
 

 

 

Smlouva č. ….. o nájmu hrobového místa 
uzavřená podle § 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých 

zákonů, 

ve znění zákona č. 479/2001 Sb. 

(dále jen “zákon”) 

 

 

 

Smluvní strany: 
 

Obec Zdechovice, zastoupená Radomírem Stříškou, starostou obce, se sídlem ve 

Zdechovicích čp. 5, účet č. 4626561/0100 vedený u KB Pardubice centrum.  

(dále jen pronajímatel) 

 

a 

paní, pan 

 

jméno:                                                                                                    

 

příjmení:                                                     

 

rodné číslo, příp. datum narození:    

adresa trvalého pobytu:                                                                      PSČ:  

v případě právnické osoby její název, sídlo, IČO, údaje o zápisu do obchodního 

rejstříku, kým je osoba zastoupená (uváděné jméno a funkce zastupující osoby musí 

odpovídat zápisu v obchodním rejstříku) 

 

(dále jen nájemce)  

 

 

uzavírají smlouvu o nájmu hrobového místa 

na dobu od …….  do ………….. 

 

 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem smlouvy je zřízení nájmu k hrobovému místu 

      na veřejném pohřebišti (dále jen “pohřebiště”) : 

      Číslo hrobu: ……. (jedno/dvojhrob/ka) 

 

2. Cena za nájem hrobového místa se skládá z nájemného a  ze služeb spojených 

s nájmem. Cena je splatná předem na celou  dobu trvání nájmu. 



3. Cena za  nájem a za služby s nájmem spojené je stanovena ve výši: 

 

A. Propůjčení  místa pro hrob nebo urnu v zemi včetně místa pro příslušenství  hrobu 

(bez ohledu na věk  zemřelého), obnova (prodloužení) užívacího práva na místo 

pro hrob  nebo urnu (bez ohledu na věk pohřbené osoby),  

- nájemné  …………………..   80,- Kč/jednohrob/10 let, 

                      …………………….160,- Kč/dvojhrob/10 let 

- služby s nájmem spojené 100 ,- Kč/hrob. místo/10let, 

 

B. Propůjčení místa k postavení hrobky, obnova  (prodloužení užívacího  

      práva  na  místo, kde je již  postavena hrobka) 

- nájemné  …………………..   120,- Kč/jednohrobka/10 let, 

                      …………………….240,- Kč/dvojhrobka/10 let 

                  -     služby s nájmem spojené 100 ,- Kč/hrob. místo/10let, 

 

 

 

II. 

Povinnosti pronajímatele 

A. Pronajímatel se zavazuje:  

 

1. Předat nájemci k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo.  

 

2. Umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek 

stanovených řádem pohřebiště platným pro hřbitov Zdechovice a umožnit nájemci 

užívání hrobového místa a zařízení pohřebiště v souladu s tímto řádem.   

3. Postupovat při zpracování osobních údajů vedených v evidenci související 

s provozováním veřejného  pohřebiště  podle zvláštního zákona ( zák.č. 101/2000 

Sb., o ochraně  osobních údajů)  

 

B.  Pronajímatel nezodpovídá za škody způsobené na hrobovém zařízení třetí osobou 

nebo vyšší mocí.  

 

 

 

III. 

Povinnosti nájemce 

Nájemce se zavazuje: 

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s řádem pohřebiště platným pro hřbitov 

Zdechovice.  

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

způsobem upraveným řádem pohřebiště platným pro hřbitov Zdechovice. Plnit další 

povinnosti nájemce hrobového místa tímto řádem upravené.  



3. Sdělit údaje potřebné k vedení evidence související s provozováním veřejného 

pohřebiště  podle § 21  zák.č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví:   

- jméno a příjmení osob, jejichž lidské ostatky jsou na veřejném pohřebišti 

uloženy,  

- místo a datum jejich  narození a úmrtí, rodné číslo,  

- datum uložení lidských pozůstatků nebo zpopelněných lidských ostatků na 

veřejném pohřebišti včetně určení hrobového místa a hloubky pohřbení; u 

zpopelněných lidských ostatků způsob uložení jejich popela a v případě vsypu i 

místo jejich uložení,  

- informace o nebezpečné nemoci, pokud osoba, jejíž  lidské pozůstatky byly 

uloženy do hrobu nebo hrobky, byla touto nemocí nakažena, 

- jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a rodné číslo nájemce hrobového 

místa, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní jméno, nebo název firmy, sídlo a 

identifikační číslo nájemce hrobového místa, jde-li o  právnickou osobu.   

  

4. V případě dalšího pohřbu lidských pozůstatků na propůjčené hrobové místo uzavřít 

novou smlouvu nebo doplnění k této smlouvě. 

 

 

IV. 

Ostatní ustanovení 

 

1. Nájemce hrobového místa souhlasí s tím, aby údaje vedené podle § 21 zákona 

v  evidenci pohřebiště byly použity k podání informací souvisejících s užíváním 

hrobového místa oprávněným osobám. 

 

2. Ve věcech této smlouvy s výjimkou jejího měnění, doplňování nebo ukončení je 

oprávněn za pronajímatele jednat (jméno, adresa fyzické osoby nebo název a sídlo  

právnické osoby, pokud jejím prostřednictvím obec pohřebiště provozuje, IČO, 

bankovní spojení ).  …………………… 

 

3. K převzetí písemností týkajících se této smlouvy je oprávněn také nájemcem 

zmocněný zástupce (jméno, adresa).  

………………………………………………………   

 

4. Písemnost se doručuje zpravidla poštou obyčejným dopisem, jestliže nájemce 

neodpoví do 30 dnů,  písemnost se zašle doporučeným dopisem do vlastních rukou 

na adresu nájemce uvedenou v záhlaví smlouvy, tehdy se považuje zásilka za 

doručenou dle platných zákonných předpisů. 

 

V.  

Sankce 

Za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené touto smlouvou náleží oprávněné    

smluvní  straně smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč.  

 



 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými číslovanými 

dodatky. 

 

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami.  

 

 

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze 

smluvních  stran.   

 

4.  Přílohou této smlouvy  je platný  „Řád veřejného pohřebiště“ ve Zdechovicích. 

 

 

 

VII. 

Doložka 

 

       1. Tato  smlouva  byla schválena ve vedení  obce dne 20. srpna 2003. 

 

 

 

 

  Ve  Zdechovicích   dne:                                                V………………….  dne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ………………………………….                             …… ….………………… 

  

        podpis a razítko  pronajímatele                                        podpis  nájemce 

 

 


