
Ke stanoveným provozním poplatkům – rozdělení na MDKPB a jiné místo 

 

Provozní poplatek je částka účtovaná správním orgánem v souvislosti s jeho činností. Jedná se 

o vybrání tohoto poplatku na základě soukromoprávní dohody – i konkludentně, jehož 

úhrada podmiňuje určitou nadstandardní činnost správního orgánu. 

 

A) provozní poplatek v obřadní síni MDKPB - 1500,- 

 

- výzdoba obřadní síně 

- možnost zapůjčení skla a podnosu k přípitku 

- živá hudba 

- zvýšené pracovněprávní kompenzace za práci o víkendu, pracovněprávní kompenzace 

oddávajících za práci v týdnu (nejsou zaměstnanci MM Opava) 

- účast další osoby při sňatečném obřadu (ceremoniářka) 

- pamětní list, kytka nevěstě 

 

 

B) provozní poplatek – svatby v terénu -  3500,- 

 

- manipulace a transport materiálů pro výkon obřadu v terénu 

- podíl na zvýšených nákladech spojených s dopravou oddávajícího a matrikářky na 

zvolené místo obřadu (přeprava osob na vzdálené místo při konání obřadu) – v rámci 

matričního obvodu Opava je mnoho míst vhodných ke konání svatebních obřadů, 

přeprava mezi jednotlivými místy v daný obřadní den zabere více času 

- účast dalších osob při sňatečném obřadu (řidič na dohodu popř. služba TAXI, 

ceremoniářka – u svateb v terénu se jedná o nutnost přítomnosti ceremoniáře z důvodu 

zabezpečení bezproblémového průběhu obřadu – požadavky snoubenců - schované 

nevěsty, přátelské speciály před nebo po obřadu – jejich začlenění do programu 

svatby, proslov účastníka svatby, malé děti, domácí mazlíčci apod.) 

- zvýšené pracovněprávní kompenzace za práci o víkendu, pracovněprávní kompenzace 

oddávajících za práci v týdnu (nejsou zaměstnanci MM Opava) 

- pamětní list 

 

 

Veškeré platby nad rámec správních poplatků slouží k pokrytí výdajů spojených 

s nadstandardní službou – zajištění dodatečné služby, zvýšené administrativní náklady, 

zejména spojené s personálními náklady.  

 

Magistrát města Opavy nabízí možnost uzavřít manželství nezpoplatněným způsobem, 

ve stanovenou dobu a na stanoveném, důstojném místě v rámci rozpisu termínů (soboty od 10 

– 14 hodin v obřadní síni MDKPB, popř. v síni Rady města, včetně parkovacích míst).  

Pokud tyto termíny nejsou zcela obsazené, pak ostatní termíny a služby s konáním obřadů 

spojené, jsou nadstandardem. 


