
OBČANSKÁ NAUKA – C2, R2, S2, Z2, K2 
Vyučující:  Jana Vaňatová 
e-mail: Jana.Vanatova@sousvodnany.cz 
 
Všichni žáci si zapíší dané poznámky (viz. níže) do sešitu a nastudují si danou 
problematiku. Tentokrát neposílám žádný úkol, který byste mi museli zasílat.  
 
K lepšímu pochopení přikládám video. 
 
V případě jakýchkoliv dotazů jsem na e-mailu. 
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TÉMA: RODINNÉ PRÁVO 

V minulém souboru jste si již zjišťovali a zapisovali principy rodinného práv. Pro 

zopakování se jedná o tyto 3 základní principy: 

1. princip blaha dítěte 

2. princip rovnosti subjektů 

3. princip vzájemné pomoci 

ZÁKON O RODINĚ: 

- Zákon č.94/1963 Sb., zákon o rodině 

- Tento zákon řeší především manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi, výživné a 

další. 

MANŽELSTVÍ 

- trvalé společenství ženy a muže založené zákonem stanoveným způsobem 

- Zákon uvádí, že muž a žena mají před vstupem do manželství poznat své 

charakterové vlastnosti a svůj zdravotní stav. 

- 2 druhy sňatků: 

o občanský, 

o církevní. 

- zánik manželství: 

o smrtí nebo prohlášením jednoho z manželů za mrtvého, 

o rozvod. 

PRÁVNÍ VZTAHY MEZI MANŽELI, RODIČI, DĚTMI 

- Rozhodující úlohu ve výchově dětí mají rodiče! 

- Rodičovská zodpovědnost je souhrn práv a povinností: 
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o při péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho 

tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, 

o při zastupování nezletilého dítěte, 

o při správě jeho jmění. 

- Dítě je povinno své rodiče ctít a respektovat. 

- Děti mají společné příjmení rodičů nebo příjmení jednoho z nich, určené 

dohodou při uzavření manželství. 

NÁHRADNÍ PÉČE 

- Poskytována dětem, které nemají rodiče nebo o které se z různých důvodů 

nemohou rodiče starat. 

- Podle českého práva jsou u nás zákonem upravené tyto formy náhradní péče: 

o svěření dítěte do péče jiné osoby, 

o pěstounská péče, 

o pěstounská péče na přechodnou dobu, 

o poručenství, 

o osvojení. 

VIDEA K TÉMATU: 

- https://www.youtube.com/watch?v=hnZhoiZchPY 

- https://www.youtube.com/watch?v=cJ6h8BCGEEU 
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