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Pravidla pro konání svatebních obřadů a zavedení plateb za neformální obřady 
ve správním obvodu města Krásná Lípa 

 
 
Článek 1.  Úvodní ustanovení 
 

Pravidla pro konání svatebních obřadů a zavedení provozních poplatků za konání svatebních 
obřadů (dále jen pravidla) stanovují pravidla pro zajišťování svatebních obřadů matričním 
úřadem v Krásné Lípě. 
Těmito pravidly se stanoví doba a úředně určené místo pro konání svatebních obřadů v rámci 
matričního obvodu města Krásná Lípa a s tím související poplatky. 
 
1. Úředně určeným místem pro konání svatebních obřadů je obřadní síň Městského úřadu 

Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa. 
 

2. Svatební obřady se mohou konat i na jiných vhodných místech (mimo úředně určenou 
místnost) v matričním obvodu města Krásná Lípa, a to: 
- Kaple Panny Marie Karmelské ve Vlčí Hoře,  
- altán v městském parku,                        
- u kapličky Nejsvětější trojice v Doubici. 

 

3. Stanovenou dobou pro konání svatebních obřadů se stanovuje každý pátek od 10.00 – 
14.00 hod. Matriční úřad zadává snoubencům časové termíny tak, aby na sebe jednotlivé 
obřady navazovaly a zároveň, aby oddávající a úředníci měli dostatek času k případnému 
přesunu na další místo konání svatebního obřadu.  

 

4. Obřady se mohou konat i mimo stanovenou dobu, a to vždy po podání písemné žádosti  
a povolení matričního úřadu. O vhodnosti a důstojnosti jiných míst v matričním obvodu 
města Krásná Lípa rozhoduje matriční úřad na základě žádosti snoubenců. 

 

5. Povinností snoubenců vč. svatebčanů je dostavit se na smluvené místo 15 min. před 
začátkem obřadu. 

  

6. V neděli a ve státní svátky se neoddává. 
  

 
Článek 2.  Správní poplatek 
 

Druhy a výše správních poplatků k uzavírání manželství jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 
Sb, o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
Jedná se o následující poplatky: 

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 
 
Poplatek musí být uhrazen při podání dotazníku k uzavření manželství. Poplatek se vybírá jen 
od jednoho ze snoubenců. Poplatek se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství 
mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu. 
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Správní poplatky 
 

obřadní síň správní poplatek 

ve stanovené době 0 Kč 

mimo stanovenou dobu 1 000 Kč 

 

kaple Panny Marie Karmelské správní poplatek 

ve stanovené době 1 000 Kč 

mimo stanovenou dobu 1 000 Kč 

 

altán v městském parku správní poplatek 

ve stanovené době 1 000 Kč 

mimo stanovenou dobu 1 000 Kč 

 

u kapličky Nejsvětější trojice  
v Doubici 

správní poplatek 

ve stanovené době 1 000 Kč 

mimo stanovenou dobu 1 000 Kč 

 

Ostatní obřady výše 
neuvedené 

správní poplatek 

ve stanovené době 1 000 Kč 

mimo stanovenou dobu 1 000 Kč 

 
 
 
Článek 3.  Platba za neformální obřad 
 
Platba za neformální obřady je stanovena v těchto výších: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Neformální obřady 
(stříbrná, zlatá, diamantová 
svatba a jiná výročí) 

částka 

pro občany města Krásná Lípa 1 000 Kč 

pro ostatní občany  2 000 Kč 

pro cizince 4 000 Kč 


