Správa pražských hřbitovů
příspěvková organizace hlavního města Prahy
Vinohradská 2807/153c, Praha 3
IČ: 45245801

KLIENTSKÝ
CENÍK
pohřebních a hřbitovních služeb organizace
a dalších poskytovaných služeb

Platnost ceníku od 1.dubna 2022

Všeobecné podmínky
1. S účinností od 01. 04. 2022 vstupuje v platnost následující ceník prací a služeb pohřebních,
kremačních a hřbitovních – CZ-CPA 96. 03. Dnem účinnosti tohoto ceníku pozbývají platnosti
veškerá cenová rozhodnutí Správy pražských hřbitovů (dále jen „organizace“), která jsou v
rozporu s tímto ceníkem. Cena za zpopelnění je stanovena jako věcně usměrněná cena dle
Výměru MF č. 1/2022.
U ostatních položek je uplatněna, ve smyslu Zákona č. 526/1990 Sb. volná tvorba cen.
2. Organizace je povinna klienty při jednání vhodným způsobem informovat o platných cenách a
dodacích podmínkách, vystavit za sjednanou službu a zakoupené zboží daňový doklad, souhlas s
výší ceny stvrzuje zákazník svým podpisem na příslušném dokladu.
3. Organizace je plátcem DPH. Výše sazby DPH se řídí ustanoveními Zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále Zákon o DPH).
4. Provádí-li organizace, na přání zákazníka, služby neuvedené v ceníku, použije při stanovení
ceny hodinovou zúčtovací sazbu. Na tuto skutečnost musí být zákazník prokazatelně upozorněn.
5. Jsou-li poskytovány hřbitovní služby související s rozptylem nebo uložením urny v den
pracovního volna na žádost zákazníka, zvyšuje se cena sjednaných služeb o paušální částku
1.500,- Kč. U všech ostatních služeb, které provádí organizace na žádost zákazníka v den
pracovního klidu nebo v den pracovního volna, se ceny sjednaných služeb zvyšují o 50%. V den
státního svátku se ceny sjednaných služeb zvyšují o 100%.
6. Zahraničním zákazníkům jsou k běžné ceně za nájem hrobového místa a služeb s nájmem
spojených připočítány další vzniklé náklady k zabezpečení služeb pro zahraničního zákazníka.
Například náklady za poštovné, překlady dokumentů, kurzovní rozdíly a jiné další náklady.
7. Při zrušení nebo změně objednané služby je v závislosti na době změny uplatňován stornovací
poplatek za každou jednotlivou službu. Stornovací poplatek při změně objednaných služeb v
době kratší než 24hod před pietním aktem je stanoven ve výši 70%, v době více než 24hod je
50%
8. U nově pronajímaných hrobových míst zůstávají nezpopelněné lidské ostatky uloženy
v hrobovém místě. Při pohřbívání jsou soustředěny pod 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.
9. V případě pohřbu do hrobu je povinností nájemce uhradit nájem a služby s nájmem spojené
minimálně na dobu 10 let (tlecí doba). U hrobek je doba pronájmu 20 let, u hrobů 10 let a u
urnových hrobů 5 let. Do výměry hrobového místa se počítá i plocha uličky, zpravidla po pravé
straně tohoto místa. Nájem a služby kolumbární schránky je standardně stanoven na dobu 10
let.
10. V případě úhrady nájmu převodem na účet organizace, bude smlouva k podpisu zaslána na
adresu nájemce po připsání platby.
11. Hřbitovní služby a práce jsou prováděny v souladu s platným hřbitovním řádem a v dobách
smluvených na předmětné hřbitovní správě. Hřbitovní správy termíny sjednávají s ohledem na
harmonogram ostatních pietních aktů a další provozní podmínky.
Cena za služby spojené s nájmem zahrnuje podíl nákladů na služby, které jsou nutné k zajištění
řádného provozu veřejného pohřebiště. Cena služeb s nájmem spojených podléhá podle výše
uvedeného zákona o DPH 1. snížené sazbě daně. Zahrnuje zejména podíl vynaložených nákladů
za následující činnosti:
a) údržba zeleně – kácení, prořezávání a výsadba, pěstební opatření
b) údržba a úklid hřbitovních cest
c) použití posypového materiálu v zimním období a jeho následná likvidace

d) údržba veřejného hřbitovního zařízení, a to včetně vodovodního řadu, kamerového systému,
mobiliáře
e) sečení a úklid trávy, úklid spadaného listí
f) třídění, svoz a likvidace odpadů
g) ostraha hřbitova
h) vedení hřbitovní evidence a informační služba
i) stavební údržba hřbitovních objektů, cest, zdí a oplocení
j) spotřeba vody a elektřiny
Cena za užívání hrobového místa se skládá z nájemného a z ceny služeb s nájmem spojených.
Výše nájmu je stanovena v závislosti na kategorii hřbitova. Hřbitovy (mimo kolumbárií) zařazena
ve správě organizace jsou rozdělena do 4 kategorií, a to následovně:
I. Hřbitovy se stálou obsluhou, službou vrátného, s klientskou kanceláří hřbitovní správy, se
zajištěním ostrahy a s veřejným WC nebo hřbitovy nacházející se na území Pražské památkové
rezervaci – UNESCO.
Do nejvyšší kategorie jsou zařazeny následující hřbitovy: Ďáblický, Malvazinecký, Olšanský,
Vinohradský , Vyšehradský, Strašnický a Motolský
II. Hřbitovy se stálou obsluhou a s veřejným WC.
V této kategorii jsou zařazeny hřbitovy: Bubenečský, Libeňský, Nuselský, Šárecký a Vršovický
III. Hřbitovy se stálou obsluhou.
Zde jsou zařazeny hřbitovy: Bohnický, Branický, Břevnovský, Hloubětínský,
Holešovický, Hostivařský, Jinonický, Kobyliský, Košířský, Vokovický,
Malostranský, Prosecký a Střešovický
IV. Hřbitovy bez stálé obsluhy.
Jedná se o hřbitovy: Hlubočepský, Hrdlořezský, Podolský, Radlický, Ruzyňský a
Záběhlický
12. Podmínky vjezdu vozidel do areálu hřbitova určuje příslušná hřbitovní správa, která vydává
potvrzení. Vjezd vozidla pro držitele průkazu ZTP není zpoplatněn.
13. Údržba (výsadba) hrobových míst může být omezena sezónní nabídkou a možností
jednotlivých hřbitovů. Údržba (mytí) hrobových míst se poskytuje až na základě posouzení
proveditelnosti a možností jednotlivých hřbitovů, při časové náročnosti se cena úměrně zvýší o
cenu práce v hodinové sazbě.
14. Přepravním úkonem pro objednatele pohřbu se rozumí přeprava zemřelého, prázdných
rakví, nosítek, věnců, přeprava předmětů souvisejících s vystavením a pohřbením zemřelého,
přeprava přenosného katafalku mimo sídlo organizace provádějící pietní akt, cesta za účelem
vyřizování dokladů k přepravě zesn. do i ze zahraničí. V souladu s vyhl.č.11/75 Sb. o Úmluvě o
přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě není přeprava zesnulého z tuzemska do
zahraničí klasifikována jako " mezinárodní přeprava"
15. Je -li k jednomu obřadu přistaveno více pohřebních vozidel, je čekací doba účtována za
každé vozidlo.
16. Čekací doba se počítá jenom v tom případě, že vozidlo není v pohybu a řidič musí nezbytně
čekat
v souvislosti s přepravním výkonem
17. Čekací doba u zahraničních převozů zahrnuje:
čekání před zdravotnickým a sociálním zařízením apod.
čekání při vyřizování dokladů jak na území ČR,tak i v zahraničí
čekání při vyřizování dokladů případně víz na zastupitelském úřadu jak na území ČR, tak i
v zahraničí
čekání při celním a pasovém odbavení na státní hranici, letišti, či na celnici v Praze
18. Všeobecné podmínky se během roku mohou upravit.

POHŘEBNÍ BALÍČKY
Pohřební balíček IGNIS - zpopelnění zesnulého bez obřadu
(projednání, doprava po Praze, úprava a zpopelnění zesnulého, urna, rakev ER14, parte do 20ks)

14 800,00 Kč

Pohřební balíček REKVIEM - zpopelnění zesnulého s obřadem v NOS nebo v Ďáblicích
(obřadní síň, projednání, doprava po Praze, úprava a zpopelnění zesnulého, urna, rakev ER25, parte do 25ks,
zapůjčení květinových darů)

17 800,00 Kč

Pohřební balíček POKOJ - nová alternativní služba rozloučení se zesnulým
(projednání, doprava po Praze, specializovaná úprava zesnulého, zpopelnění, urna, rakev ER14)

19 000,00 Kč

Pohřební balíček REGIUS - zpopelnění zesnulého s obřadem
(obřadní síň, projednání, doprava po Praze, úprava a zpopelnění zesnulého, urna, rakev PA 2067/K 327/K
377, parte do 50ks, kytice na rakev č.6/č.8, věnec 2ks č.11/č.12/č.15)

27 800,00 Kč

Pohřební balíček GRAVIS - rozloučení v obřadní síni s uložením do hrobu
(obřadní síň, projednání, doprava po Praze, úprava zesnulého, rakev Toskana lípa/ořech, parte do 70ks,
kytice na rakev č.18, věnec 2ks č.19/č.20, spuštění a umístění do rakve do hrobu)

33 600,00 Kč

OBŘADNÍ SÍNĚ
Krematorium Strašnice - Velká obřadní síň

8 000,00 Kč

Krematorium Strašnice - Baxova obřadní síň (malá)

5 200,00 Kč

Krematorium Motol - Obřadní síň

6 200,00 Kč

Ďáblice - Obřadní síň u louky rozptylu
Ďáblice - Obřadní síň na louce rozptylu s možností vlastního obřadu na louce před síní

4 400,00 Kč
8 470,00 Kč

Olšany - Ústřední obřadní síň

6 400,00 Kč

Olšany - Nová obřadní síň

5 200,00 Kč

Ateliér síň

3 500,00 Kč

POHŘEBNÍ SLUŽBY
Projednání pohřbu

1 265,00 Kč

Zpopelnění zesnulého v rakvi

3 178,00 Kč

Poděkování při smutečním obřadu

275,00 Kč

Živá hudba ve Velké obřadní síni Krematorium Strašnice

4 200,00 Kč

Převoz zesnulého po Praze

1 800,00 Kč

Uložení a úprava zesnulého v chladícím zařízení za 1 den

1 265,00 Kč

Provedení pietního aktu v kostele

2 990,00 Kč

Účast při zpopelnění po smutečním obřadu

978,00 Kč

Samostatný výstav zesnulého před zpopelněním - bez obřadu

2 875,00 Kč

Propůjčení speciální pohřební limuzíny včetně posádky, paušální poplatek

1 265,00 Kč

Parte Standard 10 ks

506,00 Kč

Parte Ateliér 10ks
Zajištění zahraničního převozu a dalších speciálních služeb

650,00 Kč
kalkulace podle konkrétní
země

Hřbitovní nájmy
Nájem hrobového místa
Hřbitov/kategorie

I. kategorie
II. kategorie
III. kategorie
IV. kategorie

Cena za 1m2 v
Kč na 1 rok

134,00
120,00
108,00
97,00

Služby s nájmem spojené

Hřbitov/kategorie

I. kategorie
II. kategorie
III. kategorie
IV. kategorie
Urnový háj - Strašnice, Motol

Cena za 1m2 v
Kč na 1 rok

250,00
225,00
203,00
183,00
380,00

Cena za
každý další
m2
pronajaté
plochy v Kč
na 1 rok

60,00
50,00
40,00
30,00
60,00

Nájem a služby s nájmem spojené - arkády, kolumbární schránky

Název hřbitova / specifické požadavky správce hřbitova

Služby s
Nájem
nájmem
Cena celkem na
urnového místa spojené
10 let
na 10 let
včetně 15%
DPH

Kategorie I.
do 4 uren
5 a více uren

500,00
650,00

7 100,00
7 850,00

7 600,00 Kč
8 500,00 Kč

Kategorie II.
do 4 uren
5 a více uren

400,00
550,00

4 600,00
5 450,00

5 000,00 Kč
6 000,00 Kč

Kategorie III.
do 4 uren
5 a více uren

400,00
550,00

3 000,00
3 850,00

3 400,00 Kč
4 400,00 Kč

Kategorie IV.
1-2 urny
3-4 urny

400,00
550,00

1 100,00
1 950,00

1 500,00 Kč
2 500,00 Kč

Nájem hrobového místa a služby s nájmem spojené na přírodním pohřebišti Ďáblického hřbitova

Název hřbitova / specifické požadavky správce hřbitova

Počet uren

Ďáblický hřbitov – oddělení Les vzpomínek, 1m2

2 urny nebo 2
vsypy

Ďáblický hřbitov – oddělení Les vzpomínek památeční

2 urny nebo 2
vsypy

stromy 1. kategorie, 1m

2

Ďáblický hřbitov – oddělení Les vzpomínek u Stromu
padající rosy/ Strom č. 114 - dětský hřbitov, 0,5m2

1 urna nebo 1
vsyp

Nájem
Služby s nájmem
urnového
spojené včetně
místa na 10
15% DPH
let

Cena celkem
na 10 let

1 340,00

3 320,00

4 660,00 Kč

1 340,00

4 420,00

5 760,00 Kč

670,00

1 320,00

1 990,00 Kč

Hřbitovní služby
prodejní cena
Manipulace s krycí deskou k pohřbu (položka je účtována pouze u
jednoduchých desek, kde je možnost jejího uchycení)
Výkop hrobu standardního rozměru
Výkop hrobu do 120 cm délky (dětský)
Výkop prohloubeného hrobu
Výkop šachty Ďáblice (pohřebiště neznámých)
Čekací doba (za každou i započatou půlhodinu)
Spuštění a umístění rakve (cena nezahrnuje manipulaci s krycí deskou a převoz
rakve)
Spuštění a umístění rakve mimo hřbitovy organizace
Nosič (nosič zabezpečuje převzetí, převoz a instalaci rakve, květinového daru a
případně vyznamenání nebo dalších náležitostí podle požadavku zákazníka,
spuštění rakve)
Organizátor (zabezpečuje při pietním aktu aktivity podle požadavku zákazníka
nebo koordinuje činnost ostatních pracovníků hřbitovní správy při pohřbech)
Výstav květ. darů – do 5 ks (cena zahrnuje převzetí květ. darů po skončení
obřadu, odvoz k hrob. místu a instalaci)
Výstav květ. darů – navýšení ceny za větší počet kusů, cena za 1ks
Odstranění a likvidace květinových darů z hrobů po pohřbu v době, která
následuje 3 – 4 týdny po pohřbu; likvidaci lze dohodnout i individuálně na přání
zákazníka - do 5 ks
Odstranění a likvidace květinových darů z hrobů – navýšení ceny za větší počet
kusů, cena za 1ks
Výzdoba vykopaného hrobu nebo hrobky textilií dodanou objednatelem
Výzdoba vykopaného hrobu nebo hrobky textilií nebo chvojím, dodáno
hřbitovní správou
Exhumace nezetlených lidských ostatků, exhumace z hrobu nebo hrobky –
obsahuje pouze manipulaci s lidskými ostatky

2 750,00 Kč
7 700,00 Kč
3 850,00 Kč
9 900,00 Kč
5 500,00 Kč
165,00 Kč
660,00 Kč
1 265,00 Kč

440,00 Kč
275,00 Kč
300,00 Kč
60,00 Kč

600,00 Kč
120,00 Kč
330,00 Kč
440,00 Kč
12 650,00 Kč

V ceně služby nejsou zahrnuty tyto položky: manipulace s krycí deskou (pokud je na
hrobě), výkopové práce, nosiči, exhumační rakev a předání ostatků dalšímu subjektu,
pokud je požadováno.

Exhumace zetlených lidských ostatků, exhumace z hrobu nebo hrobky –
obsahuje pouze manipulaci s lidskými ostatky

4 430,00 Kč

V ceně služby nejsou zahrnuty tyto položky: manipulace s krycí deskou (pokud je na
hrobě), výkopové práce, nosiči, exhumační rakev a předání ostatků dalšímu subjektu,
pokud je požadováno.

Soustředění ostatků v hrobce (tato služba obsahuje pouze přímou manipulaci
s ostatky jednoho zemřelého)
Odvoz nebezpečného odpadu z pohřbu nebo exhumace (kontejner max. do 1,5
m2)
Uložení exhumovaných ostatků do společného pohřebiště na příslušném
hřbitově (tato cena nezahrnuje manipulaci s deskou a nosiče, rakev, převoz
ostatků v areálu hřbitova) zetlelé lidské ostatky

1 320,00 Kč
2 200,00 Kč

1 200,00 Kč

prodejní cena
Uložení a vyzvednutí urny
Epitafní deska manipulace
Kolumbární deska manipulace
Krycí deska v arkádách manipulace
Krycí deska urnový hrob do 1 m2) manipulace
2)

Krycí deska urnový hrob 1,7 m manipulace
Krycí deska třídílná manipulace 1 dílu
Krycí deska dva díly manipulace 1 dílu
Krycí deska jednodílná manipulace
Otevření a uzavření sklípku pod zemí
Nerez dvířka se sklem na uzavření kolum.schránky včetně montáže
Uložení nebo vyzvednutí jedné urny do země (cena nezahrnuje manipulaci
s krycí deskou na hrobu)
Uložení nebo vyzvednutí jedné urny (cena nezahrnuje manipulaci s krycí
deskou na hrobu nebo hrobce, nebo s pevným uzávěrem kolumbární schránky)
do / z hrobu nebo hrobky při pohřbu
do / z kolumbární schránky za destičkou
do / z hrobky
do / z urnového sklípku
Uložení urny nebo vsyp zpopelněných lidských ostatků do společného
pohřebiště na určeném místě, bez manipulace s krycí deskou
Přechodná úschova urny na hřbitově – pouze podle možností hřbitova
Přechodná úschova urny v krematoriích – od třetího měsíce po zpopelnění za
každý započatý měsíc
Rozptyl, vsyp a související služby
Rozptyl zpopelněných lidských ostatků, včetně zápisu do knihy rozptylů a
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)
Úprava zpopelněných lidských ostatků k provedení rozptylu (provádí se u
takových ostatků, které byly zpopelněny technologií používanou do roku 1990)
Uložení popela vsypem s označením místa vsypu (mimo loučku vsypu) včetně
krycí kamenné desky na schváleném místě
Poplatky za místo na loučce vsypu
Vsyp popela včetně zápisu do evidenční karty a vydání potvrzení o jeho
provedení

200,00 Kč
400,00 Kč
380,00 Kč
500,00 Kč
600,00 Kč
350,00 Kč
570,00 Kč
1 300,00 Kč
360,00 Kč
2 250,00 Kč
630,00 Kč

145,00 Kč
400,00 Kč
500,00 Kč
400,00 Kč
820,00 Kč
250,00 Kč
250,00 Kč

2 800,00 Kč
260,00 Kč
4 050,00 Kč
3 200,00 Kč
820,00 Kč

prodejní cena
Obřadní uložení popela v Lese vzpomínek
Obřadní uložení urny či vsyp popela k památečnímu stromu (v ceně je zahrnuto
vykopání urnové jamky, příprava zpopelněných ostatků na obřad, obřadní
uložení popela, přítomnost kvalifikovaného správce po dobu 30 minut,
1 650,00 Kč
zakopání urnové jamky a upravení místa)
825,00 Kč
Obřadní uložení popela zesnulých v miniaturní urně ke Stromu padající rosy
Asistence u obřadu trvající nad 30 minut – hodinová sazba (účtuje se poměrná
330,00 Kč
část)
Další služby související se hřbitovní správou
Stavební povolení – stavba hrobového zařízení (vydává se v souladu
s hřbitovním řádem pro stavbu hrobového zařízení)
Dodatečné stavební povolení – stavba bez povolení, ale bez závad
Souhlas s úpravou hrobového zařízení (nový základ, rovnání rámu, oprava
pomníku na hřbitově, nápisy, přípisy na pomník, výměna krycí desky, změna
materiálu při opravě, čištění a broušení bez odvozu hřbitovního zařízení – na
hrobě, osazení sklípkem na urny)
Povolení k prodeji nebo přemístění hrobového zařízení
Převod nájemního nebo vlastnického práva
Manipulační poplatek při ukončení nájemní smlouvy k hrobovému místu ze
strany nájemce
Zaevidování osoby určené nájemcem pro případ úmrtí s nájemním právem
k hrobovému místu
Odeslání urny z místa zpopelnění do místa uložení urny mimo obec sídla
dodavatele. Náklady na přepravu se určují zvlášť.
Speciální kartonový obal pro zaslání urny poštou
Zamatrikování urny
Vymatrikování urny
Vyhledání informací v matrice, dokladů a jeho vytištění
Povolení vjezdu k pohřbu do hřbitova (objednavatel) pro vozidlo do 3,5 tuny
Povolení vjezdu k pohřbu do hřbitova (objednavatel) pro vozidlo nad 3,5 tuny
Poštovné po ČR – účtováno podle platného sazebníku České pošty
Poštovné do zahraničí – účtováno podle platného sazebníku České pošty

330,00 Kč
660,00 Kč

0,00 Kč
255,00 Kč
250,00 Kč
1 000,00 Kč
500,00 Kč
500,00 Kč
445,00 Kč
100,00 Kč
100,00 Kč
280,00 Kč
165,00 Kč
330,00 Kč

Dočasné uložení rakve do zápůjční hrobky při opravě hrobového zařízení (Cena
se účtuje za započaté čtvrtletí, na dobu max. 6 měsíců)
1 000,00 Kč
Cena služby (na přání objednavatele), nespecifikované a jinde neuvedené cena za hodinu
Storno služeb v době do 24 hodin před pietním aktem
Storno služeb v době více než 24 hodin

Zapůjčení kropicích konví, pouze na hřbitovech s obsluhou – vratná záloha
Zapůjčení deštníku, pouze na hřbitovech s obsluhou – vratná záloha

350,00 Kč

100,00 Kč
200,00 Kč

prodejní cena
Znalecký posudek
a) epitafní deska
b) urnový hrob
c) jednohrob
d) hrobka
e) kaplová hrobka

2 200,00 Kč
2 200,00 Kč
2 200,00 Kč
3 400,00 Kč
6 500,00 Kč

Klíček ke kolumbární schránce
Klíč ke kaplové hrobce – pouze majitelům nájemní smlouvy
Ozdobná schránka na urnu - plast
Ozdobná schránka na urnu - hliník
Povolení pro vjezd do hřbitova na jeden den pro vozidlo do 3,5 tuny
Povolení pro vjezd do hřbitova na jeden den pro vozidlo nad 3,5 tuny
Poplatek za veřejné toalety dle možností hřbitovů
Cena účtovaná při provádění pohřbu/exhumace jinou pohřební službou
zahrnuje: dozor při výkopu hrobu; dozor při spouštění rakve do hrobu/hrobky;
dozor při zasypávání a úpravě hrobu; pořízení fotodokumentace hrobu a okolí
(před a po zásahu); poplatek za přistavení kontejneru a deponování zeminy do
doby zásypu; odvoz nebezpečného odpadu z pohřbu / exhumace

100,00 Kč
250,00 Kč
500,00 Kč
715,00 Kč
173,61 Kč
347,22 Kč
10,00 Kč
25 000,00 Kč

Úprava hrobového místa mramorovou drtí (nabízí pouze Olšanské hřbitovy,
poskytování služby pouze podle technických možností jednotlivých hřbitovů)
prodejní cena
2

Úprava hrobu s rámem - nová realizace hrob cca 3 m , drť do výše 2 cm - cena
zahrnuje práci (cca 1 hod) a materiál

1 500,00 Kč

2

Úprava urnového hrobu s rámem – nová realizace hrob cca 1 m , drť do výše 2
cm - cena zahrnuje práci (cca 45 min) a materiál
Práce – následná údržba / dosypání drtě (v ceně není zahrnuta spotřeba materiálu)
podle hmotnosti 50 - 100kg = 30minut
10 - 50kg = 20 minut
do 10 kg = 15 minut
Mramorová drť – není samostatně prodejná, 10kg
případné nestandartní úpravy provádíme na základě individuální kalkulace
Pořízení fotodokumentace a zaslání
Pořízení fotodokumentace služby a zaslání mailem
Pořízení fotodokumentace a zaslání poštou, poštovné v ceně

600,00 Kč
175,00 Kč
117,00 Kč
88,00 Kč
80,00 Kč

70,00 Kč
180,00 Kč

Údržba hrobových míst – výsadba hrobů
Jarní výsadba - práce bez zálivky + materiál
30 ks macešek
26 ks macešek
16 ks macešek
1 ks maceška + práce (nelze objednat samostatně)
Letní výsadba - práce bez zálivky + materiál
30 ks begónií
26 ks begónií
16 ks begónií
1 ks begónie + práce (nelze objednat samostatně)

prodejní cena
660,00 Kč
580,00 Kč
390,00 Kč
25,00 Kč

560,00 Kč
490,00 Kč
340,00 Kč
20,00 Kč

Dušičková výzdoba klasický hrob - práce + materiál (chvojí, 1 ks chryzantéma)
530,00 Kč
Dušičková výzdoba urnový hrob - práce + materiál (chvojí, 1 ks chryzantéma)
1 ks chryzantéma (není prodejné samostatně)
Vánoční výzdoba - práce + materiál (1 ks svícen)
Údržba hrobových míst - jiné služby
Zalévání hrobu nebo urnového hrobu v období od 1. dubna do 30. září / 2x
týdně – za celé období
Zalévání hrobu nebo urnového hrobu v období od 1. dubna do 30. září / 2x
týdně – měsíčně
Cena služby, údžba hrobových míst - cena za hodinu

380,00 Kč
160,00 Kč
300,00 Kč

800,00 Kč
135,00 Kč
350,00 Kč

Údržba hrobových míst – celoroční výsadba hrobů, urnových hrobů a rabátek
Celoroční údržba hrobu - práce + materiál (jarní a letní výsadba vždy po 30 ks,
bez zálivky; dušičková - chvojí, 1 ks chryzantéma; vánoční - 1 ks svícen)
2 000,00 Kč
Celoroční údržba hrobu - práce + materiál (jarní a letní výsadba vždy po 26 ks,
bez zálivky; dušičková - chvojí, 1 ks chryzantéma; vánoční - 1 ks svícen)
1 750,00 Kč
Celoroční údržba hrobu - práce + materiál (jarní a letní výsadba vždy po 16 ks,
bez zálivky; dušičková - chvojí, 1 ks chryzantéma; vánoční - 1 ks svícen)
1 350,00 Kč
Údržba hrobových míst – terénní úpravy, formování
Úprava hrobu forma bez osetí - práce + materiál
Úprava hrobu - forma s osetím - práce + materiál (osetí, překryv molinem, 1x
zálivka a první střih trávy)
Úprava hrobu s rámem - práce + materiál (úprava zeminy, osetí, překryv
molinem, 1x zálivka a první střih trávy)

650,00 Kč
830,00 Kč
600,00 Kč

Úprava urnového hrobu - práce + materiál (úprava zeminy, osetí, překryv
molinem, 1x zálivka a první střih trávy)
Samostatný dosyp zeminy - práce + materiál (1 kolečko)
Údržba hrobových míst – mytí hrobů a hrobek
Cena je účtována vždy pro příslušný rok, jednorázové mytí nebo první
jednorázové a min 4x následné mytí v daném roce.
Jednorázové umytí hrobu z hrubého nebo leštěného materiálu - pomník
Následné umytí hrobu z hrubého nebo leštěného materiálu - pomník (pouze po
provedeném jednorázovém mytí, min 4x v roce)
Jednorázové umytí hrobu z hrubého nebo leštěného materiálu - pomník, rám
Následné umytí hrobu z hrubého nebo leštěného materiálu - pomník, rám
(pouze po provedeném jednorázovém mytí, min 4x v roce)
Jednorázové umytí hrobu z leštěného materiálu - pomník, rám, krycí deska
do 1 m2

400,00 Kč
220,00 Kč
prodejní cena

300,00 Kč
200,00 Kč
350,00 Kč
300,00 Kč
280,00 Kč

do 1,7 m

2

320,00 Kč

do 3,5 m

2

400,00 Kč

do 5 m

2

700,00 Kč
2

nad 5 m + hodinová sazba (koncová cena je stanovena individuálně podle
velikosti hrobového zařízení)
Následné umytí hrobu z leštěného materiálu - pomník, rám, krycí deska (pouze
po provedeném jednorázovém mytí, min 4x v roce)
do 1 m2

1 200,00 Kč

200,00 Kč

do 1,7 m

2

250,00 Kč

do 3,5 m

2

320,00 Kč

do 5 m

2

550,00 Kč
2

nad 5 m + hodinová sazba (koncová cena je stanovena individuálně podle
velikosti hrobového zařízení)
Jednorázové umytí hrobu z hrubého materiálu - pomník, rám, krycí deska
do 1 m2

1 100,00 Kč
320,00 Kč

do 1,7 m

2

400,00 Kč

do 3,5 m

2

600,00 Kč

do 5 m

2

900,00 Kč
2

nad 5 m + hodinová sazba (koncová cena je stanovena individuálně podle
velikosti hrobového zařízení)
Následné umytí hrobu z hrubého materiálu - pomník, rám, krycí deska (pouze
po provedeném jednorázovém mytí, min 4x v roce)
do 1 m2

1 500,00 Kč

280,00 Kč

do 1,7 m

2

350,00 Kč

do 3,5 m

2

550,00 Kč

do 5 m

2

850,00 Kč
2

nad 5 m + hodinová sazba (koncová cena je stanovena individuálně podle
velikosti hrobového zařízení)

1 400,00 Kč

Ostatní služby doplňkové činnosti
Poplatky za vývěskovou inzertní službu
Inzerce občanů – velikost A4, 1 ks, 1 týden
Inzerce občanů – velikost A4, 1 ks, 1 měsíc
Inzerce občanů – velikost A4, 1 ks, 1 rok
Inzerce komerční – velikost A5, 1 ks, 1 týden
Inzerce komerční – velikost A5, 1 ks, 1 měsíc
Inzerce komerční – velikost A5, 1 ks, 1 rok
Inzerce komerční – velikost A4, 1 ks, 1 týden
Inzerce komerční – velikost A4, 1 ks, 1 měsíc
Inzerce komerční – velikost A4, 1 ks, 1 rok
Komentované prohlídky v délce 90 minut pro skupinu max. 50 účastníků
Propůjčení speciální pohřební limuzíny včetně posádky, za každý i započatý den
Za každý ujetý km při přepravním úkonu propůjčení spec. pohřební limuzíny

50,00 Kč
100,00 Kč
600,00 Kč
200,00 Kč
400,00 Kč
2 500,00 Kč
400,00 Kč
600,00 Kč
4 000,00 Kč

2 000,00 Kč
12 100,00 Kč
34,00 Kč

