Městský úřad Jeseník
Rozpis řádných termínů
svatebních obřadů na rok
2021
1. termín

2. termín

leden

09.01.

23.01.

únor

06.02.

20.02.

březen

06.03.

20.03.

duben

10.04.

17.04.

květen

01.05.

22.05.

červen

05.06.

19.06.

červenec 10.07.

24.07.

srpen

14.08.

21.08.

září

04.09.

18.09.

říjen

02.10.

16.10.

listopad

06.11.

20.11.

prosinec

04.12.

11.12.

Za svatební obřad uskutečněný v řádném termínu a v obřadní síni se hradí pouze
provozní poplatek 500,-Kč.
Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na
kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu nebo mimo dobu stanovenou
radou města. Za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo
úředně určenou místnost se hradí správní poplatek 1.000,-Kč.

SAZEBNÍK
provozních poplatků za provedení svatebního obřadu
účinný od 01. 01. 2020
Rada města Jeseníku schválila dne 21. října 2019 usnesením č. 995 tento SAZEBNÍK provozních
poplatků za provedení svatebního obřadu, kterým se v plném rozsahu nahrazuje dosavadní
sazebník účinný od 01. 01. 2011.
Svatební obřad provedený v obřadní síni úřadu v sobotu uvedenou v Rozpisu
řádných oddacích termínů, který schválila rada města pro příslušný kalendářní
rok

500,- Kč

Svatební obřad provedený mimo obřadní síň úřadu v sobotu uvedenou v
Rozpisu řádných oddacích termínů, který schválila rada města pro příslušný
kalendářní rok

2.000,- Kč

Svatební obřad provedený v obřadní síni úřadu v pracovní den, tj. pondělí –
pátek

2.000,- Kč

Svatební
obřady
provedené
v pracovních dnech, tj. pondělí – pátek

3.000,- Kč

mimo

obřadní

síň

úřadu

Svatební obřad provedený v neděli, ve státní svátek nebo v sobotu, která není
uvedena v Rozpisu řádných oddacích termínů, který schválila rada města pro
příslušný kalendářní rok

5.000,- Kč

Provozní poplatek zahrnuje náklady vynaložené městem Jeseník v souvislosti s provedením
svatebního obřadu, jako například náklady vynaložené na spotřebu energií, odměnu hudebníka,
květinovou výzdobu, pohonné hmoty, a další.
K provoznímu poplatku za svatební obřad provedený v den, který není obsažen v Rozpisu řádných
oddacích termínů, schváleným radou města pro příslušný kalendářní rok se dále přičítá správní
poplatek v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.
Poplatek (poplatky) se hradí na matrice v den odevzdání dotazníku k uzavření manželství.
Dojde-li ke zrušení svatby v den obřadu, popř. nedostaví-li se snoubenci k obřadu, uhrazený
provozní poplatek se nevrací.

Správní poplatky - uzavření manželství
(dle položky 12 Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů)

a) Uzavření manželství mezi snoubenci
nebo vstup do registrovaného
partnerství osobami, nemají-li trvalý
pobyt na území České republiky

3 000 Kč

b) Uzavření manželství mezi snoubenci
nebo vstup do registrovaného
partnerství osobami, z nichž pouze jeden
má trvalý pobyt na území České republiky

2 000 Kč

c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo
stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou
místnost

1 000 Kč

d) Vydání vysvědčení o právní
způsobilosti k uzavření manželství
nebo vysvědčení o právní způsobilosti
ke vstupu do registrovaného partnerství
v cizině nebo s cizincem

500 Kč

Poznámky
1. Poplatek podle písmen a) až c) této položky se vybírá jen od jednoho ze
snoubenců nebo jen od jedné osoby vstupující do registrovaného partnerství.
2. Poplatek podle písmen c) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li
se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo
stanovenou dobu.
Osvobození od poplatku
Od poplatku podle písmene c) této položky jsou osvobozeny osoby těžce
zdravotně postižené.
Provozní a správní poplatky se sčítají.

