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Správa hřbitovů a krematoria města Plzně, 
příspěvková organizace 
 
IČ: 40523942 
Rokycanská 125, Plzeň 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceník prací a služeb hřbitovních a kremačních 
platný od 1.1.2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Počet listů:   10  
        Počet položek: 73 
        Výtisk č.:  1 
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Číslo Položka cena v 
Kč 

cena v Kč 

kód bez 
DPH 

vč. DPH (15%) 

  Obřad ve  Velké obřadní síni - 1 obřad     
1 Cena zahrnuje poskytnutí síně  na dobu do 1 hodiny a náklady 

na energie (bez ostatních služeb). 
1 529 1 758 

0001     
        

  Obřad v kapli – 1 obřad     
2 Cena zahrnuje poskytnutí kaple na dobu do 1 hodiny a 

náklady na energie (bez ostatních služeb). 
1 529 1 758 

0002     
        
  Mše v kapli     
3 Cena zahrnuje poskytnutí  kaple na dobu do 2 hodin a 

náklady na energie (bez ostatních služeb). 
3 058 3 516 

0003     
  Vystavení zesnulého     
4 Cena zahrnuje vystavení těla zesnulého. 273 314 

0004       
  Účast řečníka     
5 Cena zahrnuje sepsání textu a projev řečníka SHaK. 273 314 

0005       
  Vedení obřadu     
6 Cena zahrnuje veškerou činnost obřadníka -  od projednání 

průběhu obřadu s pozůstalými až po realizaci objednaných 
služeb.Vedení obřadu se týká všech obřadů - v síních i ve 
venkovním prostředí (při ukládání do země). 

273 314 
0006     

      
  Stuha včetně nápisu (ks)     
7 Cena zahrnuje projednání textu, dodávku a aranžování stuh 

na smuteční dekorace. 
120 138 

0007       
        
  Květinová vazba – stálá     
8 Cena zahrnuje velký věnec, dva malé věnce a kytici na rakev. 1 856 2 134 

0008       
  Sepsání objednávky pohřbu     
9 Objednávka  obsahuje administrativní práce. 0 0 

0033       
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  Výbava do rakve     
10 Jedná se o podušku a příkrov.                            502 577 

0034       
        
  Uložení zemřelého do rakve      

11 Zahrnuje manipulační práce pracovníků Pohřební služby 
SHaK města Plzně (dále jen PS).           

370 425 

0035       
  Oblečení zemřelého     

12 Je fakturováno, pokud nebyla tato práce provedena 
pozůstalými či pracovníky nemocnice.                                    

370 425 
0036     

  Převozní administrativa     
13 Zahrnuje vyřízení  potřebných dokladů pro převoz zesnulého 

do krematoria SHaK města Plzně (ohledací list). 
273 314 

0037     
  Převoz po Plzni - pevná sazba                                    

14 Jde o dovoz zesnulých z místa úmrtí v Plzni do krematoria 
SHaK města Plzně. 

600 690 
0038     

  Převoz mimo Plzeň - za 1 km     
15 Jde o převoz zesnulých z místa úmrtí mimo Plzeň do 

krematoria SHaK města Plzně. 
16 18 

0039       
        
  Čekání - za ukončených 15 minut     

16 Jde o dobu čekání vozidla PS SHaK města Plzně v době 
konání obřadů mimo areál ÚH (např. v kostele či venkovském 
hřbitově).            

93 107 
0040     

  Manipulace s rakví - za 1 úkon     
17 Cena 1 úkonu zahrnuje naložení rakve s jedním zesnulým 

v místě úmrtí a vyložení rakve v krematoriu SHaK města 
Plzně. Případné další naložení rakve a její opětné vyložení 
(např. pro obřad v kostele), je počítáno za nový úkon. 

470 540 
0041     

      
  Holení zesnulého                                        

18   250 287 
0042       
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  Vyřízení úmrtního listu                            
19 273 314 

0043     
  Rubáš     

20 Jde o úřední oděv zesnulých, používaný pro převoz i 
zpopelnění  zesnulých, u kterých nebylo ze strany pozůstalých 
zajištěno oblečení zesnulého (používá se např. u neznámých 
utonulých apod.). 

382 439 
0044     

      
  Zpopelnění zesnulého     

21 Cena zahrnuje zpopelnění, úpravu popela a štítek 
s označením. Cena nezahrnuje úřední schránku – urnu. 

1 945 2 236 
0049     

  Zpopelnění zesnulého - dítě do 10 let     
22 Ostatní jako u položky 21,  cena snížena o kratší dobu 

kremace. 
1 144 1 315 

0050       
  Zpopelnění amputátů a novorozenců     

23 Cena zahrnuje zpopelnění jedné rakve s výše uvedeným 
obsahem. 

1 945 2 236 

0051       
  Zpopelnění – exhumace     

24 Cena zahrnuje zpopelnění jedné rakve s vloženými ostatky. 1 945 2 236 
0052       

  Úřední schránka - urna     
25 218 250 

0053     
  Úschova urny - do 1 měsíce       

26 Jde o úschovu urny ve výdejně SHaK města Plzně od data 
provedené kremace. 

22 25 

0054       
  Úschova urny - každý další i započatý měsíc.       

27 Jde o další úschovu překračující dobu uvedenou v položce 26. 109 125 
0055       

  Odeslání urny k uložení do jiné obce       
28 Cena zahrnuje poštovné, balné a vyřízení potřebné 

administrativy. 
425 488 

0056       
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  Uložení zesnulého v chladicím zařízení – obřad-chlazení 
do +2° C   Cena zahrnuje uložení zesnulého v chladicím 
zařízení za jeden den (u pohřbů s obřadem). 

    
29 229 263 

0057     
  Uložení zesnulého v chladicím zařízení – obřad-chlazení 

do –18° C    
    

30 Cena zahrnuje uložení zesnulého v chladicím zařízení za jeden 
den (u pohřbů s obřadem). 

572 657 

0047       
  Uložení zesnulého v chladicím zařízení - paušál –     

31  do + 2° C 343 394 
0058 Cena zahrnuje pevnou sazbu za uložení zesnulého v chladicím 

zařízení od dovozu do krematoria SHaK města Plzně do doby 
zpopelnění (u pohřbů bez obřadu). 

    
      
      
  Uložení zesnulého v chladicím zařízení - paušál –     

32 do –18° C 686 788 
0048 Cena zahrnuje pevnou sazbu za uložení zesnulého v chladicím 

zařízení od dovozu do krematoria SHaK města Plzně do doby 
zpopelnění (u pohřbů bez obřadu). 

    
      
      
  Uložení urny do země     

33 Cena zahrnuje výkop pro uložení jedné urny, vlastní uložení a 
následnou úpravu hrobového místa pracovníky SHaK města 
Plzně 

370 425 
0059     

      
  Vyjmutí urny ze země     

34 Cena zahrnuje vyhledání místa uložení urny, vlastní vyjmutí a 
následnou úpravu hrobového místa pracovníky SHaK města 
Plzně (bez kamenických prací). 

370 425 
0060     

  Manipulace s urnou - kolumbárium     
35 Cena zahrnuje ukládání i vyjímání jedné urny v kolumbáriu, 

urnovém  sklípku nebo skříňkách  na hrobech. 
92 105 

0061     
  Dodatečná úprava popelu     

36 Jedná se o úpravu starého popelu s velkým podílem kusových 
ostatků - především pro provedení rozptylu a vsypu. 
Technologie nového krematoria automaticky upraví popel do 
požadované kvality. 

218 250 
0062     

      
  Přeložení popelu do nové schránky     

37 Cena zahrnuje pouze práci, nikoli novou schránku. 218 250 
0063       
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  Uložení popelu do společného pohřebiště     
38 Jednorázová cena zahrnuje uložení popelu do společného 

pohřebiště a trvalou údržbu místa.             
1 310 1 506 

0064       
  Vsyp popelu na palouček                                

39 Jednorázová cena zahrnuje účast obřadníka, vyhloubení místa 
pro uložení popelu, provedení vlastního vsypu a trvalou 
údržbu místa. 

1 638 1 883 
0065     

  Provedení rozptylu na palouček       
40 Jednorázová cena zahrnuje účast obřadníka,provedení 

rozptylu popelu na palouček a trvalou údržbu rozptylového 
paloučku. 

1 310 1 506 
0066     

  Převoz z ÚH na ostatní hřbitovy SHaK města Plzně     
41 Cena zahrnuje převoz zesnulého z chladicího zařízení 

krematoria ÚH na ostatní hřbitovy SHaK města Plzně při 
pohřbech do země. 

382 439 
0068     

  Výkop hrobu – dospělý       
42 Cena zahrnuje výkop a zasypání  hrobu bez ohledu na roční 

období (bez kamenických prací).Výkop hrobu je zdaněn 
základní sazbou DPH  

4 150 5 021 
0069     

  Výkop hrobu - dítě - dtto viz. položka 42.      
43 Výkop hrobu je zdaněn základní sazbou DPH  2 402 2 906 

0070       
        
  Spouštění do hrobu - 1 pracovník       

44 Cena zahrnuje práci (a dozor) jednoho pracovníka SHaK 
města Plzně při spouštění rakve do hrobu. 

185 212 
0071     

  Uložení rakve do hrobky                     
45 Cena zahrnuje přepravu rakve z místa pohřbu (síň, kaple) ke 

hrobce a vlastní spouštění a uložení rakve v hrobce (bez 
kamenických prací). Není fakturováno při spouštění rakve 
pozůstalými, nebo cizí PS. 

1 310 1 506 
0073     

      
  Přesun rakve v hrobce - včetně úklidu               

46 Cena zahrnuje přesun rakví před ukládáním další rakve a 
běžný úklid. 

1 201 1 381 

0074       
  Vyčištění hrobky po exhumaci                  

47 Cena zahrnuje kompletní vyčištění hrobky včetně vybílení 
stěn. 

2 184 2 511 

0075       
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  Likvidace nespalitelné rakve po exhumaci     
48 Cena zahrnuje likvidaci kovové rakve.            1 310 1 506 

0076       
  Exhumace - v tlecí době     

49 Cena zahrnuje manipulaci s ostatky, základní rakev, pracovní 
oděvy hrobníků (nutné zlikvidovat).Cena nezahrnuje 
zpopelnění a výkop a zasypání hrobu.Tento druh exhumace 
musí být úředně povolen!    

13 322 15 320 
0077     

      
  Výkop hrobu položka č. 42     

  Exhumace - po tlecí době - nezetlelé ostatky     
50 Cena zahrnuje manipulaci s ostatky a základní rakev.Cena 

nezahrnuje zpopelnění a výkop a zasypání  hrobu. 
4 586 5 273 

0078     
  Výkop hrobu položka č. 42     

  Exhumace - po tlecí době -  zetlelé ostatky     
51 Cena zahrnuje manipulaci s ostatky a základní rakev.Cena 

nezahrnuje zpopelnění a výkop a zasypání  hrobu. 
2 402 2 762 

0079     
  Výkop hrobu položka č. 42.     

  Hrobka - Arkády       
52 Cena zahrnuje poplatky za služby spojené s pronájmem 

hrobového místa 
2 184 2 184 

0086     osvobozeno od 
DPH 

  Hrobka - paušál na 1 rok       
53 Cena zahrnuje poplatky za služby spojené s pronájmem 

hrobového místa 
394 394 

0081     osvobozeno od 
DPH 

  Kostrový hrob – paušál na 1 rok       
54 Cena zahrnuje poplatky za služby spojené s pronájmem 

hrobového místa 
394 394 

0080     osvobozeno od 
DPH 

  Urnový hrob - paušál na 1 rok      
55 Cena zahrnuje poplatky za služby spojené s pronájmem 

hrobového místa 394 
394 

0082   

  
osvobozeno od 

DPH 
  Poplatek za plochu 1 m2                          

56 Cena stanovena dle Cenového věstníku  pro město Plzeň.     15 15 
0083   

  
osvobozeno od 

DPH 
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  Kolumbární schránka      
57 Cena zahrnuje poplatky za služby spojené s pronájmem 

hrobového místa 546 
546 

0084  

  
osvobozeno od 

DPH 
  Evidence uložené urny     

58 Cena zahrnuje zapsání pozice ukládané (i vyjímané) urny na 
hrobovou kartu, do knihy Indexu a do knihy Matriky.               68 

 
78 

0087   

    
  Vydání povolení k úpravě hrobového místa     

59 Cena zahrnuje vyměření místa na stavbu pomníku, zapsání na 
hrobovou kartu a povolení vjezdu do hřbitova pro držitele 
povolení.     273 

 
314 

0088   

    
  Vyřízení upomínky, běžné matrikové úkony     

60 U upomínek zahrnuje cena náklady na jejich vypravení a 
zavedení karty do zvláštní evidence.Běžné matrikové úkony 
zahrnují vyhledání požadovaných údajů žadatelem 
v matrikách (včetně archivu). Zejména se jedná o dohledávání 
příbuzenských vztahů, vyhledávání hrobů apod. 

136 
 

156 
0089     
  

    
  Zrušení hrobu                                                   

61 Cena zahrnuje přeřazení hrobové karty do zvláštní evidence, 
vyřízení administrativy (sepsání smlouvy o zrušení). 

136 156 
0090 

    
  Převod užívacího práva     

62 Cena zahrnuje sepsání předávacího protokolu mezi starým a 
novým držitelem (včetně ověřování totožnosti) a 
administrativní práce v evidenci hrobových míst. 

136 156 
0091 

    
  Rytí nápisů na urnu - pohledová strana     

63 Cena zahrnuje rytí jména a životních dat zesnulého. 295 339 
0099       
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  Hodinová sazba manuálních pracovníků                       
64 Sazba se používá pro práce nezahrnuté v tomto ceníku. Cena 

nezahrnuje materiálové náklady. 
185 212 

0100     

  Hodinová sazba administrativních pracovníků              
65 Položka se používá pro práce nezahrnuté v tomto ceníku - 

pouze při speciálních požadavcích, zejména při vyhledávání 
v matrikách ve větším rozsahu (nad 2 zápisy). 

273 314 
0101     

  Vyřízení zakázky (mimo pohřbů PS SHaK)               
66 Mimopaušálová položka, netýká se položek  č.68 až72.Týká se 

zejména objednávek cizích PS na provedení kremace, obřadů 
apod. Obsahuje také provedení fakturace. 

135 155 
0104     

  Mimořádné zpopelnění prováděné mimo základní 
pracovní dobu  

    

67 Tato zpopelnění jsou prováděna z kapacitních důvodů 
zejména  mimo základní pracovní dobu (v So, Ne, svátky). 
Cena zohledňuje vysoké provozní náklady především na 
spuštění pece (předehřev) a platy zaměstnanců a související 
100% přirážky 

6 224 7 157 
0105     

  

    

  Paušální služby - provádí SHaK     

  Pohřeb bez obřadu     
68 Cena zahrnuje administrativní úkony, manipulaci se 

zesnulým, úpravu, základní rakev se základní výbavou, dovoz 
zesnulého ze vzdálenosti do 30 km, chlazení, zpopelnění, 
úřední schránku - urnu, tisk oznámení do 50 ks, vyřízení 
úmrtního listu. 

7 665 8 814 
0012     

  Vystavení – zpopelnění     
69 Cena zahrnuje administrativní úkony, manipulaci se 

zesnulým, úpravu,základní  rakev se základní výbavou, dovoz 
zesnulého ze vzdálenosti do 30 km, chlazení, vystavení 
zesnulého, účast obřadníka,  zpopelnění, úřední schránku - 
urnu, tisk oznámení do 50 ks, vyřízení úmrtního listu. 

8 085 9 297 
0011     

  
    

  Velký obřad - zpopelnění      
70 Cena zahrnuje administrativní úkony, manipulaci se 

zesnulým, úpravu, základní rakev se základní výbavou, dovoz 
zesnulého ze vzdálenosti do 30 km, chlazení, vystavení 
zesnulého, provedení obřadu ve Velké obřadní síni nebo 
v Kapli, stálou vazbu, účast obřadníka, reprodukovanou 
hudba, zpopelnění, úřední schránku - urnu, tisk oznámení do 
50 ks, vyřízení úmrtního listu. 

11 235 12 920 
0015     
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  Velký obřad - do země      
71 Cena zahrnuje administrativní úkony, manipulaci se 

zesnulým, úpravu, základní rakev se základní  výbavou, dovoz 
zesnulého ze vzdálenosti do 30 km, chlazení,  

9 135 10 505 

0013 vystavení zesnulého, účast obřadníka, provedení obřadu ve 
Velké obřadní síni nebo v Kapli, stálou vazbu, uložení rakve 
do hrobu, reprodukovanou hudbu, tisk oznámení do 50 ks, 
vyřízení úmrtního listu. 

    

  Cena nezahrnuje výkop hrobu.      
  Výkop hrobu položka č. 42     

  Pohřeb do země – rozloučení u hrobu     
72 Cena zahrnuje administrativní úkony, manipulaci se 

zesnulým, úpravu, základní rakev se základní výbavou, dovoz 
zesnulého ze vzdálenosti do 30 km, chlazení, účast obřadníka, 
uložení rakve do hrobu, tisk oznámení do 50 ks, vyřízení 
úmrtního listu. Cena nezahrnuje výkop hrobu. 

5 775 6 641 
0014     

      

  Výkop hrobu položka č. 42     
  Příplatek za služby v mimopracovní době     

73 Příplatek se účtuje při provedení  pietního aktu nebo jiných 
prací na žádost objednatele v den pracovního volna, v den 
pracovního klidu, nebo v den státního svátku  a činí 100% 
ceny včetně DPH. 

108 

 
 
 
 
 
V Plzni dne 31.12.2012     ing. Jiří Skala 
        ředitel organizace 
 


