
 
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 51 

 DNE: 17.10.2016 JEDNACÍ ČÍSLO:  813/2016/STAR 

 

NÁZEV:  
 
Návrh zavedení provozních poplatků za sňatečné obřady od 1.1.2017 

 
 

ANOTACE: 
Rada města ve Žďáře nad Sázavou schválila dne 20.01.2014 místo a oddávací dny a hodiny pro 
provádění sňatečných obřadů. Jelikož přibývá sňatků mimo určené místo a mimo oddávací den a 
hodiny, navrhujeme zavedení provozních poplatků k úhradě vícenákladů s tímto spojených. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje/neschvaluje zavedení provozních poplatků za sňatečné 
obřady od 1.1.2017 dle předloženého návrhu. 
 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval: odbor STvv 

 

Předkládá: Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta 

 

 
 

Bez osobních úda jů  



Návrh zavedení provozních poplatků za sňatečné obřady od 1.1.2017 
 
 
Počet stran:  1 
Počet příloh: 3 
 
 
Popis 
Rada města ve Žďáře nad Sázavou schválila dne 20.01.2014 místo a oddávací dny a hodiny 
pro provádění sňatečných obřadů: 

 místo pro sňatečné obřady pro matriční obvod MěÚ Žďár nad Sázavou – obřadní síň 
Staré radnice na nám. Republiky 24, Žďár nad Sázavou 

 oddávací dny a hodiny pro provádění sňatečných obřadů – každá sobota od 10,00 hod. 
do 16,00 hod. 

 při dodržení výše schváleného místa a času oddávání je sňatečný obřad zcela bez 
poplatků 
 

Geneze případu 
V posledních letech přibývá sňatků mimo určené místo a mimo oddávací den a hodiny. Pro 
oddávající zastupitele a úředníky to znamená výjezdy mimo obřadní síň a konání obřadů v různých 
dnech a hodinách mimo určenou dobu. Z tohoto důvodu navrhujeme zavedení provozních 
poplatků k úhradě vícenákladů spojených s těmito obřady.  
 
Návrh řešení 
Tabulka s návrhem výše provozních poplatků je uvedena v příloze č.1 
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání schvaluje/neschvaluje zavedení provozních poplatků za sňatečné 
obřady od 1.1.2017 dle předloženého návrhu. 
 
 

 

 

 

Příloha č. 1  Návrh zavedení provozních poplatků 

Příloha č. 2 Informativní přehled - sňatečné obřady za rok 2015 

Příloha č. 3  Informativní přehled – zpoplatnění sňatečných obřadů na jiných úřadech 

 

 

 
 

 

 



Návrh zavedení provozních poplatků za sňatečné obřady od 1.1.2017 

Městský úřad Žďár nad Sázavou - matrika 

 

 

OBŘADNÍ SÍN STARÉ 
RADNICE (s živou hudbou) 

 
Navrhovaný  
provozní poplatek 
(včetně DPH) 

 

Správní poplatek 
(vybírá se vždy) 

 

Svatební obřad konaný mimo 
stanovenou dobu na úředně 
určeném místě ve dnech   

pondělí až sobota 

 

1.000,- Kč 

 

1.000,- Kč 

   

 

Svatební obřad konaný mimo 
stanovenou dobu na úředně 
určeném místě ve dnech   

neděle a státní svátek 

 

2.000,- Kč 

 

1.000,- Kč 

 

 

 

JINÉ VHODNÉ MÍSTO (bez 
hudby) 

 

Navrhovaný  
provozní poplatek 
(včetně DPH) 

 

Správní poplatek 
(vybírá se vždy) 

   

Svatební obřad konaný mimo 
úředně určené místo ve dnech  

pondělí až sobota  

 

1.000,- Kč 

 

1.000,- Kč 

   

 

Svatební obřad konaný mimo 
úředně určené místo ve dnech  

neděle a státní svátek 

 

3.000,- Kč 

 

1.000,- Kč 

 

 
 
 
 
 
 



Informativní přehled - sňatečné obřady za období od 1.1.2015 do 1.12.2015 
 

Celkem bylo provedeno 116 sňatečných obřadů, z toho: 
- 40 sňatečných obřadů na Staré radnici v době stanovené radou města (bez poplatku)  
 
- 15 sňatečných obřadů na Staré radnici mimo dobu stanovenou radou města 
- 50 sňatečných obřadů na jiném vhodném místě v rámci Žďáru nad Sázavou  
       (Zámek - 40x,  penzion V Kapli - 3x, Pilská nádrž - 1x, Zelená hora - 6x) 
- 11 sňatečných obřadů na jiném vhodném místě mimo Žďár nad Sázavou  
       ( Hamry nad Sázavou – 4x, Škrdlovice - 3x, Račín - 2x, Polnička - 1x, Stržanov - 1x) 
 
 
Příjmy a výdaje za sňatečné obřady za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 

 

 
 

VÝDAJE za rok 2015 
předmět v Kč 

 
Živá hudba  
Květinová výzdoba 
Použití služebního automobilu 
 

 
25.400,-  
13.750,-  
     930,-  

 
Poměrná část provozních nákladů na Starou 
radnici 
 

 
64.600,-  

 
Mzdové náklady (matrika, uvádění) 

 
58.000,-  

 
 
Celkem 
 
Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí  
 

 
162.680,-  Kč 

 
- 86.680 

 
  
V případě schválení navrhovaných provozních poplatků by se příjmy ve výše uvedené tabulce 
za období od 01.01.2015 do 31.12.2015 navýšily o 76.000,- Kč. 
 

 
PŘÍJMY za rok 2015 

 
předmět v Kč 

 
Svatební obřad na jiném vhodném místě 
nebo mimo dobu stanovenou radou obce 
(správní poplatek 1.000,-Kč ze zákona) 
 

 
 

76.000,- 
 

 
Celkem 
 

 
76.000,- Kč 



 
 

Informativní přehled – provozní poplatky  za sňatečné obřady v jiných městech 
 
 

 
MĚSTO 

 

 
PROVOZNÍ POPLATKY 

Chotěboř - Ne 
 
Náměšť nad Oslavou 

- 1.000,-Kč – výjezd služebním automobilem mimo 
Náměšť n. O. a její části 

 
 
Pelhřimov 

- 350,-Kč – živá hudba 
- 350,-Kč – zpěv 
- 150,-Kč – květinová výzdoba 
- 50,-Kč – zapůjčení přehrávače 

Pacov - Ne 
Humpolec - Ne 
Bystřice nad Pernštejnem - Ne 
 
Havlíčkův Brod 

- 1.000,-Kč – výjezd služebním automobilem v rámci 
katastrálního území 
- 2.000,-Kč – výjezd služebním automobilem mimo 
katastrální území 

 
 
Třebíč 

- bezbariérová obřadní místnost zdarma 
- 500,-Kč další obřadní místnost (v ceně hudba a 
recitace) 
- 1.000,-Kč – výjezd služebním automobilem v rámci 
katastrálního území 
- 2.000,-Kč – výjezd mimo Třebíč 

 
Velké Meziříčí 

- 300,-Kč – živá hudba 
- 1.500,-Kč – příliš dlouhý časový odstup od ostatních 
svateb konaných ve stejný den 

 
Telč 

- 400,-Kč – živá hudba 
- 300,-Kč – výjezd služebním automobilem mimo Telč 

Nové Město na Moravě - Ne 
Jihlava - Ne 
Polná - 500,-Kč – za obřad (v ceně hudba + přípitek) 
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