smlouvou lze rovněž uspořádat majetkové poměry pro případ 
zániku manželství; jedná-li se o uspořádání pro případ zániku manželství 
smrtí, považuje se v této části smlouva za smlouvu dědickou, má-li její 
náležitosti.

(3) Smlouvou nelze vyloučit ani změnit ustanovení o obvyklém 
vybavení rodinné domácnosti, ledaže jeden z manželů opustil trvale 
domácnost a odmítá se vrátit.

§ 719
(1) Smlouva o manželském majetkovém režimu nesmí svými důsledky 

vyloučit schopnost manžela zabezpečovat rodinu.
(2) Smlouva o manželském majetkovém režimu se nesmí svým obsa-

hem nebo účelem dotknout práv třetí osoby, ledaže by se smlouvou 
souhlasila; tato smlouva uzavřená bez souhlasu třetí osoby nemá vůči ní 
právní účinky.

§ 720
(1) Smlouva snoubenců o manželském majetkovém režimu nabývá 

účinnosti uzavřením manželství. Týká-li se smlouva již existující věci 
zapsané do veřejného seznamu, lze provést do tohoto seznamu zápis 
změny až po uzavření manželství.

(2) Týká-li se smlouva manželů o manželském majetkovém režimu již 
existující věci zapsané do veřejného seznamu, nabývá smlouva v této 
části účinky vůči třetím osobám zápisem do tohoto seznamu, ledaže tento 
zákon stanoví jinak.

§ 721
(1) Smlouva o manželském majetkovém režimu se zapíše do 

veřejného seznamu, je-li to v ní ujednáno; jinak na žádost obou manželů. 
Do seznamu se zapíše vše, co mění zákonný majetkový režim manželů.

(2) Zápis provede bez zbytečného odkladu ten, kdo smlouvu sepsal, 
a není-li to možné, ten, kdo seznam vede.

Správa ve smluveném režimu

§ 722
(1) Snoubenci i manželé mohou uzavřít smlouvu o správě toho, co je 

součástí společného jmění, která se odchyluje od ustanovení § 713 
a 714; ustanovení § 719 a 720 platí i pro tuto smlouvu.

(2) Smlouva podle odstavce 1 obsahuje ujednání o tom, který manžel 
bude spravovat společné jmění nebo jeho součást a jakým způsobem.

§ 723
(1) Manžel, který spravuje společné jmění, právně jedná v záležitostech 

týkajících se společného jmění samostatně, a to i v soudním nebo jiném 
řízení, ledaže je dále stanoveno jinak.

(2) Manžel, který spravuje všechno společné jmění, může právně 
jednat jen se souhlasem druhého manžela 

a) při nakládání se společným jměním jako celkem,
b)  při nakládání s obydlím, v němž je rodinná domácnost manželů, je-li 

toto obydlí součástí společného jmění, nebo které je obydlím jed-
noho z nich, anebo obydlím nezletilého dítěte, které nenabylo plné 
svéprávnosti a o něž manželé pečují, jakož i při ujednání trvalého 
zatížení nemovité věci, která je součástí společného jmění.

(3) Ustanovení § 714 odst. 2 platí obdobně.

Režim založený rozhodnutím soudu

§ 724
(1) Je-li pro to závažný důvod, soud na návrh manžela společné jmění 

zruší nebo zúží jeho stávající rozsah.
(2) Závažným důvodem je vždy skutečnost, že manželův věřitel 

požaduje zajištění své pohledávky v rozsahu přesahujícím hodnotu toho, 
co náleží výhradně tomuto manželu, že manžela lze považovat za mar-
notratného, jakož i to, že manžel soustavně nebo opakovaně podstupuje 
nepřiměřená rizika. Jako závažný důvod může být shledáno také to, že 
manžel začal podnikat nebo že se stal neomezeně ručícím společníkem 
právnické osoby.

§ 725
Režim založený rozhodnutím soudu lze změnit smlouvou manželů 

nebo rozhodnutím soudu.

§ 726
(1) Soud může společné jmění poté, co je zrušil, obnovit; soud tak 

rozhodne zejména, když pominou důvody zrušení společného jmění. To 
platí i v případě, že manžel navrhne, aby společné jmění, jehož rozsah 
byl zúžen, bylo rozšířeno do zákonného rozsahu.

(2) Zaniklo-li společné jmění na základě zákona, soud jej na návrh 
manžela obnoví, pokud je to v zájmu obou manželů.

§ 727
(1) Rozhodnutím soudu nelze vyloučit ani změnit ustanovení upravu-

jící obvyklé vybavení rodinné domácnosti.
(2) Rozhodnutí soudu o změně, zrušení nebo obnovení společného 

jmění nesmí svými důsledky vyloučit schopnost manžela zabezpečovat 
rodinu a nesmí se obsahem nebo účelem dotknout práv třetí osoby, 
ledaže by s rozhodnutím souhlasila.

§ 728

Správa v režimu založeném rozhodnutím soudu
Jedná-li manžel při správě společného jmění způsobem, který je ve 

zřejmém rozporu se zájmem druhého manžela, rodiny nebo rodinné 
domácnosti, a snoubenci nebo manželé neuzavřeli smlouvu o správě 
toho, co je součástí společného jmění, může soud na návrh druhého 
manžela rozhodnout, jakým způsobem bude společné jmění spravováno.

Režim oddělených jmění

§ 729
V režimu oddělených jmění smí manžel nakládat se svým majetkem 

bez souhlasu druhého manžela.

§ 730
Podnikají-li v režimu oddělených jmění manželé společně nebo jeden 

z manželů podniká s pomocí druhého manžela, rozdělí si příjmy z pod-
nikání, jak si v písemné formě ujednali; jinak se příjmy rozdělí rovným 
dílem.
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Ochrana třetích osob

§ 731
Vznikl-li dluh jen jednoho z manželů za trvání společného jmění, může 

se věřitel při výkonu rozhodnutí uspokojit i z toho, co je ve společném 
jmění.

§ 732
Vznikl-li dluh jen jednoho z manželů proti vůli druhého manžela, který 

nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se 
o dluhu dozvěděl, může být společné jmění postiženo jen do výše, již by 
představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno 
a vypořádáno podle § 742. To platí i v případě povinnosti manžela plnit 
výživné nebo jde-li o dluh z protiprávního činu jen jednoho z manželů 
nebo v případě, že dluh jen jednoho z manželů vznikl ještě před 
uzavřením manželství.

§ 733
Zavázal-li se jeden z manželů v době, od které do změny nebo 

vyloučení zákonného majetkového režimu, a� smlouvou manželů nebo 
rozhodnutím soudu, uplynulo méně než šest měsíců, může být pohledáv-
ka jeho věřitele uspokojena ze všeho, co by bylo součástí společného 
jmění, kdyby ke smlouvě manželů nebo k rozhodnutí soudu nedošlo.

§ 734
Je-li smlouvou manželů nebo rozhodnutím soudu, kterými byl zákonný 

majetkový režim změněn nebo vyloučen, dotčeno právo třetí osoby, 
zejména věřitele, může tato osoba své právo uplatnit u příležitosti 
vypořádání toho, co bylo dříve součástí společného jmění, stejně, jako by 
ke smlouvě manželů nebo k rozhodnutí soudu nedošlo; přitom se použije 
§ 742.

§ 735

Zvláštní ustanovení
Neuzavřou-li spolu manželé, kteří mají v úmyslu dosáhnout rozvodu 

manželství způsobem uvedeným v § 757, dohodu o uspořádání majetko-
vých povinností a práv pro případ rozvodu, v níž pod podmínkou, že 
manželství bude rozvedeno, rovněž ujednají, jak budou v době odděleného 
hospodaření nabývat práva a zavazovat se, platí pro dobu odděleného 
hospodaření manželů ustanovení o společném jmění přiměřeně, ledaže 
tento zákon stanoví jinak.

Vypořádání společného jmění

§ 736
Je-li společné jmění zrušeno nebo zanikne-li, anebo je-li zúžen jeho 

stávající rozsah, provede se likvidace dosud společných povinností 
a práv jejich vypořádáním. Dokud zúžené, zrušené nebo zaniklé společné 
jmění není vypořádáno, použijí se pro ně ustanovení o společném jmění 
přiměřeně.

§ 737
(1) Vypořádáním jmění nesmí být dotčeno právo třetí osoby. Bylo-li její 

právo vypořádáním dotčeno, může se třetí osoba domáhat, aby soud 
určil, že je vypořádání vůči ní neúčinné.

(2) Vypořádání dluhů má účinky jen mezi manžely.
§ 738

(1) Dohoda o vypořádání má vždy účinky ke dni, kdy společné jmění 
bylo zúženo, zrušeno nebo zaniklo, bez ohledu na to, zda dohoda byla 
uzavřena před anebo po zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění. 
Je-li však předmětem vypořádání věc, která se zapisuje do veřejného 
seznamu, nabývá dohoda právních účinků v části týkající se této věci 
zápisem do veřejného seznamu.

(2) Platnosti dohody o vypořádání nebrání, týká-li se jen části 
společných majetkových povinností a práv.

§ 739
(1) Dohoda o vypořádání vyžaduje písemnou formu, pokud byla 

uzavřena za trvání manželství nebo pokud je předmětem vypořádání věc, 
u které vyžaduje písemnou formu i smlouva o převodu vlastnického práva.

(2) Nevyžaduje-li dohoda o vypořádání písemnou formu a požádá-li 
o to jeden z manželů, doručí mu druhý manžel potvrzení, jak se 
vypořádali.

§ 740
Nedohodnou-li se manželé o vypořádání, může každý z nich navrh-

nout, aby rozhodl soud. O vypořádání rozhoduje soud podle stavu, kdy 
nastaly účinky zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění.

§ 741
Nedojde-li do tří let od zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění 

k vypořádání toho, co bylo dříve součástí společného jmění, ani dohodou, 
ani nebyl podán návrh na vypořádání rozhodnutím soudu, platí, že se 
manželé nebo bývalí manželé vypořádali tak, že

a)  hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro 
potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako 
vlastník užívá,

b)  ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spolu-
vlastnictví obou; jejich podíly jsou stejné,

c)  ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně 
oběma; jejich podíly jsou stejné.

§ 742
(1) Nedohodnou-li se manželé nebo bývalí manželé jinak nebo 

ne uplatní-li se ustanovení § 741, použijí se pro vypořádání tato pravidla: 
a) podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné,
b)  každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo 

vynaloženo na jeho výhradní majetek,
c)  každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze 

svého výhradního majetku vynaložil na společný majetek,
d) přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí,
e)  přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, 

zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost,
f)  přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí 

a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění.
(2) Hodnota toho, co ze společného majetku bylo vynaloženo na 

výhradní majetek manžela, stejně jako hodnota toho, co z výhradního 
majetku manžela bylo vynaloženo na společný majetek, se při vypořádání 
společného jmění započítává zvýšená nebo snížená podle toho, jak se 
ode dne vynaložení majetku do dne, kdy společné jmění bylo zúženo, 
zrušeno nebo zaniklo, zvýšila nebo snížila hodnota té součásti majetku, 
na niž byl náklad vynaložen.

Některá ustanovení o bydlení manželů

§ 743
(1) Manželé mají obydlí tam, kde mají rodinnou domácnost.
(2) Žádá-li manžel z vážných důvodů o přeložení rodinné domácnosti, 

má mu druhý manžel vyhovět, ledaže důvody pro setrvání převažují nad 
důvody pro tuto změnu.

(3) Manželé se mohou dohodnout, že budou bydlet trvale odděleně. 
Dohoda manželů o odděleném bydlení má stejné právní účinky jako 
opuštění rodinné domácnosti s úmyslem žít trvale jinde.

§ 744
Je-li obydlím manželů dům nebo byt, k němuž má jeden z manželů 

výhradní právo umožňující v domě nebo bytě bydlet, a je-li to jiné právo 
než závazkové, vznikne uzavřením manželství druhému manželu právo 
bydlení. Vznikne-li jednomu z manželů takové výhradní právo za trvání 
manželství, vznikne tím druhému z manželů právo bydlení.

§ 745
(1) Je-li obydlím manželů dům nebo byt, k němuž měl jeden z manželů 

ke dni uzavření manželství nájemní právo, vznikne uzavřením manželství 
k domu nebo bytu oběma manželům společné nájemní právo; při 
pozdějším uzavření nájemní smlouvy vzniká oběma manželům společné 
nájemní právo účinností smlouvy. To platí obdobně i v případě jiného 
obdobného závazkového práva.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, ujednají-li si manželé něco 
jiného.
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§ 746
(1) Mají-li manželé k domu nebo bytu společné nájemní právo, jsou 

zavázáni a oprávněni společně a nerozdílně.
(2) Manžel, který má právo bydlení, má postavení ručitele svého 

manžela.

§ 747
(1) Má-li alespoň jeden z manželů právo nakládat domem nebo bytem, 

ve kterém se nachází rodinná domácnost manželů nebo rodiny, a tohoto 
domu nebo bytu je k bydlení manželů nebo rodiny nezbytně třeba, musí 
se zdržet všeho a předejít všemu, co může bydlení znemožnit nebo 
ohrozit. Manžel zejména nesmí bez souhlasu druhého manžela takový 
dům nebo byt zcizit nebo k domu, jeho části nebo k celému bytu zřídit 
právo, jehož výkon je neslučitelný s bydlením manželů nebo rodiny, 
ledaže zajistí manželovi nebo rodině po všech stránkách obdobné 
bydlení s bydlením dosavadním.

(2) Jedná-li manžel bez souhlasu druhého manžela v rozporu 
s odstavcem 1, může se tento manžel dovolat neplatnosti takového 
právního jednání.

§ 748
(1) Mají-li manželé společné nájemní právo k domu nebo bytu, ve 

kterém se nachází rodinná domácnost manželů nebo rodiny, platí § 747 
odst. 1 věta první obdobně. Manžel nesmí bez souhlasu druhého 
manžela nájem ukončit, nebo jej omezit právem, jehož výkon je 
neslučitelný s bydlením manželů nebo rodiny.

(2) Jedná-li manžel bez souhlasu druhého manžela v rozporu 
s odstavcem 1, může se tento manžel dovolat neplatnosti takového 
právního jednání.

§ 749
Souhlas manžela podle § 747 a 748 vyžaduje písemnou formu.

§ 750
(1) Dohodnou-li se manželé, popřípadě snoubenci, odchylně od 

ustanovení § 747 a 748, nesmí dohoda zhoršit postavení jejich společného 
nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, které žije s nimi 
v rodinné domácnosti a vůči kterému mají vyživovací povinnost, popřípadě 
nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti a bylo svěřeno do 
společné péče manželů nebo jednoho z nich; dohoda se dále nesmí 
dotknout práv třetích osob, ledaže s takovou dohodou souhlasily.

(2) Dohoda i souhlas třetích osob podle odstavce 1 vyžadují písemnou 
formu.

Zvláštní ustanovení proti domácímu násilí

§ 751
(1) Stane-li se další společné bydlení manželů v domě nebo bytě, 

v němž se nachází rodinná domácnost manželů, pro jednoho z nich 
nesnesitelné z důvodu tělesného nebo duševního násilí vůči manželovi 
nebo jinému, kdo v rodinné domácnosti manželů žije, může soud na 
návrh dotčeného manžela omezit, popřípadě i vyloučit na určenou dobu 
právo druhého manžela v domě nebo bytě bydlet.

(2) Stejně jako v odstavci 1 lze postupovat v případě, že se jedná 
o manžele rozvedené, jakož i v případě, kdy manželé nebo rozvedení 
manželé bydlí společně jinde než v rodinné domácnosti.

§ 752
Omezení, popřípadě vyloučení práva manžela v domě nebo bytě 

bydlet, určí soud nejdéle na dobu šesti měsíců. Soud na návrh rozhodne 
znovu, jsou-li pro to zvláš� závažné důvody.

§ 753
Právo domáhat se ochrany proti domácímu násilí má také každá jiná 

osoba, která žije spolu s manžely nebo rozvedenými manžely v rodinné 
domácnosti.

Díl 5: 

Zánik manželství

Oddíl 1:

Obecné ustanovení

§ 754
Manželství zaniká jen z důvodů stanovených zákonem.

Oddíl 2:

Rozvod manželství

§ 755
(1) Manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, 

trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení.
(2) Přesto, že je soužití manželů rozvráceno, nemůže být manželství 

rozvedeno, byl-li by rozvod v rozporu 
a)  se zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo plné 

svéprávnosti, který je dán zvláštními důvody, přičemž zájem dítěte 
na trvání manželství soud zjistí i dotazem u opatrovníka jmeno-
vaného soudem pro řízení o úpravu poměrů k dítěti na dobu po 
rozvodu, nebo

b)  se zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských 
povinností převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem 
způsobena zvláš� závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti 
svědčí ve prospěch zachování manželství, ledaže manželé spolu již 
nežijí alespoň po dobu tří let.

(3) Mají-li manželé nezletilé dítě, které není plně svéprávné, soud 
manželství nerozvede, dokud nerozhodne o poměrech dítěte v době po 
rozvodu manželů.

§ 756
Soud, který rozhoduje o rozvodu manželství, zjiš�uje existenci rozvratu 

manželství, a přitom zjiš�uje jeho příčiny, pokud dále není stanoveno jinak.
§ 757

(1) Připojí-li se manžel k návrhu na rozvod manželství, který podá 
druhý z manželů, soud manželství rozvede, aniž zjiš�uje příčiny rozvratu 
manželství, dojde-li k závěru, že shodné tvrzení manželů, pokud se jedná 
o rozvrat manželství a o záměr dosáhnout rozvodu, je pravdivé a pokud 

a)  ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok 
a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí,

b)  manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné 
svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu 
po rozvodu a soud jejich dohodu schválil,

c)  manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého 
bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu.

(2) Dohody uvedené v odstavci 1 písm. c) vyžadují písemnou formu 
a podpisy musí být úředně ověřeny.

§ 758
Manželé spolu nežijí, netvoří-li manželské či rodinné společenství, bez 

ohledu na to, zda mají, popřípadě vedou rodinnou domácnost, s tím, že 
alespoň jeden z manželů manželské společenství zjevně obnovit nechce.

Oddíl 3:

Následky zániku manželství

§ 759

Příjmení rozvedeného manžela
Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců 

po rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své 
dřívější příjmení. To platí i tehdy, hodlá-li manžel, který přijal příjmení 
druhého manžela s tím, že bude ke společnému příjmení připojovat své 
dosavadní příjmení, popřípadě první ze svých příjmení, užívat napříště 
jen své dřívější příjmení.

Výživné rozvedeného manžela

§ 760
(1) Není-li rozvedený manžel schopen sám se živit a tato jeho 

neschopnost má svůj původ v manželství nebo v souvislosti s ním, má 

obcanskyzakonik1.indd   55obcanskyzakonik1.indd   55 18.12.2013   10:18:3918.12.2013   10:18:39



AGROSPOJ � 01/2014

Zákon č. 89/2012 - Občanský zákoník - Rodinné právo - Manželství 56

vůči němu jeho bývalý manžel v přiměřeném rozsahu vyživovací povin-
nost, lze-li to na něm spravedlivě požadovat, zejména s ohledem na věk 
nebo zdravotní stav rozvedeného manžela v době rozvodu nebo 
skončení péče o společné dítě rozvedených manželů.

(2) Při rozhodování o výživném nebo o jeho výši vezme soud zřetel, 
jak dlouho rozvedené manželství trvalo a jak dlouho je rozvedeno, jakož 
i zda 

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

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

c)  se rozvedený manžel podílel za trvání manželství na péči o rodin-
nou domácnost,

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

e) je dán jiný obdobně závažný důvod.
(3) Pro vyživovací povinnost rozvedených manželů platí obdobně 

obecná ustanovení o výživném.
§ 761

(1) Rozsah vyživovací povinnosti a způsob poskytování výživného se 
řídí dohodou manželů nebo rozvedených manželů; ujednají-li si, že se 
výživné nahradí odbytným, zanikne právo rozvedeného manžela na 
výživné poskytnutím odbytného.

(2) Nedojde-li k dohodě rozvedených manželů o výživném, může 
potřebný bývalý manžel navrhnout, aby o vyživovací povinnosti druhého 
manžela rozhodl soud.

§ 762
(1) Nedohodnou-li se manželé nebo rozvedení manželé o výživném, 

může manžel, který rozvrat manželství převážně nezapříčinil nebo s roz-
vodem nesouhlasil a kterému byla rozvodem způsobena závažná újma, 
navrhnout, aby soud stanovil vyživovací povinnost bývalého manžela 
i v takovém rozsahu, který zajistí, aby rozvedení manželé měli v zásadě 
stejnou životní úroveň. Právo rozvedeného manžela na výživné lze 
v tomto případě považovat za důvodné jen po dobu okolnostem 
přiměřenou, nejdéle však po dobu tří let od rozvodu.

(2) Dopustil-li se bývalý manžel vůči druhému manželovi jednání, které 
naplňuje znaky domácího násilí, nemá právo na výživné podle odstavce 
1, ač by jinak podmínky přiznání práva na výživné splňoval.

§ 763
Právo rozvedeného manžela na výživné zanikne, uzavře-li oprávněný 

rozvedený manžel nové manželství, nebo vstoupí-li do registrovaného 
partnerství.

Majetkové povinnosti a práva při zániku manželství
§ 764

(1) Zanikne-li manželství smrtí manžela, posoudí se majetkové povin-
nosti a práva bývalých manželů v rámci řízení o dědictví podle toho 
majetkového režimu, který existoval mezi manžely, popřípadě i podle 
pokynů, které zemřelý manžel ještě za svého života ohledně svého 
majetku pro případ smrti učinil; jinak se použijí pravidla uvedená v § 742, 
s výjimkou § 742 odst. 1 písm. c), ledaže se pozůstalý manžel dohodne 
s dědici o vypořádání jinak.

(2) Byl-li manžel prohlášen za mrtvého, posoudí se jeho majetkové 
povinnosti a práva ke dni, který je v rozhodnutí o prohlášení za mrtvého 
uveden jako den jeho smrti.

§ 765
(1) Zanikne-li manželství rozvodem, spravují se majetkové povinnosti 

a práva rozvedených manželů dohodou manželů nebo rozvedených 
manželů.

(2) Nedohodnou-li se rozvedení manželé o vypořádání, může bývalý 
manžel podat návrh na vypořádání rozhodnutím soudu.

Bydlení po zániku manželství

§ 766
(1) Zaniklo-li manželství smrtí manžela a manželé měli společné 

nájemní právo k domu nebo bytu, v němž se nacházela jejich rodinná 

domácnost, zůstane nájemcem bytu pozůstalý manžel. Svědčilo-li 
manželům k domu nebo bytu společně jiné závazkové právo, zůstane 
oprávněným pozůstalý manžel.

(2) Zaniklo-li manželství smrtí manžela a nájemní právo k domu nebo 
bytu, v němž se nacházela rodinná domácnost manželů, měl jen jeden 
z nich, použijí se ustanovení o nájmu bytu.

§ 767
(1) Zaniklo-li manželství smrtí manžela, který měl k domu nebo bytu, 

v němž se nacházela rodinná domácnost manželů, výhradní právo 
umožňující v domě nebo bytě bydlet, a bylo-li to jiné právo než závazko-
vé, zatímco druhý manžel měl v domě nebo bytě právo bydlení, zanikne 
tomuto manželu právo bydlení, pokud výhradní právo zemřelého manžela 
přešlo na jinou osobu než na pozůstalého manžela. To neplatí, nelze-li na 
pozůstalém manželu spravedlivě žádat, aby dům nebo byt opustil.

(2) Je-li to přiměřené poměrům pozůstalého manžela, především 
proto, že pečuje o nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, o něž 
manželé pečovali, nebo o nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávno-
sti, jehož rodičem je zemřelý manžel, anebo o dítě nezaopatřené, které 
s pozůstalým manželem žije, může soud na návrh pozůstalého manžela 
založit v jeho prospěch právo odpovídající věcnému břemenu bydlení 
podle okolností případu, nejdéle však do doby, než takové dítě nabude 
trvale schopnost samo se živit, a za úplatu srovnatelnou s nájemným 
v místě obvyklým; toto právo nezanikne, nabude-li dítě schopnost samo 
se živit jen na přechodnou dobu.

(3) Měl-li pozůstalý manžel právo bydlet z jiného důvodu, použijí se 
odstavce 1 a 2 obdobně.

§ 768
(1) Zaniklo-li manželství rozvodem, a manželé měli k domu nebo bytu, 

v němž se nacházela jejich rodinná domácnost, stejné, nebo společné 
právo, a nedohodnou-li se, kdo bude v domě nebo bytě dále bydlet, zruší 
soud na návrh jednoho z nich podle okolností případu dosavadní právo 
toho z rozvedených manželů, na kterém lze spravedlivě žádat, aby dům 
nebo byt opustil, a popřípadě zároveň rozhodne o způsobu náhrady za 
ztrátu práva; přitom přihlédne zejména k tomu, kterému z rozvedených 
manželů byla svěřena péče o nezletilé dítě, které nenabylo plné 
svéprávnosti a o které manželé pečovali, jakož i ke stanovisku pronají-
matele, půjčitele nebo jiné osoby v obdobném postavení.

(2) Rozvedený manžel, který má dům nebo byt opustit, má právo tam 
bydlet, dokud mu druhý manžel nezajistí náhradní bydlení, ledaže mu 
v řízení podle odstavce 1 náhrada nebyla přiznána; v tomto případě má 
právo v domě nebo bytě bydlet nejdéle jeden rok. Byla-li mu však svěřena 
péče o nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti a o které manželé 
pečovali za trvání manželství, nebo o dítě nezaopatřené, které s ním žije, 
může soud na návrh tohoto manžela založit v jeho prospěch právo 
bydlení; ustanovení § 767 odst. 2 platí obdobně.

§ 769
Zaniklo-li manželství rozvodem, a manželé neměli k domu nebo bytu, 

v němž se nacházela jejich rodinná domácnost, stejné, popřípadě 
společné právo, a manželé, popřípadě rozvedení manželé se nedohod-
nou o dalším bydlení manžela, který má v domě nebo bytě pouze právo 
bydlet, popřípadě jiné právo, které je slabší než právo druhého manžela, 
rozhodne soud na návrh manžela, který má k domu nebo bytu právo 
vlastnické nebo jiné věcné právo, popřípadě výhradní právo nájemní 
nebo jiné závazkové právo, o povinnosti druhého manžela se vystěhovat; 
ustanovení § 767 odst. 2 platí obdobně.

§ 770
Zaniklo-li manželství rozvodem, a manželé měli v domě nebo bytě 

právo bydlet, s tím, že jedno právo bylo odvozeno od druhého, má právo 
žádat vystěhování toho z rozvedených manželů, který měl jen právo 
odvozené, ten, kdo má k domu nebo bytu věcné nebo závazkové právo, 
od kterého bylo právo druhého z manželů bydlet přímo odvozeno.

Občanský zákoník nabývá účinnosti 1. ledna 2014.
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