
Dobrý den. 

Vážení, při minulém setkání v předmětu výchova ke zdraví jste psali písemné prověření z 

témat rodina, funkce rodiny, disfunkční rodina, atd. Výsledek se zápisem do žákovské knížky 

Vám sdělím při první příležitosti. Oprava bude možná ústním přezkoušením. 

 

Téma na období 12.10.-16.10. 2020 

Manželství - účel, podmínky svatby. 
- do školního sešitu udělejte zápis z přiloženého dokumentu dle vlastního uvážení s datem 

16.10.2020 a číslem hodiny 7 (kontrola bude učiněna při prezenčním studiu), 

- za domácí úkol do školního sešitu krátce napište Vaši představu ideálního partnera, tedy 

manželka/manželky, kdy kontrolu učiním při osobním setkání. 

 
Děkuji. 

HORÁK   

 

MANŽELSTVÍ 

Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora 

a pomoc. 

Sňatek = svatba, svatební obřad, akt uzavření manželství: 

- svazek mezi mužem a ženou, 

- svatba je možná od 18 let (výjimky od 16 let při zplnoletnění od soudu), 

- při svatebním obřadu je nutná přítomnost 2 svědků, 

- i při tajné svatbě je nutná přítomnost svědků. 

 

Snoubenka     Nevěsta    Manželka  

      a           a          a  

Snoubenec     Ženich     Manžel 

 

Podmínky svatby: zletilost (pozor na výjimku), duševní způsobilost, rozdílné pohlaví (muž a 

žena), znalost zdravotního stavu novomanželů a bezpodmínečné projevení souhlasu. 

Snubní prsteny: Při obřadu si novomanželé vymění prsteny – není to však podmínkou. 

Svatební obřad: a) civilní – oddává starosta nebo jiný pověřený ze zastupitelstva (na radnici, 

nebo kdekoli si snoubenci přejí), 

        b) církevní – oddávající je kněz (v kostele). 

Nevěsta nemusí mít při obřadu svatební šaty. 

Předmanželská smlouva  

 - týká se majetku, budoucí manželé ji mohou, ale nemusí uzavřít. 



Sňatek nesmí v ČR uzavřít:  

- blízcí příbuzní (sourozenci, rodiče a děti), 

- lidé zbaveni svéprávnosti, 

- neplnoletí občané (pokud nemají od soudu výjimku), 

- již ženatí muži nebo vdané ženy, 

- lidé stejného pohlaví. 

 

Monogamie – forma manželství založená na soužití jednoho muže s jednou ženou.  

Polygamie – „mnohomanželství“ = soužití muže či ženy s více partnery opačného pohlaví 

(muslimové) – v ČR zakázáno. 

Bigamie – dvojí manželství jednoho z manželů (současně) – v ČR zakázáno. 

 

Registrované partnerství  

Úředně zaznamenané partnerství přednostně určené osobám stejného pohlaví. V ČR možné 

od roku 2006. 

Mezi manželstvím a RP je obrovské množství rozdílů jak v rovině právní, praktické, tak i 

symbolické. 

Vstupem do RP nevzniká společné jmění manželů nebo společné nájemní právo. 

Registrovaní partneři mohou uzavřít registrované partnerství pouze na 14 určených 

úřadech jen v určené dny a časy a prohlášení činí jen před matrikářem. 

V současné době neexistuje žádná možnost, aby registrovaní partneři společně oficiálně 

vychovávali dítě tak, aby podle práva oba byli rovnocennými rodiči 

 

 

 

 


