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Přílohy

-

Změna

21.12.2000

do

Nahrazeno

Lesy a parky Trutnov s.r.o.
CENÍK – POHŘEBNICTVÍ – ceny

s DPH

Schváleno RM dne 16.12.2019 usnesením č. 2019-…../25
Změny:
RM, usnesení č. 2002-1255/18 ze dne 29.10.2002
RM, usnesení č. 2003-1475/23 ze dne 15.12.2003
RM, usnesení č. 2005-1007/14 ze dne 25.07.2005
RM, usnesení č. 2007-1433/22 ze dne 10.12.2007
RM, usnesení č. 2010- 180/ 3 ze dne 15.02.2010
RM, usnesení č. 2011-1254/26 ze dne 05.12.2011

RM, usnesení č. 2012-1322/25 ze dne 20.12.2012
RM, usnesení č. 2014-1225/23 ze dne 22.12.2014
RM, usnesení č. 2016-1321/24 ze dne 19.12.2016
RM, usnesení č. 2017-1342/23 ze dne 18.12.2017
RM, usnesení č. 2019-1347/25 ze dne 16.12.2019

Městský hřbitov Trutnov
Nájem hrobových míst na 1 rok
Rodinný hrob (190 x 220 cm)
Jednohrob (80 x 220 cm)
Urnový hrob (80 x 80 cm)
Dětský hrob (80 x 120 cm)
Dětský hrob (80 x 150 cm)
Hrobka (1 m2)
Vsypové místo na rozptylové loučce

služby
(včetně 15% DPH)
341,-Kč
231,-Kč
187,-Kč
187,-Kč
187,-Kč
80,-Kč
99,-Kč

nájem
( 0% DPH)
37,-Kč
15,-Kč
5,-Kč
8,-Kč
10,-Kč
9,-Kč
1,-Kč

celkem
(včetně 15% DPH)
378,-Kč
246,-Kč
192,-Kč
195,-Kč
197,-Kč
89,-Kč
100,-Kč
celkem
(včetně 15% DPH)
143,-Kč

Nájem hrobových zařízení na 1 rok
Hrobka (1 m2)

Nájem:
1) Hrobové místo pro hrob se po pohřbení pozůstatků pronajímá minimálně na tlecí dobu (viz řád
pohřebiště článek VIII.). Pokud se nájemní smlouva prodlužuje po uplynutí tlecí doby, lze nájem
uzavřít na dobu od 2 do 10 let. V případě následného pohřbení pozůstatků musí být nájem
doplacen na stanovenou tlecí dobu. V případě uložení zpopelněných ostatků se nájem
prodlužovat nemusí.
2) Hrobové místo pro hrobku se po pohřbení pozůstatků pronajímá minimálně na dobu 20 let.
Pokud se nájemní smlouva prodlužuje po uplynutí této doby, lze nájem uzavřít na dobu od 2 do
10 let. V případě následného pohřbení pozůstatků musí být nájem doplacen na dobu 20 let.
V případě uložení zpopelněných ostatků se nájem prodlužovat nemusí.
3) Hrobové místo pro zpopelněné lidské ostatky se pronajímá na dobu od 2 do 10 let.
4) Vsypové místo na rozptylové loučce se pro zpopelněné lidské ostatky pronajímá na dobu 10 let.
Služby:
Úhrada služeb souvisejících s nájmem hrobu zahrnuje vodné, údržbu vodovodního řádu a
zapůjčení konvic; veřejné osvětlení včetně údržby; údržbu travnatých ploch, okrasné zeleně a
vzrostlých stromů; údržbu a čištění cest včetně zimní údržby; úklid odpadků včetně jejich odvozu
na skládku; údržbu oplocení a ostatního zařízení pohřebiště; zajišťování vrátní služby; vedení
evidence o hrobových místech, o uložení lidských ostatků a o jiných skutečnostech souvisejících
s provozováním veřejného pohřebiště; zveřejňování informací v místě na pohřebišti obvyklém.
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Další služby s DPH 15%
cena včetně DPH
Exhumace - vyzdvižení urny
220,- Kč
Exhumace (bez kopání a zahazování hrobu) - v době tlecí
4 400,- Kč
- po době tlecí s nutným povolením KHS 4 400,- Kč
- po době tlecí
1 000,- Kč
Kopání a zahazování hrobu s uložením zeminy u hrany hrobu
- pro uložení rakve o délce do 120 cm
2 800,-Kč
- pro uložení rakve o délce nad 120 cm do hloubky 1,5 m
3 600,-Kč
do hloubky 2,2 m
4 900,-Kč
- v zimním období při hloubce promrzlé země nad 20 cm
je účtován příplatek ve výši
25 %
- v pracovní dny po 14. hod. je účtován příplatek ve výši
25 %
- ve dnech pracovního volna je účtován příplatek ve výši
50 %
- přesun vykopané zeminy na dočasnou deponii a zpět
smluvní cena
Dekorace hrobu
110,-Kč
Uložení urny
220,-Kč
Manipulace s hrobovou deskou - urnový hrob
390,-Kč
- jednohrob, dvojhrob, hrobka
1 950,-Kč
- v pracovní dny po 14. hod. je účtován příplatek ve výši
25 %
- ve dnech pracovního volna je účtován příplatek ve výši
50 %
Vyčištění vnitřku hrobky
1 400,-Kč
Údržba hrobového místa celoroční
smluvní cena
Údržba hrobového místa jednorázová
smluvní cena
Likvidace nadměrného záboru (demontáž, odvoz, terénní úpravy)
smluvní cena
Likvidace hrobového zařízení (demontáž, odvoz, terénní úpravy)
- urnový hrob
1 350,-Kč
- jednohrob
1 950,-Kč
- rodinný hrob
2 684,-Kč
Úschova urny před obřadem nebo uložením do hrobu
Rozptyl a vsyp
Vsyp bez obřadu (1 urna)
Rozptyl bez obřadu (1 urna)
Obřad při vsypu a rozptylu (1 urna)
Vsyp a rozptyl mimo vypsané termíny obřadů (bez ceny obřadu)
Další služby s DPH 21%
Úhrada za vjezd na hřbitovy za účelem podnikání jednorázová
- automobilem do 2,5 t
- automobilem nad 2,5 t

200,-Kč/měsíc
380,-Kč
720,-Kč
250,-Kč
1 650,-Kč
cena včetně DPH
70,-Kč/den
130,-Kč/den

Úhrada za vjezd na hřbitovy za účelem podnikání roční
- automobilem do 2,5 t
- automobilem nad 2,5 t

1 200,-Kč/rok
2 400,-Kč/rok

Úhrada za umístění reklamy na vyhrazeném místě
- o velikosti 30 x 40 cm
- o velikosti 30 x 21 cm
- o velikosti 15 x 40 cm
- reklamní stojan typu „A“

1 600,-Kč/rok
850,-Kč/rok
850,-Kč/rok
2,- Kč/m2/den

Zábor při stavbě nebo opravě hrobového zařízení
(mimo pohřbu do země)
Zpoplatnění nadměrného záboru u hrobových zařízení

25,-Kč/m2/den
60,-Kč/m2/rok
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Úhrada za odpad vzniklý při stavebních úpravách hrobových míst
Úhrada za uložení hrobového zařízení - urnový hrob
- jednohrob
- rodinný hrob

110,- Kč
560,- Kč
1 120,- Kč
1 660,- Kč

Manipulační poplatek za neohlášené změny týkající se
hrobového místa zjištěné Správou hřbitova

150,-Kč

Nájem Smuteční obřadní síně
Cena za 1 obřad (1 hodina včetně přípravy a úklidu, délka samotného obřadu je stanovena
na 30 min.)

v pracovní dny
2 200,- Kč/obřad
v sobotu (po dohodě i v neděli)
3 200,- Kč/obřad
Cena za 1 zkrácený obřad (0,5 hodiny - včetně přípravy a úklidu, délka samotného obřadu je
stanovena na 15 min.) - možno využít i pro rozptyly a vsypy
v pracovní dny
1 100,- Kč/obřad
v sobotu (po dohodě i v neděli)
1 600,- Kč/obřad
Tato cena zahrnuje:
- poskytnutí Smuteční obřadní síně pro uspořádání obřadu
- vozíky pro umístění a manipulaci s rakvemi
- stojany pro věnce a květinovou výzdobu
- květinovou dekoraci pro stálou výzdobu
- ozvučovací zařízení
- jmenovku pro sestavení jména zemřelého
- poplatek za elektrickou energii
- poplatek za vodu
- poplatek za užití místnosti pro přípravu těl zemřelých
Poplatek za chladící zařízení
1 rakev s tělem zemřelého

220,-Kč/den

Poplatek za mrazící zařízení
1 rakev s tělem zemřelého

440,-Kč/den

Poplatek za užití místnosti pro přípravu těl bez využití Smuteční obřadní síně
(pouze v pracovní době)

250,-Kč/tělo

Poplatek za využití háků pro uchycení věnců stálé výzdoby (4 ks)

150,-Kč/měsíc

U poplatků za určité období (den, měsíc, rok), se započítává každé započaté období (den,
měsíc, rok).
U poplatků stanovených podle výměry se započítává každý započatý m2.
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Hřbitovy Horní Staré Město a Voletiny
Nájem hrobových míst na 1 rok
Rodinný hrob (190 x 220 cm)
Jednohrob (80 x 220 cm)
Urnový hrob (80 x 80 cm)
Dětský hrob (80 x 120 cm)
Dětský hrob (80 x 150 cm)
Hrobka (1 m2)

služby
(včetně 15% DPH)
286,-Kč
220,-Kč
176,-Kč
176,-Kč
176,-Kč
61,-Kč

nájem
celkem
(0% DPH) (včetně 15% DPH)
37,-Kč
323,-Kč
15,-Kč
235,-Kč
5,-Kč
181,-Kč
8,-Kč
184,-Kč
10,-Kč
186,-Kč
9,-Kč
70,-Kč
celkem
(včetně 15% DPH)
143,-Kč

Nájem hrobových zařízení na 1 rok
Hrobka (1 m2)

Nájem:
1) Hrobové místo pro hrob se po pohřbení pozůstatků pronajímá minimálně na tlecí dobu (viz řád
pohřebiště článek VIII.). Pokud se nájemní smlouva prodlužuje po uplynutí tlecí doby, lze nájem
uzavřít na dobu od 2 do 10 let. V případě následného pohřbení pozůstatků musí být nájem
doplacen na stanovenou tlecí dobu. V případě uložení zpopelněných ostatků se nájem
prodlužovat nemusí.
2) Hrobové místo pro hrobku se po pohřbení pozůstatků pronajímá minimálně na dobu 20 let.
Pokud se nájemní smlouva prodlužuje po uplynutí této doby, lze nájem uzavřít na dobu od 2 do
10 let. V případě následného pohřbení pozůstatků musí být nájem doplacen na dobu 20 let.
V případě uložení zpopelněných ostatků se nájem prodlužovat nemusí.
3) Hrobové místo pro zpopelněné lidské ostatky se pronajímá na dobu od 2 do 10 let.
4) Vsypové místo na rozptylové loučce se pro zpopelněné lidské ostatky pronajímá na dobu 10 let.
Služby:
Úhrada služeb souvisejících s nájmem hrobu zahrnuje vodné, údržbu vodovodního řádu a
zapůjčení konvic; údržbu travnatých ploch, okrasné zeleně a vzrostlých stromů; údržbu a čištění
cest včetně zimní údržby; úklid odpadků včetně jejich odvozu na skládku; údržbu oplocení a
ostatního zařízení pohřebiště; zajišťování vrátní služby (Voletiny); vedení evidence o hrobových
místech, o uložení lidských ostatků a o jiných skutečnostech souvisejících s provozováním
veřejného pohřebiště; zveřejňování informací v místě na pohřebišti obvyklém.
Další služby s DPH 15%
cena včetně DPH
Exhumace - vyzdvižení urny
220,- Kč
Exhumace (bez kopání a zahazování hrobu) - v době tlecí
4 400,- Kč
- po době tlecí s nutným povolením KHS 4 400,- Kč
- po době tlecí
1 000,- Kč
Kopání a zahazování hrobu s uložením zeminy u hrany hrobu
- pro uložení rakve o délce do 120 cm
2 800,-Kč
- pro uložení rakve o délce nad 120 cm do hloubky 1,5 m
3 600,-Kč
do hloubky 2,2 m
4 900,-Kč
- v zimním období při hloubce promrzlé země nad 20 cm
je účtován příplatek ve výši
25 %
- v pracovní dny po 14. hod. je účtován příplatek ve výši
25 %
- ve dnech pracovního volna je účtován příplatek ve výši
50 %
- přesun vykopané zeminy na dočasnou deponii a zpět
smluvní cena
Dekorace hrobu
110,-Kč
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Uložení urny
Manipulace s hrobovou deskou - urnový hrob
- jednohrob, dvojhrob, hrobka
- v pracovní dny po 14. hod. je účtován příplatek ve výši
- ve dnech pracovního volna je účtován příplatek ve výši
Vyčištění vnitřku hrobky
Údržba hrobového místa celoroční
Údržba hrobového místa jednorázová
Likvidace nadměrného záboru (demontáž, odvoz, terénní úpravy)
Likvidace hrobového zařízení (demontáž, odvoz, terénní úpravy)
- urnový hrob
- jednohrob
- rodinný hrob
Úschova urny před obřadem nebo uložením do hrobu
Další služby s DPH 21%
Úhrada za umístění reklamy na vyhrazeném místě
- o velikosti 30 x 40 cm
- o velikosti 30 x 21 cm
- o velikosti 15 x 40 cm
- reklamní stojan typu „A“
Zábor při stavbě nebo opravě hrobového zařízení
(mimo pohřbu do země)
Zpoplatnění nadměrného záboru u hrobových zařízení
Úhrada za odpad vzniklý při stavebních úpravách hrobových míst
Úhrada za uložení hrobového zařízení - urnový hrob
- jednohrob
- rodinný hrob
Manipulační poplatek za neohlášené změny týkající se
hrobového místa zjištěné Správou hřbitova

220,-Kč
390,-Kč
1 950,-Kč
25 %
50 %
1 400,-Kč
smluvní cena
smluvní cena
smluvní cena
1 350,-Kč
1 950,-Kč
2 684,-Kč
200,-Kč/měsíc
cena včetně DPH
1 600,-Kč/rok
850,-Kč/rok
850,-Kč/rok
2,- Kč/m2/den
25,-Kč/m2/den
60,-Kč/m2/rok
110,- Kč
560,- Kč
1 120,- Kč
1 660,- Kč
150,-Kč

U poplatků za určité období (den, měsíc, rok), se započítává každé započaté období (den, měsíc,
rok).
U poplatků stanovených podle výměry se započítává každý započatý m2.
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Hřbitovy Babí, Bohuslavice, Libeč, Lhota

Nájem hrobových míst na 1 rok
Rodinný hrob (190 x 220 cm)
Jednohrob (80 x 220 cm)
Urnový hrob (80 x 80 cm)
Dětský hrob (80 x 120 cm)
Dětský hrob (80 x 150 cm)
Kolumbárium (70 x 30 cm)
Hrobka (1 m2)

služby
(včetně 15% DPH)
264,-Kč
209,-Kč
154,-Kč
154,-Kč
154,-Kč
154,-Kč
60,-Kč

nájem
celkem
( 0% DPH) (včetně 15% DPH)
37,-Kč
301,-Kč
15,-Kč
224,-Kč
5,-Kč
159,-Kč
8,-Kč
162,-Kč
10,-Kč
164,-Kč
1,-Kč
155,-Kč
9,-Kč
69,-Kč
celkem
(včetně 15% DPH)
143,-Kč

Nájem hrobových zařízení na 1 rok
Hrobka (1 m2)

Nájem:
1) Hrobové místo pro hrob se po pohřbení pozůstatků pronajímá minimálně na tlecí dobu (viz řád
pohřebiště článek VIII.). Pokud se nájemní smlouva prodlužuje po uplynutí tlecí doby, lze nájem
uzavřít na dobu od 2 do 10 let. V případě následného pohřbení pozůstatků musí být nájem
doplacen na stanovenou tlecí dobu. V případě uložení zpopelněných ostatků se nájem
prodlužovat nemusí.
2) Hrobové místo pro hrobku se po pohřbení pozůstatků pronajímá minimálně na dobu 20 let.
Pokud se nájemní smlouva prodlužuje po uplynutí této doby, lze nájem uzavřít na dobu od 2 do
10 let. V případě následného pohřbení pozůstatků musí být nájem doplacen na dobu 20 let.
V případě uložení zpopelněných ostatků se nájem prodlužovat nemusí.
3) Hrobové místo pro zpopelněné lidské ostatky se pronajímá na dobu od 2 do 10 let.
4) Vsypové místo na rozptylové loučce se pro zpopelněné lidské ostatky pronajímá na dobu 10 let.
Služby:
Úhrada služeb souvisejících s nájmem hrobu zahrnuje údržbu travnatých ploch, okrasné zeleně a
vzrostlých stromů; úklid odpadků včetně jejich odvozu na skládku; údržbu oplocení a ostatního
zařízení pohřebiště; vedení evidence o hrobových místech, o uložení lidských ostatků a o jiných
skutečnostech souvisejících s provozováním veřejného pohřebiště; zveřejňování informací v místě
na pohřebišti obvyklém.
Další služby s DPH 15%
cena včetně DPH
Exhumace - vyzdvižení urny
220,- Kč
Exhumace (bez kopání a zahazování hrobu) - v době tlecí
4 400,- Kč
- po době tlecí s nutným povolením KHS 4 400,- Kč
- po době tlecí
1 000,- Kč
Kopání a zahazování hrobu s uložením zeminy u hrany hrobu
- pro uložení rakve o délce do 120 cm
2 800,-Kč
- pro uložení rakve o délce nad 120 cm do hloubky 1,5 m
3 600,-Kč
do hloubky 2,2 m
4 900,-Kč
- v zimním období při hloubce promrzlé země nad 20 cm
je účtován příplatek ve výši
25 %
- v pracovní dny po 14. hod. je účtován příplatek ve výši
25 %
- ve dnech pracovního volna je účtován příplatek ve výši
50 %
- přesun vykopané zeminy na dočasnou deponii a zpět
smluvní cena
Dekorace hrobu
110,-Kč
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Uložení urny
Manipulace s hrobovou deskou - urnový hrob
- jednohrob, dvojhrob, hrobka
- v pracovní dny po 14. hod. je účtován příplatek ve výši
- ve dnech pracovního volna je účtován příplatek ve výši
Vyčištění vnitřku hrobky
Údržba hrobového místa celoroční
Údržba hrobového místa jednorázová
Likvidace nadměrného záboru (demontáž, odvoz, terénní úpravy)
Likvidace hrobového zařízení (demontáž, odvoz, terénní úpravy)
- urnový hrob
- jednohrob
- rodinný hrob
Úschova urny před obřadem nebo uložením do hrobu

220,-Kč
390,-Kč
1 950,-Kč
25 %
50 %
1 400,-Kč
smluvní cena
smluvní cena
smluvní cena
1 350,-Kč
1 950,-Kč
2 684,-Kč
200,-Kč/měsíc
cena včetně DPH

Další služby s DPH 21%
Úhrada za umístění reklamy na vyhrazeném místě
- o velikosti 30 x 40 cm
- o velikosti 30 x 21 cm
- o velikosti 15 x 40 cm
- reklamní stojan typu „A“

1 600,-Kč/rok
850,-Kč/rok
850,-Kč/rok
2,- Kč/m2/den

Zábor při stavbě nebo opravě hrobového zařízení
(mimo pohřbu do země)
Zpoplatnění nadměrného záboru u hrobových zařízení

25,-Kč/m2/den
60,-Kč/m2/rok

Úhrada za odpad vzniklý při stavebních úpravách hrobových míst
Úhrada za uložení hrobového zařízení - urnový hrob
- jednohrob
- rodinný hrob

110,- Kč
560,- Kč
1 120,- Kč
1 660,- Kč

Manipulační poplatek za neohlášené změny týkající se
hrobového místa zjištěné Správou hřbitova

150,-Kč

U poplatků za určité období (den, měsíc, rok), se započítává každé započaté období (den,
měsíc, rok).
U poplatků stanovených podle výměry se započítává každý započatý m2.
Tento ceník nabývá účinnosti dnem 01.01.2020
V Trutnově dne 18.12.2019

Ing. Jaroslav Semerák v.r.
jednatel
Lesy a parky Trutnov s.r.o.
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