
  

Městský úřad Jeseník 
 

 Řádné termíny svatebních 
obřadů na rok 2019 

  1. termín 2. termín 

leden 05. 19. 

únor 02. 16. 

březen 02. 23. 

duben 06. 27. 

květen 04. 18. 

červen 01. 22. 

červenec 13. 27. 

srpen 10. 24. 

září 07. 21. 

říjen 05. 19. 

listopad 09. 23. 

prosinec 07. 14. 
                                                           

                                                     
 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.     
  

 
 
 
 



  

Přehled provozních a správních poplatků za svatební obřady: 
 

SAZEBNÍK 
provozních poplatků za svatební obřady 

(platný od 01. 01. 2011) 
 

Rada města Jeseník na 2. zasedání dne 6. prosince 2010 schválila usnesením č. 90 sazebník 
provozních poplatků za svatební obřady: 
 

 Svatební obřady provedené v obřadní síni v termínu stanoveném Plánem 
svatebních obřadů a schváleném radou města 
500,- Kč 

 Svatební obřady provedené mimo obřadní místnost v termínu stanoveném 
Plánem svatebních obřadů a schváleném radou města  
1.000,- Kč 

 Svatební obřady provedené v obřadní síni v pracovních dnech, tj. pondělí – pátek 
1.000,- Kč 

 Svatební obřady provedené mimo obřadní místnost v pracovních dnech, 
tj. pondělí – pátek 
1.000,- Kč 

 Svatební obřady provedené mimo výše uvedené dny, tj. soboty, které nejsou 
stanoveny Plánem svatebních obřadů, a dále neděle a státní svátky 
3.000,- Kč 

 
 
 

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. 


