Ceník
pro veřejná pohřebiště
statutárního města Jihlavy
Nájem hrobových míst:

A.
I.

Cena za náiem hrobových míst (položka poplatku A):

V souladu s částí I. oddílu A položky č. 2. odst. 1 Výměru MF ČR Č. 01/2019 ze dne
17. prosince 2019, kterým byl vydán seznam zboží s regulovanými cenami činí
maximální nájemné za nájem pozemků nesloužících k podnikání pro statutární město
/rok.
2
Jihlava 61,- Kč/m
rok.
Kč/m
/
Pro statutární město Jihlava je uplatněna cena 40,- 2
2
na 10 let nájmu za 1 m

400,- Kč

Při nájmu hrobového místa na dobu jinou než 10 let se cena nájmu stanovĺ poměrnou částkou.
Dle 5 56a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění je nájem nemovité věci
osvobozen od daně z přidané hodnoty.

I. Ceny za služby spoiené s náimem místa na pohřebištích včetně vodného (položka
poplatku B):
a) za hrobové místo pro uložení rakve s lidskými pozůstatky
/rok.
2
(bez ohledu na věk zemřelého) 10,- Kč/m
2
na 10 let za 1m

100,- Kč

b) za urnové a epitafní místo pro uložení zpopelněných lidských
/rok.
2
ostatků (bez ohledu na počet uren) 1,8*10, Kč/m
_________________________________________ 180,- Kč
2
na 10 let za 1m
c) za místo pro hrobku určenou k uložení rakve s lidskými pozůstatky
/rok.
2
(bez ohledu na věk zemřelého) 1,15*10, Kč/m
2
na 10 let za 1m
d) za místo pro individuální vsyp zpopelněných lidských ostatků
na vsypové loučce

115,- Kč
75,- Kč

Zahrnuje i pravidelnou údržbu loučky správcem pohřebiště. Po uplynutĺ sjednané doby se nájem místa a
služby související již neobnovují. Místo trvá do doby trváni loučky.
Dle 5 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění není pronajímatel
považován za osobu povinnou k dani.

Ceny neobsahují zisk pro statutární město Jihlava, které se schválením tohoto
ceníku rozhodlo provozování veřejných pohřebišt‘ na svém území dotovat.

B.

Ostatní služby individuální:

1. Nabídka postoupení hrobového zařízení vlastníkem vyvěšená na místě
na pohřebišti obvyklém za každých i započatých 30 dnů___________________ 50,- Kč
2. Ukončení nájmu hrobového místa na pohřebišti:
a) po vystavení a zaslání nového návrhu smlouvy, pokud
stávající nájemce tuto smlouvu neuzavře____________________________ 200,- Kč
Uvedené ceny jsou stanoveny dle řádu a obecných právních předpisů.
Tržby za úkony dle tohoto ceníku jsou výnosem veřejnoprávního subjektu
(statutárního města Jihlavy). Uvedené ceny jsou konečné, neobsahují daň z přidané
hodnoty ani k nim nebude připočítána.
Tento ceník byl schválen Radou města Jihlavy dne 3. 12. 2020 usnesením č. 1312/20-RM.
Platnost ceníku se stanoví od 1.1. 2021.
V Jihlavě dne 3.12.2020

MgA. Karolína Koubová
primátorka
statutárního města Jihlavy
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