
 
Správa hřbitovů města Brna 

příspěvková organizace, Vídeňská 96, 639 00 Brno 
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v  Brně, odd.Pr, vložka 10 

  
 
 
Vážení,  

 
jako každoročně zasíláme nabídku na objednání zahradnických služeb při úpravě hrobu. Máte-li zájem o nabízené 
služby, tak obě vyhotovení přiložené objednávky doplňte, podepište. Jedno vyhotovení je pro Vaši kontrolu      
a druhé vraťte na naši adresu v termínu do konce února !  

 
V objednávce pečlivě vyplňte: 
 

- jméno, adresu, telefon a datum narození objednatele  
 
- přesné označení, kde se hrobové místo nachází  
      (hřbitov, skupina, číslo hrobu, jméno na pomníku) 
 
- v příloze zakroužkujte objednané práce 
 
- nezapomeňte se podepsat 

 
Kancelář pro zahradnické služby je umístěna ve správní budově v areálu Ústředního hřbitova  

Vídeňská 96 (vstupní brána od tramvaje č. 2 a č. 5).  
 

Technologie ošetřování hrobů, vč. zálivky v sezóně, zahrnuje 1x týdně tyto práce: uhrabání plochy hrobu, 
ometání plochy vč. obrub, odstranění suchých kytic apod., pletí záhonů květin, zálivka.  

 
Mytí pomníků a jednorázové čištění hrobů provádíme pouze do konce měsíce září. 
 
V zimním období od listopadu do března spočívá technologie ošetřování hrobů v ometání nečistot podle 

povětrnostních podmínek, odstranění starých kytic a svíček. 
 
 
 

Úřední hodiny:  polední pauza: 11,00-11,30 hod. 
 
 Po,St             8-14 hod                 
 Út,Čt,Pá         zavřeno    
     
  
telefon : 543 212 920 
Fax      : 543 249 549 
e-mail  :  ustredni.hrbitov@volny.cz 
web     :  www.hrbitovybrno.cz 
 
 

 
 
 
                                                                                                                 Jiří Zlatkovský 

  vedoucí provozního útvaru 
 
 
                                                    
 
 

 
 



 

 
Objednávka zahradnických prací  

 
 
Příjmení, jméno, adresa, vč. PSČ: 

    
…………………………….……………………………………………………………………................................………. 

 
tel. číslo: …………………………………………………. datum narození…………………………….......................... 
(dále jen objednatel) 

 
I. Předmět objednávky 

 
 Předmětem této objednávky je provedení zahradnických prací   
 

hřbitov                            
..........................................................................................................................…………………………………………  
 
ve sk… ……………. číslo hrobu ……………..….…… jméno na pomníku………….....……………….…..………. 
 
 
 
 

II. Doba plnění 
Doba plnění je do 1 měsíce od objednání prácí. 
 
 
 

III. Cena a fakturace 
 

1. Cena za služby je součtem cen objednávek dle přílohy. Ceny jsou uvedeny vč. DPH. 
2. Celková částka bude fakturována do konce příslušného roku. 
3. Na objednávky prací a výrobků může zhotovitel vystavit zálohovou fakturu až do výše 100% předpokládané ceny. 
4. Uskutečnění zdanitelného plnění nastává dnem provedení poslední práce. 
5. Splatnost faktur je 14 dnů ode dne vystavení faktury. Nezaplatí-li objednatel fakturu ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel 

oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení 
 
                                                                IV. Souhlas se zpracováním osobních údajů. 
 
       Objednatel souhlasí se zařazením do databáze Správy hřbitovů města Brna, p.o. IČ 62161598. Objednatel souhlasí se 
       zpracováním poskytnutých osobních údajů pro zajištění této objednávky, souhlasí se zpracováním v účetnictví a se zasláním  
       nabídky na příští rok. 
 
 
 

V. Závěrečná ustanovení 
 

1. Případné reklamace uplatní objednatel písemně ihned po zjištění závady. Reklamace se vyřizují v souladu  s reklamačním 
řádem zhotovitele. 

2. Tuto objednávku lze měnit nebo doplňovat pouze písemně, a to po dohodě obou stran. 
3. Organizace je oprávněna objednávku zrušit v případě, když objednatel  neuhradí ve lhůtě splatnosti zálohovou fakturu. 
4. V případě zrušení objednávky je povinností objednatele uhradit již provedené práce, a to v souladu  s ustanovením 
        čl. IIIodst. 5. 
 
 
 
 
V ……………………dne : ……………………. 
 
 
 

 
 
                                                                                                         -------------------------------------------------- 
            podpis objednatele 



 
      . 
 
 
 
Příloha k objednávce prací (ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH) 
 
Zakroužkujte číslo objednané služby: 

  urnové 
 místo 

hrob 
1 

hrob 
2 

hrob 
3 

 

1. Ošetřování a zálivka (1.4.-31.10.) 
(za každé další místo se připočítává + 900,- Kč) 

1200,- 1950,- 2950,- 3850,-  

2. Ošetřování bez zálivky (1.4.-31.10.) 
(za každé další místo se připočítává + 500,- Kč) 

800,- 1300,- 1800,- 2300,-  

3. Ošetřování v zimních měsících (1.11.-31.3.)     950,- 
4. Zalévání záhonů (1.4.-31.10.)     1500,- 
5. Odebrání staré vrstvy   1 hodina 300,- 
6. Položení igelitové fólie za každý započatý 1 m2 40,- 
7. Pískování včetně rozprostření   1 kolečko 100,- 
8. Bílá mramorová drť včetně rozprostření   1 pytel 50 kg 310,- 
9. Červená antuka včetně rozprostření   1 pytel 50 kg 345,- 

10. Vínový granulát včetně rozprostření   1 pytel 25 kg 230,- 
 Ceny u položek 7-10 se mohou během roku měnit dle nákupních cen     
11. Čištění hrobu (bez likvidace odpadu)   1 hodina 300,- 
12. Mytí pomníku vodou (duben – září)   1 hodina 300,- 
13. Laťování (pouze práce)   1 hodina 300,- 
 - latě pro laťování hrobu    1 bm 50,- 
14. Úprava po pohřbu,kamenících, vyrovnání a pěchování propadlin 1 hodina 300,- 
15. Dodání hlíny (manipulace)  1 kolečko 50,- 
K položkám 5 – 15 prováděných na ÚH bude přičteno dopravné  100,- 

16. Pokácení stromu bez odstranění pařezu, odvozu a likvidace kmene a větví, 
 podle průměru kmene na řezné ploše pařezu 
 přes 100 do 200 mm  1370,-  přes 600 do 700 mm   15400,- 
 přes 200 do 300 mm 1940,-  přes 700 do 800 mm 21900,- 
 přes 300 do 400 mm 3310,-  přes 800 do 900 mm 23900,- 
 přes 400 do 500 mm 6850,-  přes 900 do 1000 mm 34100,- 
 přes 500 do 600 mm 10900,-    
17. Výsadba do záhonů, mís, košů, možnost dodání mís do Ø 50 cm – ceny jsou za 1 ks: 
 U všech výsadeb uvádějte požadovaný počet kusů nebo přibližnou cenu!  
 a) jarní výsadba - maceška à 14,-      
 b) letní výsadba – begonie semp. à 10,-; tagetes à 10,-; pilea à 8,-; pelargonie à 50,-;  
     asparagus à 55,-; begonie hlíznatá à 60,-; ostatní zeleň dle kalkulace (např. Aucuba, Dracena) 
 c) podzimní výsadba – maceška à 11,-       
 K ceně materiálů je připočítávána cena za práci dle množství do 10 ks 40,- 
  + za každých započatých 10 ks 20,- 
 Při objednání výsadeb bez sezónní údržby bude připočteno dopravné 100,- 
18. Zimní výzdoba–zeleň+dekor.materiál do vlastních mís vč. práce do Ø 30 cm 290,- 
  nad Ø 30 cm 400,- 
19. Zimní výzdoba záhonu zelení vč. dekoračního mater. + práce (1 hod./300,- Kč)  
    urnové místo 90,- 
    hrobové místo 1 170,- 
    hrobové místo 2 260,- 
 Při objednání výzdoby bez sezónní údržby bude připočteno dopravné 100,- 
20. Přikrytí záhonu chvojím včetně práce   urnové místo 75,- 
    hrobové místo 1 140,- 
    hrobové místo 2 215,- 
21. Střih dřevin (tis, thuje, buxus)   1 hodina 300,- 
22. Stříhání trávníku na hrobě   1 hodina 300,- 
23. Údržba růží – střih, nahrnutí, přikrytí   1 hodina 300,- 
24.  Dodání zahradnické zeminy na záhony, výsadby  1 pytel 150,- 
 Při objednání pol. 20 - 24 bez sezónní údržby bude připočteno dopravné 100,- 
25. Expresní příplatek za služby provedené do 3 dnů od objednávky   300,- 
26. Výzdoba hrobů k Památce zesnulých s dodáním výrobků 25.-26.10. během dne  
    ø 22 cm   miska umělá 

                   koš umělý 
                   kytice umělá 

370,-    
435,- 
345,- 

ø 30 cm      věnec lesní malý 
ø 50 cm      věnec lesní 
 

425,- 
750,-                            
 

 
 



 
    ø 22 cm   miska lesní 

                   koš lesní 
                   kytice lesní 
   ø 22 cm   miska rostlá 
                   koš rostlý 
                   kytice rostlá 

400,-         
545,- 
465,- 
465,- 
605,- 
720,- 

ø 40 cm      věnec stříbrný malý 
ø 50 cm      věnec stříbrný velký 
 
ø 40 cm      věnec z thuje malý 
ø 50 cm      věnec z thuje velký 
 
ø 50 cm      věnec umělý 
 

795,- 
1125,- 
 

580,- 
890,- 
    

  770,- 
 

 
 
 

27. Vánoční výzdoba s dodáním výrobků 18.12. během dne    
 ojíněný svícen jednoramenný  265,-          dvouramenný  350,-          tříramenný  390,- 
 zelený svícen jednoramenný   245,-      
28. Výzdoba k datu dle přání (dodání mimo soboty, neděle a svátky) – cena dle kalkulace 

 
 
uveďte datum.....................   druh.................................................. orient. cenu (od 200,-) ............. 

29. Dodání 1 ks svíčky na hrob včetně zapálení   35,- 
K položkám 26 – 29 prováděných na ÚH bude přičteno dopravné   100,- 
30. Dopravné na předměstské hřbitovy     150,- 
31. Zpracování návrhu úpravy hrobu (prohlídka hrobu, cenová kalkulace)   100,- 
32. U položek, kde vzniká odpad, bude připočtena cena za jeho odvoz            a likvidaci za 

každých i započatých 100 kg 
 100,- 

       
       

 
 
 


