Ceník pohřebních a souvisejících služeb
Ceny jsou platné pro od 1.1.2017 a jsou uváděny v Kč bez DPH, ceny s DPH platí k právnímu
stavu listopad 2016.*
Hrobová místa**– ceny za nájem hrobových míst a služby související s hrobovým místem
Ceny služeb spojených s
nájmem***
Specifikace služby
Nájemné
Celkem
bez DPH
včetně DPH
2
Místo pro hrob 2m na 10 let
300,00
3 652,17
4 200,00
4 500,00
Místo pro dvoj-hrob na 10 let
Místo pro troj-hrob na 10 let

600,00

7 304,35

8 400,00

9 000,00

900,00

10 956,52

12 600,00

13 500,00

Místo pro uložení urny 10 let

150,00

1 826,09

2 100,00

2 250,00

6 139,13

7 060,00

7 960,00

1 200,00

8 191,30

9 420,00

10 620,00

1 500,00

10 234,78

11 770,00

13 270,00

Místo pro hrobku (cena za každý započatý m2)
- místo pro hrobku na 30 let
900,00
- místo pro hrobku na 40 let
- místo pro hrobku na 50 let
Pohřební služby – práce hrobníka

Cena za poskytované služby

Specifikace služby

bez DPH
včetně DPH
Výkop hrobu k pohřbu vč. dekorace, záhozu hrobu, úpravy zeminy a ozdobení hrobu
věnci a květinami.
- délka hrobu do 110 cm
2 947,83
3 390,00
- délka hrobu do 160 cm
5 486,96
6 310,00
- délka hrobu nad 160 cm

8 617,39

9 910,00

Odklízení věnců a květin, opětovné urovnání a doplnění
zeminy na hrob

591,30

680,00

Ukládání a vyzvedávání uren

182,61

210,00

Další nespecifikované práce (za každou započatou
hodinu)

321,74

370,00
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Pohřební služby – ostatní
Cena za poskytované služby
bez DPH
včetně DPH

Specifikace služby
Prozatímní úschovna urny
- za každý započatý měsíc do doby 6 měsíců
- za každý další započatý měsíc po uplynutí doby 6 měsíců

34,78
69,57

40,00
80,00

V souladu s usnesením rady městského obvodu č. 510/11/2016 ze dne 21.11.2016.
V Liberci dne 7.12.2016

Lukáš Pohanka v.r.
starosta

* Sazba DPH u pohřebních a souvisejících služeb vychází z předpokladu, že se nejedná o veřejnou službu (dle
dikce zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nýbrž pouze o službu ve veřejném zájmu
dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění.
** Při dalším uložení ostatků do téhož hrobu musí být adekvátně prodloužena doba nájmu hrobového místa
minimálně na stanovenou tlecí dobu 10 let (vyžaduje-li to zákon). Hrobová místa mohou být z důvodů hodných
zvláštního zřetele (zejm. sociální důvody) pronajata i na kratší dobu (za podmínky dodržení minimální tlecí doby),
a to minimálně na dobu 1 kalendářního roku za poměrnou cenu dle schváleného ceníku.
*** Ceny služeb spojených s nájmem zahrnují poměrné náklady provozovatele hřbitova.
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