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Uzavírání sňatků, registrovaného partnerství – přehled platných informací 

 
Pro lepší orientaci a přehled Vám v příloze zasíláme Ministerstvem vnitra zpracovaný souhrn 
platných aktuálních informací k tomuto dni ve věci účasti osob při sňatečném obřadu, resp. 
vstupu do registrovaného partnerství.  
 

1.     Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 11.05.2020. 
2.     Usnesení  vlády č. 555, kterým bylo vzato na vědomí mimořádné opatření 

ministerstva zdravotnictví, jímž je od 25.05.2020 navýšena povolená účast na 
svatbách na 300 osob. Pokyny Ministerstva vnitra k postupu při konání sňatečných 
obřadů od 11.05.2020 zůstávají v platnosti, s výjimkou dosud uvedeného počtu 
účastníků svatby (100). 

3.   Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, jímž se s účinností od 26.05.2020 
zakazuje pohyb a pobyt osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa). 

 
 
Z těchto uvedených opatření mimo jiné vyplývá, že: 

 snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit  ochranný prostředek 
dýchacích cest (nos, ústa), 

 účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry 
od jiných osob,  avšak mají povinnost (nejedná-li se výlučně o členy domácnosti) mít 
zakrytý nos a ústa ochranným prostředkem (respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál 
atp.); tato povinnost pro účastníky sňatečného obřadu se vztahuje na sňatečné 
obřady konané v obřadní síni i na obřady konané na jiném vhodném místě, včetně 
vnějších prostor, 

 zákaz pohybu a pobytu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest se 
nevztahuje na osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, 
popř. fotografie novomanželů.  

 
Tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob vstupujících do registrovaného 
partnerství.  
 
S pozdravem 
 
 
Mgr. Andrea Polehlová 
vedoucí oddělení státního občanství a přestupků 
(dokument je opatřen elektronickým podpisem) 


		2020-05-27T09:15:15+0000
	Not specified




