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Pojem manželství 
   Manželství je trvalé společenství muže a ženy 

založené zákonem stanoveným způsobem. 

   Hlavním účelem je založení rodiny a řádná 

výchova dětí.     

    

   Jaké povinnosti vyplývají 

   manželům z institutu  

   manželství?    

Zdroj:ictenar.cz 



Vznik manželství 
Občanský sňatek: uzavření sňatku před státním 

                                orgánem (primátor, starosta 

                                nebo pověřený člen zastupi- 

                                telstva…) 

Církevní sňatek:    uzavření sňatku před orgá- 

                                nem státem registrované cír- 

                                kve 

 

      Mohou blízcí příbuzní mezi sebou uzavírat 
sňatek?           



Podmínky uzavření manželství 

      Osoba uzavírající manželství musí být: 

 zletilá (18 let), ve vyjímečných případech 

 může soud povolit sňatek i nezletilému 

 staršímu 16 let 

 svéprávná 

 duševně zdravá 

 svobodná 

 

Jaké povinnosti vyplývají z uzavření sňatku? 

Zdroj:http://www.svetsnubnichprstenu.cz/svatebni-casopisy.html 



Zánik manželství 

 

 

 

Manželství zaniká: 

 smrtí jednoho z manželů nebo prohlášením 
jednoho z manželů za mrtvého 

 rozvodem na návrh jednoho z manželů,  

   manželství může rozvést pouze soud, 

 který přihlíží k zájmům nezletilých dětí 

 

    Kterému z manželů soud svěří do péče 
nezletilé děti do výchovy a k čemu soud 
přihlíží? 

 

 



Registrované partnerství 

   Registrované partnerství  

   je uzákoněno mezi osobami stejného pohlaví od 

roku 2006. Upravuje majetkoprávní vztahy 

partnerů, jejich práva a povinnosti vůči sobě 

navzájem. Uzavírá se před matičním úřadem 

podobně jako manželství mezi osobami staršími 

18 let.  



Registrované partnerství zaniká: 

 smrtí jednoho z partnerů nebo prohlášením 

jednoho z partnerů za mrtvého 

 rozhodnutím soudu na základě žádosti jednoho 

z partnerů 

 

    Mohou u nás osoby stejného pohlaví uzavřít 

sňatek a adoptovat děti? 

 

 

Zánik registrovaného partnerství 
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