
 

Smuteční síň Hradec Králové – Kukleny, s.r.o. 

Denisovo náměstí 413, 500 04  Hradec Králové 

IČ: 07237120 * DIČ: CZ07237120  

 

CENÍK SLUŽEB 

platný od 1. 5. 2020 

 

1. Obřad konaný v OSK (pronájem 
síně) * 

6.900 Kč  

2. Řečník OSK 200 Kč 
3. Reprodukovaný hudební 

doprovod 
800 Kč 

4. Příplatek za obřad konaný po 
16:00 včetně 

500 Kč 

5. Příplatek za obřad konaný ve ST 1.000 Kč 

6. Příplatek za obřad konaný v SO, 
NE, SVÁTEK 

            2.000 Kč 

7. Příplatek za dvojitou časovou 
frekvenci ** 

1.000 Kč 

8. Uložení zemřelého v chladicím 
zařízení dle par. 7, písm. „f“ (0 – 5 

st. C) po 16:00 dne, ve kterém 
obřad proběhl; příp. dne/dnů 

předcházejícího/předcházejících 
(za každý i započatý den) *** 

  300 Kč 

10. Smuteční štít (bez fotografie) 
pouze textové údaje /jméno a 

příjmení, datum narození a 
datum úmrtí/ 

50 Kč 

11. Smuteční štít (s fotografií) **** 100 Kč 



12.  Smuteční štít (prezentace) ***** 200 Kč 
13. Smuteční štít (prezentace) /šestý 

a každý další snímek/ 
20 Kč/snímek 

14. Grafické práce (skenování 
fotografií, ořez, retuš, aj.).  

500 Kč/hod, 
min. účtujeme 
30 min. 

 

 

* cena zahrnuje uskutečnění rozloučení ve smuteční síni v délce max. 30 min., 

vystavení květinových darů, jejich příp. likvidaci, uložení zemřelého v chladicím 

zařízení dle par. 7, písm. „f“, od 7 hod. dne, ve kterém se koná obřad, do 16 

hod. téhož dne.  

** obřad v délce max. 60 min. 

*** neplatí v případě, že obřad započne v 16:00 včetně a pohřební služba 

zemřelého převezme bezprostředně po jeho ukončení týž den. 

**** 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 apod., příp. skenování fotografií). 

***** prezentace fotosnímků. Cena zahrnuje zobrazení 1 až 5 snímků. Max. 

délka prezentace nesmí přesáhnout délku obřadu. Nezahrnuje grafické práce 

(retuš, ořez, zvětšení, zmenšení, nastavení vyšší světlosti, odstranění pozadí 

apod., příp. skenování fotografií). Provozovatel si vyhrazuje právo délku upravit 

tak, aby korespondovala s délkou obřadu.  

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%. 


