Smuteční síň Hradec Králové - Kukleny, s.r.o.
Denisovo náměstí 413/9, 500 04 Hradec Králové
IČ: 07237120 * DIČ: CZ07237120

CENÍK SLUŽEB
platný od 1. 1. 2022
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.

Obřad konaný v OSK (pronájem síně) 1)
6.900 Kč
Řečník OSK
300 Kč
Reprodukovaný hudební doprovod
800 Kč
Příplatek za obřad konaný po 16. hod. včetně
500 Kč
Příplatek za obřad konaný ve ST
1.000 Kč
Příplatek za obřad konaný v SO, NE, svátek
2.000 Kč
2)
Příplatek za dvojitou časovou frekvenci
1.000 Kč
Příplatek za vlastní reprodukovaný
20 Kč/skladba
3)
hudební doprovod
Poplatek za provedení změny údajů v RS 4)
100 Kč
Uložení rakve s lidskými pozůstatky
300 Kč/započatých
v chladicím zařízení mimo čas stanovený
24 hod.
5)
Provozovatelem
Uložení rakve s lidskými pozůstatky
400 Kč/započatých
v mrazicím zařízení mimo čas stanovený
24 hod.
5)
Provozovatelem
Smuteční štít bez fotografie s textovými údaji
100 Kč
(jméno a příjmení, datum narození
a úmrtí)
Smuteční štít s fotografií 6)
200 Kč
Grafické práce (skenování fotografií, ořez,
500 Kč/hod.,
retuš aj.).
minimálně
účtujeme 30 min.

1)

Cena zahrnuje uskutečnění rozloučení ve smuteční síni v délce max. 30 min.,
vystavení květinových darů, jejich příp. likvidaci, příjem a uložení zemřelého
v chladicím nebo mrazicím zařízení dle par. 7, písm. „f“ zákona 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví, v učinném znění od 7:30 hod. dne, ve kterém se koná obřad, do
30 min. po ukončení předmětného obřadu, nebo do 30 minut po ukončení
posledního obřadu dotyčného obřadního dne.
2)

Obřad v délce max. 60 min.

3)

Kontrola dodané hudby Provozovatelem.

4)

Týká se změny údajů v rezervačním systému - jméno a příjmení zemřelého,
datum narození a datum úmrtí po uplynutí lhůty 60 min. od zadání údajů do
systému. Změny údajů provádí pohřební služba, poplatek se účtuje jednotlivě za
každou položku.
5)

Neplatí pro uložení od 7:30 hod. dne, ve kterém se koná obřad, do 30 min. po
ukončení předmětného obřadu, nebo do 30 minut po ukončení posledního
obřadu dotyčného obřadního dne. Podmínky pro uložení jsou definovány dle
par. 7, písm. „f“ zák. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v účinném znění.
6)

Snímek nutno dodat do 48 hodin před započetím obřadu (max. 1 snímek). Cena
nezahrnuje případné grafické práce (retuš, ořez, zvětšení, zmenšení, nastavení
vyšší světlosti, odstranění pozadí, příp. skenování fotografií).
Časový rozestup mezi začátky jednotlivých obřadů je 1 hodina. V případě dvojité
časové frekvence je rozestup 2 hodiny.
Další zde neuvedené služby budou účtovány na základě dohody.

Uvedené ceny zahrnují DPH ve výši 15 %.

