
  Ceník hřbitovních prací - služeb zajišťovaných správcem pohřebiště 

 

 Pol. č.    Služba  Cena bez 

DPH 

[Kč] 

DPH 

 15 % 

[Kč] 

Celková 

cena 

[Kč] 

1      Nájem hrobového místa 

1.1 Nájemné z pozemku pro hrobová místa dle platného Výměru MF  

č. 01/2020 [za m2/rok] 
  

- 

 

- 

 

33 

2     Nájem urnové schránky 

2.1 Nájem urnové schránky v kolumbáriu [za rok]  - - 40 

2.2 Nájem dvojité urnové schránky v kolumbáriu [za rok]  - - 80 

2.3 Nájem urnové schránky na zdi krematoria [za rok]  - - 40 

3     Cena za služby s nájmem spojené 

3.1 Služby spojené s pronájmem hrobového místa dle platného 

nařízení  města Nymburk [za m2/rok] 
  

- 

 

- 

 

55 

3.2  Služby spojené s pronájmem urnové schránky[za rok]  - - 55 

4     Hřbitovní práce 

4.1 Kopání hrobu do šířky 1m,délky 2,2m a hl. 1,8m    4 640 

4.2 Kopání hrobu do šířky 1m,délky 2,2m a hl. 2,2m    4 930 

4.3 Kopání hrobu ve zmrzlé půdě a při poklesu teplot pod 0ºC +20% ceny z položky 4.1 a 4.2   

4.4 Dekorace hrobu suknem  1 450 217,50 1 668 

4.5 Úprava hrobu po pohřbu (mimo zasypání)  145 21,75 167 

4.6 Exhumace ostatků z hrobu nebo hrobky po uplynutí tlecí doby 

(bez kopání a kamenických prací) 

   2 000 

4.7 Exhumace ostatků z hrobu nebo hrobky před uplynutím tlecí 

doby (bez kopání a kamenických prací) 

   5 000 

4.8 Rozptyl lidských ostatků na rozptylové louce [cena za jednu 

urnu] 

 600 90,00 690 

4.9 Uložení (vyjmutí) urny s lidskými ostatky (bez kopání a 

kamenických prací) 

 50 7,50 58 

4.10 Uložení urny s lidskýmo ostatky do země (vykopáním nebo 

použitím osazených urnových dvířek v zemi) 

 290 43,50 334 

4.11 Úprava plochy po vložení urny do země  70 10,50 81 

4.12 Osazení rámu hrobu [za 1bm]  290 43,50 334 

4.13 Osazení krycí desky do 0,5 m2  290 43,50 334 

4.14 Osazení krycí desky do 1 m2  580 87,00 667 

4.15 Osazení krycí desky do 2,5 m2  870 130,50 1 001 

4.16 Demontáž dílů hrobového zařízení 70% z ceny osazení 4.12 - 4.15 

      

Účinnost: Ceník je platný od 1. září 2020 

 

Ceník projednala Rada města Nymburka dne 22.7.2020  a schválila usnesením č.316/2020. 

 


