
KVÍZ 1

www.obcanskeporadny.cz
Projekt „Občanské vzdělávání“,  reg.č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000314 je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů z Operačního programu Praha- pól růstu ČR.

Zvolte jedno správné slovo ze závorky a doplňte jej na chybějící místo. 
Tam, kde je více možností, vyberte jednu a zakroužkujte ji.

1.Manželé jsou si povinni úctou, jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat
důstojnost, podporovat se udržovat rodinné společenství, vytvářet zdravé rodinné prostředí 
a společně pečovat o děti.

Manželé jsou si povinni ..…................ (úctou, láskou věrností, respektem), jsou povinni  ..…................

(žít spolu, být si věrní, milovat se, podporovat se ),vzájemně se podporovat a respektovat svoji  

..…................ (důstojnost,lidskost, odlišnost, rozmanitost ), udržovat rodinné společenství a společně 

pečovat o  ..…................ (domácnost, majetek, zdraví, děti)

2. Manželství může uzavřít osoba plně ..…................ (zdravá, dospělá, právně způsobilá, vyspělá),
starší………..(16,18 , 19, 21 let)

3. Manželství může ve výjimečných případech s povolením soudu uzavřít osoba, která nedovršila
plné způsobilosti k právním úkonům a je starší :

a) 14 let
b) 15 let
c) 16 let
d) 17 let

4. Návrh na povolení uzavřít manželství k soudu podává

a) osoba, která chce manželství uzavřít
b) rodiče osoby, která chce manželství uzavřít
c) snoubenec osoby, která chce manželství uzavřít, který je starší 18 let
d) opatrovník – oddělení sociálně právní ochrany dětí

5. Manželství se uzavírá formou sňatečného obřadu před:

a) soudem
b) matričním úřadem
c) orgánem církve nebo státem registrované náboženské společnosti
d) matričním úřadem, nebo orgánem církve nebo státem registrované náboženské společnosti
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6. Manželé po uzavření manželství užívají příjmení:

a) vždy společné a je to příjmení po manželovi
b) vždy společné a je to příjemní po manželce
c) ponechávají si každý své příjmení
d) užívají příjmení, na kterém se dohodnou a současně se dohodnou na příjmení, které budou
používat jejich děti

7. Manželka může používat příjemní v mužském tvaru

a) pokud se na tom manželé dohodnou
b) pokud je manžel cizinec
c) pokud výjimku schválí soud
d) je cizinkou, státní občanskou ČR, ale bude pobývat v cizině, je státní občanskou ČR a její manžel je
cizinec, je státní občankou ČR, ale jiné národnosti než české

8. Uzavřením manželů vzniká společné jmění manželů (SJM), to znamená:

a) vše co manželé doby trvání manželství získají je společné, ať jsou to aktiva či pasiva
b) do SJM spadají jen nemovitosti a aktiva (zisky)
c) do SJM patří jen pasiva (dluhy)
d) do SJM spadají jen aktiva či pasiva vyšší než 50.000 Kč

9. Manželé se mohou před uzavřením manželství dohodnout odlišný majetkový režim, např.
oddělené jmění, aby tato smlouva byla platná, musí:

a) být uzavřena ústně za přítomnosti dvou svědků
b) musí být schválena před soudem
c) musí být písemná
d) musí být písemná a mít formu veřejné listiny – musí být sepsána formou notářského zápisu

10. Společné jmění manželů zaniká

a) dohodou manželů
b) zánikem manželství - při rozvodu
c) zánikem manželství při rozvodu či úmrtím jednoho z partnerů
d) rozhodnutím soudu

11. Manželé mají vůči sobě vzájemnou ..…................ (úctu, vyživovací povinnost, respekt, lásku), 

tzn. že mají právo na stejnou  ..…................ (domácnost, finanční zajištění, životní úroveň, práci)
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12. Pokud jeden z manželů má vyšší příjmy, vyšší životní úroveň a neposkytuje jí i druhému
manželovi, může druhý z manželů požádat o určení vyživovací povinnosti:

a) okresní správu sociálního zabezpečení
b) úřad práce – oddělení sociálních dávek
c) soud
d) městský úřad

13. Nárok na výživné po rozvodu, může požadovat rozvedený manžel, pokud:

a) není schopen se sám živit a tato jeho neschopnost má původ v manželství nebo v souvislosti s ním
b) nezavinil rozpad manželství
c) pečuje o nezletilé dítě
d) je invalidní

14. Životní úroveň dítěte má být   ..…................ (vyšší, zásadně shodná, nižší, přiměřená) 

s životní úrovní rodičů. Z tohoto principů se vychází při   ..…................ (určení výživného, určení 

péče, finančního zajištění, životní úrovně ) pro nezaopatřené dítě.

15. Rodiče jsou zpravidla povinni své dítě vyživovat do:

a) 18 let
b) do ukončení studia
c) do 26 let
d) do doby než ukončí přípravu na budoucí povolání a je schopno se živit samo

16. Neprovdaná matka má nárok, aby ji otec dítěte hradil výživné

a) po dobu dvou let od porodu dítěte
b) po dobu trvání rodičovské dovolené
c) po dobu trvání mateřské dovolené
d) po dobu čtyř let od porodu dítěte

17. Manželství může být rozvedeno dohodou pokud

a) manželé s rozvodem souhlasí a manželství trvalo alespoň 5 let
b) manželé se dohodnou na vypořádání společného jmění manželů
c) oba dva manželé s rozvodem souhlasí, manželství trvalo alespoň 1 rok a 6 měsíců manželé
společně nežijí
d) manželé s rozvodem souhlasí a manželství trvalo alespoň 3 roky
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18. Po rozvodu manželství může manžel, který přijal příjmení manžela požádat o změnu příjmení
(na předchozí) ve lhůtě

a) 1 měsíce od rozvodu
b) 3 měsíců od rozvodu
c) 6 měsíců od rozvodu
d) 1 roku od rozvodu

19. O změnu příjmení musí rozvedený manžel požádat

a) soud
b) krajský úřad
c) matriční úřad
d) matriční úřad, kde bylo manželství uzavřeno

20. Registrované partnerství je v zákoně charakterizováno jako trvale ..…................ (společenství, 

soužití, domácnost, vztah) dvou osob stejného pohlaví vzniklé zákonem stanoveným způsobem.

21. Partnerství vzniká dvoustranným prohlášením partnerů před:

a) soudním úředníkem
b) úředníkem krajského úřad
c) matrikářem
d) úředníkem obce s rozšířenou působností


