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Vznik manželstvíVznik manželství
          -občanský sňatek-občanský sňatek
          -církevní sňatek-církevní sňatek



MANŽELSTVÍMANŽELSTVÍ

JE PRÁVNÍ VZTAH MEZI MUŽEM A 
ŽENOU.

uzavírá  se se souhlasným prohlášením 
muže a ženy o tom, že spolu vstupují do 
manželství

  učiněným před obecním úřadem -"matriční 
úřad“ nebo před orgánem církve.

Prohlášení se činí veřejně a slavnostním 
způsobem v přítomnosti dvou svědků.

  



  MANŽELSTVÍ

Muž a žena, kteří chtějí spolu uzavřít 
manželství -"snoubenci“, mají předem 
poznat navzájem své charakterové 
vlastnosti a svůj zdravotní stav, aby mohli 
založit manželství, které splní svůj účel.



OBČANSKÝ SŇATEK

 Prohlášení o uzavření manželství učiní Prohlášení o uzavření manželství učiní 
snoubenci před starostou, snoubenci před starostou, 
místostarostou nebo pověřeným členem místostarostou nebo pověřeným členem 
zastupitelstva obce, které jsou zastupitelstva obce, které jsou 
pověřeny vést matriky, za přítomnostipověřeny vést matriky, za přítomnosti

      zaměstnance místně příslušného zaměstnance místně příslušného 
matričního úřadu.matričního úřadu.



OBČANSKÝ SŇATEKOBČANSKÝ SŇATEK

Manželství se uzavírá v místě určeném
   pro konání slavnostních obřadů. 
Uzavřít manželství na kterémkoli 

vhodném místě může povolit matriční 
úřad

   (např. Karlštejn)



CÍRKEVNÍ SŇATEKCÍRKEVNÍ SŇATEK

Prohlášení o uzavření manželství učiní 
snoubenci před příslušným orgánem 
církve

Manželství se uzavírá v místě určeném 
(Kostel)



CÍRKEVNÍ SŇATEKCÍRKEVNÍ SŇATEK

Církevní sňatek může být po 
předložení oddávajícímu osvědčení 
vydané příslušným matričním 
úřadem, že splnili všechny požadavky 
zákona pro uzavření platného 
manželství.

Církevní orgán před kterým došlo k 
uzavření manželství, je povinen do 3 
pracovních dnů protokol o uzavření 
manželství doručit příslušnému 
matričnímu úřadu. 



PŘÍJMENÍ NOVOMANŽELŮPŘÍJMENÍ NOVOMANŽELŮ

Snoubenci jsou povinni prohlásit:
  zda budou používat příjmení jednoho z 

nich 
bude jejich příjmením společným
  či zda si ponechají svá dosavadní příjmení 
 zda spolu s příjmením společným bude 

jeden z nich užívat a na druhém místě 
uvádět příjmení předchozí.

 Ponechají-li si svá dosavadní příjmení, 
prohlásí, které z jejich příjmení bude 
příjmením společných dětí.
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