
Nově platný ceník za pronájem hrobových míst na pražských hřbitovech: 

 

Hřbitovy I. kategorie - výše nájmu se nemění 
Jsou to hřbitovy se stálou obsluhou, službou vrátného, s klientskou kanceláří hřbitovní správy, 
se zajištěním ostrahy a s WC nebo hřbitovy v Pražské památkové rezervaci – UNESCO. 
Jedná se o hřbitovy: Ďáblice, Olšany, Vinohrady, Vyšehrad a Malvazinky. 
 
Hřbitovy II. kategorie – hřbitovy se stálou obsluhou a s WC 
Jedná se o hřbitovy: Bubeneč, Nusle, Šárka, Vršovice, Libeň 
Původní nájem 120,- Kč/ m2/rok, nově 114/ m2/rok    
 
Hřbitovy III. kategorie - hřbitovy se stálou obsluhou. 
Jedná se o hřbitovy: Kobylisy, Prosek, Hloubětín, Břevnov, Holešovice,  
Hostivař, Liboc, Střešovice, Braník, Jinonice, Košíře, Bohnice 
Původní nájem 120,- Kč/ m2/rok, nově 102/ m2/rok    
 
Hřbitovy IV. kategorie - hřbitovy bez stálé obsluhy 
Jedná se o hřbitovy: Hrdlořezy, Hlubočepy, Radlice, Ruzyně, Záběhlice, Podolí 
Původní nájem 120,- Kč/ m2/rok, nově 96/ m2/rok    
 
Malostranský hřbitov není zahrnut do žádné z kategorií, protože tato kulturní památka je 
takzvaně uzavřeným pohřebištěm, kde nejsou hrobová místa pronajímána. 
 
Cena za užívání hrobového místa se skládá z nájemného a z ceny služeb s nájmem 
spojených. Změna ceny za tyto služby není zatím plánována, a to i přesto, že v posledních 
letech dochází k pravidelnému navyšování cen za energie, paliva, svoz odpadků a další 
komodity. 
 
Cena služeb s nájmem spojených zahrnuje podíl nákladů na služby nutné k zajištění řádného 
běžného provozu veřejného pohřebiště. Zahrnují zejména následující činnosti: 
- údržba dřevin, 
- úklid hřbitova (včetně posypového materiálu v zimním období), 
- údržba veřejného hřbitovního zařízení, a to včetně vodovodního řadu, 
- sečení a úklid trávy, 
- likvidace a třídění odpadů, 
- informační služby a ostraha hřbitova, 
- správa pohřebiště, 
- stavební údržba hřbitovních objektů. 
 
V ceně služeb jsou také zahrnuty mimo jiné i náklady související s administrativním zajištěním 
pronájmu daného hrobového místa, např. sjednání nájemní smlouvy, vedení evidence 
hrobových míst, plateb a upomínek, dále příspěvek na správní režii spojenou s chodem 
hřbitova, respektive organizace (zpracování účetních výkazů apod.), příspěvek na finanční 
náklady spojené s chodem hřbitova (pojištění apod.) a alikvotní část příspěvků spojených s 
tvorbou finančních rezerv na předpokládané nezbytné investice v rámci daného hřbitova apod. 
 


