Podrobná anotace kurzu
Správný a právně bezchybný průběh sňatečného
obřadu z pohledu oddávajícího a matričního úředníka
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo Online školení (odkaz bude zaslán na
e-mail uvedený v přihlášce)

Lektor JUDr. Mgr. Pavla Ládová
Termín 2. února 2020, 9.00 - 15.00

Cena 1.590,- Kč (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních službách osvobozeno
od DPH, ostatní cena s 21% DPH: 1.924,- Kč)

Může se snoubenec nechat u sňatečného obřadu zastoupit? Mohou uzavřít manželství bratranec a
sestřenice? Jak zhojit chybějící prohlášení o dohodě o příjmení? To jsou jen některé z otázek, kterými
se bude zabývat tento seminář.
Nabízený seminář Vás podrobně a přehledně provede průběhem předoddavkového řízení a
samotného sňatečného obřadu. Kromě relevantních ustanovení zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení, a to včetně těch upravujících přestupky na tomto úseku, bude pozornost věnována
i příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“). Ač je OZ
soukromoprávním hmotněprávním kodexem, jeho přesah do matriční agendy je nepopiratelný.
Nabízený seminář se zaměří především na část druhou OZ, hlavu I., která upravuje manželství, a to
konkrétně díly 1-3. Bude se zabývat aspekty a zákonnými náležitostmi vzniku manželství, zákonnými
překážkami manželství, příčinami a důsledky zdánlivého a neplatného manželství.
Dne 16.9.2019 předložila vláda Poslanecké sněmovně návrh novely matričního zákona.

Závěr bude věnován konzultacím. Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být seminář
především zaměřen, lze posílat (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na kontaktní e-mail
ladova@kolumbuspm.cz.
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Obsah kurzu
Příslušná ustanovení zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
· Předoddavkové řízení
· Sňatečný obřad
· Přestupky
Příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
· Vznik manželství - projev vůle, formy sňatku, oddávající osoba, dohoda o příjmení
a další prohlášení snoubenců, způsobilost uzavřít manželství, zmocněnec ad.
· Zákonné překážky manželství – (ne)svéprávnost, příbuzenství, bigamie ad.
· Zdánlivé manželství – příčiny a důsledky
· Neplatné manželství – příčiny a důsledky

Cíle kurzu
Cílem semináře je seznámit účastníky s relevantní právní úpravou týkající se předoddavkového
řízení a sňatečného obřadu, a to jak s příslušnými ustanoveními matričního zákona, tak i se soukromoprávními aspekty, které mají přesah do matriční agendy a jejichž znalost předpokládá i přímo
matriční zákon.

Lektor kurzu

JUDr. Mgr. Pavla Ládová
advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti soukromého práva,
autorka řady odborných příspěvků a publikací
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