
Správa hřbitovů města Brna, p.o., Vídeňská 96, 639 00 Brno 
 

Ceník  hřbitovních  služeb 
 

Správa hřbitovů města Brna, p.o. vyhlašuje s účinností od 1.1.2019 následující ceny na 
poskytované práce a služby. Ceny označené x) stanovují dodavatelé a tyto ceny se mohou během roku 
měnit bez nového vyhlášení v ceníku. 

Ceny pod č. 1 až 4  jsou včetně  21% DPH. 
Ostatní ceny jsou včetně 15% DPH. 
  
 

položka cena  (Kč) 
 
I. Služby obřadní 

 

1. Pronájem obřadní síně na ÚH 2 000,-  

(Cena obsahuje zapůjčení prostor obřadní síně na 30 minut, včetně její 
přípravy, náklady na opotřebení zařízení, osvětlení, vytápění, úklid, 
dekoraci katafalku materiálem přineseným pozůstalými, případnou 
likvidaci těchto kytic a věnců, vystavení zemřelého před obřadem, 
ozvučení, trvalou výzdobu katafalku umělými květinami, stojan na 
smuteční štít.) 
Cena nezahrnuje úkony pracovníků při obřadu, použití varhan, 
hudební doprovod, které se účtují samostatně). 

2. Pronájem obřadní síně na ÚH za každých dalších započatých 30 min. 900,-  
3. Pronájem malé obřadní síně na ÚH 900,- 

4. Pronájem obřadní síně v Líšni 
 - pouze v měsících duben-říjen 2 000,-  

5. Použití zápůjční rakve (víka) při kremačním rozloučení v obř. síni na ÚH 230,- 
6. Doprovod smutečního průvodu ke hrobu 143,- 
 
 
II. Služby při zajištění slušného pohřbení obcí 
 
7. Uložení urny v úložišti uren za měsíc 60,- 
8. Uložení ostatků do společného hrobu 400,- 
9. Rozptyl 1 350,- 
 
 
 
III. Výkopové práce a práce v hrobkách 
 

Vykopání hrobu pro uložení zemřelého v rakvi 
(Cena obsahuje vykopání hrobu, zabezpečení přístupu s rakví, zasypání         
hrobu, odvoz přebytečné zeminy a její skládkování, uložení květinových 
darů). 

10. Výkop (pro rakev do 120 cm)  do 160 cm  
 – letní cena 2 405,- 
 – zimní cena 2 910,- 
11. Výkop (pro rakev nad 120 cm)  do 160 cm  
 – letní cena 4 000,- 
 – zimní cena 5 550,- 



položka cena  (Kč) 
 
12. Výkop (pro rakev nad 120 cm)  do 200 cm  
 – letní cena 4 940,- 
 – zimní cena 6 240,- 
13. Výkop (pro rakev nad 120 cm)   – celoročně 6 240,- 

Soběšice, Jehnice, Komín, Tuřany ve sk. 5, 
Řečkovice ve sk. 11, 10, 17 

 Zimní ceny jsou účtovány od 1.11. do 31.3. 
 
14. Otevření hrobky                                     2 640,- 

(Cena obsahuje odstranění krycí zeminy a demontáž betonových překladů. 
Cena neobsahuje odstranění zákrytové desky na povrchu hrobu – zajišťují 
kamenické firmy).  

15. Zavření hrobky                                     1 320,- 
(Cena obsahuje zpětnou montáž betonových překladů a zasypání 
zeminou. Neobsahuje zpětnou montáž zákrytové desky). 

16. Otevření zděného hrobu 4 180,- 
17. Zavření zděného hrobu 1 320,- 
18. Manipulace s rakvemi a běžný úklid hrobky 850,- 
19. Čištění hrobky – za každou započatou hodinu 590,-/osobu 

(Cena obsahuje čištění hrobky nad běžný úklid, vyjmutí rakví z hrobky). 
20. Vyjmutí zetlelých ostatků z původní rakve  
      vč. konečné likvidace použitých rakví 2 860,-  
21. Půjčování popruhů ke spouštění rakve 250,- 
 
 
 

IV. Manipulace se zetlelými a nezetlelými lidskými ostatky v hrobech 
 
A.   Nížeuložení již pohřbených zetlelých ostatků při pohřbu 

(Nutno provést při pohřbu do země, pokud od posledního úmrtí  uplynula doba 10-20 let). 
 

22. Rakev 120 cm exhumační                dle nákupní ceny 
23. Vyzvednutí ostatků – ostatky od 10 do 20 let 1 430,- 
      (bez ohledu na počet) 
 

B.  Exhumace pohřbených ostatků 
 
24. Rakve exhumační 120-200 cm dle nákupní ceny 
25. Sepsání smlouvy a zajištění služeb 150,- 
26. Vykopání hrobu pro exhumaci do 160 cm 4 000,- 
27. Vykopání hrobu pro exhumaci do 200 cm 4 940,- 
28. Vykopání hrobu pro uložení exhumovaných ostatků 3 000,- 
29. Manipulace s ostatky zemřelého, ostatky nezetlelé 1-10 let 4 400,-  
      (cena nezahrnuje rakev) 
30. Vyzvednutí zetlelých ostatků 1 430,- 
31. Přenesení rakve s ostatky 910,- 

(Cena obsahuje vyzvednutí a spuštění rakve. Cena neobsahuje         
výkop hrobu a přepravu). 

32. Uložení ostatků nebo rakve s ostatky v márnici obřadní síně 100,- 
33. Doprava na příměstské hřbitovy 150,- 



 
položka cena  (Kč) 
 
34. Doprava ostatní za 1 km 27,- 
35. Zpopelnění exhumovaných ostatků 3 255,- x) 
36. Přeprava exhumační rakve a ostatků po Brně a okolí do 25 km  1 265,-  
     (Cena mimo Brno dle kilometrů). 
 
 
V. Ukládání zpopelněných ostatků v urnách do hrobu 
 
37. Sepsání smlouvy a zajištění služeb 150,- 
38. Přeprava urny nebo schránky po ÚH  100,- 
39. Přeprava urny nebo schránky na ostatní hřbitovy 150,- 
40. Přechodné uskladnění urny ap. – za každý započatý kalendářní měsíc 57,- 
41. Uložení urny volně bez schránky 220,- 
42. Vyhledání a vyjmutí uložené urny v urnovém hrobě 275,- 
43. Vyhledání a vyjmutí uložené urny v klasickém hrobě 
      (bez ohledu na počet uren) 550,- 
44. Uložení/vyjmutí urny do zabudované schránky  275,- 
45. Vyjmutí urny a přeprava z kolumbária 80,- 
46. Řečník na ÚH, v Židenicích 220,- 
47. Uložení/vyjmutí schránky na 2 urny, vč. uložení/vyjmutí 1 urny 280,- 
48. Uložení/vyjmutí schránky na 6 uren, vč.uložení/vyjmutí l urny 380,- 
49. Vyjmutí urny z kovových nebo kameninových obalů, vč. likvidace obalu 220,- 
50. Ukládání v mimořádném termínu –  přirážka k ceně uložení 500,- 
51. Uskladnění urny v krematoriu – za 1 měsíc (2.-16.měsíc) 57,- x)  
52. Plastová schránka na 2 urny - normální 290,- x) 

                                              - prolisovaná 690,- 
53. Plastová schránka na 4 urny - normální 890,- 

                                              - weha 590,- 
54. Plastová schránka na 6 uren - normální 520,- x) 

                                                    - prolisovaná 950,-x) 

                                                    - weha 655,- 
 
 
VI.  Rozptyl zpopelněných ostatků 
 
55. Sepsání smlouvy a zajištění služeb 150,- 
56. Přeprava urny  100,-  
57. Přeprava urny do Komína  150,-  
58. Přechodné uskladnění urny – za každý započatý kalendářní měsíc 57,- 
59. Úprava zpopelněných ostatků k rozptylu za 1 urnu 330,- 
60. Provedení rozptylu zpopelněných ostatků –1 urna, vč. řečníka 330,- 
61. Provedení rozptylu každé další urny 110,- 
62. Použití flambonu v průběhu obřadu – 1 kus 80,- 
63. Uskladnění urny v krematoriu – za 1 měsíc (2.-16.měsíc) 57,- x) 

64. Poplatky za užití hudby dle autorského zákona 200,- 
65. Jednorázový poplatek za údržbu rozptylové loučky 990,- 

(Cena obsahuje odvoz a likvidaci odpadů, rekultivaci a údržbu loučky). 



 
položka cena  (Kč) 
 
VII. Vsyp do země na ÚH 
 
66. Sepsání smlouvy a zajištění služeb 150,- 
67. Přeprava urny  100,-  
68. Přechodné uskladnění urny – za každý započatý kalendářní měsíc 57,- 
69. Úprava zpopelněných ostatků ke vsypu za 1 urnu 200,- 
70. Provedení vsypu do země, vč. vyhloubení a zasypání jamky – 1 urna 530,- 
71. Provedení vsypu každé další urny do stejné jamky 110,- 
72. Použití flambonu v průběhu obřadu – 1 kus 80,- 
73. Uskladnění urny v krematoriu – za 1 měsíc (2.-16.měsíc) 57,- x) 

74. Ukončení nájmu vsypové jamky 200,- 
75. Poplatky za užití hudby dle autorského zákona 200,- 
 
 
VIII. Ostatní hřbitovní práce a služby 
 
76. Uložení jedné urny se zpopelněnými ostatky do společného hrobu 660,-  

(Cena obsahuje uskladnění urny před vlastním uložením, 
otevření urny, úpravu popele, likvidaci obalu, uložení urny). 

77. Uložení každé další urny do společného hrobu 250,- 
78. Pohřbení jiných lidských pozůstatků 300,- 
79. Asistence 330,- 
80. Změna termínu obřadu 100,- 
81. Zrušení hrobového místa 500,- 

(Cena neobsahuje odstranění hrobového zařízení, vyjmutí uren       
a stránek). 

82. Odstranění hr. zařízení při zrušení hr. místa 1 000,- 
83. Za vylepení upomínky na zaplacení hrobového místa 100,- 
84. Vydání souhlasu ke stavbě-úpravě hrobového zařízení 30,- 
85. Vydání souhlasu ke stavbě hrobky 600,- 
86. Vydání povolení k vývozu věcí 30,- 
87. Provedení převodu hrobového místa 100,- 
88. Expresní příplatek za služby provedené do 3 dnů od objednávky 200,- 
89. Přirážka k celk. ceně za služby provedené v sobotu 1 000,- 
90. Pronájem obřadní síně v sobotu 50% k ceně 
91. Storno služeb (rozptylů, vsypů, ukládání uren) v době                                                         

min. 14 dnů před úkonem nebo při změně termínu 150,- 
92. Storno služeb (rozptylů, vsypů, ukládání uren) v době kratší než  

14 dnů před úkonem s tím, že provedené služby se hradí v plné 
výši 20% ze zůstatkové ceny 

93. Zapůjčení místa v zápůjční hrobce 
      - do 4 měsíců 1000,-/měsíc   
      - nad 4 měsíce 5000,-/měsíc 
94. Náhradní klíče od kolumbária 150,- 
 
 
 



 
položka cena  (Kč) 
 
 

IX. Ostatní služby 
 
95. Vyhledání dokladu dle individuálního požadavku   100,- 
96. Inzertní služba – oznámení prodeje – 1 měsíc  100,- 
97. Obhlídka pohřebiště – každá započatá ½ hod.  100,- 
      (za identifikaci hrobového místa) 
98. Práce spojené se zahraničními platbami nájmu  250,- 

(Cena zahrnuje zejména náklady na zahraničního korespondenta, 
kancelářské potřeby, poštovné, poplatky bance). 

99. Úkony podle zvláštního přání objednatele, v tomto ceníku 
nespecifikované, za každou započatou hodinu  330,- 

100. Výkop pro hrobku 17 940,- 
 
 
 

Ceny u položek označených x) se mohou během roku měnit podle nákupních cen. 
 
 
 
 
 
 

V Brně, dne 21.11.2018 
 
 
 
 
 
       Ing. Alena Říhová 
              ředitelka 


