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 Cenový výměr k pronájmu hrobového místa 

 
 
Obec Mířkov v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách a provádějícími předpisy v platném znění 

vydává tento cenový výměr pro stanovení výše nájemného za hrobové místo na veřejných pohřebištích 

obce. 

 

 

Článek 1 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Obec Mířkov provozuje veřejná pohřebiště, u kterých provádí správu a poskytuje hřbitovní služby     

v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

2. Výše nájemného za hrobové místo se skládá z ceny za pronajatou plochu a z ceny služeb 

souvisejících s provozem veřejných pohřebišť a je vždy uvedena ve Smlouvě o pronájmu hrobového 

místa. Nájemné je splatné vždy předem na dobu 15 let. 

3. Výměra pronajaté plochy se zaokrouhluje na jedno desetinné místo.  

 

 

Článek 2 

STANOVENÍ CEN 

1. Cena za pronajatou plochu pro hrobové místo je stanovena v souladu s Výměrem MF ČR č. 01/2020 

ze dne 17. prosince 2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, Část I., Oddíl A, 

Položka č. 2.2, odst. 1, a činí: 10,- Kč / m2
 pronajaté plochy / rok. 

2. Cena za služby s nájmem spojené zahrnuje podíl nákladů na služby, které jsou dle zákona o 

pohřebnictví k zajištění řádného běžného provozu celého pohřebiště, jako je údržba zeleně, 

hřbitovního zařízení, likvidace odpadů, voda, provoz správy pohřebiště a vedení evidence, přičemž 

část těchto nákladů kryje ze svého rozpočtu Obec Mířkov. Cena za služby související s provozem 

veřejných pohřebišť činí: 100,- Kč / 1 hrobové místo / rok.  

 

 

Tento Cenový výměr k pronájmu hrobového místa byl schválen zastupitelstvem Obce Mířkov dne         

17. 12. 2020 usnesením č. 20201217/12/11 s účinností od 1. 1. 2021. 

 

 

V Mířkově dne 17. 12. 2020 

         Miloslava Bílková v.r. 

         starostka Obce Mířkov 

 


