Ceník služeb (nesouvisejících s nájemními vztahy)
Hřbitovů města Olomouce, p.o.,platný od 1.1.2022
Práce a služby u kopaných hrobů a hrobek
1

cena

Manipulace s krycí deskou hrobu (do 4 cm tloušťky desky)
- bez garance poškození u teracových a pískovcových desek

1 000 Kč

2 Manipulace s krycí deskou hrobky či hrobu (s tloušťkou nad 4 cm)
3
4
5
6
7
8

3 300 Kč

Výkop a zához hrobu 15.03.-30.11. do 1,60m
Výkop a zához hrobu 15.03.-30.11. nad 1,60m do 2,00m
Výkop a zához hrobu 01.12.-14.03. do 1,60m

2 950 Kč
1)

Výkop a zához hrobu 01.12.-14.03. nad 1,60m do 2,00m 1)
Výkop a zához hrobu pro uložení zesnulého v nestandardním rozměru
Výkop hrobu do 120 cm délky

3 300 Kč
4 000 Kč
4 500 Kč
150 % z pol. 3-6
50 % z pol. 3-6

9 Práce spojené s přípravou a úklidem (dřev.prvky, textil.obklad, větvičky,...)
10
11
12
13
14
15

Spuštění a umístění rakve do hrobu nebo hrobky (nezahrnuje manipulaci s
krycí deskou) -hrobník v prac.oděvu
Odvoz přebytečné zeminy (zákryt), návoz (doplnění, příp. dosetí trávou),
úprava podloží pod urnovou šachtou v kopaném hrobě
Exhumace nezetlelých ostatků - první tělo
- pouze manipulace s lidskými ostatky (není zahrnuta manipulace s krycí
deskou, rakev, výkopové práce)
Exhumace nezetlelých ostatků - každé další tělo
- není zahrnuta cena rakve
Exhumace zetlelých ostatků - první tělo
- pouze manipulace s lidskými ostatky (není zahrnuta manipulace s krycí
deskou, rakev, výkopové práce)
Exhumace zetlelých ostatků - každé další tělo
- není zahrnuta cena rakve

1 200 Kč
á 330 Kč / 1 hrobník
400 Kč
9 000 Kč
4 000 Kč
3 500 Kč
1 500 Kč

16
17
18
19

Soustředění ( manipulace) ostatků 1 zemřelého po tlecí době v hrobce

700 Kč

Vyčištění dna hrobky

500 Kč

23
24
25
26
27
28
29
30

Příplatek za práci v neděli a svátek pol. 1-18

Hodinová sazba - požadavky klienta (čerpání, úprava zeleně apod.)
330 Kč
Likvidace rakve při exhumaci
300 Kč
Vyčerpání vody - zahrnuto použití čerpadla + elektrocentrály 1 000,- Kč +
20 orientačně 100,- Kč/10 cm, nezahrnuta hodinová sazba pol. 22 + doprava individuální kalkulace
pol. 29
Hodinová sazba za odborný dozor při hrobnických pracích prováděných
600 Kč
21
kvalifikovaným hrobníkem, nezaměstnaným v HmO
50%
22 Příplatek za práci v sobotu pol. 1-18
Příplatek za oblek jednoho zaměstnance při asistenci

100%
350 Kč

Zakopání ostatků ve společném hrobě

4 000 Kč

Zpopelnění ostatků

3 300 Kč

Kremační rakev dětská 80 cm

2 200 Kč

Kremační rakev dětská 120 cm

2 200 Kč

Kremační rakev standard

2 900 Kč

Netkaná krycí textilie při pohřbu do hrobky

Doprava k mimoneředínskému hřbitovu 20 Kč/km
31
(PHM + opotřebení vozidla + mzda řidiče)
Pozn.1) hloubka kopání odvislá od hladiny spodní vody

200 Kč
výpočtem

Manipulace s urnou

cena

1

Vsyp 1 urny s obřadem nebo individuální s osobní účastí včetně přípravy
urny a zápisu do hřbitovní evidence a potvrzení o provedení rozptylu

850 Kč

2

Vsyp 1 urny bez osobní účasti (bez obřadu) včetně připravení urny a
zápisu do hřbitovní evidence a potvrzení o provedení vsypu

700 Kč

3 Příplatek za oblek zaměstnance při asistenci (mimo obřad)
4

5

Vsyp 1 urny s obřadem nebo individuální s osobní účastí na
mimoneředínských hřbitovech: 850,- Kč/1 urna + 14,- Kč/km včetně
přípravy urny a zápisu do hřbitovní evidence a potvrzení o provedení
rozptylu
Bezobřadový vsyp 1 urny mimoneředínských hřbitovů: 700,- Kč/1urna +
14,- Kč/km včetně přípravy urny a zápisu do hřbitovní evidence a potvrzení
o provedení vsypu

350 Kč
výpočtem

výpočtem

Uložení nebo vyzvednutí urny

6 - z hrobové nadzemní schrány nebo hrobky - u hrobky nezahrnuje

250 Kč

manipulaci s krycí deskou

7

- v kolumbární stěně (bez demontáže a montáže)

150 Kč

8

- při pohřbu u kopaného hrobu

110 Kč

9 Kolumbární deska - demontáž a montáž

200 Kč

Otevření a uzavření urnového hrobu bez tmelení
10
- bez garance poškození u teracových a pískovcových desek

250 Kč

11 Otevření a uzavření urnové šachty bez tmelení

250 Kč

12 Uložení urny do země (vyjma pol. 8)

300 Kč

13 Vyzvednutí urny ze země (bez ceny náhradní urny)

400 Kč

14 Přesyp do úřední urny včetně ceny urny

600 Kč

Evidenční činnost
1

Vyhledání místa nebo zemřelého - vyhledání v elektronické evidenci při
osobní účasti

2

Doprovod k hrobovému místu
(vyjma výběru při sjednávání nájmu či prodeji hrobového zařízení)

3

Vyhledání údajů o zemřelém - vyhledání v hřbitovních archiváliích
(orientačně 330 Kč/hodina výkonu)

4 Pořízení kopie dokladu nebo písemné informace

cena
40 Kč
100 Kč
individuální kalkulace
100 Kč

5 Převod nebo změna v užívacím právu k hrobovému místu

50 Kč

6 Převod nebo změna v užívacím právu k hrobovému zařízení

50 Kč

7 Přepis majitele hrob. zařízení při prodeji
8 1.upomínka, běžný dopis
9 2.upomínka, výpověď - ukončení smlouvy - doporučený dopis
10 Zaslání potvrzení o prodloužení nájmu
11 Náklady spojené s prodejem majetku HmO, p.o.
12 Zprostředkování prodeje hrobového zařízení

100 Kč
50 Kč
100 Kč
40 Kč
8 % z ceny
10 % z ceny

Opakované zaslání smlouvy o nájmu nad Zák. 256/2001 Sb., resp. Zák.
13
193/2017 Sb.

100 Kč

14 Nájemní smlouva korespondenčně

100 Kč

Filmování na hřbitovech HmO

cena

Filmování pro vzdělávací, studijní a školní účely / 1 natáčecí den

1 - autor se zavazuje v titulcích uvést výslovné poděkování Hřbitovům města

1 000 Kč

Olomouce,p.o.

2

Filmování významných pietních aktů a akcí, sloužících k propagaci SmOl
nebo HmO,p.o.
- autor se zavazuje v titulcích uvést výslovné poděkování Hřbitovům města
Olomouce,p.o.

3 Filmování pro komerční účely / 1 natáčecí den

Další služby
1

Složení stavební suti nebo jiného odpadu z úpravy hrobového místa do
kontejneru v nájmu HmO (3.000,- až 6.000,- Kč)

2 Souhlas k přemístění hrobového zařízení
3

Znalecký posudek k ocenění hrobového zařízení, resp. hrobky - dle ceny
znalce

4 Likvidace hrobového zařízení
5 Povolení vjezdu do areálu hřbitova / 1 den
6 Povolení vjezdu do areálu hřbitova ZTP, ZTPP / 1 den
7 Umístění epitafní desky na stojanu u rozptyl. loučky (10 let)

V Olomouci
olomouci
dne
31.12.2021
9. dubna 2021

0 Kč

10 000 Kč

cena
individuální kalkulace
200 Kč
kalkulace znalce
individuální kalkulace
100 Kč
0 Kč
1 000 Kč

RNDr. Ladislav Šnevajs
ředitel HmO, p.o.

