Napiš si zápis do sešitu:
MANŽELSTVÍ
- upraveno Zákonem o rodině: manželství = trvalé společenství muže a ženy, jehož hlavním účelem je
založení rodiny (manželé si mají být věrni, žít spolu a vzájemně si pomáhat)
Před uzavřením je nutné: dostatečně poznat charakter, znát vzájemně zdravotní stav, vědět odpovědi
na otázky týkající se zásadních problémů společného života
Okolnosti vylučující uzavření:
- blízké příbuzenství, nesvéprávnost, účast v jiném manželství nebo registrovaném partnerství (= trvalé
společenství 2 osob stejného pohlaví uzavřené na matričním úřadě, v ČR od r. 2006)
- soud může povolit v případě: a) nezletilosti (osoba starší 16 let)
b) omezení způsobilosti k právním úkonům (př. vlivem duševní choroby)
Uzavření: 1) občanský (úřední) sňatek
2) církevní sňatek

Doplňující úkol: pročti si tabulku na následující stránce a srovnej si základní rozdíly, Ty sám / a bys byl / a
pro uzákonění stejno pohlavního manželství (stručně proč ano, proč ne)
Pokud budeš mít nějaké otázky k učivu, případně chceš zkonzultovat vypracování zadaných úkolů, můžeš
mne kontaktovat na emailové adrese:
to.dame2020@seznam.cz
Opatrujte se a zdravím, J.Klinecká

Přehled některých rozdílů mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím
Manželství
Registrované manželství
Symbolické, pocitové
Manželé
Registrovaní partneři
Manželství je základním kamenem rodinného práva Registrované partnerství je administrativním úkonem
Snoubenci se mohou vzít na téměř jakékoliv matrice Registrovaní partneři jen na 14 různých úřadech
Dva svědci
Bez svědků
Prohlášení činí před starostou, místostarostou nebo
pověřeným členem zastupitelstva, v případně
Pouze před matrikářem
církevního sňatku před knězem či jinou pověřenou
osobou
Manželstvím získávají manželé příbuzné, jejichž
Zákon např. švagry a švagrové registrovaných
vztah je zákonem uznáván
partnerů neuznává
Praktické
Pracovní volno dva dny na svatbu
Není
Automaticky vzniká společní jmění manželů. Jeho
existence zlehčuje život manželů, kteří si nemusí ke
Nevzniká, partneři jsou jen podíloví spoluvlastníci.
všemu udělovat plnou moc. Také znamená, že a
Není žádná úprava vypořádání majetku v případě
jednoho z manželů může při dědění připadnout větší
rozpadu vztahu
podíl, než na registrovaného partnera. Dále je
společné jmění výhodnější z hlediska daní.
Při uzavření sňatku si snoubenci mohou určit, jaké
Nelze, je třeba žádat dodatečně po registraci
společné příjmení budou používat
Mají nárok na vdovský a vdovecký důchod
Nemají
Po úmrtí manžela přechází na manžela nárok na
Nepřechází
různé dávky (důchod, nemocenské atd.)
Děti tento nárok nemají ve vztahu k partnerovi, který
Děti mají nárok na sirotčí důchod po svém rodiči
není biologickým rodičem
Ve vztahu k dětem
Manžel může při-osvojit dítě druhého manžela
Nelze
(například z předchozího vztahu)
Mohou společně osvojit dítě z ústavu
Nelze
Mohou být společnými pěstouny
Nelze
Není upraveno. Partner, který není biologickým
Podmínkou rozvodu je úprava vztahů k dětem
rodičem, nemá automaticky možnost děti dále vídat

