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CENÍK 
nájmu hrobového místa a služeb s nájmem spojených 

pro veřejné pohřebiště obce Hrádek 
 

Zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém 43. zasedání konaném dne 
28.06.2018, usnesením č. 940/6/43 Z ceník nájmu hrobového místa a služeb 

s nájmem spojených, platný pro veřejné pohřebiště obce Hrádek, nacházející se na 
pozemku parc. č. 199 v k.ú. Hrádek u Znojma: 

 
1) Cena za nájem hrobového místa se skládá z nájemného a ze služeb s nájmem 
spojených a je vždy předmětem písemné smlouvy o nájmu hrobového místa. Cena je 
splatná jednorázově předem na dobu 10 let, při podpisu smlouvy o nájmu hrobového 
místa. 
 
2) Náklady související s evidencí hrobových míst zahrnují sjednání nájemní smlouvy, 
vedení evidence hrobových míst, plateb, výběr úhrad, psaní upomínek, informační 
služby. Ceny těchto služeb respektují částečnou dotaci obce Hrádek. 
 
3) Služby s provozem veřejného pohřebiště spojené zahrnují - správu a údržbu 
pohřebiště včetně příjezdových komunikací a údržby zeleně v areálu veřejného 
pohřebiště, přidělení a vytýčení hrobového místa, označení hrobového místa, úklid 
spadaného listí, údržba oplocení, informační služby, údržba laviček, likvidace odpadu 
z pohřebiště, spotřebu vody a odvoz odpadu. Cena neobsahuje zisk pro 
pronajímatele. Do těchto služeb rovněž nepatří služby na individuální požadavek 
nájemce, které jsou nebo by mohly být vykonávány přímo na pronajatém hrobovém 
místě nebo hrobovém zařízení. 
 
4) Ve smlouvě o nájmu hrobového místa je definován druh hrobového místa takto: 
  jednohrob, 
 dvojhrob, 
 urnový hrob, 
 hrobka. 

 
Dle platného Řádu veřejného pohřebiště obce Hrádek je tlecí doba stanovená pro 
ukládání lidských pozůstatků do hrobů na veřejném pohřebišti obce Hrádek na 10 let, 
a tudíž i doba nájmu hrobového místa je stanovena na dobu 10 let. 
 
5) Cena za nájem hrobového místa a za služby s nájmem spojené je stanovena 
jednorázově (vždy na 10 let) takto: 
 
a) Nájemné za 1 m2 a kalendářní rok činí 10,- Kč, tj. 100,- Kč na 10 let pro 
jednohrob, dvojhrob, hrobku a urnový hrob.  
b) Cena za služby s nájmem hrobového místa spojené za 1 m2 a kalendářní rok 
činí 10,- Kč, tj. 100,- Kč na 10 let pro jednohrob, dvojhrob a hrobku a 34,- Kč, tj. 
340,- Kč na 10 let pro urnový hrob. Nájem hrobových míst nepodléhá DPH. 
Cena služeb s nájmem spojených je stanovena v souladu s ust. zákona č. 526/1990 
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.  
 
6) Doba nájmu míst pro uložení rakví s lidskými pozůstatky nemůže být menší než 
doba tlecí. 
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7) Má-li být před uplynutím sjednané doby nájmu pohřbena do téhož hrobu nebo 
hrobky další rakev s tělem zemřelého, musí se nájem a služby spojené k hrobovému 
místu sjednat a uhradit do konce tlecího období nově pohřbívaného zemřelého. 
Rozhodující je vždy cena ke dni sjednání smlouvy o nájmu hrobového místa. 
 
8) Uvedené ceny jsou stanoveny v souladu s podmínkami provozování veřejného 
pohřebišťě dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, cenového výměru MF č. 01/2018 ze dne 28.11.2017, 
kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami a Řádem veřejného 
pohřebiště obce Hrádek. Dle cenového výměru MF č. 01/2018 (Část I., Oddíl A, 
položka 2) činí maximální roční nájemné za nájem pozemků nesloužících k podnikání 
v obci s počtem obyvatel do 25000 včetně maximálně 20,- Kč/m2. 
 
9) Do plochy hrobového místa se započítává i prostor, na kterém je zřízeno hrobové 
zařízení (pomník), případně jiných úprav provedených a užívaných toliko nájemcem 
se souhlasem provozovatele veřejného pohřebiště. Do plochy nájmu se 
nezapočítávají uličky mezi hrobovými místy, které slouží i pro ostatní veřejnost. 
 
10) Výsledná cena za nájem hrobového místa a služby s nájmem spojené se 
zaokrouhluje na celé Kč. 
 
11) Tento Ceník nájmu hrobového místa a služeb s nájmem spojených pro veřejné 
pohřebiště obce Hrádek je účinný ode dne 01.08.2018, a současně se jím ruší Ceník 
provozovatele veřejného pohřebiště v Hrádku platný od 10.6.2004. 
 
 
V Hrádku dne: 11.07.2018 
 
 
 
 
 
 
 

    ………………………. 
    Ondřej Kubic 

    starosta 

 

 

 


