
Téma na období 19.10. – 23.10. 2020 

Manželství – účel, podmínky svatby. 
- do školního sešitu udělejte zápis podstatných věcí z přiloženého dokumentu dle vlastního 

uvážení, datem 23.10.2020 a číslem hodiny 8, který vyfoťte a zašlete na e-mail 

k.horak@zszdounky.cz do 14.00 hodin dne 23.10.2020. 

 
Děkuji. 

HORÁK   

 

PRÁVA A POVINNOSTI 

Muž a žena mají v manželství stejná práva a stejné povinnosti. 

Jsou povinni:  

- být si věrní, 

- vzájemně respektovat svoji důstojnost, 

- pomáhat si, 

- společně pečovat o děti a vytvářet zdravé rodinné prostředí. 

Mají právo: 

- na informace o příjmech, jmění a pracovních, studijních a podobných činnostech druhého, 

- v běžných záležitostech se manželé mohou zastupovat (běžnými záležitostmi se rozumí 

například rodinný nákup, drobné opravy domu/bytu, např. instalatér), 

- jednání jednoho manžela zavazuje oba.  

Např. Jeden manžel může objednat u instalatéra opravu vodovodu. Druhý z manželů může 

hotovou práci převzít a řemeslník pak může platbu požadovat po kterémkoliv z nich. 

Pokud se manželé před svatbou nedohodnou jinak, vznikne uzavřením manželství společné 

jmění manželů. Pozor! Společné jmění manželů nezahrnuje pouze majetek, ale také dluhy. 

 

Rozvod 

Rozvod či rozloučení představuje právní akt ukončení manželství.  

Rozvod je složitý problém, který přesahuje z oblasti práva i do dalších oblastí.  

Dotýká se nejen života manželů a jejich majetkových poměrů, ale též dětí, které manželé 

mají, a celé společnosti. 

Některé náboženské společnosti a církve rozvod zcela zakazují (římskokatolická církev).  
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Jiné je připouští jen za výjimečných okolností (pravoslaví), další se k nim staví velmi 

shovívavě.  

Někdy nejsou možnosti k rozvodu rovné – některé větve islámu umožňují muslimovi rozvést 

se formou SMS oznamující manželce, že je konec, zatímco pro ženy je rozvod prakticky 

nedostupný. 

Pokud se bývalí partneři rozcházejí ve zlém a nedohodnou se na pravidlech rozchodu, mohou 

být výsledkem rozsáhlé a oboustranně zničující soudní spory, týkající se zejména tří bodů:  

- rozdělení společného majetku, 

- otázky, který z rodičů bude dál vychovávat děti a zda bude mít druhý (a v jakém 

rozsahu) k dětem přístup, 

- otázky výživného. 


