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SVATEBNÍ OBŘADY 
KONANÉ MIMO OBŘADNÍ SÍŇ  

A MIMO TERMÍN STANOVENÝ RADOU MĚSTA 
 
 

Rádi bychom upozornili veřejnost na problematiku uzavírání sňatků mimo obřadní síň 
a termín stanovený radou města. Jde o novou možnost danou novelou zákona, kterou 
postupně stále ve větší míře snoubenci využívají. 

 
V praxi však vznikají mnohdy neřešitelné problémy, neboť snoubenci neznalí zákona 

začnou nejdříve zařizovat organizační a společenské záležitosti a pak se teprve dostaví na 
matriku. Je velice nepříjemné vysvětlovat chybějící náležitosti dokladů bránící uzavření 
sňatku snoubencům, kteří již mají na určitý termín rezervovánu restauraci, zápůjčku 
svatebních šatů a pozvané příbuzné (často i ze zahraničí). Pokud na matriku přijdou až po 
zařízení všech uvedených záležitostí, může    se nakonec ukázat, že sňatek v požadovaný 
termín uzavřen být nemůže – nemusí být totiž k dispozici oddávající nebo matrikářka. Mohou 
mít v požadovaném termínu zcela jiné povinnosti (vítání občánků, jiná svatba, kontrolní 
činnost apod.).  
 

Matrika nemůže oddávajícímu nařizovat termín k oddávání mimo termín stanovený 
radou města a mimo obřadní místnost (termíny v obřadní místnosti jsou stanoveny radou 
města s půlročním předstihem). První a nejdůležitější kroky se musí odehrát nezbytně na 
matrice. Jde o kontrolu dokladů, která často poukáže na to, že plánovaný termín je nereálný 
(neplatné doklady snoubenců).  
 
 
Správný postup: 
 
Snoubenci musí nejprve kontaktovat naši matriku, kde si podají žádost o uzavření 
manželství a předloží všechny potřebné doklady. Teprve pokud splní zákonné 
podmínky, mohou obdržet seznam oddávajících, s nimiž si sami domluví termín 
sňatku, který má být uzavřen mimo obřadní síň či mimo termín stanovený radou 
města. Následně lze začít vyřizovat další záležitosti spojené se sňatkem tak, 
aby nedocházelo k rozčarování snoubenců a případným finančním ztrátám v situaci, 
kdy matrika nemůže ze zákonných či časových důvodů vyhovět požadovanému 
termínu sňatku. Tímto postupem se předejde nepříjemnostem a konfliktům. 
 
 
Upozornění: 
 
Na základě usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 7.10.2008 lze prohlášení 
o uzavření manželství mimo termín schválený radou města učinit pouze v úterý, 
ve čtvrtek, v pátek anebo v sobotu. 
 
Sňatečný obřad nelze uskutečnit před Magistrátem města Karlovy Vary v pondělí, 
ve středu a v neděli. 


