
 

POKYN K POSTUPU PŘI KONÁNÍ SŇATEČNÝCH OBŘADŮ  

OD 19. ŘÍJNA 2020 

Dne 30. září 2020 vyhlásila vláda České republiky (dále jen „vláda“) svým usnesením č. 
957 nouzový stav, a to s účinností od 5. října 2020 na dobu 30 dnů. Usnesení vlády bylo 
publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 391/2020 Sb.  
V návaznosti na vyhlášený nouzový přijala vláda dne 12. října 2020 usnesení č. 1021 o 
přijetí krizového opatření, které se dotýká i konání sňatečných obřadů a prohlášení o 
vstupu do registrovaného partnerství. Usnesení vlády č. 1021 bylo publikováno ve Sbírce 
zákonů pod č. 407/2020 Sb.  
 
Na základě tohoto usnesení vlády je možno konat sňatečné obřady a přijímat prohlášení 
o uzavření registrovaného partnerství do 18. října 2020 za stejných podmínek jako 
dosud.  
 
Od 19. října 2020 dochází k omezení počtu účastníků sňatečných obřadů a 
přijímání prohlášení o uzavření registrovaného partnerství na 30 osob.  
 
Nově bylo přijato mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. října 2020, č. 
j.: MZDR 15757/2020-36/MIN/KAN, kterým se stanoví pravidla pro nošení ochranných 
prostředků dýchacích cest.  
 

Blíže k podmínkám konání sňatečných obřadů a přijímání prohlášení o vstupu do 

registrovaného partnerství viz níže. 

Text relevantních výňatků usnesení vlády a mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví  
 
Usnesení vlády č. 957  
vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České 
republiky,  

vyhlašuje  
pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu 
koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky NOUZOVÝ STAV 
na dobu od 00.00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.  
 
Usnesení vlády č. 1021  
 
Vláda s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 
23:59 hod.  
 
I. zakazuje  
1. hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb 
nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti, a to s výjimkou:  
– zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,  
– osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,  
– osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto 
činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,  
přičemž osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou 
účastníky této hromadné akce, alespoň 2 metry;  



s tím, že:  
…  
c) zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že 
spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční 
hostině, konaných nejpozději následujícího dne; pro účel oslavy podle tohoto písmene se 
zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 
00:00 hod. a 06:00 hod.,  
… 

 
II. omezuje  
3. s účinností ode dne 19. října 2020 od 00:00 hod. účast na svatbě, prohlášení osob o 
tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. 
smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne, tak, že účast na každé z 
těchto akcí není vyšší než 30 osob; pro účel oslavy podle tohoto bodu se zakazuje 
přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 00:00 hod. 
a 06:00 hod., 
 
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. října 2020, č. j. MZDR 
15757/2020-36/MIN/KAN  

I.  
1. Všem osobám se s účinností ode dne 13. října 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto 
mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích 
cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které 
brání šíření kapének, a to:  
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. 
hotelový pokoj), ….  
 
2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:  
w) snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a 
osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další 
osoby tomuto prohlášení přítomné,  
x) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie 

novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými 

osobami,… 

PRŮBĚH OBŘADU A PODMÍNKY KONÁNÍ OBŘADU  
Matriční úřady by při provádění sňatečných obřadů měly od 19. října 2020 postupovat 
následovně:  
1. Osoby účastnící se sňatečného obřadu  
Účast na svatbě umožnit maximálně 30 osobám. Do tohoto počtu se započítávají i 
snoubenci, oddávající, matrikář a tlumočník účastnící se obřadu v zákonem stanovených 
případech.  
 
2. Ověřování totožnosti  
Ačkoli v průběhu sňatečného obřadu není nutno mezi účastníky obřadu dodržovat 
dvoumetrové rozestupy, doporučujeme, aby matrikář i oddávající (případně jiné osoby 
zajišťující průběh obřadu) od svatebčanů tento odstup v situaci, kdy je to možné, dodržovali. 
Dočasná porušení odstupu potřebná k zabezpečení průběhu obřadu jsou samozřejmě 
možná.  
 
3. Hygienická opatření  
Osoby účastnící se sňatečného obřadu nejsou povinny nosit ochranný prostředek 
dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének (dále jen „rouška“).  



Osoby pohybují po vnitřních prostorách veřejných budov mimo přímou účast na 
samotném obřadu, mají povinnost roušky nosit.  
 
Podání ruky ke gratulaci je možné pouze po vzájemné dohodě všech dotčených osob. V 
případě podání rukou je následně nutno je dezinfikovat.  
 
 
OPATŘENÍ KRAJSKÝCH HYGIENICKÝCH STANIC  
S ohledem na situaci v jednotlivých regionech mohou krajské hygienické stanice a 

Hygienická stanice hl. m. Prahy vydávat svá nařízení, kterými upravují další podmínky ve 

svém správním obvodu. Je třeba tedy sledovat i tato nařízení.  

Pro případné další podrobnější informace se, prosím, obraťte na pracovnice matriky 

Městského úřadu: 

Petra Janhubová, tel. 584498475 

Pavlína Pastrňáková, tel. 584498474 


