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PŘÍLOHA Č. 1 

 

Vzor smlouvy o správě veřejného pohřebiště  

Smlouva o správě veřejného pohřebiště  

Smluvní strany  

název obce, sídlo, IČO, kým je zastoupená (jméno, příjmení, rodné číslo a funkce zastupující 

osoby)  

(obdobně je třeba upřesnit obvyklým způsobem identifikaci registrované církve a náboženské 

společnosti)  

dále jen provozovatel  

a  

(u fyzické osoby)  

jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, podnikatelské označení subjektu, 

identifikace živnostenského oprávnění  

(u právnické osoby)  

název, sídlo, IČO, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, kým je právnická osoba zastoupená 

(musí odpovídat zápisu v obchodním rejstříku)  

dále jen správce  

uzavírají smlouvu o správě veřejného pohřebiště  

V případě, že provozovatel bude zajišťovat provozování veřejného pohřebiště jako dílčí 

činnosti a práce prostřednictvím více právnických nebo fyzických osob, je možné řešit 

vzájemné vztahy s nimi např. smlouvou o dílo, v případech trvalejší spolupráce smlouvou o 

činnosti, případně smlouvou inominátní, nepojmenovanou s obdobným obsahem.  

I.  

Předmětem této smlouvy je zajištění činností a prací označovaných jako správa, spočívajících 

v provozování veřejného pohřebiště podle ustanovení § 18 odst.1 a 2 zákona č. 256/2001 Sb., 

o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění.  

Veřejné pohřebiště leží v obci..........., na katastrálním území................na parcelách č....... 

Citované pozemky (nemovitosti) jsou zapsány v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním 

úřadem v .........na Listu vlastnictví pro obec...............a katastrální území ............, List 

vlastnictví č.....  

Přesné specifikaci nemovitostí, na nichž je veřejné pohřebiště umístěno, je třeba věnovat 

potřebnou pozornost, zejména s ohledem na jejich vazby k územně plánovací dokumentaci, to 

platí především při zřizování nových (nebo rozšiřování stávajících) veřejných pohřebišť.  

O využití těchto pozemků k uvedeným účelům bylo rozhodnuto (bližší identifikace 

rozhodnutí příslušného státního orgánu, je-li dosažitelné).  

II.  

Alternativa 1  

Tuto alternativu lze užít tehdy, pokud řád veřejného pohřebiště není vydán prostřednictvím 
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obecně závazné vyhlášky obce.  

(V případě, že řád veřejného pohřebiště je vydán obecně závaznou vyhláškou obce, 

povinnosti a činnost správce pohřebiště by v něm měly být obsaženy pouze tehdy, pokud by 

provozovatelem a správcem současně byla sama obec, v takovém případě však není tato 

smlouva potřebná. Pokud by byly povinnosti správce pohřebiště obsaženy v obecně závazné 

vyhlášce obce, při jejich porušení by se správce dopustil správního deliktu podle § 58 zákona 

o obcích, čímž by došlo ke směšování soukromoprávní a veřejnoprávní úpravy).  

Správce se touto smlouvou zavazuje, že bude při správě veřejného pohřebiště postupovat v 

souladu s řádem veřejného pohřebiště v......, který obsahuje jeho veškerá práva i povinnosti 

při výkonu této činnosti. V tomtéž dokumentu jsou rovněž upravena práva a povinnosti z této 

smlouvy, jejichž adresátem je provozovatel pohřebiště.  

Alternativa 2  

Tuto alternativu lze užít, pokud je řád pohřebiště vydán obecně závaznou vyhláškou obce, její 

text vychází ze znění příslušných článků vzorového řádu veřejného pohřebiště.  

1. Správce je povinen:  

a) předat nájemci hrobového místa (dále jen "nájemce") k užívání vyznačené, číselně 

označené hrobové místo;  

U vsypu je vyznačeno toto místo pouze v dokumentaci vedené provozovatelem pohřebiště.  

b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených 

řádem veřejného pohřebiště.  

c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke 

hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení 

s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit 

bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního 

hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení 

přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do 

hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je 

správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.  

2. Hrobová místa správce zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, 

oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Žadatel o hrobové místo 

nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.  

3. Správce je povinen zpřístupnit veřejné pohřebiště v provozní době stanovené řádem 

veřejného pohřebiště v ..... provádět dozor nad pořádkem na pohřebišti a poskytovat služby na 

pohřebišti v rozsahu a způsobem, který stanoví tento řád.  

III.  

Provozovatel se zavazuje platit správci za správu veřejného pohřebiště ročně částku, která je 

splatná (např. ve dvou stejných splátkách, první vždy do každého posledního dne v měsíci, 

kterým končí první půlrok platnosti a účinnosti této smlouvy, druhou po 6ti měsících od 

tohoto data. Částka odměny za správu je splatná na adrese správce v uvedený den.).  

IV.  

Provozovatel, který vykonává kontrolu nad činností správce, je zároveň povinen mu 

poskytovat součinnost potřebnou pro řádné fungování veřejného pohřebiště, zejména ve 

věcech spojených se vznikem závazkového vztahu mezi provozovatelem pohřebiště a 

nájemcem hrobového místa.  
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V.  

Za porušení každé jednotlivé povinnosti plynoucí z této smlouvy si smluvní strany sjednávají 

smluvní pokutu ve výši ....Kč. Pokuta je splatná k rukám oprávněného do 10ti dnů, od 

okamžiku, kdy povinného oprávněný k jejímu zaplacení písemně vyzve. Zaplacením smluvní 

pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla porušením stanovených 

povinností. Způsob vymezení jednotlivých smluvních povinností by měl být proveden pokud 

možno vždy tak, aby bylo možné se vyhnout pozdějším sporům o to, co se jimi rozumí, zda a 

v jakých případech dochází k jejich souběhu apod.  

VI.  

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu 

oběma smluvními stranami. Pro její ukončení platí výpovědní lhůta, shodná jak pro 

provozovatele, tak i správce v délce 3 měsíců, která začíná běžet v měsíci následujícím po 

tom, v němž byla výpověď doručena jejímu adresátovi. Smlouvu je ovšem možné uzavřít i na 

dobu určitou, považují-li to smluvní strany za účelné.  

VII.  

Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý se silou originálu. Pronajímatel 

obdrží 3 exempláře, jeden je určen správci. Nedílnou součástí smlouvy řád veřejného 

pohřebiště v .... v platném znění.  

V ................... dne  

.................... .....................  

provozovatel správce  
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PŘÍLOHA Č. 5 

 

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ 
 

 

Město Uherské Hradiště je podle §§ 16 a 19 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a 

o změně některých zákonů (dále jen zákon) v platném znění provozovatelem veřejných 

pohřebišť v Uherském Hradišti. 

Rada  města  Uherské Hradiště  svým  usnesením  čís. 10/2  ze dne 26.11.2002  vydává  ve 

smyslu zákona  
 

Řád veřejného pohřebiště 
 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

1. Řád veřejného pohřebiště (dále jen řád) upravuje provoz pohřebišť v: 

- Uherském Hradišti - Mařaticích 

- Uherském Hradišti - Sadech  

- Uherském Hradišti -  Míkovicích. 

 

2. Provozovatel veřejných pohřebišť (dále jen pohřebišť) zajišťuje provozování pohřebišť v souladu 

s ustanovením  § 18 odst. 2  zákona   na  základě  mandátní  smlouvy  prostřednictvím obchodní  

společnosti 

 

HRATES, a.s., Průmyslová 1153, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 25565516 (dále jen správce). 

 

Článek 2 

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti 

 

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby: 

a) výkopové práce související s pohřbením a exhumací 

b) pohřbívání 

c) provádění exhumací 

d) ukládání a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků 

e) pronájem hrobových míst 

f) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků 

g) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště včetně: 

 zajišťování provozu městské márnice a obsluhy a propůjčování obřadní síně v Mařaticích 

 zajišťování obsluhy a provozu veřejných WC 

 zajišťování vrátní služby na pohřebišti v Mařaticích 

 správy a údržby objektů na pohřebišti (obřadní síně, komunikací, oplocení apod.) 

 zajišťování likvidace odpadů 

 údržby a úpravy hrobových míst 

 půjčování nářadí na pohřebišti v Mařaticích 

 informační služby na správě pohřebišť v Mařaticích v pracovní dny od 7:00 hodin do 14:00 

hodin 

 poskytování užitkové vody pro potřeby údržby hrobového místa 

 

Provozní doba na pohřebištích je stanovena tímto řádem pro letní a zimní období takto: 
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letní období: od 1.4. do 27.10.:        

                           od 7:00 hodin do 20:00 hodin 

ve svátky (Velikonoční svátky, Mečíková pouť v Mařaticích)  

                           od 7:00 hodin do 21:00 hodin  

zimní období: od 28.10. do 31.3.: 

                           od 7:00 hodin do 18:00 hodin 

ve svátky (28.10., 1.-3.11.)                            

                           od 7:00 hodin do 21:00 hodin  
      

          

Článek 3 

Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst 

 

1.   Správce pohřebiště je povinen: 

a) předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené, číselně označené 

hrobové místo v dokumentaci vedené správcem pohřebiště, 

b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených 

v čl.7, 

c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke 

hrobovému místu a zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení 

s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit 

bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního 

hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení 

přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do 

hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je 

správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu. 

 

2.  Hrobová  místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, 

oddíly či       skupiny   hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na 

individuální umístění mimo vymezený prostor. 

 

  Článek 4 

Povinnosti nájemce hrobového místa  

 

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto: 

 

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními čl.7. Před zahájením prací si vyžádat písemný 

souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny. Má-li být zřízeno hrobové 

místo, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys 

a bokorys s uvedením zejména  adresy realizátora záměru, po dokončení hrobového místa požádat 

správce pohřebiště o jeho technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště 

k trvalému užívání hrobového místa. 

 

 

2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a 

následujícím    způsobem: 

a) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového 

místa. 

b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický 

vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní 

náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatním nájemcům a dalším 

osobám. 

c) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček  a další 

předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce 

hrobového místa na vsypové loučce, je správce pohřebiště oprávněn to učinit sám. 
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d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak 

zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště 

oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa. 

3. Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště (který stanoví povolený rozměr, tvar, 

barvu, umístění,    upevnění apod.) a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat 

všichni návštěvníci pohřebiště. 

 

4. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se 

souhlasem správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace 

veřejné zeleně. 

 

5. Zajistit na vlastní náklady,nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění 

hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona. 

 

6. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence pohřebiště 

v souladu s § 21 zákona. 

 

7. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném 

pohřebišti nebo jeho části. 

 

8. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen 

způsobem, který je v souladu s článkem 5. 

 

9. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době daného pohřebiště. 

 

 

Článek 5 

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace  

 

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen 

s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací. 

2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště 

a způsobem, který stanoví. 

3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno 

zemřelého, datum narození  a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a 

trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve. 

4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu 

s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové 

díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a  textil, při 

výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být  použity toxické látky. 

5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to 

-   celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do kterých bude umístěna poloviční zinková  

vložka  

- kovové s nepropustným dnem. 

 

6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět 

pouze se souhlasem  hygienika. 

 

Článek 6 

Tlecí doba 

 

Tlecí doba stanovená  pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí  na  pohřebišti v Mařaticích, 

v Sadech i v Míkovicích 15 let. 
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Článek 7 

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti 

 

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu: 

a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 

80cm. 

b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu odolného 

proti působení povětrnostních vlivů, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, 

příp. cihelného zdiva apod. 

c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů. 

d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny. 

e) Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno. 

 

2. Dle výsledků hydrologických průzkumů nebudou na pohřebištích zřizovány nové hrobky.  
 

3. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem 

pohřebiště, zejména 

-    pro opravy a výstavbu hrobových zařízení vyřídit povolení, které vydá správce pohřebiště      

      nájemci hrobového místa za poplatek ve výši 30,- Kč, 

- respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací, 

- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům, 

- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst, 

- zajištění  ochrany zeleně, kořenového systému zeleně, 

      -     zhotovitel provádějící kamenické práce související s opravami a výstavbou hrobových 

            zařízení je  povinen uhradit správci pohřebiště poplatek za vjezd automobilu na pohřebiště ve     

             výši 100,- Kč za  každý vjezd, který správce pohřebiště povolí a zaeviduje. 
 

4. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do 

původního stavu. 

Článek 8 

Čestné hrobové místo 

 

Významným občanům města může Rada města usnesením schválit bezúplatné přidělení 

(zapůjčení) hrobového místa (dále jen „čestné hrobové místo“).  Čestné hrobové místo je také 

osvobozeno od placení služeb spojených s nájmem hrobového místa. Za čestné hrobové místo 

může být prohlášeno i hrobové místo takto zřízené v minulosti. 

 

Článek 9 

Sankční opatření 

 

Porušení tohoto řádu bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích 

 

Článek 10 

Zrušovací ustanovení 

 

Dnem schválení tohoto řádu Radou města se ruší v celém rozsahu Řád pohřebiště ze dne 22.9.1998. 
 

Článek 11 

Účinnost 

 

Tento řád byl schválen Radou města Uherské Hradiště dne  26.11.2002  a tohoto dne nabyl platnosti a 

účinnosti. 

 

Ing. Libor Karásek, v.r.                                                                         p. Evžen Uher, v.r.       

           starosta        místostarosta 
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PŘÍLOHA Č. 6  

 

 

 

Předpokládaný vývoj počtu živě narozených a zemřelých do roku 2065 v Olomouckém kraji 

 
 

 

 

Předpokládaný vývoj počtu živě narozených a zemřelých do roku 2065 ve Zlínském kraji 

 

 
 
Zdroj: Český statistický úřad, dostupný z: http://www.czso.cz/. 20.4.2013 
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