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Oprávnění k uzavírání sňatků – změny po 3. zasedání 34. synodu ČCE
Vážené sestry, vážení bratři,
jak již víte ze zaslaných usnesení, 3. zasedání 34. synodu schválilo změnu Řádu sborového života, která
omezuje okruh kazatelů, kteří jsou oprávněni vystupovat jako oddávající při svatebních
shromážděních, při nichž dochází k uzavření sňatku. Podle nově přijatého znění čl. 3 odst. 3 tohoto
řádu mají oprávnění oddávat výlučně „faráři a jáhni povolaní ke službě v církevním sboru“ (rozumí se
ve sboru farním, seniorátním i povšechném).
Touto změnou tedy přicházejí o oprávnění oddávat jak kaplani, tak výpomocní kazatelé, kteří sloužili
jako faráři a jáhni a mají zachovanou způsobilost k ordinované službě (faráři a jáhni ve výslužbě či ti,
kdo odešli do jiného zaměstnání) nebo působí jako učitelé ETF UK.
Farářky a jáhenky na mateřské a rodičovské dovolené mohou oddávat tehdy, jsou-li povolány ke službě
ve sboru. Ve chvíli, kdy jim toto povolání skončí, nejsou již oprávněny oddávat, jakkoli jim i nadále
zůstává zachována způsobilost k ordinované službě.
Tato změna bude účinná od 1. ledna 2018. Do konce letošního roku lze tedy právoplatně uzavírat
sňatky podle dosavadního znění Řádu sborového života i před kaplany a výpomocnými kazateli –
bývalými faráři a jáhny, kterým byla zachována způsobilost k ordinované službě faráře či jáhna.
Upozorňujeme zároveň na to, že podle občanského zákoníku je nezbytné, aby oddávající byl sňatku
fyzicky přítomen a sňatečný slib snoubenců proběhl před ním, neboť právě tímto okamžikem dochází
k uzavření manželství. Není tedy možné, aby pouze podepsal protokol a vykonání sňatku svěřil někomu
jinému. Kaplan a výpomocný kazatel, stejně jako například vikář či jáhenský praktikant mohou při
svatebním shromáždění posloužit kázáním, modlitbou či požehnáním.
Sestry farářky a bratry faráře současně prosíme, aby s těmito informacemi seznámili i staršovstva svých
sborů. Také ona jsou odpovědná za to, aby bohoslužebná shromáždění konaná ve sboru, mezi něž patří
i svatební shromáždění, probíhala řádně.
Více informací ohledně uzavírání sňatků obsahuje dokument Uzavírání sňatků z právního hlediska,
který je dostupný na https://www.ustredicce.cz/rubrika/802-Ustredni-cirkevni-kancelar-DokumentyPro-kazatele/index.htm.
Prosíme kazatele a staršovstva sborů, aby důsledně dbali na to, aby sňatky byly uzavírány pouze
před těmi kazateli, kteří jsou k tomu oprávněni. Pokud by k tomu nedošlo, měla by tato skutečnost
závažné právní důsledky, neboť manželství by vůbec nevzniklo.
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