
  

Magistrát města České Budějovice  

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 

Sociální pohřby v letech 2007-2014 
 

„ … prosím o informaci o počtech sociálních pohřbů vypravených městem České Budějovice a částce celkem za ně 

uhrazené, nejlépe za období 2007-2013, nebo alespoň za posledních 5 let. 

Pokud to není příliš náročné zjišťování, uvítám, pokud je možno vyčíslit také počet a částku za sociální pohřby, které 

byly nakonec městu proplaceny příbuznými či státem.“ 

 

 

Počet zajištěných sociálních pohřbů v jednotlivých letech: 

 

2007 14 

2008 14 

2009 31 

2010 26 

2011 30 

2012 46 

2013 50 

2014 11 (jedná se o 1. čtvrtletí bez tří novorozenců) 

 

 

Statutární město České Budějovice zajišťuje sociální pohřby prostřednictvím své příspěvkové organizace Pohřební 

ústav města České Budějovice, p.o., neprobíhá tudíž žádná fakturace. Tato organizace provozuje krematorium, pohřební 

službu a kompletní správu pohřebišť včetně zákonné evidence.    

Město se ve většině případů stává účastníkem dědických řízení, která mohou trvat několik měsíců ale i let. Výnos 

z těchto řízení pak může být v peněžité i nepeněžité formě. V některých případech dojde k úhradě nákladů dobrovolně 

před ukončením řízení.  Lze odhadnou, že takto získané prostředky pokrývají cca 1/3 nákladů. V současné době povin-

ný subjekt připravuje souhrnnou žádost o příspěvek na tuto problematiku, se kterou se hodlá obrátit na státní orgány. 

Z etických důvodů a minimálních nákladů se povinný subjekt neúčastní dědických řízení při úmrtí novorozenců, ani se 

v těchto případech nikterak nedomáhá úhrad s pohřbem spojených. 

Co se týká Vašeho dotazu ohledně konečných částek, které jsou povinnému subjektu v souvislosti se sociálními pohřby 

proplaceny, bylo by dohledání složité a časově náročné, čímž by mohlo dojít k účtování nákladů za rozsáhlé vyhledává-

ní, proto budete-li na této informaci trvat, kontaktujte prosím Odbor správy veřejných statků, vedoucího oddělení orga-

nizací města pana Ing. Eduarda Nejdla (386 802 507), se kterým by byl Váš požadavek na tyto informace upřesněn a 

následně zpracován právním oddělení. 

 


