STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
21. schůze rady města dne: 03.12.2019
Bod pořadu jednání: 61
Jednotkový ceník pohřebních služeb zajišťovaných městem Liberec
Stručný obsah: Předkládaný materiál navrhuje schválit jednotkový ceník pohřebních služeb
zajišťovaných městem Liberec tj. provozování krematoria, pohřební služby a nájmů hřbitovů
včetně souvisejících služeb a to s účinností k 1.1.2020.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: Aktualizace jednotkového ceníku
Zpracoval:

Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

Projednáno s:

Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou správu majetku města
Mgr. Janem Audym, vedoucím odboru právního a veřejných zakázek

Předkládá:

Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
Jednotkový ceník pohřebních služeb zajišťovaných městem Liberec s účinností od 1.1.2020
dle přílohy
ukládá
Zveřejnit schválený jednotkový ceník pohřebních služeb zajišťovaných městem Liberec
(vývěsní skříň umístěná u hlavního vstupu do administrativní části budovy krematoria,
webové stránky města Liberce) a umožnit jejich nahlédnutí smluvním partnerům
v kanceláři krematoria a pohřební služby.
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 31.12.2019
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Důvodová zpráva
Město Liberec od 1. 7. 2018 komplexně zajišťuje správu a provoz krematoria a provoz pohřební služby
města Liberce. Ke stanovení jednotkových cen v oblasti pohřebnictví se pro další období, ale i předchozí
léta vychází ze závazného cenového věstníku, vydávaným Ministerstvem financí. Pro stanovení
jednotkových cen provozování krematoria, pohřební služby, nájmů hřbitovních míst a služeb
souvisejících městem Liberec se vycházelo z níže uvedených závazných parametrů:
1. Služby krematorií, z toho jen zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi, uložení popele do pevně
uzavíratelné urny s označením včetně ceny urny, kromě služeb se stanovenými maximálními cenami;
2. Pronájem obřadních místností pro smuteční obřady, kromě pronájmů se stanovenými maximálními
cenami;
3. Služby hřbitovní poskytované na veřejném pohřebišti v souvislosti s pronájmem a užíváním
hrobového místa, kromě služeb se stanovenými maximálními cenami;
4. Pohřební služby, pouze služby spojené s pohřbením, které zajišťuje obec podle právního předpisu o
pohřebnictví (§ 5 zákona č. 256/2001 Sb.)
Do ceny produktů a služeb v položkách uvedených v této části lze promítnout pouze ekonomicky
oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží doložitelné z účetnictví.
Do věcně usměrňované ceny lze zahrnout pouze tyto položky: použití chladícího boxu, zpracování
žádosti o pohřbení, cena rakve a vložky do rakve případně cena transportního vaku, cena za úpravu
lidských pozůstatků (umývání, holení, stříhání, kosmetické úpravy), oblečení do šatů nebo rubáše, cena
rubáše, uložení lidských pozůstatků do rakve včetně manipulace s rakví, přeprava lidských pozůstatků,
cena za zpopelnění lidských pozůstatků v rakvi včetně uložení popele do pevně uzavíratelné urny s
označením, cena za urnu, rozptyl nebo vsyp zpopelněných lidských pozůstatků nebo uložení urny do
úložiště jednotlivých uren nebo uložení do hrobu nebo hrobky, ostatní náklady spojené se zajištěním
uvedených činností. Uvedené činnosti lze do ceny zahrnout pouze za podmínky jejich skutečného
provedení.
Na základě výše uvedených závazných pravidel a provedení aktualizace vstupních nákladů a to
zejména dokončené obnovy malé obřadní síně a zvýšení platových tarifů ve státní správě k 1.1.2020 byl
stanoven jednotkový ceník pohřebních služeb, uvedený v příloze tohoto materiálu. Současně byly na
základě zkušeností doplněny nová položka ceníku spojená s převzetím těla ve zdravotnickém zařízení.
Položkové ceny za nájem hrobových míst a služby související s provozem pohřebišť byl nezměněn.
Pro konkrétní stanovení typové ceny pohřbů dle ceníku uvedeného v příloze vychází cenová
kalkulace níže uvedených tří typových pohřbů následovně:
a) Pohřeb bez smutečního rozloučení kremační při úmrtí v nemocnici v Liberci
Pohřeb se skládá z následujících dodávek a služeb:
 základní rakev LILIE bezobřadní barva ořech včetně výbavy (příkrov, poduška, přehoz,
hygienická vložka);
 převoz na zpopelnění;
 použití chladícího zařízení v délce 5 dnů,
 kremace;
 výdej urny v budově libereckého krematoria;
 rubáš pro zemřelého;
 úprava zemřelého včetně uložení do rakve;
 projednání pohřbu;
Cena celkem s DPH je 13.170,0 Kč. Uvedená cena je zvýšena oproti stávající cenové úrovni o
543,0 Kč.
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b) Ekonomický pohřeb se smutečním rozloučením v malé obřadní síni libereckého
krematoria ( pro cca 20 osob) kremační při úmrtí v nemocnici v Liberci
Pohřeb se skládá z následujících dodávek a služeb:
 základní rakev JÍVA, světlá, včetně výbavy (příkrov, poduška, přehoz, hygienická vložka);
 převoz na zpopelnění;
 použití chladícího zařízení v délce 5 dnů,
 kremace;
 výdej urny v budově libereckého krematoria;
 oblečení zemřelého oblečením dodané pozůstalými;
 úprava zemřelého včetně uložení do rakve;
 projednání pohřbu;
 reprodukovaná hudba při smutečním rozloučení v malé obřadní síni libereckého krematoria
včetně plateb autorským svazům;
 řečník při smutečním rozloučení;
 stylizace úmrtního oznámení včetně tisku 20 ks černobílých parte;
 pronájem malé obřadní síně v libereckém krematoriu včetně stálé výzdoby;
Cena celkem s DPH je 18.156,0 Kč. Uvedená cena je zvýšena oproti stávající cenové úrovni o
1.136,0 Kč.
c) Standardní pohřeb se smutečním rozloučením v velké obřadní síni libereckého krematoria
kremační při úmrtí v nemocnici v Liberci
Pohřeb se skládá z následujících dodávek a služeb:
 základní rakev JÍVA, světlá, včetně výbavy (příkrov, poduška, přehoz, hygienická vložka);
 převoz na zpopelnění;
 použití chladícího zařízení v délce 5 dnů,
 kremace;
 výdej urny v budově libereckého krematoria;
 oblečení zemřelého oblečením dodaným pozůstalými;
 úprava zemřelého včetně uložení do rakve;
 projednání pohřbu;
 reprodukovaná hudba při smutečním rozloučení v malé obřadní síni libereckého krematoria
včetně plateb autorským svazům;
 řečník při smutečním rozloučení;
 stylizace úmrtního oznámení včetně tisku 20 ks černobílých parte;
 pronájem velké obřadní síně v libereckém krematoriu včetně stálé výzdoby;
Cena celkem s DPH je 19.156,0 Kč. Uvedená cena je zvýšena oproti stávající cenové úrovni o
986,0 Kč.
Výše uvedené ceny pohřbů neobsahují následující služby:






individuální květinová výzdobu, věnců včetně stuh. Tuto službu si budou moci vypravitelé
pohřbů objednat v sjednavatelských kancelářích města Liberce dle katalogu, která zprostředkuje
dodávku květinové výzdoby;
mletí popela k rozptylu;
uložení urny do hrobového místa;
odvoz zemřelého mimo pracovní dobu;
kosmetickou úpravu zemřelého;

Bližší informace o pohřebnických činnostech zajišťované městem Liberec budou rovněž uvedeny na
webových stránkách města Liberce.
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Přílohy:
Jednotkový ceník
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Ceník pohřebních služeb
Položka
Zpopelnění
Zpopelnění rakve do 130 cm
Úprava popela, včetně uložení
Vydání urny v krematoriu v provozní době krematoria
Prozatimní úschova urny - 1 měsíc zdarma
Prozatimní úschova urny za každy další započatý měsíc
Velká obřadní síň - součást pohřbu
Malá obřadní síň - součást pohřbu
Vystavení zemřelého
Řízení pohřbu
Řečník při obřadu
Reprodukovaná hudba v obřadní síni
Chladící zařízení 1.-7. den po úmrtí, za každý kalendářní den
Mrazící zařízení 8. den po úmrtí a každý další kalendářní den
Úprava zemřelého a uložení do rakve
Kosmetické úravy zemřelého (líčení, úprava vlasů, holení atd.)
Projednání pohřbu, vyřízení záležitostí k převozu
Stylizace úmrtního oznámení (parte) včetně vystavení
Zhotovení 1 ks úmrtního oznámení - černobílé
Mletí popela k rozptylu
Úřední urna číslovaná (součást služeb)
Obal na úřední urnu
Rakev LILIE ořech bezobřadní barva ořech
Rakev Jíva světlá
Rakev ASTRA ořech nebo hnědá
Vybavení rakve satén, hyg. vl.,poduška,deka,bok
Rubáš látkový s krajkou
Vak pro zemřelé
Rakev dětská 40 cm
Rakev dětská 60 cm
Uložení těla ve zdravotnickém zařízení
Přeprava Liberec případně okolí - paušál (do vzdálenosti cca 25km)
Přeprava zemřelého za každý km (v obou směrech)
Pohotovostní výjezd (po pracovní době a ve dnech prac. klidu)
Hrob
Dvojhrob
Trojhrob
Pětimístný hrob
Hrobka
Místo pro urnu 1m
Míto pro urnu 2m
Rozptyl bez obřadu
Rozptyl bez obřadu
Uložení urny
Vyjmutí urny
Výkop malý hrob
Výkop střední hrob
Výkop standartní hrob

Jednotková cena bez DPH
2 100 Kč
1 707 Kč
165 Kč
170 Kč
- Kč
43 Kč
2 069 Kč
1 200 Kč
320 Kč
920 Kč
600 Kč
350 Kč
291 Kč
358 Kč
1 300 Kč
339 Kč
642 Kč
163 Kč
3 Kč
549 Kč
94 Kč
74 Kč
2 174 Kč
3 217 Kč
3 293 Kč
1 304 Kč
229 Kč
415 Kč
422 Kč
1 217 Kč
788 Kč
542 Kč
22 Kč
508 Kč
3 913 Kč
7 826 Kč
11 739 Kč
12 174 Kč
6 922 Kč
1 957 Kč
3 478 Kč
1 783 Kč
1 887 Kč
260 Kč
260 Kč
3 038 Kč
5 657 Kč
8 917 Kč

