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Sňatečné obřady od 12. dubna 2021 

 
Dne 12. dubna 2021 vláda České republiky (dále jen „vláda“) přijala usnesení vlády 

č. 375, jehož přílohou č. 4 je mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 

12. dubna 2021, č. j. MZDR 14601/2021-3/MIN/KAN, ze kterého plyne, že s účinností od 13. dubna 2021 bude 

možno konat sňatečné obřady a přijímat prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství v počtu 

maximálně 15 osob (viz bod I.) ve vnitřních i vnějších prostorách. 

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021, č. j.: MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN 

stanoví pravidla pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Snoubenci a osoby účastnící se 

sňatečného obřadu, stejně jako osoby činící prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství, nemusí mít 

v průběhu obřadu ochranné prostředky dýchacích cest viz bod I. odst. 3 písm. u). 

 

Od 12. dubna 2021 je omezen počet účastníků sňatečných obřadů na 15 osob. 

 
Osoby účastnící se sňatečného obřadu 

Účast na svatbě umožnit maximálně 15 osobám. Do tohoto počtu se započítávají i snoubenci, oddávající, 

matrikář a tlumočník účastnící se obřadu v zákonem stanovených případech. Toto početní omezení platí na 

vnitřní i venkovní svatby.  

 

Hygienická opatření 

Osoby účastnící se sňatečného obřadu nejsou povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), 

který brání šíření kapének (dále jen „rouška“). Skutečnost, že nošení roušek při obřadech není povinné, 

neznamená zákaz roušky při těchto příležitostech nosit. Naopak jejich nošení lze doporučit, a to zejména v 

případech střídání svateb v jednom vnitřním prostoru krátce za sebou. 

V případě, kdy se osoby účastnící sňatečného obřadu pohybují po vnitřních prostorách veřejných budov mimo 

přímou účast na samotném obřadu, mají povinnost roušky nosit. 
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