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Věc: Oprávnění k uzavírání sňatků
Vážené sestry a vážení bratři,
vzhledem k množícím se dotazům a rozšířeným mylným informacím uložila synodní rada
informovat kazatele a staršovstva o tom, kdo je v Českobratrské církvi evangelické oprávněn
k uzavírání sňatků.
Řád sborového života v čl. 3 odst. 3 stanoví, že pokud je ve svatebním shromáždění uzavíráno
manželství (nejedná-li se tedy pouze o svatební shromáždění s požehnáním již uzavřeného
sňatku), uzavírají snoubenci manželství před „ordinovaným držitelem platného osvědčení
k ordinované službě faráře nebo jáhna“. Těmito držiteli jsou:
1) faráři a jáhni v aktivní službě ve sborech ČCE,
2) kaplani vyslaní podle § 13 Církevního zřízení ke službě v jiných institucích a
3) faráři, jáhni a kaplani, kteří odešli do výslužby a kterým byla v souladu s čl. 19 Řádu pro
kazatele zachována způsobilost k ordinované službě faráře nebo jáhna.
Sňatky naopak nejsou oprávněni uzavírat:
1) výpomocní kazatelé – ostatní členové církve podle čl. 21 Řádu pro kazatele (bývalí
ordinovaní presbyteři),
2) výpomocní kazatelé – bývalí faráři, jáhnové a kaplani podle čl. 20 Řádu pro kazatele, kteří
odešli ze služby a vykonávají jiné zaměstnání (současně je na letošní synod připraven
návrh změny řádů, které by této skupině výpomocných kazatelů sňatky uzavírat umožnil),
3) vikáři a jáhenští praktikanti.
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.
Upozorňujeme zároveň na to, že podle občanského zákoníku je nezbytné, aby oddávající byl
sňatku fyzicky přítomen a sňatečný slib snoubenců proběhl před ním. Není tedy možné, aby
pouze podepsal protokol a vykonání sňatku svěřil někomu jinému. Výpomocný kazatel, který
není oprávněn k uzavírání sňatků, stejně jako vikář či jáhenský praktikant, může při svatebním
shromáždění posloužit kázáním, modlitbou či požehnáním.
Více informací ohledně uzavírání sňatků obsahuje dokument Uzavírání sňatků z právního
hlediska, který je dostupný na www.e-cirkev.cz v sekci Dokumenty.
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