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NÁZEV: 
 

Ceník pohřebních služeb 
 

 

ANOTACE: 
Aktualizace Ceníku H pohřebních služeb poskytovaných na pohřebištích města Žďár nad 
Sázavou. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje Ceník H hřbitovních služeb dle přílohy tohoto materiálu, s 
platností od 1.12.2020. 
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Příloha č. 1 – Návrh Ceník H 
 
Popis 
V rámci správy městských pohřebišť je v přípravě elektronický objednávkový systém pohřebních 
služeb a nájmů obřadní síně a prostor využívaných při smutečních obřadech na Zelené hoře 
pohřebním službám. S tím souvisí i změna v režimu zajištění smuteční hudby v obřadní síni -  
výběr hudby budou zajišťovat pohřební služby a město k tomu účelu pronajme prostřednictvím 
správce pohřebišť prostory s vybavením a varhany.  
Ceník H je upraven tak, aby služby, které zajišťuje správce pohřebišť a případně pohřební služba 
v prostorách městských pohřebišť na základě jejich smluv s třetími osobami (vždy však se 
souhlasem správce pohřebiště) byly věcí dohody mezi uvedenými smluvními stranami a řídily se i 
v případě správce pohřebišť města platnými předpisy vč. předepsané regulace cen (v souladu 
především s platným zákonem o pohřebnictví, daňovými předpisy a cenovými předpisy).  
Aktualizace Ceníku H musí být před uvedením do platnosti odsouhlasena provozovatelem 
(městem) dle smlouvy na správu pohřebišť. Radě města je tedy k projednání předložen návrh 
aktualizace uvedeného ceníku.  
Ceny v nové struktuře jsou navrženy ve výši dle stávajícího ceníku s tím, že: 
- Cena za pronájem obřadní síně je členěna za každou započatou hodinu užívání prostor. 
- Cena za pronájem chladírny je nově přepočtena místo paušálu za jedno užití v délce 1 až 7 

dnů na cenu za každý započatý den užití chladírny. 
- Cena zajištění hudby je upřesněna na pronájem prostor s městským vybavením. 
- Další pohřební činnosti (výkopové práce související s pohřbením a exhumací, pohřbívání 

lidských pozůstatků a lidských ostatků do hrobů nebo hrobek, provádění exhumací, ukládání, 
rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků, apod.) musí být jejich poskytovatelem 
(správcem pohřebišť) oceněny v souladu s platnou legislativou včetně cenové regulace. 
(Obdobně je dle platné legislativy povinna nabízet ceny za stejné služby i jakákoliv pohřební 
služba, která však není vázána městským Ceníkem H).  

Uvedené změny ceníku H nemají další dopady do platné smlouvy na správu pohřebišť. Správce 
bude po schválení aktuálního ceníku informován a seznámen s platnou verzí. Planost ceníku je 
navrhována od 1.12.2020.  
 
Dopad do rozpočtu města 
-- 
 
Geneze případu 
--- 
 
Návrh řešení 
Viz popis a návrh usnesení 
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání ukládá zadat aktualizaci – kalkulaci cen v nově navržené struktuře 
odborné osobě.  
 
Doporučení předkladatele 
Schválit dle návrhu usnesení. 
 
Stanoviska  
Návrh ceníku konzultován se správcem pohřebišť. 



Ceník služeb – hřbitovních činností platný od 1.12.2020 1,15
Kč bez DPH Kč s DPH 15 %

1. Pronájem smuteční obřadní síně na Zelené Hoře
všední den za obřad v síni max 1 hodina  a za každou další započatou hodinu 1 000,00 1 150,00
sobota za obřad v síni max 1 hodina  a za každou další započatou hodinu 2 500,00 2 875,00
neděle a svátek za obřad v síni max 1 hodina  a za každou další započatou hodinu 3 000,00 3 450,00

2. Pronájem chladírny za každý započatý den (nejdéle 7. den po úmrtí) 195,00 224,25

3. Použití místnosti pro reprodukovanou hudbu s městským vybavením 500,00 575,00
příplatek za pronájem el. varhan 70,00 80,50

 

4.  Cenu za další pohřební služby poskytované správcem městkých pohřebišť na území městských pohřebišť je povinen správce stanovit v 
souladu především s platným zákonem o pohřebnictví, daňovými předpisy a cenovými předpisy. 
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