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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené

Ministerstvu zdravotnictví dne 10. 5. 2021, evidované pod

ve věci: „Ve čtvrtém balíčku rozvolňování bylo přislíbeno, že spolu s

otevřením zahrádek apod, budou povoleny svatby a pohřby pro 30 lidi uvnitř a 50 lidí

venku. Dnes na tiskové konferenci o tom však nebyla ani zmínka. Jak to tedy se

svatbami prosím bude,“ Vám sdělujeme následující:

Ke dnešnímu dni platí, že „Svatby se mohou konat. Maximálně může být na svatbě

přítomno 30 účastníků. Do tohoto limitu se počítají i snoubenci, oddávající a matrikář.

Svatební hostinu není možné pořádat v restauraci ani jiném stravovacím

zařízení. Můžete se však v okruhu blízkých setkat např. doma, i zde však platí omezení

počtu účastníků, tedy 30 osob. Při takové oslavě prosím dodržujte hygienická pravidla,

a to i v případě konzumace občerstvení a přípitku. Ideálně by všichni přítomní měli mít

nasazený respirátor či alespoň roušku.

V průběhu svatebního obřadu platí pro snoubence a další osoby tomuto obřadu

přítomné výjimka z povinnosti mít nasazený respirátor či chirurgickou roušku. Po

skončení obřadu je však nutné si je nasadit. Sundat si je lze jen na nezbytně nutnou

dobu pro pořízení fotografie.

Svatby se nadále konat mohou, platí však omezení o počtu účastníků a povinnost

dodržovat zvýšená hygienická pravidla. Proto je na vašem zvážení, zda se vezmete

nyní, nebo chvíli počkáte. Až nebude tak velké riziko nákazy, opatření se rozvolní –
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svatbu bude možné konat např. ve větším počtu osob, mít oslavu v restauraci nebo

s živou hudbu.“

Aktualizace jsou bezprostředně po schválení zveřejňovány na COVID Portálu, v záložce

Životní události a podzáložce Svatba.
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