CENÍK
prací a služeb hřbitovních oborů
včetně úhrad za nájem místa k pohřbení

Platnost od 1. ledna 2015

Od 1. ledna 2015 dochází ke změně ceníku z důvodu změny kategorizace hřbitovů
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Všeobecné podmínky
1. Dnem účinnosti tohoto ceníku pozbývají platnosti veškerá cenová rozhodnutí Správy
pražských hřbitovů (dále jen „organizace“), která jsou v rozporu s tímto ceníkem.
2. Provádí-li organizace na přání zákazníka služby v ceníku neuvedené, použije při
stanovení ceny hodinovou zúčtovací sazbu, která činí 300,- Kč včetně DPH. Na tuto
skutečnost musí být zákazník prokazatelně upozorněn.
3. Provádí-li organizace na přání zákazníka služby v den pracovního klidu nebo v den
pracovního volna, zvyšují se ceny prací a služeb o 50%. V den státního svátku se ceny
zvyšují o 100%.
4. Organizace je povinna při sjednání zakázky informovat zákazníky o platných cenách a
dodacích podmínkách. Ceník musí být dostupný na veřejně přístupném místě a na
webových stránkách organizace.
5. Organizace je povinna vystavit stvrzenku a to tak, aby podle ní, popř. podle dalších
dokladů mohla být provedena kontrola správnosti fakturované ceny. Souhlas s výší
ceny stvrzuje zákazník svým podpisem na příslušném dokladu.
6. Zahraniční zákazníci platí běžnou cenu za úhradu užívacího práva k pohřbívacímu
místu, za všechny ceny prací a služeb hřbitovních, dále pak veškeré náklady vzniklé
poštovním stykem, překlady dokumentů, kursovními rozdíly a další náklady ve vztahu
k zabezpečení služeb pro zahraničního zákazníka.
7. V době kratší než 24 hodiny před pietním aktem, při změně objednaných služeb, je
uplatňován stornovací poplatek za každou jednotlivou službu ve výši 50% její ceny;
storno poplatky ostatních služeb jsou uvedeny v čl. 6.1. bod. 1.6,1.5.
8. Konečná cena služby se na účetním dokladu zaokrouhluje na celé koruny.
9. Organizace je plátcem DPH. Ceny účtované v ceníku jsou včetně DPH. Výjimku tvoří
úhrady za nájem, které jsou osvobozeny podle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
10. Služby s nájmem spojené (režijní náklady spojené s údržbou hřbitova) podléhají
podle tohoto zákona DPH ve výši 15%. Výjimku tvoří pouze nevyjmenované položky
ve snížené sazbě v cit. zákoně o DPH (22%), a to: mramorová drť, povolení k
vjezdům, krátkodobé pronájmy (obřadní síně) souhlas s filmováním, provoz veřejného
WC, chvoj a zemina.
11. U nově pronajímaných hrobových míst správce pohřebiště vyzvedá dříve uložené
zpopelněné lidské ostatky. Nezpopelněné lidské ostatky zůstávají v hrobovém místě a
v případě pohřbívání jsou soustředěny a uloženy na dno výkopu hrobu. V případě, že
nový nájemce hrobového místa nechce mít původní nezpopelněné lidské ostatky
v hrobě uložené, může je na vlastní náklady nechat exhumovat správcem pohřebiště.
U nově pronajímaných hrobek hradí nový nájemce veškeré náklady spojené s
vyklizením prostor určených k pohřbívání, a to včetně exhumace a pietního uložení
těchto ostatků do společného pohřebiště, které je zřízeno na příslušné hřbitovní správě.
Cena exhumace závisí na počtu těchto ostatků a stanovuje se podle platného ceníku.
12. V případě pohřbu do hrobu je povinností nájemce uhradit nájem a služby s nájmem
spojené minimálně na dobu 10 let (tlecí doba).
13. U hrobek je minimální doba pronájmu 20 let, u hrobů 10 let a u urnových hrobů 5 let

4

14. V případě platby elektronicky, nebo poukázkou, bude smlouva k podpisu zaslána po
připsání platby na účet organizace.
15. Služby a práce jsou prováděny v dobách smluvených na předmětné hřbitovní správě.
Hřbitovní správy termíny sjednávají s ohledem na harmonogram ostatních pietních
aktů a další provozní podmínky.
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Kategorie hřbitovů

Hřbitovy zařazené ve správě SPH jsou rozděleny do 4 kategorií, a to následovně:
I.

Hřbitovy se stálou obsluhou, službou vrátného, s klientskou kanceláří hřbitovní
správy, se zajištěním noční ostrahy a s WC
nebo
hřbitovy v Pražské památkové rezervaci – UNESCO.
Jedná se o hřbitovy: Ďáblice, Olšany, Vinohrady, Vyšehrad a Malvazinky.

II.

Hřbitovy se stálou obsluhou a s WC.
Jedná se o hřbitovy: Bubeneč, Nusle, Šárka, Vršovice

III.

Hřbitovy se stálou obsluhou.
Jedná se o hřbitovy: Libeň, Kobylisy, Prosek, Hloubětín, Břevnov, Holešovice,
Hostivař, Liboc, Střešovice, Braník, Jinonice, Košíře

IV.

Hřbitovy bez stálé obsluhy.
Jedná se o hřbitovy: Hrdlořezy, Hlubočepy, Radlice, Ruzyně, Záběhlice, Bohnice,
Podolí

Malostranský hřbitov není zahrnut do žádné z kategorií, jelikož zde organizace neposkytuje
služby a práce dle tohoto ceníku ani nájem hrobových míst.
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Úhrada za užívací právo k pohřbívacímu místu

Cena za užívání hrobového místa se skládá z nájemného a z ceny služeb s nájmem spojených.
Nájem pohřbívacího místa je počítán jednotnou sazbou ve výši 120,- Kč/ m2 / rok.
V této ceně jsou zahrnuty mj. i náklady související s administrativním zajištěním pronájmu
daného hrobového místa, např. sjednání nájemní smlouvy, vedení evidence hrobových míst,
plateb a upomínek, dále příspěvek na správní režii spojenou s chodem hřbitova, respektive
organizace (zpracování účetních výkazů apod.), příspěvek na finanční náklady spojené
s chodem hřbitova (pojištění apod.) a alikvotní část příspěvků spojených s tvorbou finančních
rezerv na předpokládané nezbytné investice v rámci daného hřbitova apod.
U položek „nájem“ se DPH neúčtuje, neboť tato kategorie je osvobozena od platby daně z
přidané hodnoty ve smyslu Zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., ve znění
následujících předpisů
Cena služeb s náj mem s pojených zahrnuje podíl nákladů na služby nutné k zajištění
řádného běžného provozu veřejného pohřebiště. Zahrnují zejména následující činnosti:
a) Údržba dřevin.
b) Úklid hřbitova.
c) Údržba veřejného hřbitovního zařízení, a to včetně vodovodního řadu.
d) Sečení a úklid trávy.
f) Likvidace odpadů.
g) Informační služby a ostraha hřbitova.
h) Správa pohřebiště.
i) Stavební údržba hřbitovních objektů
Cena služeb s nájmem spojených podléhá podle výše uváděného zákona DPH ve výši 15% a
cena je uváděna včetně DPH. Provozované služby jsou částečně dotované zřizovatelem, který
se podílí na provozu hřbitovů podle svých rozpočtových pravidel.

3.1 Cena služby s nájmem spojené

Cena je stanovena na 1 rok, a je násobena plochou pohřbívacího místa a počtem let, na které
je nájem sjednán. Cena za 1. m2 je odlišná od ceny, která se účtuje za každý další m2
pronajatého pohřbívacího místa.
V ceně za nájem pohřbívacího místa se počítá i plocha uličky, která je na pravé straně tohoto
místa; tato cena se počítá na dvě desetinná místa bez zaokrouhlení a násobí se počtem let, na
které je nájem sjednán.
Hřbitov/kategorie

Cena za 1. m2 v Kč

každý další m2 pronajaté plochy v Kč

I. kategorie

210,-

60,-

II. kategorie

200,-

50,-

III. kategorie

190,-

40,-

IV. kategorie

180,-

30,-
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3.2 Nájem kolumbární schránky k uložení 2 až 4 u ren na dobu 10 let – obecně
(mimo Olšanské hřbitovy a hřbitova Ďáblice)

Nájem je zde účtován ve výši 120,- Kč / m2 / rok; u kolumbárního okénka do rozměru 0,2 m2
je nájem na dobu 10 let je stanoven ve výši 240,- Kč; tato cena nezahrnuje cenu a služby
spojené s nájmem.
p. č.

služby spojené s nájmem kolumbárního okénka

cena

1.

Hřbitovy mimo Olšanské hřbitovy a hřbitova
Ďáblice

2.295,-

2.

Hřbitov Holešovice

2.111,-

3.

Kolumbární šachta na hřbitově Holešovice

2.111,-

U urnových schránek, které jsou uzavřeny nápisovou deskou, si nájemce pořizuje tuto desku
na své vlastní náklady a tato deska je nadále jeho majetkem. Nájemce je povinen dodržet
materiál předepsaný správcem pohřebiště pro tuto desku.

3.3 Kolumbárium Olšanské hřbitovy
3.3.1 Nájem a jeho prodloužení v kolumbáriu – VI. hřbitov, a I. obecní hřbitov
oddělení R, S a T
Nájem je zde účtován ve výši 120,- Kč / m2 / rok. Standardní rozměr pronajaté plochy je 0,20
m2. Nájem se uzavírá pouze na dobu 10 let.
p. č.

položka

cena

1.

nájem v těchto stavbách

240,-

2.

služby s nájmem spojené

2.174,-

3.

celkem

2.414,-

3.3.2 Jednoduché a dvojité schránky pro 4 a více uren na I. ob. hřbitově v odd. R, S
aT
Nájem je zde účtován ve výši 120,- Kč / m2 / rok. Standardní rozměr pronajaté plochy je 0,25
m2. Nájem se uzavírá pouze na dobu 10 let.
p. č.

položka

cena

1.

nájem v těchto stavbách

300,-

2.

služby s nájmem spojené

3.018,-

3.

celkem

3.318,-

3.3.3 Kolumbárium na I. obecním hřbitově – oddělení A – P
Nájem je zde účtován ve výši 120,- Kč / m2 / rok.
Standardní rozměr pronajaté plochy je 0,10 m2. Nájem se uzavírá pouze na dobu 10 let.
p. č.

položka

cena

1.

nájem v těchto stavbách (1 – 2 urny).

120,-

2.

služby s nájmem spojené

1.209,-

3.

celkem

1.329,-
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Standardní rozměr pronajaté plochy je 0,20 m2. Nájem se uzavírá pouze na dobu 10 let.
p. č.

položka

cena

1.

nájem v těchto stavbách (na 3 urny)

240,-

2.

služby s nájmem spojené

1.812,-

3.

celkem

2.052,-

Standardní rozměr pronajaté plochy je 0,25 m2. Nájem se uzavírá pouze na dobu 10 let.
p. č.

položka

cena

1.

nájem v těchto stavbách (na 3 – 4 urny)

300,-

2.

služby s nájmem spojené

2.053,-

3.

celkem

2.353,-

Standardní rozměr pronajaté plochy je 0,35 m2. Nájem se uzavírá pouze na dobu 10 let.
p. č.

položka

cena

1.

nájem v těchto stavbách (na 6 – 8 uren)

420,-

2.

služby s nájmem spojené

2.777,-

3.

celkem

3.197,-

Standardní rozměr pronajaté plochy je 0,35 m2. Nájem se uzavírá pouze na dobu 10 let.
p. č.

položka

cena

1.

nájem v těchto stavbách (na 8 uren)

420,-

2.

služby s nájmem spojené

3.259,-

3.

celkem

3.679,-

3.3.4 Nájem balustrády ve venkovním prostoru na 1 až 4 urny I.ob
Nájem je zde účtován ve výši 120,- Kč / m2 / rok. Standardní rozměr pronajaté plochy je 0,25
m2. Nájem se uzavírá pouze na dobu 10 let. Jedná se o místa určená pro instalaci prosklených
nebo kameninových schránek.
p. č.

položka

cena

1.

nájem v těchto stavbách

300,-

2.

služby s nájmem spojené

1.209,-

3.

celkem

1.509,
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3.3.5 Nájem balustrády ve venkovním prostoru na 1 až 4 urny- II.ob. po
rekonstrukci v roce 2014
Nájem je zde účtován ve výši 120,- Kč / m2 / rok. Standardní rozměr pronajaté plochy je 0,25
m2. Nájem se uzavírá pouze na dobu 10 let. Jedná se o místa určená pro instalaci prosklených
nebo kameninových schránek.
p. č.

položka

1.

nájem v těchto stavbách

2.

služby s nájmem spojené

2.053,-

3.

celkem

2 353,-

cena
300,-

3.3.6 Nájem balustrády ve venkovním prostoru až na 2 urny
Nájem je zde účtován ve výši 120,- Kč / m2 / rok. Standardní rozměr pronajaté plochy je 0,20
m2. Nájem se uzavírá pouze na dobu 10 let. Jedná se o místa určená pro instalaci urny
v kovovém nebo kameninovém obalu. Obal a připevnění si pořizuje nájemce na vlastní
náklady a jsou jeho majetkem. Nájemci je zakázáno uložení urny bez obalu. Nájemce je
povinen dodržet materiál, rozměry a umístění předepsané správcem pohřebiště ve stavebním
povolení; to není započítáno v ceně nájmu.
p. č.

položka

1.

nájem v těchto stavbách

2.

služby s nájmem spojené

1.209,-

3.

celkem

1 449,-

cena
240,-

3.3.7 Kolumbárium I. obecní hřbitov – samostatná místa u vstupu do odd. A – P
Nájem je zde účtován ve výši 120,- Kč / m2 / rok. Standardní rozměr pronajaté plochy je 0,50
m2. Nájem se uzavírá pouze na dobu 10 let. Jedná se o místa určená pro postavení pomníku s
kolumbární schránkou, nebo s možností připevnění obalu na urny. Tyto stavby staví nájemce
na své vlastní náklady; jejich stavba podléhá stavebnímu povolení, které není započítáno do
uvedené ceny. Stavba je majetkem nájemce místa.
p. č.

položka

1.

nájem v těchto stavbách

2.

služby s nájmem spojené

2.174,-

3.

celkem

2.774,-

cena
600,-

3.3.8 Kolumbárium II. obecní hřbitov – odd. A – H
Jedná se o nájem nově zrekonstruovaných kolumbárních míst umístěných na 2. obecním
hřbitově na Olšanských hřbitovech. Standardní rozměr pronajaté plochy je 0,1 m2. Nájem se
uzavírá pouze na dobu 10 let. V ceně za služby s nájmem spojené jsou započítány náklady na
údržbu hřbitova a údržbu hrobky.
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p. č.

položka

1.

nájem místa pro jednu až dvě urny (0,1 m )

2.

služby s nájmem spojené

1 209,-

3.

celkem

1 329

p. č.

položka

cena

1.

nájem místa pro dvě až čtyři urny (0,2 m2)

2.

služby s nájmem spojené

1 812,-

3.

celkem

2 052,-

p. č.

položka

cena
2

120,-

240,-

cena
2

1.

nájem místa pro šest a více uren (0,25 m )

300,-

2.

služby s nájmem spojené

2.053,-

3.

celkem

2 353,-

p. č.

položka

cena

1.

nájem místa pro šest a více uren (0,35 m2)

2.

služby s nájmem spojené

2 777,-

3.

celkem

3 197,-

420,-

3.3.9 Kolumbárium v kaplové hrobce
Jedná se o nájem kolumbárních míst umístěných v kaplových hrobkách na IV. a V. hřbitově
na Olšanských hřbitovech. V ceně za služby s nájmem spojené jsou započítány náklady na
údržbu hřbitova a údržbu hrobky.
3.3.9.1 Hřbitov IV. (IV. – 14 – 171/172) Velká kaplová hrobka
U těchto kolumbárních schránek je účtován nájem ve výši 120,- Kč / m2 / rok. Standardní
rozměr kolumbární schránky je 0,125 m2. Nájem se uzavírá pouze na dobu 10 let. Kolumbární
schránka umožňuje uložit 2 urny.
p. č.

položka

cena

1.

nájem místa

150,-

2.

služby s nájmem spojené

3.659,-

3.

celkem

3.809,-

3.3.9.2 Hrobka Kavalier (V. – 23 – 75/77)
U těchto kolumbárních schránek je účtován nájem ve výši 120,- Kč / m2 / rok. Standardní
rozměr kolumbární schránky je 0,168 m2. Nájem se uzavírá pouze na dobu 10 let. Kolumbární
schránka umožňuje uložit 3 urny.
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p. č.

položka

cena

1.

nájem místa

202,-

2.

služby s nájmem spojené

3.659,-

3.

celkem

3.861,-

3.4 Kolumbárium - Ďáblický hřbitov

Jedná se o novou atypickou stavbu, kde kolumbární okénko má skleněný uzávěr a výklenek
pro výzdobu.
U těchto kolumbárních schránek je účtován nájem ve výši 120,- Kč / m2 / rok. Standardní
rozměr kolumbární schránky je 0,25 m2. Nájem se uzavírá pouze na dobu 10 let. Kolumbární
schránka umožňuje uložit 4 urny. V ceně za služby s nájmem spojené jsou započítány náklady
na údržbu hřbitova.
p. č.

položka

cena

1.

nájem místa

300,-

2.

služby s nájmem spojené

3.018,-

3.

celkem

3.318,-

4

Hřbitovní práce a služby

U všech položek uvedených v této kapitole se účtuje DPH ve výši 15%, pokud není uvedeno
jinak.

4.1 Pohřby, exhumace a související práce a služby
p. č.

práce a služby

cena

2.

Manipulace s krycí deskou k pohřbu

2.500,-

(Tato položka je účtována v dané výši pouze u jednoduchých desek, kde je
možnost jejího uchycení. V případech, kdy nelze desku uchytit, bude částka
přeúčtována na základě fakturace kameníka, který bude s deskou manipulovat).

6.

Výkop hrobu standardního rozměru

5. 000

Výkop hrobu do 120 cm délky (dětský )

3 500,-

Výkop prohloubeného hrobu

7.000,-

Čekací doba (za každou i započatou půlhodinu)

92,-

Dezinfekce jednorázový poplatek k uložení v chladícím zařízení

575,-

(jen pro hřbitov Ďáblice)
Přechodné uložení zemřelého v rakvi v chladícím zařízení (za každý 230,započatý den do 10 dnů) pouze na hřbitově Ďáblice
Použití flambonů

70,-

Hodinová sazba (nadstandardní požadavky klienta)

300,-
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Spuštění a umístění rakve

575,-

(Cena nezahrnuje manipulaci s krycí deskou a převoz rakve).
Nosič

115,-

(Nosič zabezpečuje nesení nebo spuštění rakve, květinového daru a
případně vyznamenání nebo dalších náležitostí podle požadavku
zákazníka. Cena se počítá za každou započatou půlhodinu).
Organizátor
(Organizátor při pietním aktu zabezpečuje aktivity podle požadavku zákazníka
anebo koordinuje činnost ostatních pracovníků hřbitovní správy. Započítává se
obligatorně při pohřbech a ukládání uren. Nepočítá se při rozptylech).

Převoz vozidlem Mercedes (limuzina) na hřbitově Olšany.

184,-

2 900,-

(Převoz z obřadní síně k místu pohřbení).
Převoz rakve – Mercedes VITO, nebo vozidlo standart (dle vybavení HS)
(Převoz z obřadní síně k místu pohřbení).
Převoz rakve elektromobilem při pohřbu
(Převoz z obřadní síně k místu pohřbení bez průvodu)
Převoz rakve elektromobilem v areálu hřbitova
(při exhumacích)
Výstav a likvidace věnců
(Cena zahrnuje vystavení, odnesení květinových darů k hrobovému místu, a jejich
následnou likvidaci v době, která následuje 3 – 4 týdny po pohřbu; likvidaci lze
dohodnout i individuálně na přání zákazníka).
Výzdoba vykopaného hrobu nebo hrobky (dle ročního období chvojím nebo
sametem)

3.

Exhumace nezetlelých lidských ostatků – první tělo

1 380,920,230,575,-

250,11.500,-

a) exhumace z hrobky – obsahuje pouze manipulaci s lidskými ostatky; v
ceně není zahrnuta manipulace s krycí deskou, nosiči, exhumační rakev a
předání ostatků dalšímu subjektu pokud je požadováno).
b) exhumace z hrobu – obsahuje pouze manipulaci s lidskými ostatky; v
ceně není zahrnuta manipulace s krycí deskou (pokud je na hrobě),
výkopové práce, nosiči, exhumační rakev a předání ostatků dalšímu
subjektu, pokud je požadováno).
4.

Exhumace nezetlelých lidských ostatků – každé další tělo

4.370,-

7.

Exhumace zetlelých ostatků

4 025,-

a) exhumace z hrobky – obsahuje pouze manipulaci s lidskými ostatky; v
ceně není zahrnuta manipulace s krycí deskou, nosiči, exhumační rakev a
předání ostatků dalšímu subjektu pokud je požadováno).
b) exhumace z hrobu – obsahuje pouze manipulaci s lidskými ostatky; v
ceně není zahrnuta manipulace s krycí deskou (pokud je na hrobě),
výkopové práce, nosiči, exhumační rakev a předání ostatků dalšímu
subjektu, pokud je požadováno).
Další exhumace zetlených ostatků z hrobu nebo hrobky

2. 875,-

8.

Exhumační rakev (do 120 cm)

1.318,-

9.

Exhumační rakev (do 80 cm)

880,-

Soustředění exhumovaných ostatků v hrobce ( tato služba obsahuje pouze 1 000,přímou manipulaci s ostatky jednoho zemřelého)
Za každé další

800,-
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5.

Předání exhumovaných lidských ostatků
(Ostatky se předávají pouze v neveřejných prostorách; z důvodu
zachování piety a důstojnosti).

Hodinová
sazba

Pronájem obřadní síně na hřbitově Ďáblice

2 249

Použití obřadní síně u louky rozptylu na hřbitově Ďáblice

2 521,-

Pronájem kaple sv. Václava na hřbitově Vinohrady

2 662,-

Pronájem obřadní síně na hřbitově Ďáblice, Kostel Filipa a Jakuba na 2 249
Malvazinkách
Použití obřadní síně jinde nejmenované včetně katafalku (30 minut)

1 321,-

Použití pojízdného katafalku

645,-

Použití audiotechniky při obřadech (21% DPH)

67,-

4.2 Manipulace s urnou
Epitafní deska demontáž

59,-

Epitafní deska montáž

59,-

Kolumbární deska demontáž

115,-

Kolumbární deska montáž

3.

115,-

Krycí deska UH demontáž

149,-

Krycí deska UH montáž

149,-

Krycí deska třídílná demontáž

160,-

Krycí deska třídílná montáž

160,-

Krycí deska dva díly demontáž

260,-

Krycí deska dva díly montáž

260,-

Krycí deska jednodílná demontáž

500,-

Krycí deska jednodílná montáž

500,-

Otevření a uzavření sklípku pod zemí

345,-

Uložení jedné urny do země

345,-

Vyzvednutí jedné urny ze země

460,-

Uložení nebo vyzvednutí urny
do / z kolumbární schránky za destičkou
do / z hrobky
do / z urnového sklípku
do / z hrobu nebo hrobky při pohřbu

180,280,180,115,-

(Cena nezahrnuje manipulaci s krycí deskou na hrobu nebo hrobce, nebo
s pevným uzávěrem kolumbárií schránky)
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4.

Uložení exhumovaných ostatků do společného pohřebiště na příslušném
hřbitově
urna nebo vsyp zpopelněných lidských ostatků
zetlelé lidské ostatky (cena za jedny ostatky)
zetlelé lidské ostatky (pouze na hřbitově Ďáblice)

575,690,
1725

4.3Rozptyl a související práce a služby
1.

Rozptyl zpopelněných lidských ostatků, včetně zápisu do knihy rozptylů a 1.495,vydání potvrzení o provedení rozptylu.
(V ceně je zahrnuta úprava zpopelněných lidských ostatků k provedení
rozptylu, použití flambonů, údržba rozptylové loučky a použití
uniformy/obleku).

2.

Úprava zpopelněných lidských ostatků k provedení rozptylu (provádí se u
takových ostatků, které byly zpopelněny technologií používanou do roku
1990).

184,-

3.

Zamatrikování urny, kterou uložili nájemci kolumbární schránky.

70,-

(Tento úkon se smí provádět pouze u prosklené kolumbární schránky).
4.

Vymatrikování urny na přání nájemce

70,-

4.4Další služby
2.

Stavební povolení – stavba hrobového zařízení.

303,-

(Je nutné pro stavbu hrobu, hrobky a urnového hrobu)
Druhá kolaudace

500,-

(při nesplnění podmínek stanovených vydaným stavebním povolením)
3.

Souhlas s úpravou hrobového zařízení.

0,-

(nový základ, rovnání rámu, oprava pomníku na hřbitově, nápisy, přípisy na
pomník, osazení nebo výměna krycí desky, změna materiálu při opravě,
čištění a broušení bez odvozu hřbitovního zařízení – na hrobě, osazení
sklípkem na urny).
4.

Převod, nebo rozšíření užívacího práva k hrobovému místu.

115,-

5.

Povolení k prodeji hrobového zařízení.

230,-

6.

Povolení k přemístění hrobového zařízení.

230,-

7.

Znalecký posudek – cena je stanovena dle sazebníku odhadce

4.5Úprava hrobového místa (snížená sazba DPH)
1.

Hrob s rámem: nová realizace
100 kg mramorové drtě
Pevnostní fólie (cena za každý započatý m2)
Příprava hrobu pro mramorovou drť

690,29,174,-

Pozn. k bodu : vyplevelení, srovnání terénu, položení pevnostní fólie a
rozprostření drtě. Mramorová drť: 100 kg u hrobu do 1,6m2 = výška drtě cca
2 cm po celé ploše hrobu.
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2.

Urnový hrob s rámem: nová realizace
30 kg mramorové drtě
Pevnostní fólie (cena za každý započatý m2)
Příprava urnového hrobu pro mramorovou drť

216,29,88,-

Pozn. k bodu : vyplevelení, srovnání terénu, položení pevnostní fólie a
rozprostření drtě. Mramorová drť: 30 kg u urnového hrobu = výška drtě cca 2
cm po celé ploše urnového hrobu.
3.

Dosypání mramorové drtě (služba): údržba předchozí realizace
Dosypání při hmotnosti 50 – 100 kg
Dosypání při hmotnosti 10 – 50 kg
Dosypání při hmotnosti do 10 kg
Cena mramorové drtě 10 kg

59,34,23,69,-

4.6 Uložení urny do veřejné urnové hrobky 1
1.

Uložení urny do veřejné urny hrobky a nájem na dobu 20 let

2.645,-

2.

Vyzvednutí první urny z veřejné urnové hrobky

460,-

3.

Vyzvednutí každé další urny z veřejné urnové hrobky

230,-

5

Použití hřbitovních zařízení

U položek uvedených v kapitole 5. 1. se účtuje DPH ve výši 21%, pokud není uvedeno jinak.
Obřadní síně jsou pronajímány pouze za účelem pietního aktu rozloučení.

5.1 Pronájem obřadní síní a kaplí
1.

Použití obřadní síně na hřbitově (mimo hřbitov Ďáblice) po dobu 30 minut.

1.321,-

(V ceně je započítáno zapůjčení katafalku).
2.

Použití obřadní síně na hřbitově Ďáblice.

2.249,-

(V ceně je započítáno zapůjčení katafalku a stálé květinové výzdoby. U
rozloučení se zpopelněnými lidskými ostatky je v ceně započítáno ještě
zapůjčení ozdobné schránky na urnu).
3.

Použití obřadní síně u louky rozptylu na hřbitově Ďáblice.

2.521,-

(V ceně je započítáno zapůjčení katafalku a stálé květinové výzdoby. V ceně
nejsou započítáni nosiči).
4.

Pronájem kaple na louce rozptylu , plochy ve hřbitově Ďáblice včetně plochy 7.521,před kaplí s možností provést vlastní obřad před kaplí na louce.

5.

Kaple sv. Václava na Vinohradském hřbitově po dobu 30 minut.

2.662,-

Urna je uložena ve veřejné urnové hrobce po dobu 20ti let. Po uplynutí této lhůty lze na přání rodiny prodloužit dobu uložení na další
období za cenu podle ceníku platného v té době, kdy se nájem uzavírá. V případě, kdy nedojde k prodloužení nájmu, bude urna vyzvednuta a
bude proveden rozptyl. Každá urna má svou identifikaci a je kdykoli možno (po předložení dokladu o uložení objednavatelem) urnu
vyzvednout.

1
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5.2 Přechodná úschova urny
U položek uvedených v kapitole 5.2. se účtuje DPH ve výši 15%.
1.

Přechodná úschova urny na hřbitově.

93,-

(Cena se počítá za každý započatý kalendářní měsíc).
2.

Přechodná úschova urny v krematoriu.

174,-

(Cena se počítá za každý započatý kalendářní měsíc).

Při přechodné úschově urny v krematoriích Strašnice a Motol se cena účtuje až od začátku
druhého měsíce po zpopelnění za každý i započatý měsíc, po který je urna uložena ve
skladovacích prostorách těchto krematorií.
Poplatky za přechodnou úschovu v krematoriích Strašnice a Motol, které jsou placené u SPH,
jsou hrazeny podle platného ceníku Pohřebního ústavu.

6

Ostatní hřbitovní služby

6.1 Převozy, zápůjční hrobka a storno
p. č.

služba

daň v %

cena

1.1.

Převoz urny z krematoria nebo mezi hřbitovy SPH.

15

139,-

(Neúčtuje se v případě vlastního donesení urny).
1.2.

Převoz urny a areálu příslušné hřbitovní správy

15

115,-

1.3.

Dočasné uložení rakve do zápůjční hrobky.

15

575,-

(Cena se účtuje za započaté čtvrtletí, na dobu max. 6 měsíců.
V ceně není zahrnuta vratná záloha).
1.4.

Vratná záloha.(Vratná záloha bude použita ke kremaci uložených 15
lidských pozůstatků v případě, že si zákazník rakev již
nevyzvedne).

6.900,-

1.5.

Storno služeb v době nad 14 dní

20% zůstatkové ceny

1.6.

Storno služeb v době kratší než je 14 dní

50% zůstatkové ceny

6.2 Vjezd vozidel do hřbitova
p. č.

služba

daň v %

1.

Povolení pro vjezd do hřbitova:
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Vozidlo do 3,5t.
Vozidlo nad 3,5t.

cena
150,300,-

(Jedno povolení platí vždy pouze na jeden den. Vjezd do hřbitova
je možný pouze v pracovní dny).

6.3 Podávání informací z matriky
1.1.

Vyhledání informace a její sdělení ústně (za každý svazek 15
matriky).

47,-

1.2.

Pořízení kopie nebo písemné informace

101,-

15

(Cena neobsahuje poštovné).
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6.4 Filmování na hřbitovech SPH
U položek uvedených v kapitole 6. 4. se účtuje DPH ve výši 21%. Cena je stanovena vždy za
jeden započatý natáčecí den. V ceně jsou započítány služby nutné k zajištění provozních
nákladů – kontrola před zahájením natáčení a po jeho ukončení, běžná údržba cest a ostatních
prostor. V ceně není započítán dozor odpovědného pracovníka SPH.
1.1.

Filmování pro vzdělávací, školící a studijní účely.

1.210,-

(Nájemce se zavazuje, že do titulků uveden výslovné poděkování Správě
pražských hřbitovů).
1.2.

Filmování, které slouží k propagaci SPH (Čestná pohřebiště, slavnostní
pietní akty, další významné pietní akce. Nájemce se zavazuje, že do titulků
bude uvedeno výslovné poděkování Správě pražských hřbitovů).

0,-

1.3.

Filmování pro komerční účely.

23.047,-

6.5 Poplatky za likvidaci odpadu ze stánkového prodeje a stavebních prací
U položek uvedených v kapitole 6. 5. se účtuje DPH ve výši 15%
1.

Celoroční cena při objemu odpadu do 50 l /den

3.944,-

2.

Celoroční cena při objemu odpadu nad 50 l /den

5.000,-

3.

Sezónní poplatek při objemu do 200 l/den

330,-

(Při vyšším objemu odpadu se vypočítává násobek)
5.

Poplatek za odvoz kontejneru s kompostovatelným odpadem (objem do 330,1,5m3).

6.

Poplatek za odvoz kontejneru s nekompostovatelným odpadem (objem do 987,1,5m3).

7.

Poplatek za odvoz kontejneru se sutí z opravovaného hrobového zařízení 987,(objem do 1,5m3).

6.6 Další jednorázové poplatky
U položek uvedených v kapitole 6. 6. se účtuje DPH ve výši 21%
1.1.

Krátkodobý vstup organizované skupiny, pokud jsou využity služby SPH –
do 10 osob.

500,-

(V ceně jsou zahrnuty náklady spojené s otevřením a uzavřením
požadovaných prostor, dozor pracovníka SPH a případný úklid. Vstup je
nutné objednat na příslušné hřbitovní správě).
1.2.

Služba uvedená v bodě 1.1., kdy se jedná o skupinu nad 10 osob; za každou
další osobu.

50,-

2.1.

Vystavení certifikátu péče o válečné hroby

300,-

2.2.

Vystavení certifikátu „Adopce“

0,-

3.1.

Fotodokumentace provedených služeb – zaslání fotografie mailem.

50,-

3.2.

Fotodokumentace provedených služeb – zaslání poštou.

150,-

(poštovné po ČR v ceně)
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7

Úprava hrobových míst

U položek uvedených v kapitole 7 se účtuje DPH ve výši 15%, pokud není uvedeno jinak.

7.1 Výsadba květin na hroby
p. č.

služba

skladba služby

cena

1.

jarní výsadba

Maceška/kus

9,-

30 ks

270,-

Cena práce spojené se službou

139,-

Cena celkem

409,-

Begonie/kus

6,-

30 ks/hrob

180,-

Cena práce spojené se službou

185,-

Cena celkem

365,-

2 ks Chryzantém

110,-

Chvoj (daň ve výši 21%)

180,-

Cena práce spojené se službou

89,-

Cena celkem

379,-

2 ks hrobáčků (daň ve výši 21%)

85,-

Cena práce spojené se službou

36,-

Cena celkem

121,-

Květiny a výzdoba

938,-

2.

3.

4.

5.

letní výsadba

Dušičková výsadba

Vánoční výzdoba

Celoroční údržba
(Cena
zálivky)

bez

sezónní Cena práce spojené se službou
Cena celkem

390,1.328,-

7.2 Výsadba květin na urnová místa
p. č.

služba

skladba služby

cena

1.1.

jarní výsadba – 26 ks

Maceška/kus

9,-

26 ks

234,-

Cena práce spojené se službou

139,-

Cena celkem

373,-

Maceška/kus

9,-

16 ks

144,-

Cena práce spojené se službou

92,-

Cena celkem

236,-

1.2.

jarní výsadba – 16 ks
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2.1.

2.2.

3.

4.

5.

letní výsadba – 26 ks

letní výsadba – 16 ks

Dušičková výsadba

Vánoční výzdoba

bez

6,-

26 ks

156,-

Cena práce spojené se službou

139,-

Cena celkem

295,-

Begonie/kus

6,-

16 ks

96,-

Cena práce spojené se službou

92,-

Cena celkem

188,-

1 ks Chryzantémy

79,-

Chvoj (daň ve výši 21%)

121,-

Cena práce spojené se službou

52,-

Cena celkem

252,-

1 ks hrobáčku - vánoční stromeček cca 42,30 cm (daň ve výši 21%)

Celoroční údržba
(Cena
zálivky)

Begonie/kus

Cena práce spojené se službou

18,-

Cena celkem

60,-

Květiny a výzdoba

687,-

sezónní Cena práce spojené se službou

343,-

Cena celkem

1.030,-

7.3 Služby prováděné na hrobě a urnovém hrobě

U položek uvedených v kapitole 7.3 se účtuje DPH ve výši 15%, pokud není uvedeno jinak.
1.

Forma hrobu – základní.

185,-

2.

Forma hrobu – s dodáním zeminy, osetí travním semenem 575,a jedna zálivka.

3.

Osetí hrobu v rámu, odstranění starých drnů a plevele, 460,dosypání zahradní zeminy (2 kolečka) a první stříhání
trávy.

4.

Osetí urnového hrobu, odstranění starých drnů a plevele, 232,dosypání zahradní zeminy (1 kolečko) a první stříhání
trávy.

5.

Zalévání hrobu nebo urnového hrobu sezónním období (od 575,1. května do 30. září kalendářního roku; zálivka se provádí
průměrně 2x týdně).

6.

Dosypání jednoho kolečka zahradnickou zeminou (daň ve 121,výši 21%).
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7.

Osetí urnového místa travním semenem (cena obsahuje i 232,dosypání jedním kolečkem zahradnické zeminy
k vyrovnání plochy).

8.

Mytí hrobů a hrobek (podle typu hrobového zařízení). V případě specifických požadavků se
dále použije hodinová sazba.

8.1.

Hrobka / hrob z leštěného kamene

407,-

8.2.

Hrobka / hrob z hrubého materiálu

669,-

8.3.

Hrob s pomníkem, rámem, bez krycí desky

292,-

8.4.

Hrob s pomníkem

177,-

8.5.

Urnový hrob

115,-

8.6.

Pravidelné čištění hrobu

200,-

Očištění, ruční omytí a úklid okolí hrobu – lze objednat
v minimálním rozsahu 4x ročně
8.7

Pravidelné čištění urnového hrobu

100,-

Očištění, ruční omytí a úklid okolí hrobu – lze objednat
v minimálním rozsahu 4x ročně
9.

Ozdobná schránka na urnu (cena podle materiálu urny)

9.1.

Plastová (daň ve výši 21%).

461,-

9.2.

Hliníková s povrchovou úpravou (daň ve výši 21%).

650,-

7.3.1 Klíčky ke kolumbáriu
U položek uvedených v kapitole 7.3.1. se účtuje DPH ve výši 21%.
p. č.

typ klíčku

cena

1.

Plochý

10,-

2.

Klasik – dutý

22,-

3.

Čtyřhran

22,-

4.

Dutý – atypický

24,-

5.

Ke kolumbáriu na Olšanských hřbitovech, odd. R, S a T

30,-

6.

Bezpečnostní GUAR 4 – 14 – 171/172

81,-

(Tento typ klíče se poskytuje pouze osobám, které mají
uzavřenu řádnou nájemní smlouvu k této hrobce).

7.4 Další, jinde neuvedené služby
p. č.

služba

daň v %

Cena

1.

Zápůjčka kropicích konví. (Při zápůjčce klient skládá vratnou zálohu
ve výši 100,- Kč; záloha je vrácena při vrácení konve).

0

0,-

Zapůjčení deštníku

0

0

(Při zápůjčce klient skládá vratnou zálohu ve výši 200,- Kč; záloha je
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vrácena při vrácení).
2.

Položení 1 ks svícnu na hrob nebo urnový hrob na Vánoce, včetně
svíčky.
Svícen se svíčkou
Cena služby

21

128,-

15

12,-

140,-

Cena celkem
3.

Použití WC

21

5,-

4.

Zasílání písemné korespondence – poštovné.

0

26,-

5.

Pronájem prostor ke stánkovému prodeji
správa Ďáblice)

1m2 (pouze hřbitovní 21

300,-
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Kalkulace služeb s nájmem spojených
Do těchto služeb jsou zahrnuty:

náklady r. 2014 v Kč

Odvoz odpadu (sběr,třídění, likvidace,)

8 279 613,26

Vodné ( spotřeba vody)

388 725,49

Udržování rozvodů vody pro klienty

215 700

Ostraha

2 411 677,80

Opravy poškození kořenovým systémem

549 318,53

Poplatky za platby klientů platební kartou

196 446,79

Geodetické zaměření, digitalizace -vývoj programu
pro umožnění informací klientů na webových
stránkách SPH

1 678 559,38

zhotovení informačních prvků pro hřbitov Olšany

223 608

Poštovné (upomínky plateb, ostatní služby klientům)

301 431,79

Podávání ústních informací , evidence,
upomínání plateb ,odstraňování
nežádoucí zeleně,čištění komunikací a posyp,
zahrnuty pouze mzdové náklady v poměrné části.

30 413 000,-Kč

náklady za rok 2014
Tržby za služby s náj. spojené
Úrok z termínovaného vkladu
(nájmy + služby s nájmy spojené)

- 44 658 081,04
26 220 099,66

Hrazeno dotací MHMP

18 437 981,38 Kč

4 894 663,52

V budoucnosti může dojít ke snížení dotace a potom bude rozpočet služeb s nájmem
spojených navýšen tak, aby pokryl veškeré náklady v této položce ( dojde k navýšení ceny
služeb s nájmem spojených v ceníku ).
Kalkulace nákladů za rok 2015 bude provedena po odevzdání rozboru hospodaření za rok
2015, tj. od konce února 2016

