Nový občanský zákoník
„Ustanovení občanského zákoníku provázejí člověka po celý život.“
(Jaromír Sedláček profesor občanského práva, Masarykova univerzita v Brně v 30. letech)
Více než deset let trvaly práce na Novém občanském zákoníku a jeho hlavním autorem je
prof. JUDr. Karel Eliáš, který se dle svých slov při práci na zákoníku držel těchto tří hlavních
právních přikázání: „Žít čestně, neškodit jiným, dát každému, co mu patří.“
Nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. dále též NOZ, který má i spoustu odpůrců mezi
právní veřejností, vstoupí v účinnost již 1. ledna 2014 a obsahuje celkem 3081 paragrafů, a
dělí se do pěti částí:
1.
2.
3.
4.
5.

Obecná část (§ 1 až 654)
Rodinné právo (§ 655 až 975)
Absolutní majetková práva (§ 976 až 1 720, zahrnuje věcná práva a dědické právo)
Relativní majetková práva (§ 1 721 až 2 990, zahrnuje závazkové právo)
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná (§ 2 991 až 3 081)

Součástí NOZ bude i právo rodinné, přičemž Zákon o rodině (zák č. 94/1963 Sb.) bude
s účinností od 1. ledna 2014 zrušen.
Právní problematika manželství a rodiny je velice rozmanitá a sahá takřka do všech oblastí
soukromého (a mnoha oblastí veřejného) práva. Oproti současné právní úpravě obsahuje
NOZ zejména tyto nové či nově upravené instituty:
povinnosti a práva manželů, oddělené domácnosti, rodinný závod, manželské
majetkové právo, bydlení manželů, dále potom pravidla upravující vznik manželství,
povinnosti a práva manželů, zánik manželství, příbuzenství (jeho pojem a druhy),
vztahy mezi rodiči a dětmi včetně určování rodičovství a osvojení, poručenství a jiné
formy péče o dítě, zejména opatrovnictví, svěření dítěte do péče a pěstounství.
Na následujícím odkazu, který zřídilo Ministerstvo spravedlnosti, získáte podrobný přehled
o změnách dotýkajících se rodinného práva a je možné i zaslat svůj dotaz.
http://obcanskyzakonik.justice.cz/rodinne-pravo/konkretni-zmeny/povinnosti-a-prava-manzelu/
http://obcanskyzakonik.justice.cz/infocentrum/media/zajem-rodiny-a-deti-ma-prednost-predpravem-na-majetek/

Vzhledem ke skutečnosti, že je stále platná zásada římského práva: „Ignorantia iuris non
excusat – Neznalost zákona neomlouvá“, Vám doporučujeme se v Novém občanském
zákoníku dokázat orientovat.
Zpracovala : Mgr. Radomíra Keršnerová

