
PRAVIDLA K ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍ PLATBY PŘI KONÁNÍ OBŘADŮ 

 

I. Úvodní ustanovení 

 

Pravidla upravují vybírání provozní platby při slavnostních obřadech uzavírání manželství a 

jubilejní svatby (dále jen „obřady“) konaných v obřadní síni Magistrátu města Opavy a sňatečné 

obřady konané mimo místo stanovené Radou města Opavy na kterémkoli vhodném místě (dále 

jen „město Opava“).  

Usnesením Rady města Opavy (dále jen „RMO“) č. 905/27 RM 15 ze dne 2.12.2015 jsou 

stanoveny dvě sudé soboty v měsících říjen – květen, každá sobota v měsících červen – září, 

v době od 10.00 do 14.00 hodin, jako doba  pro uzavírání manželství, místem pro uzavírání 

manželství je obřadní síň Městského domu kultury Petra Bezruče, na adrese Nádražní okruh 

27, Opava (dále jen „MDKPB“). Matriční úřad časovou osu jednotlivých obřadů koordinuje 

tak, aby jednotlivé obřady na sebe navazovaly v půlhodinových intervalech v MDKPB a 

intervalech 1,5 hodiny na jiných vhodných místech tak, aby byl dodržen časový prostor 

k případnému přesunu z jednoho místa konání obřadu na místo další. Konání obřadů v místě a 

čase stanoveném Radou města Opavy, je pro občany s trvalým pobytem na území České 

republiky bezplatné, při dodržení běžného standardu – zajištění obřadní síně, která je důstojná 

s veškerým zázemím, možností parkování a sňatečný obřad tak proběhne slavnostním 

způsobem v souladu s ust. § 656 odst. 2 zákona č. 89/2012, Sb. občanský zákoník. 

Matriční úřad nad rámec stanovené doby a stanoveného místa RMO koná obřady na základě 

písemné žádosti zájemce o povolení uzavřít manželství v jinou dobu nebo na kterémkoli 

vhodném místě v rámci matričního obvodu, než stanovila rada města, v souladu s ust. § 12 

zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o matrikách“).  

V souvislosti s konáním obřadů vznikají městu Opava mimořádné náklady na zajištění obřadů 

v obřadní síni i mimo stanovenou obřadní síň a také v jinou dobu pro konání obřadů.  Provozní 

platba by měla částečně kompenzovat náklady na zajištění nezbytných potřeb a činností pro 

konání slavnostního obřadu při zachování určité úrovně služeb při oddávání mimo obvyklé 

místo nebo dobu. 

Provozní platba je vybírána vedle stanoveného správního poplatku vyměřovaného zákonem                       

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.  

 

II. Výše provozní platby 

 

Město Opava poskytuje v souvislosti s konáním obřadů služby, které směřují zejména ke 

zvýšení slavnostní úrovně obřadu. Jedná se o květinovou výzdobu obřadní síně MDKPB, živou 

hudbu, zpěv, možnost slavnostního přípitku. Město Opava dále umožňuje konání sňatečných 

obřadů na více místech ve stejnou dobu, dle požadavků snoubenců. K zajištění sňatečných 

obřadů na jiných vhodných místech je především nutná účast dalších osob - oddávající, 

matrikářka, ceremoniářka a řidič služebního vozidla, který zabezpečuje přesun osob 

zajišťujících sňatečné obřady. 



Nadstandardní služby jsou poskytovány zájemci o konání obřadu na základě uhrazení provozní 

platby. Zájemce hradí provozní platbu pouze za vybrané a objednané nadstandardní služby, 

které mu budou poskytnuty v průběhu konání obřadu. Výše provozní platby je stanovena podle 

požadavku na zajištění služby.  

Zájemce nemá povinnost přijmout nadstandardní služby poskytované městem Opava. 

V případě odmítnutí poskytovaných nadstandardních služeb městem Opava, nebudou 

v průběhu obřadu tyto služby vůbec využity, popř. bude poskytnut běžný standard – uzavření 

manželství na místě stanoveném RMO a v době stanovené RMO.  

Vylučuje se využití vlastních přinesených předmětů (květinová výzdoba, přehrávače, aj.) při 

konání obřadu v MDKPB. 

Provozní platba bude vybírána při obřadech konaných v obřadní síni a v prostorech Magistrátu 

města Opavy (budova Hlásky) ve stanovenou dobu RMO pro konání obřadů i mimo stanovenou 

dobu RMO.  

 

obřadní síň MDKPB 

Balíček poskytované 

služby 

Zahrnuje: Cena služby 

včetně DPH 

Výzdoba obřadního sálu Zapůjčení květinové výzdoby – umělá vazba 

na obřadní pult a vedle něj, podložka pod 

prstýnky) 

   500,- 

Živá hudba  Výběr z play-listu    1000,- 

Celkem     1500,- 

 

 

jiné vhodné místo 

Balíček poskytované 

služby 

Zahrnuje: Cena služby 

včetně DPH 

Zajištění souběhu obřadů 

prostřednictvím dalších 

osob v souladu ust. § 11a  

odst. 1 a 2 zákona o 

matrikách 

Zajištění dalších osob 

zajišťující přípravu a 

průběh obřadu 

oddávající, matrikářka 

 

 

 

 

ceremoniářka, řidič služebního vozidla 

   

 

 

 

 

  3500,- 

Celkem    3500,- 

 

 

 

 

 



III. Plátce provozní platby a způsob zaplacení 

Plátcem provozní platby je jeden ze snoubenců. Platba bude vybírána před provedením úkonu 

v rámci tzv. předoddavkového řízení. Provozní platba bude uhrazena na oddělení matriky 

(možnost platby hotově i bezhotovostně), popř. na pokladně Magistrátu města Opavy.  

V případě zrušení obřadu nejpozději 1 pracovní den před jeho konáním, bude zájemci vráceno 

100 % uhrazené provozní platby. Dojde-li ke zrušení obřadu ve stanovený den pro konání 

obřadu, nebude provozní platba zájemci vrácena. 


