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Pokud čtete tyto řádky, nejspíš jste si stáhli náš 
e-book, který jsme naplnily všemi možnými  
radami a tipy, co při plánování svatby nevyne-
chat a co neopomenout. Najdete v něm nejen 
doporučená svatební místa, ale i téměř 150 
ověřených svatebních dodavatelů. Tato kniha  
je tvořena podle našeho nejlepšího vědomí, 
svědomí a zkušeností, které jsme za ty roky  
v oblasti svateb nasbíraly. 

Jsme svatební a eventové studio YES & YES, 
které vzniklo jako myšlenka na papíře již před 

mnoha lety a je tedy téměř stejně staré jako naše 
přátelství! Zrealizovat náš sen, tedy společně 
tvořit a dělat, co nás baví, se nám podařilo  
v roce 2015. Tehdy jsme si uvědomily, že může-
me zhmotňovat naše i vaše ideály nezapomenu-
telné životní momenty. Prošly jsme si desítkami 
svateb, dojaly se několika obřady, získaly spous-
tu nových přátel ze stran dodavatelů, ale také 
především vás, našich milovaných nevěst a ženichů. 

Práce v tomto oboru nás naučila pokoře, 
vděčnosti, uvědomění si, že to, že máme jedna 

úvodem

druhou v osobním a pracovním životě, je pro 
nás dar a děkujeme všem, kterým jsme mohly 
rozdávat naše nápady, posouvat svatby trošku 
dál, bořit hranice toho, co se má a nemá, a hlavně 
děkujeme všem za to, že jsme mohly rozdávat 
lásku a zároveň ji přijímat. 

Tato kniha vyjde v čas, kdy jsme připravené vám 
předat veškeré naše zkušenosti, vychytávky, know 
how, kousek sebe a posunout se zase o kousek dál 
na naší cestě. 
Berte tuto knihu jako takového malého průvodce 

tím krásným svatebním časem. Nezapomeňte, 
že jsou to naše myšlenky a slova, která vám nic 
nepřikazují, nezakazují, která vás jen mohou 
nasměrovat, pomoci a být oporou. 

Jestli si můžeme něco přát, tak ať tuto svatební 
cestu, která vám na svém konci ukáže zase 
nový životní rozměr a nové naplnění, projdete 
s láskou! 

YESky
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Abyste mohli přípravami příjemně proplout,  
a nebo si je dokonce užít.  
Abyste pak stáli naproti sobě a vše kolem  
byl odraz jen vás dvou.

- YES & YES studio
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Radost. Láska. Nadšení. Štěstí. Vzrušení. Napětí. 
Ale taky možná stres a obavy z toho všeho 
plánování, které vás čeká. A přestože víte, že se 
v období svatebních příprav ocitnete na nejedné 
rozhodovací křižovatce, kde rozhodnutí nejsou 
snadná, věříme, že u vás převládají pozitivní 
emoce. Užívejte si je!
 
A my si přejeme, aby s vámi byly po celou dobu 
plánování, které se vám budeme touto knihou 
snažit co nejvíce zpříjemnit. A málem bychom 
zapomněly. Moc vám oběma gratulujeme! Také 
bychom chtěly vypíchnout slovo vám – vám 
oběma, protože svatba není o jednotlivci.  
Je o vás dvou.

A čím teď začít? Určitě se nejprve zamyslete nad 
tím, jací jste vy dva, co máte rádi, jestli je něco, 
co vás vystihuje a spojuje. Zda je vám bližší pří-
roda nebo město, o čem jste třeba už i nejednou 
snili. Mluvte spolu o tom a uvidíte, že svatba 
začne mít už malé  obrysy, od kterých se budete 
moci odpíchnout. Také přemýšlejte, s jakými 
dalšími lidmi byste rádi svou svatbu oslavili a jak 
by svatba měla být velká. Od tohoto rozhodnutí 
se budou totiž odvíjet další a další věci.
 
CO VŠE MUSÍTE ZAŘÍDIT?
Ve svatbách už neexistují pravidla, kterými 
byste se museli řídit. Můžete si vytvářet vlastní 
a našimi radami a tipy se můžete jen inspirovat. 
Teď budeme mluvit o věcech, lidech a jejich 
službách, které budou pravděpodobně součástí 
vaší svatby. Podle čeho si je vybrat, jak moc 
dopředu si je zamluvit, na koho nezapomenout 
a v jakém pořadí je oslovovat. Píšeme o nich 
postupně, řadíme je za sebou tak, jak při pláno-
vání svateb postupujeme my a jak jsme tak za ty 
roky vypozorovaly, že je to pro nás i pro ostatní 
svatební dodavatele nejpříjemnější. 

CO Z AŘÍDIT



„A dnes, má lásko, můj nejlepší příteli,  
si beru Tebe a přijímám Tě takového, 
jaký jsi a jakým se můžeš stát. 
Ze sta životů, ve stovkách světů,
v jakékoliv verzi reality, vždy si najdu 
Tebe a znovu se rozhodnu Tě milovat.“

- Karolina Tucker
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CO Z AŘÍDIT    ODDÁNÍ

Teď se nacházíme ve fázi, kdy 
máte potvrzené místo, a tím  
pádem i datum vaší svatby. 

Dalším krokem je výběr oddá-
vajícího. S ním a jeho časovými 

možnostmi bude souviset  
i hodina obřadu. Máte hned 

několik variant, jak se nechat 
oddat. Pojďme si projít  

každou z nich. 

oddá-
ní
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CO Z AŘÍDIT    ODDÁNÍ

V dnešní době není nutné, aby civilní obřad pro-
běhl na úřadě. Matriční úřady bývají shovívavé 
v tom, když se rozhodnete pro svatbu na jiném 
místě. Jediné, na co musíte myslet, je to, že každý 
takový úřad má své vytyčené dny a časy, během 
kterých je vaše oddání možné. S předstihem 
si tedy zarezervujte termín a čas oddání na 
příslušném matričním úřadě, který náleží k obci, 
kde by měl proběhnout váš obřad. Pokud se 
rozhodnete, že si své ANO chcete říci mimo zdi 
úřadu, připravte se na to, že zaplatíte správní 
poplatek daný zákonem ve výši 1 000 Kč. 

Oddávajícího si ve většině případů nemůžete  
vybrat vy sami - bude vám přidělen úřadem. 
Státní oddávající mají většinou připravenou jednu 
slavnostní řeč, kterou opakují při všech obřadech, 
a tím takové obřady tak nějak postrádají svou 
osobitost a váhu. Pokuste se tedy se svým oddá-
vajícím probrat průběh obřadu a nechte si zaslat 
připravený proslov. Předejdete tím tak pocitu,  
že si v den D slibujete se svou drahou polovičkou 
něco, co s vámi nijak nesouzní. Zde záleží na 
benevolenci pracovníka matriky a oddávajícího, 
ale jistě se můžete společně zkusit domluvit na 
úpravě připravené řeči dle vašeho návrhu či 
vložení slibů, díky kterým civilní obřad nabere 
na hloubce.

CIVILNÍ OBŘAD BÝ VÁ KRATŠÍ NEŽ OBŘAD 
CÍRKEVNÍ. JEHO DÉLK A SE POHYBUJE KOLEM 
10–15 MINUT. 

Cesta uzavření manželství, kdy je jeden z vás 
cizinec, je prakticky stejná jako u páru s českým 
občanstvím. Až na jednu drobnou změnu,  
a tou je větší papírování. Ačkoli se určité byro-
kratické kroky nedají obejít, je Česká republika 
k uzavírání těchto manželství otevřená. Před 
svatbou však budete muset předložit potřebné 

dokumenty, jimiž prokážete právní způsobilost 
k uzavření manželství. Dokumenty musí mít 
náležitosti veřejných listin a musí být přeložené 
do českého jazyka. Vždy doporučujeme, abyste 
se podívali na stránky Ministerstva vnitra České 
republiky, kde je vše dopodrobna rozepsáno.

V tomto případě je obřad také zpoplatněn,  
a to částkou 2 000-3 000 Kč. 

Nezapomeňte, že pokud jeden ze snoubenců 
nemluví či nerozumí česky (v tomto případě 
to platí i pro nevěstu či ženicha, kteří by byli 
neslyšící) je během obřadu nezbytná přítomnost 
tlumočníka, bez něhož nelze civilní obřad učinit 
a prohlásit právoplatným.

Svatba v Římsko- 

katolickém kostele

Mnoho z vás by si nedokázalo představit svatbu 
jinde než v kostele. Před Bohem. Tato volba je ur-
čena pro takový pár, který si jako svou víru zvolil 
křesťanství a chce v této víře vychovávat  
i své děti. Pokud o takovém obřadu přemýšlíte, 
doporučujeme, abyste si vybrali domovskou 
farnost jednoho z vás. Před svatbou vás totiž čeká 
několik setkání s oddávajícím knězem a je skvělé, 
že už se budete znát a mít spolu již silný vztah. 
Společně se domluvíte na veškerých náležitostech, 
vyberete si pasáže z Bible, které by měly zaznít,  
a projdete si průběh celé ceremonie.

CELKOVÁ DOBA OBŘADU V KOSTELE SE LIŠÍ 
DLE TOHO, ZDA SI Z VOLÍTE OBŘAD SE MŠÍ,  
ČI BEZ NÍ. STANDARDNÍ DOBA TRVÁNÍ JE 
VŠAK PŘIBLIŽNĚ 40–45 MINUT.

Civilní obřad
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Obřady s duchovním oddávajícím mohou být 
také zpoplatněny. Je to však velmi individuální. 

Nařízení z Ministerstva vnitra říká, že pokud 
by snoubenci měli svědka cizince a svědek by 
nerozuměl česky, musí být na obřadu přítomen 
soudní překladatel pro svědka. Razítko a podpis 
překladatele se pak musí objevit na Protokolu. 
Další variantou je, že svědek podepíše čestné 
prohlášení o tom, že rozumí česky. Oddávající 
musí toto čestné prohlášení svědka potvrdit 
razítkem a podpisem a doručit na matriku.
Tato situace se netýká snoubenců ani svědků, 
pokud je kdokoli z nich ze Slovenska.

Vlastní obřad 

Pokud cítíte, že ani jedna z předchozích variant 
není pro vás ta pravá, máme tady ještě jednu, 
která bude možná právě vám ušitá na míru.
Jak by taky ne, budete si ji totiž moct zařídit 
přesně podle vašich představ. Jestli jste si vždy 
představovali, že vás oddává nejbližší kamarád, 
který vás zná již od dětství, nebo že se chcete 
vzít v cizině, ale podle vašich pravidel, není nic 
jednoduššího, než se před vaším dnem D zastavit 
na matrice a nechat se zde, jen za přítomnosti 
vašich svědků, civilně oddat. Zde také platí, že je 
potřeba domluvit s matrikou civilní obřad dosta-
tečně dopředu, kvůli potřebným dokumentům.  

To, co bude následovat pak, je jen na vás. My však 
máme zkušenost, že i přesto, že jsou tyto obřady 

CO Z AŘÍDIT    ODDÁNÍ

Návštěva matričního úřadu vás ale nemine  
i přesto, že si zvolíte církevní obřad. Je zde totiž 
nutné nahlásit, že jste se rozhodli vzít a vy-
zvednout si Dotazník k uzavření manželství  
a Osvědčení k církevnímu sňatku. Tyto doku-
menty nesmějí být starší než 6 měsíců.

Dokumenty musí být z matriky, kam územně 
spadá místo konání svatebního obřadu. Matrika 
má ze zákona 30 dnů na vydání osvědčení. Je tedy 
 dobré myslet na to, abyste se na matrice zasta-
vili včas. Doporučujeme si na matriku předem 
zavolat a domluvit si schůzku. Případně se můžete 
 zastavit i v úřední dny.  
 
S SEBOU BUDETE POTŘEBOVAT:
· rodný list
· doklad o státním občanství (lze prokázat  
  občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
· výpisy údajů z informačního systému evidence  
  obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním  
  stavu (lze prokázat občanským průkazem)
· pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího  
  manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela    
  nebo manželky (pokud se vás tato situace týká)
· jde-li o osobu nezletilou starší 16 let – rozhod-   
  nutí soudu o povolení uzavřít manželství  
  opatřené doložkou o právní moci

Obřad s duchovním  

oddávajícím i mimo  

vlastní kostel/církev

Z našich zkušeností z plánování svateb víme,  
že spousta z vás nemá tušení, že existuje varianta 
církevního obřadu na vámi zvolené lokaci.  
Duchovní, kněží a pastoři z církví jako je 

například Církev československá husitská, 
Českobratrská církev evangelická či Náboženská 
společnost českých unitářů za vámi přijedou 
kvůli vašemu svatebnímu obřadu téměř kamkoli 
- tedy i mimo kostel. Takovým obřadem mohou 
projít i ti z vás, kteří nejsou křtění, ale záleží vždy 
na faráři a kostelu, jelikož každý má jiné pod-
mínky. Pokud se rozhodnete pro tuto variantu, 
bude vás před obřadem čekat společně s vaším 
duchovním i několik společných sezení, během 
kterých se vzájemně poznáte a vysvětlíte si vaše 
osobní postoje k manželství a k tomu, proč a jak 
je o něj důležité pečovat. Takový člověk, který 
o vás, vašem partnerovi a o vztahu, který jste si 
spolu vy dva vytvořili, něco ví, dokáže připravit 
váš obřad takový, jaký by měl podle vás být. 
Bude vytvořen vám na míru, a vy v něm tak 
najdete vše, co od momentu přechodu z part-
nerství do manželství očekáváte - jistou vážnost, 
ale i odlehčené pasáže, pravdivá slova, dojemné 
chvíle, blízkost, oddanost a lásku.

DOBA TĚCHTO OBŘADŮ SE LIŠÍ DLE  
CELKOVÉHO PRŮBĚHU, ALE PRŮMĚRNÁ  
DÉLK A JE 20-30 MINUT.

Stejně jako u předchozích dvou variant se ani  
při této nevyhnete návštěvě matričního úřadu,  
kde si musíte opět vyzvednout Dotazník k uzavření 
manželství a Osvědčení k církevnímu sňatku. 
Do tří pracovních dnů po vaší svatbě se na úřad 
budete muset vydat znovu, tentokrát s protokolem 
o uzavření manželství, který vám oddávající 
předá po skončení obřadu a díky kterému vám 
na matrice předají oddací list. Protokol můžete
na matriku poslat poštou (doporučeně). Požádat 
však můžete například i svého oddávajícího či 
svědka. Tato varianta se vám bude hodit  
v případě, že se rozhodnte hned po svatbě odjet 
na svatební cestu.
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dle zákona pouze symbolické, mají v sobě jedi-
nečnost a osobitost. Jsou o vás a pro vás.

Registrované partnerství 

Vy, kterých se týká otázka registrovaného 
partnerství, se musíte během cesty k vašemu 
vysněnému velkému v dni také obrátit na matriční 
úřad. Jedná-li se o vstup do partnerství, musíte 
si zvolit pouze z příslušných matričních úřadů 
České republiky, není možné navštívit jakoukoliv 
matriku. Například v Praze se jedná pouze  
o úřad Městské části Praha 1. 

Svůj slib a své ano si řeknete před matrikářem  
a tlumočníkem (je-li to nutné). Svatebním obřa-
dem vás ale mohou provést i někteří duchovní 
oddávající, kteří, stejně jako my, věří, že manžel-
ství je pro všechny. 

Přístup ke svatebnímu obřadu by měl být za 
nás citlivý a laskavý. Občas jsme se setkaly  
s hláškou typu: ,,Rychle si odbydeme obřad 
a pak se rovnou pustíme do párty.‘‘, a to pak 
cítíme jisté nepochopení a lítost. Obřad je totiž 
ten nejzásadnější a nejkrásnější moment celého 
dne. Je to vyvrcholení vašeho velkého životní-
ho rozhodnutí. Je to chvíle, kdy si přicházíte, 
oddán jeden druhému, slíbit lásku na celý život. 
Je to chvíle, která je tu pro vás dva. Chvíle, kdy 
hrdě stojíte vedle sebe a přijímáte toho druhého 
se vším, co k němu patří. A spoustu dalšího… 
Proto si myslíme, že je důležité dát tomuto rituálu 
vaši veškerou pozornost. Při jeho plánování se 
na chvilku zastavte a promyslete si, co jeden 
druhému chcete říct. Co jemu - a možná i sám 
sobě - chcete slíbit.

Vaše sliby během obřadu nemusíte říkat z paměti. 
Můžete je číst, opakovat po oddávajícím, můžete 
si je při obřadu pošeptat či si je poslat vzájemně 
dopisem, který si vyměníte ještě před obřadem. 
Vaší lásce můžete říct cokoliv, jakoukoliv formou, 
ale pokud to přes všechny ty emoce alespoň 
trochu půjde, udělejte to! Oddejte se té chvíli, 
otevřete se. A i když vás u toho budou dopro-
vázet slzy dojetí, bude to navždy ten moment, 
který se vám vryje hodně hluboko. 

V dobrém i ve zlém.

TIP:   
Po skončení obřadu s právním účinkem se vám 
ustřihne růžek vaší občanky (růžek se nestříhá 
pouze v případě, že snoubenci v občanském prů-
kazu nemají uvedený stav a nemění si příjmení).  
Pokud tedy máte v plánu vyrazit po svatbě 
na svatební cestu, ohlídejte si, že máte platný 
cestovní pas.

CO Z AŘÍDIT    ODDÁNÍ
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kontakty  
na duchovní oddávající, 
s kterými spolupracujeme



KONTAKT Y   ODDÁNÍ

Mgr. Filip Boháč Tomáš Řehák

Rev. Mgr. Vlastimil Krejčí
Rev. Dr. Karolina Sofia Pavala

Mgr. Bc. Martina Viktorie Kopecká

Mgr. Mikuláš Vymětal Th.D.

Rev. Dr. Petr Samojský

Mgr. et Mgr. Sandra Silná

E-M AIL: INSTANTNI.LOPUCH@VOLNY.CZ

E-M AIL: K AROLINA .SOFIA@SEZNA M .CZ

E-M AIL: TOMI.REHAK@SEZNA M .CZ

E-M AIL: VL ASTIK .KRE JCI@M AIL .COM

E-M AIL: M ARTINA .VIKTORIE@ICLOUD.COM 

E-M AIL: MIKUL AS.V YMETAL@SEZNA M .CZ

E-M AIL: SA MOJSK Y@SEZDANK A .CZ

E-M AIL: SANDRA .SILNA@GM AIL .COM

Farář, Českobratrská církev evangelická 

Farní sbor v Opatově, Dušejov

Apoštolská církev, Hlinsko

Obec unitářů Teplice

Obec unitářů Liberec

Církev československá husitská

Českobratrská církev evangelická

Pražská obec unitářů

Obec širšího společenství

Církev československá husitská

https://opatov0.wixsite.com/opatov
http://www.unitaria.cz/organizace/duchovni.html
https://www.denikfararky.cz/
https://www.evangnet.cz/cce/kazatel/211-mikulas_vymetal
http://www.unitaria-praha.cz/sluzba-duchovnich/duchovni.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sandra_Siln%C3%A1
http://oddavajici.wbs.cz/
http://www.unitaria.cz/organizace/duchovni.html
http://www.pragueweddingofficiants.com/cs/

