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Konání svateb ve vnitřních prostorách od 18.09.2020 od 18.00 hod.

Na základě e-mailové informace odboru všeobecné správy, matričního a organizačního
oddělení, Ministerstva vnitra (dále jen „MV“) ze dne 17.9.2020 sdělujeme:
Ministerstvo zdravotnictví dne 16.9.2020 vydalo další mimořádné opatření, č.j. MZDR
20588/2020-16/MIN/KAN, kterým se od 18. 9. 2020 od 18:00 stanoví zákaz a omezení
konání hromadných akcí (viz příloha).
Z uvedeného mimořádného opatření vyplývá, že budou-li se konat svatby ve vnitřních
prostorách a bude-li se jich účastnit nad 10 osob, musí mít každý z účastníků obřadu určené
místo k sezení. U vnitřních svateb s nižším počtem účastníků než 10 tato povinnost neplatí.
S ohledem na doplňující dotazy některých matričních úřadů MV upřesňuje, že toto opatření
samozřejmě neznamená, že snoubenci, svědci a oddávající musí po celou dobu obřadu sedět.
Povinnost sedět na určených místech míří primárně na ostatní svatebčany. Ostatně mimořádné
opatření hovoří o povinnosti určit místa k sezení, nikoli o povinnosti se z těchto míst za
žádných okolností nezvednout. MV předpokládá, že všechny matriční úřady zvládnou
aplikovat toto mimořádné opatření (stejně jako všechna ostatní) racionálně a adekvátně
konkrétní situaci.
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Pokud jde o nošení roušek při obřadech, je i nadále dobrovolné. Zejména při větších svatbách
je však lze doporučit, a to nejen kvůli ochraně zdraví oddávajícího a matrikářek (kteří jsou
velmi ohroženi), ale i proto, že ve vnitřních prostorách může virus přetrvávat, a mohlo by tak
docházet přenosu infekce z jedné skupiny svatebčanů na druhou.
Závěrem si dovolíme citovat slova JUDr. Jitky Morávkové, vedoucí matričního a
organizačního oddělení, Ministerstva vnitra: „Jsem přesvědčena, že oddávající i matrikářky
nejlépe znají místní situaci a budou schopni vyhodnotit, jak konkrétně obřady uspořádat
a zabezpečovat tak jejich řádný průběh při současné minimalizaci zdravotních rizik. Jsem si
vědoma toho, že se nacházejí ve velmi obtížné situaci, ale podle zpráv, které buď Vaším
prostřednictvím nebo od matrikářek, oddávajících i občanů mám, situaci zvládají opravdu
dobře. Za což jim touto cestou upřímně děkuji a přeji jim pevné zdraví i nervy do
nadcházejícího období.“
Děkujeme za spolupráci. S pozdravem

JUDr. Lenka Šteffková
vedoucí oddělení občanských agend
Přílohy: Mimořádné opatření ze dne 16.9.2020, Mimořádné opatření ze dne 17.9.2020.

