
Ceník nájmu a služeb 

spojených s pronájmem hrobových míst na veřejném pohřebišti v obci Slup 

1. Cena za nájem pozemků  

V souladu s výměrem MF ČR č.01/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, část I, 

oddíl A, položka 2.1 je stanoveno nájemné pro hrobová místa v obcích do 25.000 obyvatel maximálně ve 

výši 22 Kč/m2/rok.  

Cena nájmu se určuje na 10,- Kč na 1 m2 hrobového místa. 

 

2. Cena za služby spojené s nájmem pozemků 

Cena za služby zahrnuje podíl nákladů na služby, které jsou dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví 

ve znění pozdějších předpisů nutné k zajištění řádného běžného provozu celého pohřebiště, jako je údržba 

zeleně, letní a zimní údržba komunikací, hřbitovního zařízení, vody, sečení a úklid trávy, likvidace odpadů 

a vedení evidence.  

Tabulka č. 1 Výpočet  

Sečení a úklid trávy 84000 8400 67,2 Kč

Údržba komunikací 0 0 0,0 Kč

Údržba hřbitovního zařízení 0 0 0,0 Kč

Voda 0 0 0,0 Kč

Likvidace odpadů 160310 16031 128,2 Kč

Vedení evidence 43750 4375 35,0 Kč

Celkem 288060 28806 230,4 Kč

Služby za 1 rok 

na 1 hrobové 

zařízení

Kalkulace výdajů na 

veřejném pohřebišti 

Služby 

za 10 let

Služby za 

1 rok

 

Cena služeb se určuje na 90,- Kč/hrobové místo. 

3. Celková cena pronájmu  

Při stanovení celkové ceny za pronájem hrobového místa bude postupováno tak, že skutečná výměra 

hrobového místa se vynásobí cenou nájmu za m2 a rok a přičte se cena služeb za 1 hrobové místo a rok a 

výsledná částka se zaokrouhlí. Pronájem dětského hrobu je zdarma. 

Tabulka č. 2 Příklad výpočtu nájmu  

 jednohrob  dvojhrob

např.2,8 m2 např.5,3 m2

nájem 

Kč/m2/rok
10 8,8 Kč 28,0 Kč 53,0 Kč 0 Kč

služby 

Kč/hrob/rok
90 90,0 Kč 90,0 Kč 90,0 Kč 0 Kč

celkem 10 let 988 Kč 1 180 Kč 1 430 Kč 0 Kč

celkem 15 let 1 482 Kč 1 770 Kč 2 145 Kč 0 Kč

celkem 25 let 2 470 Kč 2 950 Kč 3 575 Kč 0 Kč

dětský hrob
ceny 

položek

urnové místo 

např.0,88 m2

 

4. Ceník byl schválen Zastupitelstvem obce Slup ze dne 7.7.2021 usn. č. 3/2021 a je platný od  1.8.2021 

5.Tímto ceníkem se ruší Ceník nájmu a služeb spojených s nájmem hrobových míst na veřejném 

pohřebišti v obci Slup č. 1/2012 platný od 1.1.2012.  

        ………………………… 

        Ing. Jiří Slezák, starosta obce 


