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19. 09. 2018 Mgr. Jana Mašková, odbor občanskosprávní

Zveřejněno dne:
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Předmět žádosti:
Zaslání scénáře svatebního obřadu prováděného ve Vaší obci v českém jazyce.
Poskytnuté informace:
V návaznosti na žádost o poskytnutí informace byla žadateli odeslána odpověď
v následujícím znění:
„Uzavření manželství upravuje díl 1 a díl 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Zákon č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, stanoví další předpoklady uzavření manželství (např. potřebné
doklady, osobu oddávajícího, náležitosti zápisu manželství).
Předpokladem právoplatného vzniku manželství je svobodný a úplný souhlasný
projev vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen „snoubenci“),
že spolu vstupují do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní; činí se
v přítomnosti dvou svědků.
Níže uvádíme, na základě Vaší žádosti, přehled kroků, které jsou činěny v den
uzavření manželství (občanský sňatek):
1. Před zahájením sňatečného obřadu je matrikářkou ověřena totožnost
snoubenců a svědků. Matrikářka informuje snoubence, kdo je oddávajícím a
seznáme je s průběhem sňatečného obřadu. Ceremoniářka seřadí svatební
hosty a uvede je do obřadní síně.
2. Sňatečný obřad:
a) vstup oddávajícího a matrikářky do obřadní síně, představení přítomných
snoubenců a svědků matrikářkou oddávajícímu,
b) matrikářka zrekapituluje, jak se snoubenci dohodli o užívání příjmení, dále
informuje přítomné, že snoubenci uvedli, že jim nejsou znám překážky,
které by jim bránily uzavřít manželství, že navzájem znají svůj zdravotní
stav a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého
bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství.
c) slavnostní proslov oddávajícího (nepovinná součást obřadu),
d) sňatečný projev vůle snoubenců (prohlášení snoubenců dle § 656 a 659
občanského zákoníku): oddávající vyzve snoubence, aby veřejně vyslovili
souhlas se vstupem do manželství, a položí jim otázku, zda spolu chtějí
vstoupit do manželství; kladnou odpovědí obou snoubenců vznikne
manželství.
e) výměna prstenů, první manželský polibek (nepovinná součást obřadu),

f) podpis do protokolu o uzavření manželství novomanžely a svědky,
oddávajícím a matrikářkou,
g) gratulace (nepovinná součást obřadu).
3. Po ukončení sňatečného obřadu matrikářka oddělí vyznačenou část
občanského průkazu snoubence (jedná-li se o snoubence – občana ČR) a
vydá potvrzení o změně jeho stavu (je-li údaj o rodinném stavu uveden
v občanském průkazu snoubence), případně o změně příjmení snoubence
(dochází-li v důsledku uzavření manželství k jeho změně). Předání oddacího
listu proběhne zpravidla v následujícím týdnu.“

