HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o pohřebnictví")
vydává v souladu s ustanovením § 19 zákona o pohřebnictví
Řád veřejného pohřebiště Ďáblický hřbitov
spravovaného příspěvkovou organizací hl. m. Prahy Správa pražských hřbitovů, příspěvková
organizace

1.

Rada hlavního města Prahy schválila tento Řád veřejného pohřebiště Ďáblický hřbitov
spravovaného Správou pražských hřbitovů, příspěvkovou organizací dne ..., pod
číslem usnesení.... (dále jen ,,řád“)

2.

Tento řád hlavní město Praha vydává po předchozím sdělení Magistrátu hlavního
města Prahy, odbor živnostenský a občanskoprávní č. i.: MHMP 1518435/2020 ze dne
12. 10. 2020.

Článek 1
Úvodní ustanovení
1.

Provozování pohřebiště je nedílnou součástí veřejné infrastruktury a službou ve
veřejném zájmu v samostatné působnosti obce.

2.

Tento řád veřejného pohřebiště upravuje provoz veřejného pohřebiště Ďáblický
hřbitov (dále jen „pohřebiště") ve vlastnictví hlavního města Prahy. Pohřebiště se
nachází na pozemku pare. č. 576/1, pozemku pare. ě 576/5 a pozemku, pare. ě. 576/4,
katastrální území Střížkov, obec Praha, zapsáno na příslušném LV v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrální
pracoviště Praha. Adresa pohřebiště je Ďáblická 564/2A, 182 00 Praha 8.

3.

Pohřebiště je rozděleno na oddělení pro ukládání lidských pozůstatků do země a na
oddělení pro ukládání uren. V těchto odděleních jsou vyhrazena jednotlivá místa pro
hroby, hrobky a umová místa, rozptylové či vsypové louky nebo jejich kombinace.
Součástí pohřebiště je rovněž oddělení Les vzpomínek, určené pro ukládám uren a
vsyp. Dispozice pohřebiště je zakreslena v mapě, která je umístěna na obvyklém místě,
k tomu účelu na pohřebišti vyhrazeném.
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4.

Provozovatelem pohřebiště je hlavní město Praha, IČO: 00064581, se sídlem
Mariánské náměstí 2,110 00 Praha 1 (dále jen „provozovatel44).

5.

Pohřebiště je provozováno prostřednictvím správce, kterým je příspěvková organizace
provozovatele Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace, IČO: 452 458 01,
se sídlem Vinohradská 2807/153c, 130 00 Praha 3, (dále jen „správce44), a to na
základě zřizovací listiny, kterou jí byly nemovitosti tvořící pohřebiště svěřeny do
správy spolu s dalším majetkem ve vlastnictví provozovatele.

6.

Součástí pohřebiště jsou:
a) místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů,
b) místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobek,
c) místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v umách,
d) rozptylová louka,
e) Les vzpomínek, určený pro ukládání rozložitelných uren a vsyp ke kořenům
stromů
f) společné hroby pro ukládání nezpopelněných lidských ostatků (kostnice),
g) válečné hroby, čestná pohřebiště,
h) smuteční obřadní síně

7.

Vnější hranice pohřebiště je vymezena oplocením a zdí.

8.

Řád je závazný pro provozovatele, správce, pro subjekty, zajišťující pohřební služby,
pro obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, nájemce hrobových a umových míst,
objednatele a zhotovitele služeb, návštěvníky pohřebiště včetně osob, které zde s
prokazatelným souhlasem správce pohřebiště nebo nájemce provádějí práce a pro
ostatní veřejnost.

Článek 2
Vymezení pojmů
1. Níže uvedené pojmy užívané v tomto řádu mají následující význam:
a) Hrobka je nemovitá věc, která vznikla stavební nebo montážní technologií, bez zřetele
na její stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a
konstrukce, na účel využití a dobu trvání.
b) Hrobové zařízení je např. pomník, náhrobek, rám, krycí deska, stéla nebo jiná ozdoba
hrobu, které mohou být bez znehodnocení od hrobového místa odděleny (zpravidla
movitá věc).
c) Rozptyl je anonymní rozptýlení zpopelněných lidských ostatků do společného
hrobového místa (louky rozptylu) po předchozí úpravě popela za pomoci rozptylového
aparátu, a to bez nároku na uzavření nájemní smlouvy.
d) Vsyp je hrobové místo na vsypové louce nebo u paty vzrostlého stromu s právem
nájmu určené pro ukládání zpopelněných lidských ostatků bez umy. Na rozdíl od
rozptylu popela na povrch trávníku se jedná o hloubkové uložení popela do země pod
odkrytý travní dm a není při něm potřeba předchozí úpravy popela ani rozptylového
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aparátu. Vsyp popela umožňuje určit na základě nájemní smlouvy k vsypovému místu
konkrétní místo, na které může být postupně uloženo více příbuzných nebo sobě
blízkých osob.
Článek 3
Rozsah poskytovaných služeb
1. Na pohřebišti jsou poskytovány zejména tyto základní služby:
a) nájem hrobového místa pro hroby a hrobky, pro uložení lidských ostatků v umách
a uložení uren s lidskými ostatky v kolumbáriích a pro vsyp lidských ostatků,
b) správa a údržba pohřebiště včetně inženýrských sítí, zeleně, oplocení a mobiliáře,
c) celoroční údržba páteřních komunikací a zpevněných ploch,
d) vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště,
e) manipulace se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci
pohřebiště,
f) výkopové práce související s pohřbením nebo exhumací,
g) pohřbívám,
h) provádění exhumací,
i) ukládání lidských ostatků,
j) provádění rozptylů
k) propůjčení smuteční obřadní síně,
l) zajišťování sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadů včetně biologicky
nebezpečných odpadů,
m) spravování a udržování objektů na pohřebišti (např. obřadní síně, veřejné toalety,
apod.),
n) vykonávání dozoru nad dodržováním tohoto řádu,
o) údržba a úprava společných hrobů, kostnic, mezinárodních pohřebišť, a ve
sjednaném rozsahu i čestných hrobových míst a pohřebišť,
p) zveřejňování informací v místě na daném pohřebišti obvyklém pro potřeby
veřejnosti
2. Dále jsou správcem pohřebiště poskytovány doplňkové služby na žádost nájemce nebo
vlastníka hrobového zařízení či hrobky, které nejsou kalkulovány v ceně nájmu a služeb
s nájmem spojených, jako například:
a) sezónní údržba a úprava hrobových míst (služba je poskytována v závislosti na
vhodných klimatických podmínkách),
b) půjčování nářadí,
c) prodej hřbitovních doplňků.
3. Při nakládání s hrobovým zařízením jako s věcí opuštěnou bude správce postupovat nejen
podle občanského zákoníku, ale také ve smyslu příslušných ustanovení čl. 24 a 30
bilaterální českoněmecké Smlouvy o dobrém sousedství a přátelské spolupráci č.
521/1992 Sb. viz text mže:
Smlouva o dobrém sousedství a přátelské spolupráci č. 521/1992 Sb.
čl. 24
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(3) Smluvní strany budou pečovat zejména o místa a kulturní památky, nacházející se na
jejich území, připomínající dějinné událost, kulturní a vědecká díla a tradice druhé strany
a umožní knim svobodný a nerušený přístup. Uvedená místa a kulturní památky jsou
zákonem chráněny.
čl. 30
(1) Smluvní strany prohlašují, že československé a německé hroby, nacházející se na jejich
území, budou stejným způsobem uctívány a chráněny;péče o ně bude umožněna.
(2) Hroby československých, respektive německých obětí válek a panování násilí,
nacházející se na jejich území, požívají právní ochrany a jsou zachovávány; jejich
registrace a péče o ně bude umožněna.
(3) Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi organizacemi, příslušnými pro péči
o tyto hroby.
4. Řešení všech problémů spojených s péčí o opuštěné německé hroby by mělo probíhat v
duchu smíření a péěe o opuštěné německé hroby by měla probíhat v souladu s pokyny
uvedenými v. Příručce pro obce k péči o opuštěné německé a další hroby v České
republice, Úřad vlády, Praha 2017, viz text příslušných pasáží Příručky pro obce k péči o
opuštěné německé a další hroby uvedený mze.
1) Všeobecné zásady
a) Žijícím pozůstalým posledního oprávněného uživatele umožnit znovu si pronajmout
hrobové místo s prošlým právem užívání kdykoli nově do řádné péče, pokud v něm nebyl
pohřben žádný jiný zesnulý, za stejný nájem a úhrady za služby spojené s nájmem, pokud
je provozovatel pohřebiště poskytuje, jako občané České republiky. Případně se
dohodnout na způsobu zprostředkované péče o hrobové místo za poplatek
b) Při nakládání s hrobovým zařízením jako s věcí opuštěnou postupovat ve smyslu zák. č.
256/2001 Sb. o pohřebnictví v platném znění a čl. 24 a 30 bilaterální českoněmecké
Smlouvy o dobrém sousedství a přátelské spolupráci č. 521/1992 Sb.
c) K postupné revitalizaci hřbitovů v budoucnu využít kromě vlastních zdrojů zejména
prostředky uvolněné na základě výsledků řešení podnětu německých zástupců v Radě.
d) Řešení všech problémů spojených s péčí o opuštěné německé hroby by mělo probíhat v
duchu smíření.
e) Pro účely této metodiky se rozumí pod pojmem:
Hrobka - nemovitá věc, která vznikla stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na
její stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na
účel využití a dobu trvání (srov. § 2 odst. 3 stavebního zákona). Zpravidla se jedná o
stavbu. Hrobové zařízení - např. pomník, náhrobek, rám, krycí deska nebo jiná ozdoba
hrobu, které mohou být bez znehodnocení od hrobového místa odděleny (movitá věc).
f) Pokud byla opuštěná německá hrobka opuštěna před účinností zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (tj. před 1. lednem 2014), bude zaevidována do majetku obce, která je
4

vlastníkem pozemku (viz ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
nebo obce, která je provozovatelem pohřebiště (viz ustanovení § 996 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník).
g) Oznámení o novém vlastníkovi německé hrobky, která se tímto postupem stala hrobkou
obecní, se zveřejní vhodným způsobem na veřejném pohřebišti (např. ve vývěsní skřínce).
h) Pokud se ve výjimečných případech opuštěná německá hrobka stala opuštěnou až po
účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (tj. od 1. ledna 2014) a je zároveň
stavbou, bude od 1. ledna 2024 provozovatelem pohřebiště provedena nabídka
příslušnému Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
i) U opuštěného německého hrobového zařízení probíhá postup shodně jako podle písm.
Ďj) Nachází-li se hřbitov nebo jeho část na pozemku s jiným využitím plochy než
„pohřebiště'', příp. „hřbitov, umový háj", což je zřejmé z výpisu katastru nemovitostí,
doporučujeme požádat o vydání rozhodnutí o změně využití území, které vydává stavební
úřad v územním řízení.

2) Péče o německé (a další) hroby na veřejných pohřebištích:

Obec jako provozovatel veřejného pohřebiště zveřejní v místě obvyklém na pohřebišti
nový řád pohřebiště schválený krajským úřadem, ve kterém zejména upraví:
a) způsob vedení evidence obecních (původně německých) hrobových míst na pohřebišti;
případně řád odkáže na zpracovaný odborný posudek celkového stavu obecní (původně
německé) části hřbitova odborem majetku obce nebo architektem.
b) Rád pohřebiště bude obsahovat příslušná ustanovení česko-německé Smlouvy o
dobrém sousedství a přátelské spolupráci č. 521/1992 Sb.
c) Způsob označení obecního (původně německého) hrobového místa (opatřit je např.
deskou či tabulkou s údaji o pohřbené osobě - postačí nacionále). Jména německých
zemřelých budou psána německy.
d) Přehled obecních (původně německých) hrobových míst s náhrobky zvláštního
významu. Jedná se o hroby místních osobností (starostů, učitelů, kněží, umělců, vědců,
žurnalistů, úředníků, podnikatelů, patricijských rodin atd.) zásadního kulturněhistorického významu nebo významu pro místní kulturní a historickou paměť, dále o
náhrobky významné architektonickým řešením, kamenickým a kamenosochařským
provedením nebo pozoruhodnými nápisy.
e) Je třeba se pokusit o postupnou obnovu těchto hrobů; obnovu realizovat ve spolupráci
s představiteli vysídlených Němců, německé menšiny v ČR nebo paměťovými institucemi
či regionálními vlastivědnými sdruženími a upozornit na ně českými informačními
tabulemi. Jména německých zemřelých budou psána německy. Hrobová místa a náhrobky
uměleckého významu, které jsou bez nabyvatele, je možné identifikovat ve spolupráci se
státními okresními archivy, pracovišti Národního památkového ústavu či muzei.
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f) Zákaz obecní (původně německé) hrobové zařízení odstraňovat a prodávat, zvláště pak
je třeba zamezit tomu, aby bylo takové hrobové místo nabídnuto k nájmu a k dalšímu
pohřbívání nebo aby byl na původní německý historický náhrobek připevněn náhrobek
nového nabyvatele hrobového místa (tím by došlo k zásadnímu narušení piety vůči
pohřbeným i pozůstalým); případně umožnit odprodání vlastivědným sdružením či
paměťovým institucím, které se zaváží zajistit údržbu náhrobku a hrobového místa.
g) Způsob zřízení pamětního místa na památku všech zemřelých, jejichž hroby se na
hřbitově nezachovaly. Pamětní místo opatřit informační deskou s českým a německým
nápisem, nacionálemi pohřbených, případně historickými údaji o obci a pohřebišti v
obou jazycích.
h) Způsob nakládání s obecními, původně německými náhrobky umístěnými na
hřbitovních zdech. Zanechat je in šitu, na místě, neodstraňovat je a pokusit se o jejich
zakonzervování či renovaci.

3) Péče o německé hroby na zpustlých hřbitovech a bývalých hřbitovech zaniklých obcí
a) Zřízení památných míst s památným symbolem a nápisem,
která budou identifikovat pohřbené osoby v českém a německém jazyce (pamětní deska se
jmény a nacionáliemi pohřbených), případně údaji o historickém vývoji obce a
pohřebiště.
b) Péče o zeleň: úprava terénu, památná loučka, sekání trávy, odstraňování náletů atd.
c) Péče o pamětní místo může být delegována na obec, spolek či dobrovolníky.
d) Písemné záznamy o zaniklých hřbitovech archivovat na obecním úřadě či v místně
příslušném archivu.
5. V souladu se stanoviskem krajské hygienické stanice je na základě zákona o pohřebnictví
tímto řádem pro uložení lidských ostatků do hrobů stanovena tlecí doba v délce minimálně
10 let s možností pohřbívám do prohloubených hrobů hlubokých dva metry, do
standardních hrobů hlubokých jeden a půl metru dle platného hydrogeologického posudku
vydaného pro toto pohřebiště. Jeho kopie je umístěná na hřbitovní správě na obvyklém
místě, k tomu účelu vyhrazeném.
6. Všichni zemřelí nezávisle na místě úmrtí mohou být na tomto pohřebišti pohřbeni, ale
pouze se souhlasem správce či provozovatele a po doložení skutečnosti úmrtí a splnění
dalších podmínek stanovených zákonem o pohřebnictví.
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Článek 4
Doba zpřístupnění pohřebiště, povinnosti návštěvníků, způsob a pravidla užívání
zařízeni
1. Pohřebiště je veřejně přístupné v otevírací době:
leden - únor
8:00-17:00 hod.
březen - duben
8:00-18:00 hod.
květen - září
8:00-19:00 hod.
říjen
8:00-18:00 hod.
listopad - prosinec 8:00-17:00 hod.

2. Správce je oprávněn povolit odůvodněnou výjimku individuálním povolením. Správce
může též z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo jeho část dočasně
omezit nebo zakázat, například v době provádění terénních úprav a exhumací, odklízení
následků živelních pohrom, při nadměrném výskytu sněhu a náledí, vichřici, pokud nelze
jiným vhodným způsobem dostatečně zajistit bezpečnost návštěvníků.
3. Návštěvníci jsou povinni opustit pohřebiště do konce otevírací doby bez upozornění.
Pokud tak neučiní, jsou návštěvníci povinni se nadále zdržovat výhradně v bezprostřední
blízkosti nejbližšího vchodu do pohřebiště, a to až do příchodu správcem pověřené osoby,
která jim umožní pohřebiště opustit. Telefonní kontakt na pověřenou osobu se vždy
nachází na ktomu určené veřejné vývěsce, nebo v bezprostředním okolí vchodu do
pohřebiště a to uvnitř areálu.
4. Mimo vymezenou dobu je pohřebiště pro veřejnost uzavřeno.
5. Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.
6. Osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup na pohřebiště zakázán,
rovněž je zakázáno požívám alkoholických nápojů na pohřebišti.
7. Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se jen s prokazatelným
souhlasem správce a za podmínek stanovených správcem. Jde zejména o dodržování
vyhrazených jízdních tras, maximální povolené rychlosti apod. Ve zvlášť odůvodněných
případech může správce povolit výjimku. Držitelům průkazu ZTP je vjezd na pohřebiště
povolen, ale vždy se souhlasem správce a za podmínek stanovených správcem. Vjezd do
areálu pohřebiště, který je obsluhován vrátným, bude umožněn v otevírací době
pohřebiště, nejpozději však 1 hod. před jejím skončením. Vozidlo musí pohřebiště opustit
nejpozději 30 min před skončením otevírací doby. Vjezd bude umožněn v době výslovně
určené příslušnou hřbitovní správou nebo technickým úsekem. Vjezd do areálu pohřebiště
za účelem vykonání stavebních, řemeslných či jiných prací je možný pouze v pracovní
dny.
8. Na pohřebišti není dovolena jízda i jinými vozidly s výjimkou vozíků invalidních občanů.
Chodci mají vždy přednost před vozidly. Přednost v jízdě má vozidlo, které přijíždí
zprava. Pojízdné a zpevněné plochy na pohřebištích mohou být užívány k odstavení
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vozidla na nezbytně nutnou dobu pouze tak, aby tím nebyl omezován pohyb jiných
vozidel. Na pohřebištích je zakázáno provádět opravy, údržbu a mytí vozidel.
9. Parkoviště nacházející se uvnitř pohřebiště je povoleno užívat pouze v otevírací době
pohřebiště.
10. Na pohřebišti je rovněž zakázáno pohybovat se na kolech, kolečkových bruslích,
koloběžkách, skateboardech apod.
11. Návštěvníci jsou povinni chovat se na pohřebišti důstojně a pietně s ohledem na toto místo
a řídit se řádem. Zejména není návštěvníkům pohřebiště dovoleno se zde chovat hlučně,
používat audio a video přijímače, kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky,
odhazovat odpadky mimo odpadové nádoby, vstupovat na veřejné pohřebiště se psy,
kočkami a jinými zvířaty a používat prostor pohřebiště i jeho vybavení k jiným účelům,
než k jakým jsou určeny.
12. Z hygienických důvodů není dovoleno na pohřebišti pít vodu z vodovodních výpustí a
studní. Rovněž není dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních obalech mimo pohřebiště.
Vodovodní řad na pohřebišti je v zimním období v závislosti na klimatických podmínkách
mimo provoz, a to po dobu nezbytně nutnou.
13. Svítidla, zejména pak svíčky a lampy, mohou návštěvníci a nájemci na pohřebišti
rozsvěcovat, jen pokud jsou vhodným způsobem zabezpečena proti vzniku požáru. V
odůvodněných případech může být používání svítidel na pohřebišti omezeno, nebo i
zakázáno.
14. Na rozptylové louce a v Lese vzpomínek je dovoleno používat svítidel jen na místech k
tomu určených. Vstup na rozptylovou louku je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice lze
umísťovat jen na plochy a způsobem na místě určeném.

15. V oddělení přírodního pohřebiště Les vzpomínek musí být respektován ekologický
charakter pohřebiště. Smuteční výzdoba je přípustná pouze z biologicky odbouratelného
materiálu, květiny kladené pod stromy musí být bez celofánu, stuh a jiných umělých
materiálů. U památeěních stromů není dovoleno umisťovat žádná svítidla. Svíčky lze
zapalovat pouze na k tomu účelu vyhrazených místech.
16. Kolumbámí schránky není přípustné přeplňovat ozdobnými předměty, nebo na ně ozdoby
zavěšovat.
17. Ukládání nádob, nářadí, jiných předmětů, včetně dílů hrobového zařízení na zelené pásy a
místa kolem hrobových míst není dovoleno. Nádoby na odpadky na pohřebišti slouží jen
pro ukládání odpadu z pohřebiště - mimo odpadu stavebního a nebezpečného. Pokud je na
pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno toto opatření respektovat.
18. Návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně na pohřebišti.
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19. Na pohřebišti je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a způsobem, který
stanoví tento řád a správce.
20. Na pohřebišti je dovoleno umístění reklam pouze na vyhrazených místech po předchozím
souhlasu správce. Není dovoleno umístění reklam na stromech, zařízeních pohřebiště a ani
na hrobových místech a hrobových zařízeních.
21. Na pohřebišti rovněž není dovoleno pořádat prezentační akce soukromých subjektů
zaměřené na výkon následné služby pro nájemce či prodej jimi nabízeného zboží.
Všechny podnikatelské subjekty, které chtějí vykonávat jakékoli práce či služby pro
nájemce, mají oznamovací povinnost k této činnosti vůči správci pohřebiště.
22. Pořádám pietních a vzpomínkových akcí je možné se souhlasem správce pohřebiště.
23. Smuteční obřadní síně slouží k obřadům pro rozloučení s lidskými pozůstatky v konečné
rakvi před uložením do hrobu, hrobky, nebo odvozem ke zpopelnění, nebo k rozloučení se
zpopelněnými lidskými ostatky a to všem občanům, i členům jakékoli registrované církve,
za rovných podmínek. Jiný způsob užití obřadní síně než ke smutečnímu obřadu může
povolit správce jen po vlastním uvážení a v souladu se zákonem o pohřebnictví. Provozní
doba se upravuje podle potřeby objednatelů, kapacity obřadů a provozních možností
správce.
24. Smuteční obřadní síň lze užívat pouze na základě uzavřeného smluvního vztahu mezi
správcem a objednatelem.
25. Všechny osoby, vykonávající činnosti, související se zajištěním řádného provozu
pohřebiště, jsou povinny tak činit v souladu se zákonem o pohřebnictví a ostatními
právními normami, upravujícími takovou činnost, dodržovat tento řád a to vždy
s prokazatelným vědomím správce, nebo s jeho předchozím souhlasem, je-li ho dle tohoto
řádu potřeba.

Článek 5
Povinnosti správce
1. Správce j e povinen zejména:
a) všem zájemcům o nájem hrobového místa stanovit stejné podmínky pro sjednání
nájmu a užívám hrobového místa dle typu hrobového místa a platného ceníku,
výjimky z těchto podmínek jsou možné pouze v individuálních případech na základě
úvahy správce, pokud je to odůvodněno specifiky daného případu nebo situací
zájemce (např. tíživou sociální situací),
b) zdržet se ve styku s pozůstalými chovám nešetrného k jejich citům a umožnit při
smutečních obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností a jiných
osob v souladu s projevenou vůlí zemřelé osoby, a pokud se tato osoba během svého
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života ke smutečnímu obřadu nevyslovila, také v souladu s projevenou vůlí osob
uvedených v § 114 odst. 1 občanského zákoníku, je-li správci známa
c) vést evidenci související s provozováním pohřebišť v rozsahu dle § 21 zákona o
pohřebnictví formou vázané knihy nebo v elektronické podobě s roční frekvencí
výtisku a jejich svázáním,
d) vyřizovat stížnosti včetně reklamací souvisejících s provozem a správou pohřebiště,
e) současně je povinen udržovat aktuální plán pohřebiště s vedením evidence volných
hrobových míst.

2. V případě zákazu pohřbívání bezodkladně písemně informovat nájemce dotčených
hrobových míst, pokud je mu známa jejich adresa a současně informovat veřejnost o
tomto zákazu v místě na daném pohřebišti obvyklém.
3. Správce zřizuje nová hrobová místa pro hroby, hrobky, umová místa apod. Při vytýčení
hrobových míst postupuje tak, aby se minimalizoval negativní dopad na již existující
hrobová místa. Každé hrobové místo musí být číselně označeno. Správce vypracovává
schematické plány pohřebišť, ze kterých je patrná parcelace hřbitovů a hrobových míst.
Správce je oprávněn pronajímat hrobová místa a prodlužovat nájem hrobového místa nebo
uzavírat nájemní smlouvy na další období za podmínek, stanovených zákonem o
pohřebnictví a řádem tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly, či skupiny hrobových míst
stejného charakteru a rozměrů.
4. Správce zabezpečuje výkopy hrobů a služby související s pohřbíváním, manipulací s
lidskými ostatky, exhumacemi a ukládáním zpopelněných ostatků (vsypy, rozptyly,
uložení uren). Touto činností může pověřit třetí subjekt po protokolárním předání
pracoviště a nejbližšího okolí.
5. Zajišťuje údržbu veřejné zeleně na pohřebišti podle platných předpisů, pokynů
příslušného správního orgánu, provádí úklid cest a chodníků, běžnou údržbu oplocení,
společných zařízení a inženýrských sítí v rozsahu stanoveném smlouvou, dbá na úpravu
pohřebišť a předkládá provozovateli návrhy na rozvoj a modernizaci pohřebišť.
6. Zajišťuje sběr, třídění, uskladňování a likvidaci všech odpadů z pohřebiště včetně odpadů
biologicky nebezpečných.
7. Zabezpečuje pořádek a čistotu na pohřebišti včetně údržby veřejných travnatých ploch,
opuštěných hrobových míst, společných hrobů a vyhrazených ploch.
8. Správce je oprávněn umožnit oprávněným osobám manipulaci se zetlelými, nezetlelými i
zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště nebo provedení exhumace za
podmínek stanovených zákonem o pohřebnictví a tímto řádem.
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9. Správce je povinen písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně
90 dnů před jejím skončením. Není-li mu trvalý pobyt, nebo sídlo nájemce znám, uveřejní
tuto informaci v místě na daném pohřebišti obvyklém, nejméně 60 dnů před skončením
sjednané doby nájmu.
10. Správce je povinen během doby trvám nájmu zajistit k hrobovému místu přístup a zdržet
se jakýchkoli zásahů do hrobového místa, s výjimkou případů, kdy je nezbytné
bezodkladně zajistit bezpečný provoz pohřebiště, mimo kopám hrobů nebo opravy
hrobových zařízení a hrobek v sousedství, avšak jen na dobu nezbytně nutnou.

Článek 6
Užívání hrobového místa
1. Žádný zájemce o nájem hrobového místa na pohřebišti nemá nárok na okupaci opuštěného
hrobového místa, nebo na jiné, individuální umístění hrobu a hrobového zařízení v rámci
hrobového místa.
2. Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa. Smlouva o
nájmu hrobového místa musí mít písemnou formu a musí obsahovat určení druhu
hrobového místa, jeho rozměry, výši nájemného a cenu za služby s nájmem spojené.
3. K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je zájemce o nájem hrobového místa
povinen poskytnout správci pohřebiště zejména tyto údaje:
a) v případě, že zároveň sjednává uložení zemřelého nebo zpopelněných ostatků jméno
a příjmem zemřelé osoby, jejíž lidské pozůstatky nebo ostatky budou bezprostředně
po sjednám nájmu na pohřebišti uloženy, místo a datum jejího narození a úmrtí, list
o prohlídce zemřelého, u zpopelněných lidských ostatků druh a číslo umy
b) záznam o nebezpečné nemoci, pokud lidské pozůstatky, které mají být
bezprostředně po sjednám nájmu uloženy do hrobu nebo hrobky, byly touto nemocí
nakaženy,
c) jméno, příjmem, adresu místa trvalého pobytu a datum narození, jde-li o fyzickou
osobu, nebo název, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu,
d) kontaktní údaje k osobě, na kterou má podle vůle nájemce přejít nájem po jeho
smrti, pokud takovou osobu určil,
4. Změny výše uvedených údajů a skutečností je nájemce povinen bez zbytečného odkladu
oznámit správci.
5. V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba, na niž se
smlouva o nájmu hrobového místa uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla být
dodržena tlecí doba stanovená pro pohřebiště v čl. 3.
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6. Nájem hrobových míst se sjednává zpravidla na dobu:
a) pro hrob 10 let,
b) pro hrobku 10-20 let,
c) pro umu 5-10 let.
7. Platným uzavřením nájemní smlouvy k hrobovému místu na pohřebišti vzniká nájemci
právo zřídit na hrobovém místě hrob, hrobku či umové místo podle oddělení, kde se
hrobové místo na pohřebišti nachází, umístit hrobové zařízení a vysázet květiny, to vše v
souladu s obsahem nájemní smlouvy, tímto řádem a písemnými pokyny správce, s
následnou možností uložit v tomto místě lidské pozůstatky a lidské ostatky.
8. Nájemce je povinen oznamovat správci veškeré změny údajů potřebných pro vedení
evidence veřejného pohřebiště bez zbytečného odkladu.
9. Nájemní právo k hrobovému místu lze převést na třetí osobu pouze se souhlasem
pronajímatele, nájemce a třetí osoby. Současně s převodem nájemního právaje dosavadní
nájemce a vlastník hrobky, náhrobku nebo hrobového zařízení povinen předložit správci
smlouvu o převodu uvedených věcí do vlastnictví osoby, na kterou převádí nájem,
nezůstávají-li i nadále v jeho vlastnictví.
10. Dojde-li k přechodu nájmu podle § 25 odst. 5 zákona o pohřebnictví, správce v návaznosti
na tuto skutečnost upraví evidenci související s provozováním pohřebiště. Nový nájemce
je povinen poskytnout správci veškerou nutnou součinnost, zejména poskytnout mu
informace nezbytné pro vedení evidence související s provozováním pohřebiště a prokázat
své právo předložením dokumentů vyžadovaných správcem, zejména předložením
čestného prohlášení.
11. Uložení konstrukce pro ukládání vykopané zeminy při výkopu vedlejšího hrobu a nutné
kamenické práce na přilehlém hrobovém místě, to vše v odůvodněných případech a na
nezbytně nutnou dobu, není omezením práva nájemce ve smyslu § 25 zákona o
pohřebnictví. Dojde-li k zásahu do hrobového místa, nebo zařízení a vznikne-li tímto
škoda, je povinen hrobové místo uvést do původního stavu, nebo škodu nahradit ten, kdo
škodu způsobil. To platí i v případě, že škůdce ke své činnosti přibral třetí osobu.
12. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového
zařízení v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu a též v následujícím rozsahu a mže
uvedeným způsobem:
a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbem do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy
hrobového místa,
b) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem, který by
narušoval svým vzhledem okolí, průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa tak,
aby travní porost nedosáhl květenství (vymetání trav), jakož i průběžně zajišťovat
údržbu hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívám
hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob,
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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, je správce oprávněn tak učinit sám.
13. Nájemce je povinen neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení, pokud je narušena
jeho stabilita a ohrožuje tím zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce
neučiní ani po výzvám správcem a po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě, je správce
oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
14. Je zakázáno odkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa, nebo je opírat o
sousední hrobová zařízení bez vědomí a prokazatelného souhlasu správce pohřebišť.
15. Při užívám hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky. Se
zpopelněnými lidskými ostatky může nájemce manipulovat a ukládat je na pohřebištích
pouze s prokazatelným vědomím správce.
16. Nájemce je povinen strpět číselné označení hrobových míst provedené správcem, tyto
čísla nepřemísťovat, nepoškozovat a nepoužívat k jiným účelům. Nájemce je povinen
strpět na hrobovém místě vhodně umístěný odkaz na uveřejněnou informaci ve vývěsce
týkající se upozornění nájemce na skončení doby nájmu.
17. Součástí majetku hlavního města Prahy jsou hrobky a hrobová zařízení, které se staly jako
věci opuštěné majetkem hlavního města Prahy před účinností zákona ě. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (tj. před 1. lednem 2014). Správce vhodným způsobem na příslušném
pohřebišti uveřejní seznam hrobek a hrobových zařízení, která byla zaevidována do
majetku hlavního města Prahy.
18. Po skončení nájmu nájemce odstraní z hrobového místa hrobové zařízení, nebude-li se
správcem ujednáno jinak.
19. Po skončení nájmu se lidské ostatky nezpopelněné i zpopelněné ponechají na dosavadním
místě, nebudou-li splněny podmínky pro provedení exhumace. Při nájmu hrobového místa
novým nájemcem budou tyto lidské ostatky v průběhu nového pohřbem uloženy pod
úroveň dna hrobu. Není-li možné využít úroveň dna hrobu, uloží se lidské ostatky do
společného hrobu téhož pohřebiště, nebude-li s novým nájemcem ujednáno, že budou
ponechány na dosavadním místě.

Článek 7
Podmínky zřízení a úpravy hrobky a hrobového zařízení
1. Zřízení hrobky či instalace hrobového zařízení na hrobovém místě je podmíněno
písemným souhlasem nájemce hrobového místa a souhlasem správce. Při zřízení hrobky
či instalaci hrobového zařízení musí být dodrženy požadavky správce uvedené ve
Stavebním povolení vydaným správcem. Provedení úpravy či opravy hrobky či hrobového
zařízení, které se již na hrobovém místě nachází je možné pouze s písemným souhlasem
jejich vlastníka, nájemce a správce. Při provedení opravy či úpravy hrobového zařízení či
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hrobky musí být dodrženy požadavky správce uvedené v Souhlasu s úpravou hrobového
místa.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení či hrobky správce stanoví tak, aby hrobové
zařízení či hrobka neomezovaly užívám sousedních hrobových míst, nebránily správci
v provádění udržovacích prací a poskytování služeb na pohřebišti a vhodně esteticky
zapadaly do svého okolí. V odůvodněných případech je správce oprávněn požadovat
závazné stanovisko odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy a vlastník
spolu s nájemcem jsou povinni se jím řídit.
3. Zej ména musí být dodrženy následuj ící podmínky:
a) Základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky 80 cm, dimenzovány se
zřetelem na únosnost půdy a nesmí zasahovat do pohřbívací plochy.
b) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a podpovrchové hloubce
základové spáry, která činí minimálně 80 cm.
c) Při výkopových pracích při zřízení nové hrobky musí být po celou dobu provádění
výkopu přítomen správce pohřebiště. V odůvodněných případech může požádat o
okamžité přerušení výkopových prací; v takovém případě je stavitel povinen práce
neprodleně pozastavit.
d) Základy památníků, náhrobků nebo stél musí být zhotoveny z dostatečně únosného
materiálu, odolného proti působení povětmosti např. z prostého betonu či
železobetonu, kamenného, popř. cihelného zdivá.
e) Přední a zadní rámy hrobu nebo hrobky musí být v jedné přímce s rámy
sousedních hrobů.
f) Výška hrobky či hrobového zařízení musí odpovídat výšce náhrobků v daném
místě obvyklé, nejvýše však 2,5m.
g) Jednotlivé díly hrobového zařízení musí být mezi sebou pevně kotveny.
h) Při stavbě na sváhovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně
odstupňováno.
i) Musí být dodržena šířka uliček mezi jednotlivými hrobovými zařízeními,
j) Musí být zajištěn způsob uložení zeminy a odvoz odpadu.
4. Po skončení uvedených prací jsou vlastník hrobky či hrobového zařízení a nájemce
povinni na svůj náklad uvést okolí příslušného hrobového místa do původního stavu
nejpozději do 3 dnů od ukončení prací. Ukončení prací je nájemce povinen ohlásit správci
a je povinen uhradit náklady spojené s odvozem a likvidací odpadu, včetně odpadu
biologicky nebezpečného, vzniklého při pracích na hrobovém místě, pokud tak neučinil na
vlastní náklad sám. Spolu s tím nahlásí změny hrobového zařízení, zakládající povinnost
změnit, či doplnit předepsanou evidenci. Totéž platí při likvidaci hrobového zařízení
včetně základů a stavby hrobky.
5. Vlastník hrobového zařízení je oprávněn odstranit hrobové zařízení z pohřebiště po
předchozím projednám a písemném odsouhlasení správce pohřebišť a nájemce hrobového
místa.
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6. Stavby, které byly pořízeny bez povolení správce nebo při nichž nebyly dodrženy
stanovené podmínky správce a dále stavby, které ohrožují bezpečnost okolí, může správce
pohřebiště odstranit na náklady vlastníka, jestliže tento nesjedná sám v dané lhůtě
nápravu. Správce pohřebišť může bez upozornění odstranit také takové stavby, které brání
řádnému bezpečnému vykopám hrobu, provedení pohřbu, nebo kde je nebezpečí vzniku
škody nebo havárie. Odstraněné hrobové zařízení ponechá správce pohřebišť na místě na
riziko vlastníka, nebo je přemístí na jiné vhodné místo. O takovém opatření následně
vyrozumí správce pohřebišť vlastníka.

Článek 8
Ukládání lidských pozůstatků a exhumace lidských ostatků
1. Otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti, ukládat do nich lidské pozůstatky nebo provádět
exhumaci je oprávněn pouze provozovatel pohřebiště nebo správce pohřebiště, správce
pohřebiště nebo provozovatel pohřební služby, který se souhlasem a za správcem
stanovených podmínek hodlá na základě smlouvy s vypravitelem pohřbu na pohřebišti
pohřbít lidské pozůstatky.
2. Správce je oprávněn převzít tělo zemřelého k pohřební do hrobu nebo hrobky nebo lidské
ostatky k uložení jen tehdy, je-li skutečnost úmrtí doložena úmrtním listem, průvodním
listem k přepravě těla zemřelého (umrlčí pas), zprávou oprávněného orgánu cizího státu
nebo listem o prohlídce zemřelého. V případě podezření ze spáchání trestného činu
v souvislosti s úmrtím je kromě toho nutný i písemný souhlas státního zástupce nebo
jiného orgánu činného v trestním řízem, který je ktomu oprávněn podle zvláštního
právního předpisu. Pro převzetí jiných lidských pozůstatků k pohřbem do hrobu nebo
hrobky se postupuje obdobně, přičemž postačí doložení identifikace jiných lidských
pozůstatků.
3. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem nájemce
hrobového místa a správce.
4. Do hrobky lze další lidské pozůstatky uložit pouze v případě, je-li v ní volné místo.
5. Hroby musí splňovat následující požadavky:
a) jejich hloubka musí být u dospělých osob a dětí od 10 let nejméně 1,5 m, u dětí
mladších 10 let nejméně 1,2 m,
b) dno hrobu nebo hrobky musí ležet nad úrovní kolísání hladiny podzemní vody,
c) boění vzdálenosti mezi jednotlivými nově zřizovanými hroby musí ěinit nejméně
0,3 m.
6. V době po úmrtí nájemce, má-li být tento uložen do hrobu, jehož byl nájemcem, zajistí
správce úhradu nájemného a služeb s nájmem spojených na dobu tlecí od vypravitele
pohřbu nebo jiné zmocněné osoby.
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7. Bez ohledu na uplynutí tlecí doby může být s nezpopelněnými i zpopelněnými lidskými
ostatky v rámci pohřebiště manipulováno pouze na základě předchozího souhlasu správce.
8. Nezpopelněné i zpopelněné lidské ostatky mohou být exhumovány, tj. přemístěny nebo
převezeny na jiné pohřebiště, pouze na písemnou žádost nájemce hrobového místa a se
souhlasem správce. Převoz exhumovaných nezpopelněných lidských ostatků na jiné
pohřebiště musí být předem objednán u provozovatele pohřební služby a objednávka k
žádosti přiložena. Nájemce hrobového místa doloží k žádosti o exhumaci vždy skutečnost
úmrtí podle § 22 odst. 2 zákona o pohřebnictví a písemný souhlas osoby uvedené v § 114
odst. 1 občanského zákoníku. Před exhumaci nezetlelých lidských ostatků musí nájemce
hrobového místa opatřit souhlas také krajské hygienické stanice, který rovněž předloží
správci před provedením exhumace. Exhumace může být prováděna pouze za přítomnosti
zástupce správce. V případě exhumace neidentifikovatelných lidských ostatků, tzv.
archeologických nálezů bez recentního zápisu ve hřbitovní knize o exhumaci musí být
vždy vydán souhlas provozovatele nebojím pověřeného zástupce.
9. Všechny rakve včetně exhumačních musí být označeny štítkem nejméně se jménem
zemřelého, datem narození, datem úmrtí, dnem pohřbu a názvem provádějící pohřební
služby.
10. Rakve, použité pro pohřbívání do země, musí být vyrobeny z takových materiálů, aby ve
stanovené tlecí době zetlely spolu s lidskými ostatky. Za zetlelé se považují zbytky rakví
(hlavních desek) o maximální velikosti 0,5 m2 držící vcelku. Pro výrobu rakví ukládaných
do hrobu na pohřebišti, nesmějí být použity díly z nerozložitelných materiálů. Kovový díl
(madla rakve apod.) lze použít jen omezeně.
11. Výplň rakví (vystýlka), transportní vaky vložené do rakví a rubáše mohou být vyrobeny
pouze z lehce rozložitelných materiálů jako dřevěné piliny, papír, u vaků rozložitelné
plasty a u rubášů látky. Tkanina, ze které je oblečení zemřelého vyrobeno, by měla být
nejlépe bez chemických příměsí.
12. K výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity barvy, lepidla a tvrdidla, obsahující
složky škodlivých látek.
13. Milodary vložené do rakve mohou být vyrobeny také pouze ze snadno rozložitelných
materiálů.
14. Pro pohřbívám do hrobek je nutno použít rakve:
a) vyrobené z dřevního materiálu s dlouhou trvanlivostí, do které bude umístěna
poloviční zinková vložka, nebo
b) kovové, nebo
c) dle ČSN Rakve.
15. Maximální rozměry rakví je vypravitel pohřbu nebo jím pověřený zástupce povinen
správci hlásit vždy při sjednání pohřbu.
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16. Zpopelněné ostatky se ukládají podle přání objednatele pohřbu v umě do země nebo do
kolumbámích schránek, případně se smísí se zemí v hrobě nebo na jiném místě k tomu
určeném. Umy lze ukládat do země ve zvláštní schránce nebo bez ní. Uložení umy do
hrobu je možné jen se souhlasem správce pohřebiště. Umy se do hrobu neukládají
v období prosinec - březen včetně.
17. Rozptyl nebo vsyp zpopelněných lidských ostatků se provede na přání objednatele
pohřbu. Rozptyl nebo vsyp může být proveden pouze na částech pohřebiště pro tento účel
předem schválených (rozptylová louka a Les vzpomínek). Rozptyl se neprovádí v období
listopad - duben včetně.
18. Vypravitel pohřbu, nájemce hrobového místa a provozovatel pohřební služby jsou povinni
správci poskytnout podklady pro vedení evidence související s provozováním veřejného
pohřebiště.

Článek 9
Podmínky pro otevření hrobu nebo hrobky nebo vykopání nového hrobového místa
provozovatelem pohřební služby
1. Provozovatel pohřební služby smí otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti pro uložení
lidských pozůstatků, nebo lidských ostatků, k provedení exhumace, popř. k jiným účelům,
pokud správce obdrží v dostatečném předstihu před samotným otevřením hrobu nebo
hrobky, nejméně však 2 pracovní dny předem:
a) písemnou žádost vypravitele pohřbu, nájemce hrobu a majitele hrobového zařízení o
otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební služby,
b) kopii té části smlouvy uzavřené mezi provozovatelem pohřební služby a vypravitelem
pohřbu o vypravení pohřbu, která přikazuje pohřbít do příslušného hrobového místa,
c) doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti v oblasti provozování pohřební služby a o
oprávněnosti vykonávat podnikatelskou činnost technické služby - práce při kopání
hrobů na pohřebištích (výpis z živnostenského rejstříku),
d) prohlášení, že uvedené práce zajistí provozovatel pohřební služby na vlastní náklad,
vlastními zaměstnanci a s použitím vlastních pomůcek i nářadí a na vlastní
odpovědnost,
e) osvědčení o získání profesní kvalifikace Hrobník nebo potvrzení o absolvování
školení hrobníků od všech zaměstnanců provozovatele pohřební služby, kteří budou
hrob nebo hrobku otevírat nebo nově kopat
f) doklad o ověření znalostí předpisů BOZP a PO všech zaměstnanců provozovatele
pohřební služby, kteří budou hrob nebo hrobku otevírat nebo nově kopat
2. Zaměstnanci pohřební služby, kteří budou hrob nebo hrobku otevírat, musí být správcem
seznámeni s řádem pohřebiště, místními podmínkami a s jinými informacemi nezbytnými
pro bezpečné a nezávadné otevření hrobu nebo hrobky.
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3. Výkop hrobu nebo otevřená hrobka musí být po celou dobu vhodným způsobem bezpečně
zajištěny proti pádu třetí osoby. Rovněž hrobové zařízení musí být po celou dobu
zajištěno proti pádu takovým způsobem, který zamezí vzniku škody na okolních
hrobových zařízeních a hrobkách, vybavení pohřebiště, okrasným rostlinám a další
vegetaci a na zdraví třetích osob.
4. Zaměstnanci pohřební služby, kteří budou hrob nebo hrobku otevírat, protokolárně
převezmou a následně předají pracoviště před i po pohřební a to včetně fotografií
příslušného hrobového místa a bezprostředně sousedících hrobů před jeho otevřením.
5. Provádí-li otevření hrobu nebo hrobky zaměstnanci provozovatele pohřební služby, není
dovoleno tyto práce provádět bez přítomnosti a dozoru správce a to po celou dobu
provádění prací, přičemž správce je oprávněn kdykoli:
a) zkontrolovat průběh prací, stav výkopu a pažení, dohlédnout na zabezpečení vykopané
hrobové jámy proti pádu třetí osoby a přítomnost druhého pracovníka provozovatele
pohřební služby,
b) pořizovat průběžnou obrazovou dokumentaci
c) požádat o přerušení prací. Požádá-li provozovatel pohřebiště o přerušení prací je
zaměstnanec provozovatele pohřební služby povinen práce neprodleně pozastavit.
6. Správce může po dohodě s provozovatelem pohřební služby za úplatu a proti
protokolárnímu předání vybavit jeho zaměstnance pověřené otevřením hrobu nebo hrobky
vhodnými pracovními pomůckami, potřebnými nástroji a nářadím.
7. Otevření hrobu, u něhož neuplynula tlecí doba od posledního pohřbení, je možné provést
jen tehdy, pokud příslušná krajská hygienická stanice povolila manipulaci s nezetlelými
lidskými ostatky.
8. Správce může zamítnout otevření hrobu nebo hrobky, jsou-li k tomu závažné důvody,
např. bezprostřední blízkost vzrostlého stromu, u něhož by musely být přerušeny hlavní
kořeny (což by vedlo k narušení stability stromu), pokud je pohřebiště a jeho porost v
nepříznivém stavu v důsledku vichřic, dešťových srážek, nebo pokrytí povrchu sněhem a
ledem. Rovněž tak správce může zamítnout otevření hrobu nebo hrobky v případě, že
hrobové zařízení vykazuje známky natolik špatného technického stavu, že by v případě
otevření hrobu nebo hrobky hrozí nebezpečí vzniku škody, havárie nebo úrazu.
9. Rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou zeminou
ve výši minimálně 1,2 m.
10. Správce zajistí při otevření hrobu a hrobky provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen
veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.
11. Náklady vzniklé správci pohřebiště v souvislosti s otevřením hrobu nebo hrobky hradí ten,
kdo o otevření požádal. Správce má nárok na úhradu přiměřených nákladů za poskytnuté
výše uvedené a další související služby.

18

Článek 10
Okrasné dřeviny a lavičky
1. Dřeviny lze na pohřebišti vysazovat pouze se souhlasem správce jedná-li se o dřeviny,
které by v budoucnu vykazovaly znaky vzrostlých stromů a mohly by způsobovat škody
na majetku a ohrožovat bezpečnost návštěvníků.
2. Dřeviny nesmějí být vysazovány do pohřbívací plochy.
3. Správce může dle svého uvážení a bez souhlasu nájemce odstranit vysazené dřeviny, k
jejíž výsadbě nedal souhlas.
4. Likvidovat vzrostlou zeleň lze jen při dodržení zvláštního předpisu (viz zákon o ochraně
přírody a krajiny).
5. Všechna trvalá zeleň, vysazená na pohřebišti, se stává majetkem provozovatele
pohřebiště.
6. Nájemce ani návštěvník pohřebiště není oprávněn provádět jakékoli zásahy do vzrostlé
zeleně bez předchozího souhlasu správce.
7. Pevné i přenosné lavičky nebo schrány na nářadí instaluje na pohřebišti provozovatel,
správce, nebo osoba, které k tomu udělí správce písemný souhlas s určením rozměrů,
tvaru a umístění a za dodržení povinnosti udržovat tento mobiliář v řádném stavu.
8. V případě, že mobiliář nebude udržován v řádném stavu, správce tento bez náhrady
odstraní. Rovněž tak má správce právo odstranit bez náhrady mobiliář, umístěný na
pohřebiště bez jeho vědomí a souhlasu.
9. Lavičky mohou užívat všichni návštěvníci pohřebiště.
10. Jednoduché práce nutné k udržování a okrašlování hrobových míst a hrobového zařízení
provádějí nájemci nebo podnikající fyzické ěi právnické osoby nájemcem pověřené.

Článek 11
Ostatní ustanovení
1. Právní vztahy neupravené tímto řádem, vztahující se k provozování pohřebiště, se řídí
zákonem o pohřebnictví.
2. Kontrolu dodržování tohoto řádu provádí provozovatel prostřednictvím odboru
zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy s výjimkou záležitostí, k jejichž kontrole je
tímto řádem pověřen správce. Správce provádí kontrolu dodržování následujících částí
tohoto řádu: čl. 4 Doba zpřístupnění pohřebišť, povinnosti návštěvníků, způsob a pravidla
užívání zařízení, čl. 6 Užívám hrobového místa, čl. 7 Podmínky zřízení a úpravy hrobky a
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hrobového zařízeni čl. 8 Ukládání lidských pozůstatků a exhumace lidských ostatků, či. 9
Podmínky pro otevření hrobu nebo hrobky nebo vykopání nového hrobového místa
provozovatelem pohřební služby čl. 10 Okrasné dřeviny a lavičky.
3. Výjimky z řádu pohřebiště dle individuální žádosti může schválit provozovatel nebo jím
pověřený zástupce či správce pohřebiště v případech, kdy je ktomu oprávněn podle
tohoto řádu.
4. Pokud pohřebiště, nebo jeho část, včetně hrobových zařízení, jsou zapsány v seznamu
kulturních památek, nebo se nacházejí na území památkového zájmu, či jsou v evidenci
válečných hrobů a pohřebišť, vztahují se na péči o ně zvláštní právní předpisy.

Článek 12
Závěrečné ustanovení
1. Tento řád je účinný dnem 19.4.2021
2. Tento řád ve vztahu k pohřebišti uvedeném v tomto řádu v plném rozsahu nahrazuje
předchozí řád veřejného pohřebiště.
3. Přílohou tohoto řádu je mapa pohřebiště a Stanovisko k tlecí době veřejných pohřebišť na
území hlavního města Prahy, vydané Hygienickou stanicí hl. m. Prahy na základě
předložených hydrogeologických posudků.
4. Rád bude vyvěšen na úřední desce hlavního města Prahy po dobu
15-ti dnů a po celou dobu platnosti tohoto řádu musí být vyvěšen na pohřebišti na místě
obvyklém.
V Praze dne:
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Příloha č. 1
Příloha Řádu veřejného pohřebiště Ďáblický hřbitov
spravovaných příspěvkovou organizací hl. m. Prahy Správa pražských hřbitovů, příspěvková
organizace
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o pohřebnictví44)
vydává v souladu s ustanovením § 19 zákona o pohřebnictví
v

Rád veřejného pohřebiště Malostranský hřbitov
spravovaného příspěvkovou organizací hl. m. Prahy Správa pražských hřbitovů, příspěvková
organizace

1.

Rada hlavního města Prahy schválila tento Řád veřejného pohřebiště Malostranský
hřbitov, spravovaného Správou pražských hřbitovů, příspěvkovou organizací dne ...,
pod číslem usnesení.... (dále jen ,,řád“)

2.

Tento řád hlavní město Praha vydává po předchozím sdělení Magistrátu hlavního
města Prahy, odbor živnostenský a občanskoprávní ě. i.: MHMP 1518435/2020 ze dne
12. 10.2020.

Článek 1
Úvodní ustanovení
1.

Provozování pohřebiště je nedílnou součástí veřejné infrastruktury a službou ve
veřejném zájmu v samostatné působnosti obce.

2.

Tento řád veřejného pohřebiště upravuje provoz veřejného pohřebiště Malostranský
hřbitov, adresa pohřebiště Plzeňská ul. Praha 5, 150 00 (dále jen pohřebiště44) ve
vlastnictví hlavního města Prahy, které se nachází na pozemcích pare. ě. 2770, pare. ě.
2771, pare. č. 2774 a pare. č. 2778, katastrální území Smíchov, obec Praha, vše
zapsáno na příslušném LV v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

3.

Pohřebiště bylo roku 1884 uzavřeno pro pohřbívání. Nové nájmy hrobových míst se na
tomto pohřebišti neuzavírají.

4.

Pohřebiště je rozděleno na oddělení pro ukládání lidských pozůstatků do země.
Dispozice pohřebiště je zakreslena v mapě, které je umístěné na obvyklém místě,
k tomu účelu na pohřebišti vyhrazeném.
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5.

Provozovatelem pohřebiště je hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem
Mariánské náměstí 2,110 00 Praha 1 (dále jen „provozovatel41).

6.

Pohřebiště je provozováno prostřednictvím správce, kterým je příspěvková organizace
provozovatele Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace, IČO: 452 458 01,
se sídlem Vinohradská 2807/153c, 130 00 Praha 3, (dále jen „správce44), a to na
základě zřizovací listiny, kterou jí bylo svěřeno do správy pohřebiště a další majetek
ve vlastnictví provozovatele.

7.

Součástí pohřebiště jsou:
a) místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů,
b) místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobek,

8.

Vněj ší hranice pohřebiště j sou vymezeny oplocením a zdí.

9.

Řád je závazný pro provozovatele, správce, pro subjekty, zajišťující pohřební služby,
pro obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, objednatele a zhotovitele služeb,
návštěvníky pohřebiště včetně osob, které zde s prokazatelným souhlasem správce
pohřebiště nebo nájemce provádějí práce a pro ostatní veřejnost.

Článek 2
Vymezení pojmů
1. Níže uvedené pojmy užívané v tomto řádu mají následující význam:
a) Hrobka je nemovitá věc, která vznikla stavební nebo montážní technologií, bez zřetele
na její stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a
konstrukce, na účel využití a dobu trvání.
b) Hrobové zařízení je např. pomník, náhrobek, rám, krycí deska, stéla nebo jiná ozdoba
hrobu, které mohou být bez znehodnocení od hrobového místa odděleny (zpravidla
movitá věc).
Článek 3
Rozsah poskytovaných služeb
1. Na pohřebišti jsou poskytovány zejména tyto základní služby:
a. správa a údržba pohřebiště včetně inženýrských sítí, zeleně, oplocení a mobiliáře,
celoroční údržba páteřních komunikací a zpevněných ploch,
b. vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště,
c. zajišťování sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadů včetně biologicky nebezpečných
odpadů,
d. spravování a udržování objektů na pohřebišti (náhrobků v majetku provozovatele,
informačního systému)
e. vykonávání dozoru nad dodržováním tohoto řádu,
f. zveřejňování informací v místě na daném pohřebišti obvyklém pro potřeby veřejnosti
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2. Dále jsou správcem pohřebiště poskytovány doplňkové služby, které nejsou kalkulovány v
ceně nájmu a služeb s nájmem spojených, jako například:
a) manipulace se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci
pohřebiště,
b) údržba a úprava hrobových míst,

3. Při nakládám s hrobovým zařízením jako s věcí opuštěnou bude správce postupovat nejen
podle občanského zákoníku, ale také ve smyslu čl. 24 a 30 bilaterální českoněmecké
Smlouvy o dobrém sousedství a přátelské spolupráci č. 521/1992 Sb.:
Smlouva o dobrém sousedství a přátelské spolupráci č. 521/1992 Sb.
čl. 24
(3) Smluvní strany budou pečovat zejména o místa a kulturní památky, nacházející se na
jejich území, připomínající dějinné událost, kulturní a vědecká díla a tradice druhé strany
a umožní knim svobodný a nerušený přístup. Uvedená místa a kulturní památky jsou
zákonem chráněny.
čl. 30
(1) Smluvní strany prohlašují, že československé a německé hroby, nacházející se na jejich
území, budou stejným způsobem uctívány a chráněny; péče o ně bude umožněna.
(2) Hroby československých, respektive německých obětí válek a panování násilí,
nacházející se na jejich území, požívají právní ochrany a jsou zachovávány; jejich
registrace a péče o ně bude umožněna.
(3) Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi organizacemi, příslušnými pro péči
o tyto hroby.
4. Řešení všech problémů spojených s péčí o opuštěné německé hroby by mělo probíhat v
duchu smíření a péče o opuštěné německé hroby by měla probíhat v souladu s pokyny
uvedenými v. Příručce pro obce k péči o opuštěné německé a další hroby v České
republice, Úřad vlády, Praha 2017, viz text příslušných pasáží Příručky pro obce k péči o
opuštěné německé a další hroby uvedený mže.
1) Všeobecné zásady
a) Žijícím pozůstalým posledního oprávněného uživatele umožnit znovu si pronajmout
hrobové místo s prošlým právem užívání kdykoli nově do řádné péče, pokud v něm nebyl
pohřben žádný jiný zesnulý, za stejný nájem a úhrady za služby spojené s nájmem, pokud
je provozovatel pohřebiště poskytuje, jako občané České republiky. Případně se
dohodnout na způsobu zprostředkované péče o hrobové místo za poplatek.
b) Při nakládání s hrobovým zařízením jako s věcí opuštěnou postupovat ve smyslu zák. č.
256/2001 Sb. o pohřebnictví v platném znění a čl. 24 a 30 bilaterální českoněmecké
Smlouvy o dobrém sousedství a přátelské spolupráci č. 521/1992 Sb.
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c) K postupné revitalizaci hřbitovů v budoucnu využít kromě vlastních zdrojů zejména
prostředky uvolněné na základě výsledků řešení podnětu německých zástupců v Radě.
d) Řešení všech problémů spojených s péčí o opuštěné německé hroby by mělo probíhat v
duchu smíření.
e) Pro účely této metodiky se rozumí pod pojmem:
Hrobka - nemovitá věc, která vznikla stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na
její stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na
účel využití a dobu trvání (srov. § 2 odst. 3 stavebního zákona). Zpravidla se jedná o
stavbu. Hrobové zařízení - např. pomník, náhrobek, rám, krycí deska nebo jiná ozdoba
hrobu, které mohou být bez znehodnocení od hrobového místa odděleny (movitá věc).
f) Pokud byla opuštěná německá hrobka opuštěna před účinností zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (tj. před 1. lednem 2014), bude zaevidována do majetku obce, která je
vlastníkem pozemku (viz ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
nebo obce, která je provozovatelem pohřebiště (viz ustanovení § 996 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník).
g) Oznámení o novém vlastníkovi německé hrobky, která se tímto postupem stala hrobkou
obecní, se zveřejní vhodným způsobem na veřejném pohřebišti (např. ve vývěsní skřínce).
h) Pokud se ve výjimečných případech opuštěná německá hrobka stala opuštěnou až po
účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (tj. od 1. ledna 2014) a je zároveň
stavbou, bude od 1. ledna 2024 provozovatelem pohřebiště provedena nabídka
příslušnému Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
i) U opuštěného německého hrobového zařízení probíhá postup shodně jako podle písm.
D-

j) Nachází-li se hřbitov nebo jeho část na pozemku s jiným využitím plochy než
„pohřebiště"', příp. „hřbitov, umový háj“, což je zřejmé z výpisu katastru nemovitostí,
doporučujeme požádat o vydání rozhodnutí o změně využití území, které vydává stavební
úřad v územním řízení.

2) Péče o německé (a další) hroby na veřejných pohřebištích:

Obec jako provozovatel veřejného pohřebiště zveřejní v místě obvyklém na pohřebišti
nový řád pohřebiště schválený krajským úřadem, ve kterém zejména upraví:
a) způsob vedení evidence obecních (původně německých) hrobových míst na pohřebišti;
případně řád odkáže na zpracovaný odborný posudek celkového stavu obecní (původně
německé) části hřbitova odborem majetku obce nebo architektem.
b) Řád pohřebiště bude obsahovat příslušná ustanovení česko-německé Smlouvy o
dobrém sousedství a přátelské spolupráci č. 521/1992 Sb.
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c) Způsob označení obecního (původně německého) hrobového místa (opatřit je např.
deskou či tabulkou s údaji o pohřbené osobě - postačí nacionále). Jména německých
zemřelých budou psána německy.
d) Přehled obecních (původně německých) hrobových míst s náhrobky zvláštního
významu. Jedná se o hroby místních osobností (starostů, učitelů, knězi, umělců, vědců,
žurnalistů, úředníků, podnikatelů, patricijských rodin atd.) zásadního kulturněhistorického významu nebo významu pro místní kulturní a historickou paměť, dále o
náhrobky významné architektonickým řešením, kamenickým a kamenosochařským
provedením nebo pozoruhodnými nápisy.
e) Je třeba se pokusit o postupnou obnovu těchto hrobů; obnovu realizovat ve spolupráci
s představiteli vysídlených Němců, německé menšiny v ČR nebo paměťovými institucemi
či regionálními vlastivědnými sdruženími a upozornit na ně českými informačními
tabulemi. Jména německých zemřelých budou psána německy. Hrobová místa a náhrobky
uměleckého významu, které jsou bez nabyvatele, je možné identifikovat ve spolupráci se
státními okresními archivy, pracovišti Národního památkového ústavu či muzei.
f) Zákaz obecní (původně německé) hrobové zařízení odstraňovat a prodávat, zvláště pak
je třeba zamezit tomu, aby bylo takové hrobové místo nabídnuto k nájmu a k dalšímu
pohřbívání nebo aby byl na původní německý historický náhrobek připevněn náhrobek
nového nabyvatele hrobového místa (tím by došlo k zásadnímu narušení piety vůči
pohřbeným i pozůstalým); případně umožnit odprodání vlastivědným sdružením či
paměťovým institucím, které se zaváží zajistit údržbu náhrobku a hrobového místa.
g) Způsob zřízení pamětního místa na památku všech zemřelých, jejichž hroby se na
hřbitově nezachovaly. Pamětní místo opatřit informační deskou s českým a německým
nápisem, nacionálemi pohřbených, případně historickými údaji o obci a pohřebišti v
obou jazycích.
h) Způsob nakládání s obecními, původně německými náhrobky umístěnými na
hřbitovních zdech. Zanechat je in šitu, na místě, neodstraňovat je a pokusit se o jejich
zakonzervování či renovaci.

3) Péče o německé hroby na zpustlých hřbitovech a bývalých hřbitovech zaniklých obcí
a) Zřízení památných míst s památným symbolem a nápisem,
která budou identifikovat pohřbené osoby v českém a německém jazyce (pamětní deska se
jmény a nacionáliemi pohřbených), případně údaji o historickém vývoji obce a
pohřebiště.
b) Péče o zeleň: úprava terénu, památná loučka, sekání trávy, odstraňování náletů atd.
c) Péče o pamětní místo může být delegována na obec, spolek či dobrovolníky.
d) Písemné záznamy o zaniklých hřbitovech archivovat na obecním úřadě či v místně
příslušném archivu.
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Článek 4
Doba zpřístupnění pohřebiště, povinnosti návštěvníků, způsob a pravidla užívání
zařízeni
1. Pohřebiště je veřejně přístupné v otevírací době:
leden - únor
9:00-17:00 hod.
březen - duben
9:00-18:00 hod.
květen - září
9:00-19:00 hod.
říjen
9:00-18:00 hod.
listopad - prosinec 9:00-17:00 hod.
2. Správce je oprávněn povolit odůvodněnou výjimku individuálním povolením. Správce
může též z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo jeho část dočasně
omezit nebo zakázat, například v době provádění terénních úprav a exhumací, odklízení
následků živelních pohrom, při nadměrném výskytu sněhu a náledí, vichřici, pokud nelze
jiným vhodným způsobem dostatečně zajistit bezpečnost návštěvníků.
3. Návštěvníci jsou povinni opustit pohřebiště do konce otevírací doby bez upozornění.
Pokud tak neučiní, jsou návštěvníci povinni se nadále zdržovat výhradně v bezprostřední
blízkosti nejbližšího vchodu do pohřebiště, a to až do příchodu správcem pověřené osoby,
která jim umožní pohřebiště opustit. Telefonní kontakt na pověřenou osobu se vždy
nachází na ktomu určené veřejné vývěsce, nebo v bezprostředním okolí vchodu do
pohřebiště a to uvnitř areálu.
4. Mimo vymezenou dobu je pohřebiště pro veřejnost uzavřeno.
5. Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.
6. Osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup na pohřebiště zakázán,
rovněž je zakázáno požívám alkoholických nápojů na pohřebišti.
7. Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se jen s prokazatelným
souhlasem správce a za podmínek stanovených správcem. Ve zvlášť odůvodněných
případech může správce povolit výjimku. Držitelům průkazu ZTP je vjezd na pohřebiště
povolen, ale vždy se souhlasem správce a za podmínek stanovených správcem. Vjezd do
areálu pohřebiště bude umožněn v otevírací době hřbitova, nejpozději však 1 hod. před
jejím skončením. Vozidlo musí pohřebiště opustit nejpozději 30 min před jejím
skončením. Vjezd do areálu pohřebiště za účelem vykonání stavebních, řemeslných či
jiných prací je možný pouze v pracovní dny.
8. Na pohřebišti není dovolena jízda i jinými vozidly s výjimkou vozíků invalidních občanů.
Chodci mají vždy přednost před vozidly. Přednost v jízdě má vozidlo, které přijíždí
zprava. Pojízdné a zpevněné plochy na pohřebištích mohou být užívány k odstavení
vozidla na nezbytně nutnou dobu pouze tak, aby tím nebyl omezován pohyb jiných
vozidel. Na pohřebištích je zakázáno provádět opravy, údržbu a mytí vozidel.
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9. Na pohřebišti je rovněž zakázáno pohybovat se na kolech, kolečkových bruslích,
koloběžkách, skateboardech apod.
10. Návštěvníci jsou povinni chovat se na pohřebišti důstojně a pietně s ohledem na toto místo
a řídit se řádem. Zejména není návštěvníkům pohřebiště dovoleno se zde chovat hlučně,
pohybovat se mimo cest a chodníků, používat audio a video přijímače, kouřit, požívat
alkoholické nápoje a jiné omamné látky, odhazovat odpadky mimo odpadové nádoby,
vstupovat na veřejné pohřebiště se psy, kočkami a jinými zvířaty a používat prostor
pohřebiště i jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
11. Svítidla, zejména pak svíčky a lampy, mohou návštěvníci a nájemci na pohřebišti
rozsvěcovat, jen pokud jsou vhodným způsobem zabezpečena proti vzniku požáru. V
odůvodněných případech může být používání svítidel na pohřebišti omezeno, nebo i
zakázáno.
12. Ukládání nádob, nářadí, jiných předmětů, včetně dílů hrobového zařízení na zelené pásy a
místa kolem hrobových míst není dovoleno. Nádoby na odpadky na pohřebišti slouží jen
pro ukládání odpadu z pohřebiště.
13. Návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně na pohřebišti a na
náhrobcích.
14. Na pohřebišti je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a způsobem, který
stanoví tento řád a správce.
15. Na pohřebišti je dovoleno umístění reklam pouze na vyhrazených místech po předchozím
souhlasu správce. Není dovoleno umístění reklam na stromech, zařízeních pohřebiště a ani
na hrobových místech a hrobových zařízeních.
16. Na pohřebišti rovněž není dovoleno pořádat prezentační akce soukromých subjektů
zaměřené na výkon následné služby pro nájemce či prodej jimi nabízeného zboží.
Všechny podnikatelské subjekty, které chtějí vykonávat jakékoli práce či služby pro
nájemce, mají oznamovací povinnost k této činnosti vůči správci pohřebiště.
17. Pořádám pietních, vzpomínkových a kulturních akcí je možné se souhlasem správce
pohřebiště.
18. Všechny osoby, vykonávající činnosti, související se zajištěním řádného provozu
pohřebiště, jsou povinny tak činit v souladu se zákonem o pohřebnictví a ostatními
právními normami, upravujícími takovou činnost, dodržovat tento řád a to vždy
s prokazatelným vědomím správce, nebo s jeho předchozím souhlasem, je-li ho dle tohoto
řádu potřeba.
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Článek 5
Povinnosti správce
1. Správce j e povinen zejména:
a) vést evidenci související s provozováním pohřebišť v rozsahu dle § 21 zákona o
pohřebnictví formou vázané knihy nebo v elektronické podobě s roční frekvencí
výtisku a jejich svázáním,
b) vyřizovat stížnosti včetně reklamací souvisejících s provozem a správou pohřebiště,
c) současně je povinen udržovat aktuální plán pohřebiště
2. Správce zabezpečuje výkopy hrobů a služby související s pohřbíváním, manipulací s
lidskými ostatky a exhumacemi. Touto činností může pověřit třetí subjekt po
protokolárním předání pracoviště a nej bližšího okolí.
3. Zajišťuje údržbu veřejné zeleně na pohřebišti podle platných předpisů, pokynů
příslušného správního orgánu, provádí úklid cest a chodníků, běžnou údržbu oplocení,
společných zařízení a inženýrských sítí v rozsahu stanoveném smlouvou, dbá na úpravu
pohřebišť a předkládá provozovateli návrhy na rozvoj a modernizaci pohřebišť.
4. Zajišťuje sběr, třídění, uskladňování a likvidaci všech odpadů z pohřebiště včetně odpadů
biologicky nebezpečných.
5. Zabezpečuje pořádek a čistotu na pohřebišti včetně údržby veřejných travnatých ploch,
opuštěných hrobových míst, společných hrobů a vyhrazených ploch.
6. Správce je oprávněn umožnit oprávněným osobám manipulaci se zetlelými, nezetlelými i
zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště nebo provedení exhumace za
podmínek stanovených zákonem o pohřebnictví a tímto řádem.

Článek 6
Užívání hrobového místa
1. Nové nájmy hrobových míst se na tomto pohřebišti neuzavírají, neboť pohřebiště bylo
uzavřeno pro pohřbívání.
2. Součástí majetku hlavního města Prahy jsou všechny hrobky a hrobová zařízení na tomto
pohřebišti, které se staly jako věci opuštěné majetkem hlavního města Prahy před
účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (tj. před 1. lednem 2014).
Článek 7
Exhumace lidských ostatků
1. Otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti a provádět exhumaci je oprávněn pouze
provozovatel pohřebiště nebo správce pohřebiště, správce pohřebiště nebo provozovatel
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pohřební služby se souhlasem a za správcem stanovených podmínek. Správce je oprávněn
si vyžádat závazné stanovisko Odboru památkové péče provozovatele.
2. Bez ohledu na uplynutí tlecí doby může být s nezpopelněnými i zpopelněnými lidskými
ostatky v rámci pohřebiště manipulováno pouze na základě předchozího souhlasu správce.
3. Lidské ostatky mohou být exhumovány, tj. přemístěny nebo převezeny na jiné pohřebiště,
pouze na písemnou žádost a se souhlasem správce. Převoz exhumovaných lidských
ostatků na jiné pohřebiště musí být předem objednán u provozovatele pohřební služby a
objednávka k žádosti přiložena. Nájemce hrobového místa doloží k žádosti o exhumaci
vždy skutečnost úmrtí podle § 22 odst. 2 zákona o pohřebnictví a písemný souhlas osoby
uvedené v § 114 odst. 1 občanského zákoníku. Exhumace může být prováděna pouze za
přítomnosti zástupce správce. V případě exhumace neidentifikovatelných lidských
ostatků, tzv. archeologických nálezů bez recentního zápisu ve hřbitovní knize o exhumaci
musí být vždy vydán souhlas provozovatele nebo jím pověřeného zástupce.
4. Exhumaění rakve musí být označeny štítkem nejméně se jménem zemřelého, datem
narození, datem úmrtí, dnem pohřbu a názvem provádějící pohřební služby.

Článek 8
Podmínky pro otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební služby
1. Provozovatel pohřební služby smí otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti k provedení
exhumace, popř. k jiným účelům, pokud správce obdrží v dostatečném předstihu před
samotným otevřením hrobu nebo hrobky, nejméně však 2 pracovní dny předem:
a) písemnou žádost vypravitele pohřbu o otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem
pohřební služby,
b) kopii té části smlouvy uzavřené mezi provozovatelem pohřební služby a vypravitelem
pohřbu o vypravení pohřbu, která přikazuje provedení exhumace z příslušného
hrobového místa,
c) doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti v oblasti provozování pohřební služby a o
oprávněnosti vykonávat podnikatelskou činnost technické služby - práce při kopání
hrobů na pohřebištích (výpis z živnostenského rejstříku),
d) prohlášení, že uvedené práce zajistí provozovatel pohřební služby na vlastní náklad,
vlastními zaměstnanci a s použitím vlastních pomůcek i nářadí a na vlastní
odpovědnost,
e) osvědčení o získání profesní kvalifikace Hrobník nebo potvrzení o absolvování
školení hrobníků od všech zaměstnanců provozovatele pohřební služby, kteří budou
hrob nebo hrobku otevírat nebo nově kopat
f) doklad o ověření znalostí předpisů BOZP a PO všech zaměstnanců provozovatele
pohřební služby, kteří budou hrob nebo hrobku otevírat nebo nově kopat
2. Zaměstnanci pohřební služby, kteří budou hrob nebo hrobku otevírat, musí být správcem
seznámeni s řádem pohřebiště, místními podmínkami a s jinými informacemi nezbytnými
pro bezpečné a nezávadné otevření hrobu nebo hrobky.
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3. Výkop hrobu nebo otevřená hrobka musí být po celou dobu vhodným způsobem bezpečně
zajištěny proti pádu třetí osoby. Rovněž hrobové zařízení musí být po celou dobu
zajištěno proti pádu takovým způsobem, který zamezí vzniku škody na okolních
hrobových zařízeních a hrobkách, vybavení pohřebiště, okrasným rostlinám a další
vegetaci a na zdraví třetích osob.
4. Zaměstnanci pohřební služby, kteří budou hrob nebo hrobku otevírat, protokolárně
převezmou a následně předají pracoviště před i po pohřební a to včetně fotografií
příslušného hrobového místa a bezprostředně sousedících hrobů před jeho otevřením.
5. Provádí-li otevření hrobu nebo hrobky zaměstnanci provozovatele pohřební služby, není
dovoleno tyto práce provádět bez přítomnosti a dozoru správce a to po celou dobu
provádění prací, přičemž správce je oprávněn kdykoli:
a) zkontrolovat průběh prací, stav výkopu a pažení, dohlédnout na zabezpečení vykopané
hrobové jámy proti pádu třetí osoby a přítomnost druhého pracovníka provozovatele
pohřební služby,
b) pořizovat průběžnou obrazovou dokumentaci,
c) požádat o přerušení prací. Požádá-li provozovatel pohřebiště o přerušení prací je
zaměstnanec provozovatele pohřební služby povinen práce neprodleně pozastavit.
6. Správce může po dohodě s provozovatelem pohřební služby za úplatu a proti
protokolárnímu předání vybavit jeho zaměstnance pověřené otevřením hrobu nebo hrobky
vhodnými pracovními pomůckami, potřebnými nástroji a nářadím.
7. Správce může zamítnout otevření hrobu nebo hrobky, jsou-li k tomu závažné důvody,
např. bezprostřední blízkost vzrostlého stromu, u něhož by musely být přerušeny hlavní
kořeny (což by vedlo k narušení stability stromu), pokud je pohřebiště a jeho porost v
nepříznivém stavu v důsledku vichřic, dešťových srážek, nebo pokrytí povrchu sněhem a
ledem. Rovněž tak správce může zamítnout otevření hrobu nebo hrobky v případě, že
hrobové zařízení vykazuje známky natolik špatného technického stavu, že by v případě
otevření hrobu nebo hrobky hrozí nebezpečí vzniku škody, havárie nebo úrazu.
8. Správce zajistí při otevření hrobu a hrobky provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen
veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.

9. Náklady vzniklé správci pohřebiště v souvislosti s otevřením hrobu nebo hrobky hradí ten,
kdo o otevření požádal. Správce má nárok na úhradu přiměřených nákladů za poskytnuté
výše uvedené a další související služby.
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Článek 9
Ostatní ustanovení
1. Právní vztahy neupravené tímto řádem, vztahující se k provozování pohřebiště, se řídí
zákonem o pohřebnictví.
2. Kontrolu dodržování tohoto řádu provádí provozovatel prostřednictvím odboru
zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy. Kontrolu dodržování tohoto řádu
především ve smyslu čl. 4 Doba zpřístupnění pohřebišť, povinnosti návštěvníků, způsob a
pravidla užívání zařízení, čl. 6 Užívání hrobového místa, čl. 7 Podmínky zřízení a úpravy
hrobky a hrobového zařízení čl. 8 Exhumace lidských ostatků, čl. 9 Podmínky pro
otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební služby provádí správce.
Výjimky z řádu pohřebiště dle individuální žádosti může schválit provozovatel nebo jím
pověřený zástupce či správce pohřebiště v případech, kdy je ktom u oprávněn podle
tohoto řádu.
3. Pohřebiště je zapsáno v seznamu nemovitých kulturních památek pod č. ÚSKP 40323/11376 a na péči o ně se tak rovněž vztahují zvláštní právní předpisy památkové ochrany.

Článek 10
Závěrečné ustanovení
1. Tento řád je účinný dnem 19. 4. 2021
2. Přílohou tohoto řádu je mapa pohřebiště.
3. Tento řád ve vztahu k pohřebišti uvedeném v tomto řádu v plném rozsahu nahrazuje
předchozí řád veřejného pohřebiště.
4. Řád bude vyvěšen na úřední desce hlavního města Prahy po dobu 15-ti dnů a po celou
dobu platnosti tohoto řádu musí být vyvěšen na pohřebišti na místě obvyklém.
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Příloha č. 1
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Příloha Rádu veřejného pohřebiště Malostranský hřbitov
spravovaných příspěvkovou organizací hl. m. Prahy Správa pražských hřbitovů, příspěvková
organizace
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MALOSTRANSKÝ HŘBITOV
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o pohřebnictví44)
vydává v souladu s ustanovením § 19 zákona o pohřebnictví
v

Rád veřejných pohřebišť Strašnický hřbitov a Motolský hřbitov
spravovaných příspěvkovou organizací hl. m. Prahy Správa pražských hřbitovů, příspěvková
organizace

1.

Rada hlavního města Prahy schválila tento Řád veřejných pohřebišť Strašnický hřbitov
a Motolský hřbitov spravovaných Správou pražských hřbitovů, příspěvkovou
organizací dne ..., pod číslem usnesení.... (dále jen ,,řád“)

2.

Tento řád hlavní město Praha vydává po předchozím sdělení Magistrátu hlavního
města Prahy, odbor živnostenský a občanskoprávní č. j.: MHMP 1518435/2020 ze dne
12.10.2020.
Článek 1
Úvodní ustanovení

1.

Provozování pohřebiště je nedílnou součástí veřejné infrastruktury a službou ve
veřejném zájmu v samostatné působnosti obce.

2.

Tento řád veřejného pohřebiště upravuje provoz vybraných veřejných pohřebišť (dále
jen „pohřebišť") ve vlastnictví hlavního města Prahy, a to Motolského hřbitova
Plzeňská 233/ 30, Praha 5 - Motol 150 00 a Strašnického hřbitova Vinohradská
2263/214, Praha 10 - Strašnice 100 00. Informace o pozemcích, které tvoří areál
jednotlivých hřbitovů, včetně způsobu jejich využití a adresy hřbitovů jsou obsaženy
v příloze č. 1 tohoto řádu.

3.

Pohřebiště jsou určena pro ukládání zpopelněných lidských ostatků. Jsou rozdělena na
oddělení pro ukládání uren. V těchto odděleních jsou vyhrazena jednotlivá místa pro
umové hroby, kolumbária a rozptylové či vsypové louky. Dispozice každého
pohřebiště je zakreslena v mapě, které jsou umístěné na příslušném pohřebišti na
obvyklém místě, k tomu účelu vyhrazeném.

4.

Provozovatelem pohřebišť je h l a ^ město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské
náměstí 2, 110 00 Praha 1 (dále jen „provozovatel").

5.

Pohřebiště jsou provozována prostřednictvím správce, kterým je příspěvková
organizace provozovatele Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace, IČO
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452 458 01, se sídlem Vinohradská 2807/153c, 130 00 Praha 3, (dále jen „správce"), a
to na základě zřizovací listiny, kte^mi jí byla svěřena do správy pohřebiště a další
majetek ve vlastnictví provozovatele.
6.

Součástí pohřebišť jsou:
a) místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v umách,
b) rozptylová louka a vsypové oddělení na Motolském hřbitově,
c) válečné hroby, čestná pohřebiště,
d) smuteční obřadní síně krematorií

7.

Vnější hranice těchto pohřebišť jsou vymezeny oplocením, zdí, živým plotem.

8.

Řád je závazný pro provozovatele, správce, pro subjekty, zajišťující pohřební služby,
pro obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, nájemce hrobových a umových míst,
objednatele a zhotovitele služeb, návštěvníky pohřebiště včetně osob, které zde s
prokazatelným souhlasem správce pohřebiště nebo nájemce provádějí práce a pro
ostatní veřejnost.
Článek 2
Vymezení pojmů

1. Níže uvedené pojmy užívané v tomto řádu mají následující význam:
a) Hrobové zařízení je např. pomník, náhrobek, rám, krycí deska, stéla nebo jiná ozdoba
hrobu, které mohou být bez znehodnocení od hrobového místa odděleny (zpravidla
movitá věc).
b) Rozptyl je anonymní rozptýlení zpopelněných lidských ostatků do společného
hrobového místa (louky rozptylu) po předchozí úpravě popela za pomoci rozptylového
aparátu, a to bez nároku na uzavření nájemní smlouvy.
c) Vsyp je hrobové místo na vsypové louce nebo u paty vzrostlého stromu s právem
nájmu určené pro ukládání zpopelněných lidských ostatků bez umy. Na rozdíl od
rozptylu popela na povrch trávníku se jedná o hloubkové uložení popela do země pod
odkrytý travní dm a není při něm potřeba předchozí úpravy popela ani rozptylového
aparátu. Vsyp popela umožňuje určit na základě nájemní smlouvy k vsypovému místu
konkrétní místo, na které může být postupně uloženo více příbuzných nebo sobě
blízkých osob.
Článek 3
Rozsah poskytovaných služeb
1. Na pohřebištích j sou poskytovány zejména tyto základní služby:
a) nájem hrobového místa pro hroby, pro uložení lidských ostatků v umách a uložení
uren s lidskými ostatky v kolumbáriích a pro vsyp lidských ostatků,
b) správa a údržba pohřebiště včetně inženýrských sítí, zeleně, oplocení a mobiliáře,
c) celoroční údržba páteřních komunikací a zpevněných ploch,
d) vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště,
e) manipulace se zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště,
f) výkopové práce související s pohřbením nebo exhumací,
g) pohřbívám,
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h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

provádění exhumací,
provádění rozptylů a vsypů
propůjčení smuteční obřadní síně,
zajišťování sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadů včetně biologicky
nebezpečných odpadů,
spravování a udržování objektů na pohřebišti (např. obřadní síně, veřejné toalety,
apod.),
vykonávání dozoru nad dodržováním tohoto řádu,
údržba a úprava společných hrobů, kostnic, mezinárodních pohřebišť, a ve
sjednaném rozsahu i čestných hrobových míst a pohřebišť,
zveřejňování informací v místě na daném pohřebišti obvyklém pro potřeby
veřejnosti

2. Dále jsou správcem pohřebišť poskytovány doplňkové služby na žádost nájemce nebo
vlastníka hrobového zařízení či hrobky, které nejsou kalkulovány v ceně nájmu a služeb
s nájmem spojených, jako například:
a) sezónní údržba a úprava hrobových míst (služba je poskytována v závislosti na
vho^ých klimatických podmínkách),
b) půjčování nářadí,
c) prodej hřbitovních doplňků.
3. Při nakládám s hrobovým zařízením jako s věcí opuštěnou bude správce postupovat nejen
podle občanského zákoníku, ale také ve smyslu příslušných ustanovení čl. 24 a 30
bilaterální českoněmecké Smlouvy o dobrém sousedství a přátelské spolupráci č.
521/1992 Sb. viz text mže

Smlouva o dobrém sousedství a přátelské spolupráci č. 521/1992 Sb.
čl. 24
(3)Smluvní strany budou pečovat zejména o místa a kulturní památky, nacházející se na
jejich území, připomínající dějinné událost, kulturní a vědecká díla a tradice druhé strany
a umožní knim svobodný a nerušený přístup. Uvedená místa a kulturní památky jsou
zákonem chráněny.
čl. 30
(1) Smluvní strany prohlašují, že československé a německé hroby, nacházející se na jejich
území, budou stejným způsobem uctívány a chráněny; péče o ně bude umožněna.
(2) Hroby československých, respektive německých obětí válek a panování násilí,
nacházející se na jejich území, požívají právní ochrany a jsou zachovávány; jejich
registrace a péče o ně bude umožněna.
(3) Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi organizacemi, příslušnými pro péči
o tyto hroby.
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4. Řešení všech problémů spojených s péčí o opuštěné německé hroby by mělo probíhat v
duchu smíření a péče o opuštěné německé hroby by měla probíhat v souladu s pokyny
uvedenými v Příručce pro obce k péči o opuštěné německé a další hroby v České
republice, Úřad vlády, Praha 2017.,viz text příslušných pasáží Příručky pro obce k péči o
opuštěné německé a další hroby uvedený mže.
1) Všeobecné zásady
a) Žijícím pozůstalým posledního oprávněného uživatele umožnit znovu si pronajmout
hrobové místo s prošlým právem užívání kdykoli nově do řádné péče, pokud v něm nebyl
pohřben žádný jiný zesnulý, za stejný nájem a úhrady za služby spojené s nájmem, pokud je
provozovatel pohřebiště poskytuje, jako občané České republiky. Případně se dohodnout na
způsobu zprostředkované péče o hrobové místo za poplatek
b) Při nakládání s hrobovým zařízením jako s věcí opuštěnou postupovat ve smyslu zák č.
256/2001 Sb. o pohřebnictví v platném znění a čl. 24 a 30 bilaterální českoněmecké Smlouvy
o dobrém sousedství a přátelské spolupráci č. 521/1992 Sb.
c) K postupné revitalizaci hřbitovů v budoucnu využít kromě vlastních zdrojů zejména
prostředky uvolněné na základě výsledků řešení podnětu německých zástupců v Radě.
d) Řešení všech problémů spojených s péčí o opuštěné německé hroby by mělo probíhat v
duchu smíření.
e) Pro účely této metodiky se rozumí pod pojmem:
Hrobka - nemovitá věc, která vznikla stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na její
stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel
využití a dobu trvání (srov. § 2 odst. 3 stavebního zákona). Zpravidla se jedná o stavbu.
Hrobové zařízení - např. pomník, náhrobek rám, krycí deska nebo jiná ozdoba hrobu, které
mohou být bez znehodnocení od hrobového místa odděleny (movitá věc).
j) Pokud byla opuštěná německá hrobka opuštěna před účinností zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (tj. před 1. lednem 2014), bude zaevidována do majetku obce, která je
vlastníkem pozemku (viz ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) nebo
obce, která je provozovatelem pohřebiště (viz ustanovení § 996 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník).
g) Oznámení o novém vlastníkovi německé hrobky, která se tímto postupem stala hrobkou
obecní, se zveřejní vhodným způsobem na veřejném pohřebišti (např. ve vývěsní skřínce).
h) Pokud se ve výjimečných případech opuštěná německá hrobka stala opuštěnou až po
účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (tj. od 1. ledna 2014) a je zároveň stavbou,
bude od 1. ledna 2024 provozovatelem pohřebiště provedena nabídka příslušnému Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
i) U opuštěného německého hrobového zařízení probíhá postup shodnějako podle písm. j).
j) Nachází-li se hřbitov nebo jeho část na pozemku s jiným využitím plochy než „pohřebiště11,
příp. „hřbitov, umový háj“, což je zřejmé z výpisu katastru nemovitostí, doporučujeme
požádat o vydání rozhodnutí o změně využití území, které vydává stavební úřad v územním
řízení.
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2) Péče o německé (a další) hroby na veřejných pohřebištích:
Obec jako provozovatel veřejného pohřebiště zveřejní v místě obvyklém na pohřebišti nový
řád pohřebiště schválený krajským úřadem, ve kterém zejména upraví:
a) způsob vedení evidence obecních (původně německých) hrobových míst na pohřebišti;
případně řád odkáže na zpracovaný odborný posudek celkového stavu obecní (původně
německé) části hřbitova odborem majetku obce nebo architektem.
b) Řád pohřebiště bude obsahovat příslušná ustanovení česko-německé Smlouvy o dobrém
sousedství a přátelské spolupráci č. 521/1992 Sb.
c) Způsob označení obecního (původně německého) hrobového místa (opatřit je např. deskou
či tabulkou s údaji o pohřbené osobě - postačí nacionále). Jména německých zemřelých
budou psána německy.
d) Přehled obecních (původně německých) hrobových míst s náhrobky zvláštního významu.
Jedná se o hroby místních osobností (starostů, učitelů, knězi, umělců, vědců, žurnalistů,
úředníků, podnikatelů, patricijských rodin atd.) zásadního kulturně-historického významu
nebo významu pro místní kulturní a historickou paměť, dále o náhrobky významné
architektonickým řešením, kamenickým a kamenosochařským provedením nebo
pozoruhodnými nápisy.
e) Je třeba se pokusit o postupnou obnovu těchto hrobů; obnovu realizovat ve spolupráci s
představiteli vysídlených Němců, německé menšiny v ČR nebo paměťovými institucemi či
regionálními vlastivědnými sdruženími a upozornit na ně českými informačními tabulemi.
Jména německých zemřelých budou psána německy. Hrobová místa a náhrobky uměleckého
významu, které jsou bez nabyvatele, je možné identifikovat ve spolupráci se státními okresními
archivy, pracovišti Národního památkového ústavu či muzei.
f) Zákaz obecní (původně německé) hrobové zařízení odstraňovat a prodávat, zvláště pak je
třeba zamezit tomu, aby bylo takové hrobové místo nabídnuto k nájmu a k dalšímu pohřbívání
nebo aby byl na původní německý historický náhrobek připevněn náhrobek nového nabyvatele
hrobového místa (tím by došlo k zásadnímu narušení piety vůči pohřbeným i pozůstalým);
případně umožnit odprodání vlastivědným sdružením či paměťovým institucím, které se zaváží
zajistit údržbu náhrobku a hrobového místa.
g) Způsob zřízení pamětního místa na památku všech zemřelých, jejichž hroby se na hřbitově
nezachovaly. Pamětní místo opatřit informační deskou s českým a německým nápisem,
nacionálemi pohřbených, případně historickými údaji o obci a pohřebišti v obou jazycích.
h) Způsob nakládání s obecními, původně německými náhrobky umístěnými na hřbitovních
zdech. Zanechat je in šitu, na místě, neodstraňovat je a pokusit se o jejich zakonzervování či
renovaci.
3) Péče o německé hroby na zpustlých hřbitovech a bývalých hřbitovech zaniklých obcí
a) Zřízení památných míst s památným symbolem a nápisem,
která budou identifikovat pohřbené osoby v českém a německém jazyce (pamětní deska se
jmény a nacionáliemi pohřbených), případně údaji o historickém vývoji obce a pohřebiště.
5

b) Péče o zeleň: úprava terénu, památná loučka, sekání trávy, odstraňování náletů atd.
c) Péče o pamětní místo může být delegována na obec, spolek či dobrovolníky.
d) Písemné záznamy o zaniklých hřbitovech archivovat na obecním úřadě či v místně
příslušném archivu.

5. Všichni zemřelí nezávisle na místě úmrtí mohou být na pohřebištích, vyjmenovaných
v ČI. 1, bod 2 pohřbeni, ale pouze se souhlasem správce či provozovatele a po doložení
skutečnosti úmrtí a splnění dalších podmínek stanovených zákonem o pohřebnictví.
Článek 4
Doba zpřístupnění pohřebišť, povinnosti návštěvníků, způsob a pravidla užívání
zařízeni
1. Pohřebiště j sou veřej ně přístupná v otevírací době:
leden - únor
8:00 - 17:00 hod.
březen - duben
8:00 - 18:00 hod.
8:00 - 19:00 hod.
květen - září
8:00 - 18:00 hod.
říjen
listopad - prosinec 8:00 - 17:00 hod.
2. Správce je oprávněn povolit odůvodněnou výjimku individuálním povolením. Správce
může též z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo jeho část dočasně
omezit nebo zakázat, například v době provádění terénních úprav a exhumací, odklízení
následků živelních pohrom, při nadměrném výskytu sněhu a náledí, vichřici, pokud nelze
jiným vhodným způsobem dostatečně zajistit bezpečnost návštěvníků.
3. Návštěvníci jsou povinni opustit pohřebiště do konce otevírací doby bez upozornění.
Pokud tak neučiní, jsou návštěvníci povinni se nadále zdržovat výhradně v bezprostřední
blízkosti nejbližšího vchodu do pohřebiště, a to až do příchodu správcem pověřené osoby,
která jim umožní pohřebiště opustit. Telefonní kontakt na pověřenou osobu se vždy
nachází na k tomu určené veřejné vývěsce, nebo v bezprostředním okolí vchodu do
pohřebiště a to uvnitř areálu.
4. Mimo vymezenou dobu je pohřebiště pro veřejnost uzaweno.
5. Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.
6. Osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup na pohřebiště zakázán,
rovněž je zakázáno požívám alkoholických nápojů na pohřebišti.
7. Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se jen s prokazatelným
souhlasem správce a za podmínek stanovených správcem. Jde zejména o dodržování
vyhrazených jízdních tras, maximální povolené rychlosti apod. Ve zvlášť odůvodněných
pnpadech může správce povolit výjimku. Držitelům průkazu ZTP je vjezd na pohřebiště
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povolen, ale vždy se souhlasem správce a za podmínek stanovených správcem. Vjezd do
areálu pohřebiště, který je obsluhován vrátným, bude umožněn v otevírací době
pohřebiště, nejpozději však 1 hod. před jejím skončením. Vozidlo musí pohřebiště opustit
nejpozději 30 min před jejím skončením. Vjezd do ostatních pohřebišť bude umožněn v
době výslovně určené příslušnou hřbitovní správou, která povolení vydala, nebo
technickým úsekem. Vjezd do areálu hřbitova za účelem vykonání stavebních, řemeslných
či jiných prací je možný pouze v pracovní dny.
8. Na pohřebištích není dovolena jízda i jinými vozidly s výjimkou vozíků invalidních
občanů. Chodci mají vždy přednost před vozidly. Přednost v jízdě má vozidlo, které
přijíždí zprava. Pojízdné a zpevněné plochy na pohřebištích mohou být užívány k
odstavem vozidla na nezbytně nutnou dobu pouze tak, aby tím nebyl omezován pohyb
jiných vozidel. Na pohřebištích je zakázáno provádět opravy, údržbu a mytí vozidel.
9. Parkoviště nacházející se uvnitř pohřebišť je povoleno užívat pouze v otevírací době
pohřebiště.
10. Na pohřebištích je rovněž zakázáno pohybovat se na kolech, kolečkových bruslích,
koloběžkách, skateboardech apod.
11. Návštěvníci jsou povinni chovat se na pohřebištích důstojně a pietně s ohledem na toto
místo a řídit se řádem. Zejména není návštěvníkům pohřebišť dovoleno se zde chovat
hlučně, používat audio a video přijímače, kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné
omamné látky, odhazovat odpadky mimo odpadové nádoby, vstupovat na veřejná
pohřebiště se psy, kočkami a jinými zvířaty a používat prostory pohřebišť i jeho vybavení
k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
12. Z hygienických důvodů není dovoleno na pohřebištích pít vodu z vodovodních výpustí a
studní. Rovněž není dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních obalech mimo pohřebiště.
Vodovodní rad na pohřebištích je v zimním období v závislosti na klimatických
podmínkách mimo provoz, a to po dobu nezbytně nutnou.
13. Svítidla, zejména pak svíěky a lampy, mohou návštěvníci a nájemci na pohřebištích
rozsvěcovat, jen pokud jsou vhodným způsobem zabezpečena proti vzniku požáru. V
odůvodněných případech může být používání svítidel na pohřebištích omezeno, nebo i
zakázáno.
14. Na rozptylových a vsypových loukách je dovoleno používat svítidel jen na místech k tomu
určených. Vstup na rozptylové louky je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice lze
umísťovat jen na plochy a způsobem na místě určeném.
15. Kolumbámí schránky není přípustné přeplňovat ozdobnými předměty, nebo na ně ozdoby
zavěšovat.
16. Ukládání nádob, nářadí, jiných předmětů, včetně dílů hrobového zařízení na zelené pásy a
místa kolem hrobových míst není dovoleno. Nádoby na odpadky na pohřebišti slouží jen
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pro ukládání odpadu z pohřebiště - mimo odpadu stavebního a nebezpečného. Pokud je na
pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno toto opatření respektovat.
17. Návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně na pohřebišti.
18. Na pohřebištích je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a způsobem, který
stanoví tento řád a správce.
19. Na pohřebištích je dovoleno umístění reklam pouze na vyhrazených místech po
předchozím souhlasu správce. Není dovoleno umístění reklam na stromech, zařízeních
pohřebiště a ani na hrobových místech a hrobových zařízeních.
20. Na pohřebištích rovněž není dovoleno pořádat prezentační akce soukromých subjektů
zaměřené na výkon následné služby pro nájemce či prodej jimi nabízeného zboží.
Všechny podnikatelské subjekty, které chtějí vykonávat jakékoli práce či služby pro
nájemce, mají oznamovací povinnost k této činnosti vůči správci pohřebiště.
21. Pořádám pietních a vzpomínkových akcí je možné se souhlasem správce pohřebišť.
22. Smuteční obřadní síně slouží k obřadům pro rozloučení s lidskými pozůstatky v konečné
rakvi před uložením do hrobu, hrobky, nebo odvozem ke zpopelnění, nebo k rozloučení se
zpopelněnými lidskými ostatky a to všem občanům, i členům jakékoli registrované církve,
za rovných podmínek. Jiný způsob užití obřadní síně než ke smutečnímu obřadu může
povolit správce jen po vlastním uvážení a v souladu se zákonem o pohřebnictví. Provozní
doba se upravuje podle potřeby objednatelů, kapacity obřadů a provozních možností
správce.
23. Smuteční obřadní síň lze užívat pouze na základě uzavřeného smluvního vztahu mezi
správcem a objednatelem.
24. Všechny osoby, vykonávající činnosti, související se zajištěním řádného provozu
pohřebiště, jsou povinny tak činit v souladu se zákonem o pohřebnictví a ostatními
právními normami, upravujícími takovou činnost, dodržovat tento řád a to vždy
s prokazatelným vědomím správce, nebo s jeho předchozím souhlasem, je-li ho dle tohoto
řádu potřeba.

Článek 5
Povinnosti správce
1. Správce j e povinen zejména:
a) všem zájemcům o nájem hrobového místa stanovit stejné podmínky pro sjednám
nájmu a užívám hrobového místa dle typu hrobového místa a platného ceníku,
výjimky z těchto podmínek jsou možné pouze v individuálních případech na základě
úvahy správce, pokud je to odůvodněno specifiky daného případu nebo situací
zájemce (např. tíživou sociální situací),
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b) zdržet se ve styku s pozůstalými chovám nešetrného k jejich citům a umožnit při
smutečních obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností a jiných
osob v souladu s projevenou vůlí zemřelé osoby, a pokud se tato osoba během svého
života ke smutečnímu obřadu nevyslovila, také v souladu s projevenou vůlí osob
uvedených v § 114 odst. 1 občanského zákoníku, je-li správci známa
c) vést evidenci související s provozováním pohřebišť v rozsahu dle § 21 zákona o
pohřebnictví formou vázané knihy nebo v elektronické podobě s roční frekvencí
výtisku a jejich svázáním,
d) vyřizovat stížnosti včetně reklamací souvisejících s provozem a správou pohřebiště,
e) současně je povinen udržovat aktuální plán pohřebiště s vedením evidence volných
hrobových míst.
2. V případě zákazu pohřbívání bezodkladně písemně informovat nájemce dotčených
hrobových míst, pokud je mu známa jejich adresa a současně informovat veřejnost o
tomto zákazu v místě na daném pohřebišti obvyklém.
3. Správce zřizuje nová hrobová místa pro hroby, hrobky, umová místa apod. Při vytýčení
hrobových míst postupuje tak, aby se minimalizoval negativní dopad na již existující
hrobová místa. Každé hrobové místo musí být číselně označeno. Správce vypracovává
schematické plány pohřebišť, ze kterých je patrná parcelace hřbitovů a hrobových míst.
Správce je oprávněn pronajímat hrobová místa a prodlužovat nájem hrobového místa nebo
uzavírat nájemní smlouvy na další období za podmínek, stanovených zákonem o
pohřebnictví a řádem tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly, či skupiny hrobových míst
stejného charakteru a rozměrů.
4. Správce zabezpečuje výkopy hrobů a služby související s pohřbíváním, manipulací s
lidskými ostatky, exhumacemi a ukládáním zpopelněných ostatků (vsypy, rozptyly,
uložení uren). Touto činností může pověřit třetí subjekt po protokolárním předání
pracoviště a nejbližšího okolí.
5. Zajišťuje údržbu veřejné zeleně na pohřebištích podle platných předpisů, pokynů
příslušného správního orgánu, provádí úklid cest a chodníků, běžnou údržbu oplocení,
společných zařízení a inženýrských sítí v rozsahu stanoveném smlouvou, dbá na úpravu
pohřebišť a předkládá provozovateli návrhy na rozvoj a modernizaci pohřebišť.
6. Zajišťuje sběr, třídění, uskladňování a likvidaci všech odpadů z pohřebiště včetně odpadů
biologicky nebezpečných.
7. Zabezpečuje pořádek a čistotu na pohřebištích včetně údržby veřejných travnatých ploch,
opuštěných hrobových míst, společných hrobů a vyhrazených ploch.
8. Správce je oprávněn umožnit oprávněným osobám manipulaci se zpopelněnými lidskými
ostatky v rámci pohřebiště nebo provedení exhumace za podmínek stanovených zákonem
o pohřebnictví a tímto řádem.
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9. Správce je povinen písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně
90 dnů před jejím skončením. Není-li mu trvalý pobyt, nebo sídlo nájemce znám, uveřejní
tuto informaci v místě na daném pohřebišti obvyklém, nejméně 60 dnů před skončením
sjednané doby nájmu.
10. Správce je povinen během doby trvám nájmu zajistit k hrobovému místu přístup a zdržet
se jakýchkoli zásahů do hrobového místa, s výjimkou případů, kdy je nezbytné
bezodkladně zajistit bezpečný provoz pohřebiště, mimo kopám hrobů nebo opravy
hrobových zařízení a hrobek v sousedství, avšak jen na dobu nezbytně nutnou.

Článek 6
Užívání hrobového místa
1. Žádný zájemce o nájem hrobového místa na pohřebišti nemá nárok na okupaci opuštěného
hrobového místa, nebo na jiné, individuální umístění hrobu a hrobového zařízení v rámci
hrobového místa.
2. Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa. Smlouva o
nájmu hrobového místa musí mít písemnou formu a musí obsahovat určení druhu
hrobového místa, jeho rozměry, výši nájemného a cenu za služby s nájmem spojené.
3. K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je zájemce o nájem hrobového místa
povinen poskytnout správci pohřebiště zejména tyto údaje:
a) v pnpade, ze zároveň sjednává uloženi zpopelněných ostatku jméno a příjmem
zemřelé osoby, jejíž lidské pozůstatky nebo ostatky budou bezprostředně po
sjednání nájmu na pohřebišti uloženy, místo a datum jejího narození a úmrtí, list o
prohlídce zemřelého, u zpopelněných lidských ostatků druh a číslo umy
b) záznam o nebezpečné nemoci, pokud lidské pozůstatky, které mají být
bezprostředně po sjednám nájmu uloženy do hrobu nebo hrobky, byly touto nemocí
nakaženy,
c) jméno, příjmem, adresu místa t^alého pobytu a datum narození, jde-li o fyzickou
osobu, nebo název, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu,
d) kontaktní údaje k osobě, na kterou má podle vůle nájemce přejít nájem po jeho
smrti, pokud takovou osobu určil,
4. Změny výše uvedených údajů a skutečností je nájemce povinen bez zbytečného odkladu
oznámit správci.
5. Nájem hrobových míst se sjednává zpravidla na dobu 10 let.
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6. Platným uzavřením nájemní smlouvy k hrobovému místu na pohřebišti vzniká nájemci
právo zřídit na hrobovém místě hrob či umové místo podle oddělení, kde se hrobové místo
na pohřebištích nachází, umístit hrobové zařízení a vysázet květiny, to vše v souladu s
obsahem nájemní smlouvy, tímto řádem a písemnými pokyny správce, s následnou
možností uložit v tomto místě lidské pozůstatky a lidské ostatky.
7. Nájemce je povinen oznamovat správci veškeré změny údajů potřebných pro vedení
evidence veřejného pohřebiště bez zbytečného odkladu.
8. Nájemní právo k hrobovému místu lze převést na třetí osobu pouze se souhlasem
pronajímatele, nájemce a třetí osoby. Současně s převodem nájemního právaje dosavadní
nájemce a vlastník hrobky, náhrobku nebo hrobového zařízení povinen předložit správci
smlouvu o převodu uvedených věcí do vlastnictví osoby, na kterou převádí nájem,
nezůstávají-li i nadále v jeho vlastnictví.
9. Dojde-li k přechodu nájmu podle § 25 odst. 5 zákona o pohřebnictví, správce v návaznosti
na tuto skutečnost upraví evidenci související s provozováním pohřebiště. Nový nájemce
je povinen poskytnout správci veškerou nutnou součinnost, zejména poskytnout mu
informace nezbytné pro vedení evidence související s provozováním pohřebiště a prokázat
své právo předložením dokumentů vyžadovaných správcem, zejména předložením
čestného prohlášení.
10. Uložení konstrukce pro ukládání vykopané zeminy při výkopu vedlejšího hrobu a nutné
kamenické práce na přilehlém hrobovém místě, to vše v odůvodněných případech a na
nezbytně nutnou dobu, není omezením práva nájemce ve smyslu § 25 zákona o
pohřebnictví. Doj de-li k zásahu do bobového místa, nebo zařízení a vznikne-li tímto
škoda, je povinen hrobové místo uvést do původního stavu, nebo škodu nahradit ten, kdo
škodu způsobil. To platí i v případě, že škůdce ke své činnosti přibral třetí osobu.
11. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového
zařízení v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu a též v následujícím rozsahu a mze
uvedeným způsobem:
a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbem do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy
hrobového místa,
b) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem, který by
narušoval svým vzhledem okolí, průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa tak,
aby travní porost nedosáhl květenství (vymetání trav), jakož i průběžně zajišťovat
údržbu hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívám
hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob,
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, je správce oprávněn tak učinit sám.
12. Nájemce je povinen neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení, pokud je narušena
jeho stabilita a ohrožuje tím zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce
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neučiní ani po vyzvání správcem a po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě, je správce
oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
13. Je zakázáno odkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa, nebo je opírat o
sousední hrobová zařízení bez vědomí a prokazatelného souhlasu správce pohřebišť.
14. Při užívám hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky. Se
zpopelněnými lidskými ostatky může nájemce manipulovat a ukládat je na pohřebištích
pouze s prokazatelným vědomím správce.
15. Nájemce je povinen strpět číselné označení hrobových míst provedené správcem, tyto
čísla nepřemísťovat, nepoškozovat a nepoužívat k jiným účelům. Nájemce je povinen
strpět na hrobovém místě vhodně umístěný odkaz na uveřejněnou informaci ve vývěsce
týkající se upozornění nájemce na skončení doby nájmu.
16. Součástí majetku hlavního města Prahy jsou hrobky a hrobová zařízení, které se staly jako
věci opuštěné majetkem hlavního města Prahy před účinností zákona ě. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (tj. před 1. lednem 2014). Správce vhodným způsobem na příslušném
pohřebišti uveřejní seznam hrobek a hrobových zařízení, která byla zaevidována do
majetku hlavního města Prahy.
17. Po skončení nájmu nájemce odstraní z hrobového místa hrobové zařízení, nebude-li se
správcem ujednáno jinak.
18. Po skončení nájmu se lidské ostatky ponechají na dosavadním místě, nebudou-li splněny
podmínky pro provedení exhumace. Při nájmu hrobového místa novým nájemcem budou
tyto lidské ostatky v průběhu nového pohřbení uloženy pod úroveň dna hrobu. Není-li
možné využít úroveň dna hrobu, uloží se lidské ostatky do společného hrobu téhož
pohřebiště, nebude-li s novým nájemcem ujednáno, že budou ponechány na dosavadním
místě.

Článek 7
Podmínky zřízení a úpravy hrobového zařízení
1

. Znzem ci instalace hrobového zanzem na hrobovém miste je podmíněno písemným
souhlasem nájemce hrobového místa a souhlasem správce. Při zřízení či instalaci
hrobového zařízení musí být dodrženy požadavky správce uvedené ve Stavebním
povolení vydaným správcem. Provedení úpravy či opravy hrobky či hrobového zařízení,
které se již na hrobovém místě nachází je možné pouze s písemným souhlasem jejich
vlastníka, nájemce a správce. Při provedení opravy či úpravy hrobového zařízení či
hrobky musí být dodrženy požadavky správce uvedené v Souhlasu s úpravou hrobového
místa.

2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení správce stanoví tak, aby hrobové zařízení
neomezovalo užívám sousedních hrobových míst, nebránilo správci v provádění
udržovacích prací a poskytování služeb na pohřebišti a vhodně esteticky zapadalo do
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svého okolí. V odůvodněných případech je správce oprávněn požadovat závazné
stanovisko odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy a vlastník spolu
s nájemcem jsou povinni se jím řídit.
3. Zejména musí být dodrženy následující podmínky:
a) Základy musí být dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy a nesmí zasahovat
do pohřbívací plochy.
b) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a podpovrchové hloubce
základové spáry.
c) Při výkopových pracích při zřízení nového hrobového zařízení může správce
pohřebiště v odůvodněných případech požádat o okamžité přerušení výkopových
prací; v takovém případě je stavitel povinen práce neprodleně pozastavit.
d) Základy památníků, náhrobků nebo stél musí být zhotoveny z dostatečně únosného
materiálu, odolného proti působení povětmosti např. z prostého betonu či
železobetonu, kamenného, popř. cihelného zdivá.
e) Přední a zadní rámy hrobu nebo hrobky musí být v jedné přímce s rámy
sousedních hrobů.
f) Výška hrobového zařízení musí odpovídat výšce náhrobků v daném místě obvyklé,
nejvýše však 2,5m.
g) Jednotlivé díly hrobového zařízení musí být mezi sebou pevně kotveny.
h) Při stavbě na sváhovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně
odstupňováno.
i) Musí být dodržena šířka uliček mezi jednotlivými hrobovými zařízeními,
j) Musí být zajištěn způsob uložení zeminy a odvoz odpadu.
4. Po skončení uvedených prací jsou vlastník hrobového zařízení a nájemce povinni na svůj
náklad uvést okolí příslušného hrobového místa do původního stavu nejpozději do 3 dnů
od ukončení prací. Ukončení prací je nájemce povinen ohlásit správci a je povinen uhradit
náklady spojené s odvozem a likvidací odpadu, včetně odpadu biologicky nebezpečného,
vzniklého při pracích na hrobovém místě, pokud tak neučinil na vlastní náklad sám. Spolu
s tím nahlásí změny hrobového zařízení, zakládající povinnost změnit, či doplnit
předepsanou evidenci. Totéž platí při likvidaci hrobového zařízení včetně základů a
stavby.
5. Vlastník hrobového zařízení je oprávněn odstranit hrobové zařízení z pohřebiště po
předchozím projednám a písemném odsouhlasení správce pohřebišť a nájemce hrobového
místa.
6. Stavby, které byly pořízeny bez povolem správce nebo při nichž nebyly dodrženy
stanovené podmínky správce a dále stavby, které ohrožují bezpečnost okolí, může správce
pohřebiště odstranit na náklady vlastníka, jestliže tento nesjedná sám v dané lhůtě
nápravu. Správce pohřebišť může bez upozornění odstranit také takové stavby, které brání
řádnému bezpečnému vykopám hrobu, provedení pohřbu, nebo kde je nebezpečí vzniku
škody nebo havárie. Odstraněné hrobové zařízení ponechá správce pohřebišť na místě na
riziko vlastníka, nebo je přemístí na jiné vhodné místo. O takovém opatření následně
vyrozumí správce pohřebišť vlastníka.
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Článek 8
Ukládání zpopelněných lidských pozůstatků a ostatků a exhumace zpopelněných
lidských ostatků
1. Otevřít hrob na pohřebišti, ukládat do nich zpopelněné lidské pozůstatky nebo provádět
exhumaci je oprávněn pouze provozovatel pohřebiště nebo správce pohřebiště, správce
pohřebiště nebo provozovatel pohřební služby, který se souhlasem a za správcem
stanovených podmínek hodlá na základě smlouvy s vypravitelem pohřbu na pohřebišti
pohřbít lidské pozůstatky.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem nájemce
hrobového místa a správce.
3. V době po úmrtí nájemce, má-li být tento uložen do hrobu, jehož byl nájemcem, zajistí
správce úhradu nájemného a služeb s nájmem spojených od vypravitele pohřbu nebo jiné
zmocněné osoby.
4. Se zpopelněnými lidskými ostatky může být v rámci pohřebiště manipulováno pouze na
základě předchozího souhlasu správce.
5. Zpopelněné lidské ostatky mohou být exhumovány, tj. přemístěny nebo převezeny na jiné
pohřebiště pouze na písemnou žádost nájemce hrobového místa a se souhlasem správce.
Nájemce hrobového místa doloží k žádosti o exhumaci vždy skutečnost úmrtí podle § 22
odst. 2 zákona o pohřebnictví a písemný souhlas osoby uvedené v § 114 odst. 1
občanského zákoníku. Exhumace může být prováděna pouze za přítomnosti zástupce
správce. V případě exhumace neidentifikovatelných lidských ostatků, tzv.
archeologických nálezů bez recentního zápisu ve hřbitovní knize o exhumaci musí být
vždy vydán souhlas provozovatele nebo jeho jím pověřeného zástupce.
6. Zpopelněné ostatky se ukládají podle přání objednatele pohřbu v umě do země nebo do
kolumbámích schránek, případně se smísí se zemí v hrobě nebo na jiném místě k tomu
určeném. Umy lze ukládat do země ve zvláštní schránce nebo bez ní. Uložení umy do
hrobu je možné jen se souhlasem správce pohřebiště. Umy se do hrobu neukládají
v období prosinec - březen včetně.
7. Rozptyl nebo vsyp zpopelněných lidských ostatků se provede na přání objednatele
pohřbu. Rozptyl nebo vsyp může být proveden pouze na částech pohřebišť pro tento účel
předem schválených (rozptylové a vsypové louky). Rozptyl se neprovádí v období
listopad - duben včetně.
8. Vypravitel pohřbu, nájemce hrobového místa a provozovatel pohřební služby jsou povinni
správci poskytnout podklady pro vedení evidence související s provozováním veřejného
pohřebiště.
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Článek 9
Okrasné dřeviny a lavičky
1. Dřeviny lze na pohřebišti vysazovat pouze se souhlasem správce jedná-li se o dřeviny,
které by v budoucnu vykazovaly znaky vzrostlých stromů a mohly by způsobovat škody
na majetku a ohrožovat bezpečnost návštěvníků.
2. Dřeviny nesmějí být vysazovány do pohřbívací plochy.
3. Správce může dle svého uvážení a bez souhlasu nájemce odstranit vysazené dřeviny, k
jejíž výsadbě nedal souhlas.
4. Likvidovat vzrostlou zeleň lze jen při dodržení zvláštního předpisu (viz zákon o ochraně
přírody a krajiny).
5. Všechna trvalá zeleň, vysazená na pohřebišti, se stává majetkem provozovatele
pohřebiště.
6. Nájemce ani návštěvník pohřebiště není oprávněn provádět jakékoli zásahy do vzrostlé
zeleně bez předchozího souhlasu správce.
7. Pevné i přenosné lavičky nebo schrány na nářadí instaluje na pohřebišti provozovatel,
správce, nebo osoba, které k tomu udělí správce písemný souhlas s určením rozměrů,
tvaru a umístění a za dodržení povinnosti udržovat tento mobiliář v řádném stavu.
8. V případě, že mobiliář nebude udržován v řádném stavu, správce tento bez náhrady
odstraní. Rovněž tak má správce právo odstranit bez náhrady mobiliář, umístěný na
pohřebiště bez jeho vědomí a souhlasu.
9. Lavičky mohou užívat všichni návštěvníci pohřebišť.
10. Jednoduché práce nutné k udržování a okrašlování hrobových míst a hrobového zařízení
provádějí nájemci nebo poříkající fyzické ěi právnické osoby nájemcem pověřené.

Článek 10
Ostatní ustanovení
1. Právní vztahy neupravené tímto řádem, vztahující se k provozování pohřebiště, se řídí
zákonem o pohřebnictví.
2. Kontrolu dodržování tohoto řádu provádí provozovatel prostřednictvím odboru
zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy s výjimkou záležitostí, k jejichž kontrole je
tímto řádem pověřen správce. Správce provádí kontrolu dodržování následujících částí
řádu čl. 4 Doba zpřístupnění pohřebišť, povinnosti návštěvníků, způsob a pravidla užívání
zařízení, čl. 6 Užívám hrobového místa, ěl. 7 P o to í^ ty mžení a úpravy hrobového
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zařízení cl. 8 Ukládání zpopelněných lidských pozůstatků a ostatků a exhumace
zpopelněných lidských ostatků, ěl. 9 Okrasné dřeviny a lavičky.

pověřený zástupce či správce pohřebiště v případech, kdy je ktomu oprávněn podle
tohoto řádu.
4. Pokud pohřebiště, nebo jeho část, včetně hrobových zařízení, jsou zapsány v seznamu
kulturních památek, nebo se nacházejí na území památkového zájmu, či jsou v evidenci
válečných hrobů a pohřebišť, vztahují se na péči o ně zvláštní právní předpisy.

Článek 11
Závěrečné ustanovení
1. Tento řád je účinný dnem 19. 4. 2021
2. Přílohou tohoto řádu jsou mapy pohřebišť vč. seznamu pozemků a Stanovisko k tlecí době
veřejných pohřebišť na území hlavního města Prahy, vydané Hygienickou stanicí hl. m.
Prahy na základě předložených hydrogeologických posudků.
3. Tento řád ve vztahu k pohřebištím uvedeným v tomto řádu v plném rozsahu nahrazuje
předchozí řád veřejného pohřebiště.
4. Řád bude vyvěšen na úřední desce hlavního města Prahy po dobu 15ti dnů a po celou
dobu platnosti tohoto řádu musí být vyvěšen na pohřebišti na místě obvyklém.

1 9 04
-

V Praze dne:

-
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Příloha č. 1
w

Příloha Rádu veřejných pohřebišť Motolský a Strašnický hřbitov
spravovaných příspěvkovou organizací hl. m. Prahy Správa pražských hřbitovů, příspěvková
organizace

Mapy pohřebišť a seznam pozemků

Motolský hřbitov, Plzeňská 233/30, Praha 5-Motol 150 00
katastrální území Motol, č. parcel: 416/1, 416/11, 416/13, 416/2, 417/1, 417/2, 418/1,18/3

5. maje

kolumbária

krematorium

Krematorium
Motol

Plzeňska

MOTOLSKY HŘBITOV

P: Pamatmk
obetem
komunismu
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Strašnický urnový hřbitov, Vinohradská 2263/214, Praha 10-Strašnice 100 00
katastrální území Vinohrady, č. parcel 4013/1, 4017/1, 4018/1, 4018/3, 4019, 4020

fc 0\ u n t o á f 'a

STUK)

STUK)

STU12

STU12

průchod do Vinohradského hřbitova

Vinohradská
Krematorium
Strašnice

STRAŠNICKY HŘBITOV
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o pohřebnictví44)
vydává v souladu s ustanovením § 19 zákona o pohřebnictví
Řád veřejných pohřebišť
Bohnický hřbitov, Branický hřbitov, Břevnovský hřbitov, Bubenečský hřbitov,
Hloubětínský hřbitov, Hlubočepský hřbitov, Holešovický hřbitov, Hostivařský hřbitov,
Hrdlořezský hřbitov, Jinonický hřbitov, Kobyliský hřbitov, Košířský hřbitov,
Libeňský hřbitov, Malvazinecký hřbitov, Nuselský hřbitov, Olšanský hřbitov,
Podolský hřbitov, Prosecký hřbitov, Radlický hřbitov, Ruzyňský hřbitov, Strašnický
v
evangelický hřbitov, Střešovický hřbitov, Šárecký hřbitov, Vinohradský hřbitov,
Vokovický hřbitov, Vršovický hřbitov, Vyšehradský hřbitov a Záběhlický hřbitov
správovanýchpříspěvkovou organizací hl. m. Prahy Správa pražských hřbitovů, příspěvková
organizace

1.

Rada hlavního města Prahy schválila tento Řád veřejných pohřebišťBohnický hřbitov,
Branický hřbitov, Břevnovský hřbitov, Bubenečský hřbitov, Hloubětínský hřbitov,
Hlubočepský hřbitov, Holešovický hřbitov, Hostivařský hřbitov, Hrdlořezský hřbitov,
Jinonický hřbitov, Kobyliský hřbitov, Košířský hřbitov, Libeňský hřbitov,
Malvazinecký hřbitov, Nuselský hřbitov, Olšanský hřbitov, Podolský hřbitov,
Prosecký hřbitov, Radlický hřbitov, Ruzyňský hřbitov, Strašnický evangelický
hřbitov, Střešovický hřbitov, Šárecký hřbitov, Vinohradský hřbitov, Vokovický
hřbitov,
Vršovický
hřbitov,
Vyšehradský
hřbitov
a
Záběhlický
hřbitovspravovanýchSprávou pražských hřbitovů, příspěvkovou organizacídne ..., pod
číslem usnesení.... (dále jen ,,řád“)

2.

Tento řád hlavní město Praha vydává po předchozím sdělení Magistrátu hlavního
města Prahy, odbor živnostenský a občanskoprávní ě. j.: MHMP 1518435/2020 ze dne
12.10.2020.

Článek 1
Úvodní ustanovení
1.

Provozování pohřebiště je nedílnou součástí veřejné infrastruktury a službou ve
veřejném zájmu v samostatné působnosti obce.
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2.

Tento řád upravuje provozníže uvedených veřejných pohřebišť (dále jen „pohřebiště")
ve vlastničtí hlavního města Prahy:
Bohnický hřbitov, Branický hřbitov, Břevnovský hřbitov, Bubenečský hřbitov,
Hloubětínský hřbitov, Hluboěepský hřbitov, Holešovický hřbitov, Hostivařský hřbitov,
Hrdlořezský hřbitov,Jinonický hřbitov, Kobyliský hřbitov, Košířský hřbitov, Libeňský
hřbitov, Malvazinecký hřbitov, Nuselský hřbitov, Olšanský hřbitov, Podolský hřbitov,
Prosecký hřbitov, Radlický hřbitov, Ruzyňský hřbitov, Strašnický evangelický
hřbitov, Střešovický hřbitov, Šárecký hřbitov, Vinohradský hřbitov, Vokovický
hřbitov, Vršovický hřbitov, Vyšehradský hřbitov a Záběhlický hřbitov.
Informace o pozemcích, které tvoří areál jednotlivých hřbitovů a adresy hřbitovů jsou
obsaženy v příloze č. 1 tohoto řádu

3.

Pohřebiště jsou rozdělena na oddělení pro ukládání lidských pozůstatků do země a na
oddělení pro ukládání uren. V těchto odděleních jsou vyhrazena jednotlivá místa pro
hroby, hrobky a umová místa, rozptylové ěi vsypové louky nebo jejích
kombinace.Dispozice každého pohřebiště je zakreslena v mapě, kteráje umístěna na
každém pohřebišti na obvyklém místě, k tomu účelu vyhrazeném.

4.

Provozovatelem pohřebišť je h la ^ í město Praha, IČO: 000 645 81 se sídlem
Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1(d&e jen „provozovatel").

5.

Pohřebiště jsou provozována prostřednictvím správce, kterým je příspěvková
organizace provozovatele Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace, IČO:
452 458 01, se sídlem Vinohradská 2807/153c, 130 00 Praha 3, (dále jen „správce"), a
to na základě zřizovací listiny, kte^mi jí byly svěřeny do správy nemovitosti tvořící
pohřebiště spolu s dalším majetkem ve vlastnictví provozovatele.

6.

Součástí pohřebišť jsou:
a) místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů,
b) místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobek,
c) místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách,
d) na Libockém, Malvazineckém, Olšanském, Strašnickém evangelickém,
Vokovickém a Vršovickémhřbitověvsypové a rozptylové louky,
e) společné hroby pro ukládání nezpopelněných lidských ostatků (kostnice),
f) válečné hroby, čestná pohřebiště,
g) na vybraných pohřebištích pak smuteční obřadní síně

7.

Vnější hranice těchto pohřebišť jsou vymezeny oplocením, zdí, živým plotem.

8.

Rád je závazný pro provozovatele, správce, pro subjekty, zajišťující pohřební služby,
pro obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, nájemce hrobových a umových míst,
objednatele a zhotovitele služeb, návštěvníky pohřebiště včetně osob, které zde s
prokazatelným souhlasem správce pohřebiště nebo nájemce provádějí práce a pro
ostatní veřejnost.

2

Článek 2
Vymezení pojmů
1. Níže uvedené pojmy užívané v tomto řádu mají následující význam:
a) Hrobka je nemovitá věc, která vznikla stavební nebo montážní technologií, bez zřetele
na její stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a
konstrukce, na účel využití a dobu trvání.
b) Hrobové zařízení je např. pomník, náhrobek, rám, krycí deska, stéla nebo jiná ozdoba
hrobu, které mohou být bez znehodnocení od hrobového místa odděleny (zpravidla
movitá věc).
c) Rozptyl je anonymní rozptýlení zpopelněných lidských ostatků do společného
hrobového místa (louky rozptylu) po předchozí úpravě popela za pomoci rozptylového
aparátu, a to bez nároku na uzavření nájemní smlouvy.
d) Vsyp je hrobové místo na vsypové louce s právem nájmu určené pro ukládám
zpopelněných lidských ostatků bez umy. Na rozdíl od rozptylu popela na povrch
trávníku se jedná o hloubkové uložení popela do země pod odkrytý travní dm a není
při něm potřeba předchozí úpravy popela ani rozptylového aparátu. Vsyp popela
umožňuje určit na základě nájemní smlouvy k vsypovému místu na šachovnicovitě
rozčleněné zatravněné ploše konkrétní, např. rodinné místo, na které může být
postupně uloženo více příbuzných nebo sobě blízkých osob.

Článek 3
Rozsah poskytovaných služeb
1. Na pohřebištích j sou poskytovány zejména tyto základní služby:
a) nájem hrobového místa pro hroby a hrobky, pro uložení lidských ostatků v umácha
uložení uren s lidskými ostatky v kolumbáriích a pro vsyp lidských ostatků,
b) správa a údržba pohřebiště včetně inženýrských sítí, zeleně, oplocení a mobiliáře,
c) celoroční údržba páteřních komunikací a zpevněných ploch,
d) vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště,
e) manipulace se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci
pohřebiště,
f) výkopové práce související s pohřbením nebo exhumací,
g) pohřbívám,
h) provádění exhumací,
i) ukládání lidských ostatků,
j) provádění rozptylů
k) propůjčení smuteční obřadní síně,
l) zajišťování sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadů včetně biologicky
nebezpečných odpadů,
m) spravování a udržování objektů na pohřebišti (např. obřadní síně, veřejné toalety,
apod.),
n) vykonávání dozoru nad dodržováním tohoto řádu,
o) údržba a úprava společných hrobů, kostnic, mezinárodních pohřebišť, a ve
sjednaném rozsahu i čestných hrobových míst a pohřebišť,
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р) zveřejňování informací v místě na daném pohřebišti obvyklém pro potřeby
veřejnosti
2. Dále jsou správcem pohřebišťposkytovány doplňkové služby na žádost nájemce nebo
vlastníka hrobového zařízení či hrobky, které nejsou kalkulovány v ceně nájmu a služeb
s nájmem spojených, jako například:
a) sezónníú&žba a úprava hrobových míst (služba je poskytována v závislosti na
vhodných klimatických podmínkách),
b) půjčování nářadí,
с) prodej hřbitovních doplňků.
3. Při nakládání s hrobovým zařízením jako s věcí opuštěnou bude správce postupovat nejen
podle občanského zákoníku, ale také ve smyslu příslušných ustanovení čl. 24 a 30
bilaterální českoněmecké Smlouvy o dobrém sousedství a přátelské spolupráci č.
521/1992 Sb. viz text mže

Smlouva o dobrém sousedství a přátelské spolupráci č. 521/1992 Sb.
čl. 24
(3)Smluvní strany budou pečovat zejména o místa a kulturní památky, nacházející se na
jejich území, připomínající dějinné událost, kulturní a vědecká díla a tradice druhé strany
a umožní knim svobodný a nerušený přístup. Uvedená místa a kulturní památky jsou
zákonem chráněny.
čl. 30
(1) Smluvní strany prohlašují, že československé a německé hroby, nacházející se na jejich
území, budou stejným způsobem uctívány a chráněny;péče o ně bude umožněna.
(2) Hroby československých, respektive německých obětí válek a panování násilí,
nacházející se na jejich území, požívají právní ochrany a jsou zachovávány; jejich
registrace a péče o ně bude umožněna.
(3) Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi organizacemi, příslušnými pro péči
o tyto hroby.
4. Řešení všech problémů spojených s péčí o opuštěné německé hroby by mělo probíhat v
duchu smíření a péče o opuštěné německé hroby by měla probíhat v souladu s pokyny
uvedenými v Příručce pro obce k péči o opuštěné německé a další hroby v České
republice, Úřad vlády, Praha 2017.,viz text příslušných pasáží Příručky pro obce k péči o
opuštěné německé a další hroby uvedený mže.
1) Všeobecné zásady
a) Žijícím pozůstalým posledního oprávněného uživatele umožnit znovu si pronajmout
hrobové místo s prošlým právem užívání kdykoli nově do řádné péče, pokud v něm nebyl
pohřben žádný jiný zesnulý, za stejný nájem a úhrady za služby spojené s nájmem, pokud je
4

provozovatel pohřebiště poskytuje, jako občané České republiky. Případně se dohodnout na
způsobu zprostředkované péče o hrobové místo za poplatek
b) Při nakládání s hrobovým zařízením jako s věcí opuštěnou postupovat ve smyslu zák. č.
256/2001 Sb. o pohřebnictví v platném znění a čl. 24 a 30 bilaterální českoněmecké Smlouvy
o dobrém sousedství a přátelské spolupráci č. 521/1992 Sb.
c) K postupné revitalizaci hřbitovů v budoucnu využít kromě vlastních zdrojů zejména
prostředky uvolněné na základě výsledků řešení podnětu německých zástupců v Radě.
d) Řešení všech problémů spojených s péčí o opuštěné německé hroby by mělo probíhat v
duchu smíření.
e) Pro účely této metodiky se rozumí pod pojmem:
Hrobka - nemovitá věc, která vznikla stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na její
stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel
využití a dobu trvání (srov. § 2 odst. 3 stavebního zákona). Zpravidla se jedná o stavbu.
Hrobové zařízení - např. pomník, náhrobek fám, krycí deska nebo jiná ozdoba hrobu, které
mohou být bez znehodnocení od hrobového místa odděleny (movitá věc).
f) Pokud byla opuštěná německá hrobka opuštěna před účinností zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (tj. před 1. lednem 2014), bude zaevidována do majetku obce, která je
vlastníkem pozemku (viz ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) nebo
obce, která je provozovatelem pohřebiště (viz ustanovení § 996 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník).
g) Oznámení o novém vlastníkovi německé hrobky, která se tímto postupem stala hrobkou
obecní, se zveřejní vhodným způsobem na veřejném pohřebišti (např. ve vývěsní skřínce).
h) Pokud se ve výjimečných případech opuštěná německá hrobka stala opuštěnou až po
účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (tj. od 1. ledna 2014) a je zároveň stavbou,
bude od 1. ledna 2024 provozovatelem pohřebiště provedena nabídka příslušnému Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
i) U opuštěného německého hrobového zařízení probíhá postup shodnějako podle písm. j).
j) Nachází-li se hřbitov nebo jeho část na pozemku s jiným využitím plochy než „pohřebiště",
příp. „hřbitov, umový háj", což je zřejmé z výpisu katastru nemovitostí, doporučujeme
požádat o vydání rozhodnutí o změně využití území, které vydává stavební úřad v územním
řízení.

2) Péče o německé (a další) hroby na veřejných pohřebištích:
Obec jako provozovatel veřejného pohřebiště zveřejní v místě obvyklém na pohřebišti nový
řád pohřebiště schválený krajským úřadem, ve kterém zejména upraví:
a) způsob vedení evidence obecních (původně německých) hrobových míst na pohřebišti;
případně řád odkáže na zpracovaný odborný posudek celkového stavu obecní (původně
německé) části hřbitova odborem majetku obce nebo architektem.
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b) Řád pohřebiště bude obsahovat příslušná ustanovení česko-německé Smlouvy o dobrém
sousedsM a přátelské spolupráci č. 521/1992 Sb.
c) Způsob označení obecního (původně německého) hrobového místa (opatřit je např. deskou
či tabulkou s údaji o pohřbené osobě - postačí nacionále). Jména německých zemřelých
budou psána německy.
d) Přehled obecních (původně německých) hrobových míst s náhrobky zvláštního významu.
Jedná se o hroby místních osobností (starostů, učitelů, knězi, umělců, vědců, žurnalistů,
úředníků, podnikatelů, patricijských rodin atd.) zásadního kulturně-historického významu
nebo významu pro místní kulturní a historickou paměť, dále o náhrobky významné
architektonickým řešením, kamenickým a kamenosochařským provedením nebo
pozoruhodnými nápisy.
e) Je třeba se pokusit o postupnou obnovu těchto hrobů; obnovu realizovat ve spolupráci s
představiteli vysídlených Němců, německé menšiny v ČR nebo paměťovými institucemi či
regionálními vlastivědnými sdruženími a upozornit na ně českými informačními tabulemi.
Jména německých zemřelých budou psána německy. Hrobová místa a náhrobky uměleckého
významu, které jsou bez nabyvatele, je možné identifikovat ve spolupráci se státními okresními
archivy, pracovišti Národního památkového ústavu či muzei.
f) Zákaz obecní (původně německé) hrobové zařízení odstraňovat a prodávat, zvláště pak je
třeba zamezit tomu, aby bylo takové hrobové místo nabídnuto k nájmu a k dalšímu pohřbívání
nebo aby byl na původní německý historický náhrobek připevněn náhrobek nového nabyvatele
hrobového místa (tím by došlo k zásadnímu narušení piety vůči pohřbeným i pozůstalým);
případně umožnit odprodání vlastivědným sdružením či paměťovým institucím, které se zaváží
zajistit údržbu náhrobku a hrobového místa.
g) Způsob zřízení pamětního místa na památku všech zemřelých, jejichž hroby se na hřbitově
nezachovaly. Pamětní místo opatřit informační deskou s českým a německým nápisem,
nacionálemi pohřbených, případně historickými údaji o obci a pohřebišti v obou jazycích.
h) Způsob nakládání s obecními, původně německými náhrobky umístěnými na hřbitovních
zdech. Zanechat je in šitu, na místě, neodstraňovat je a pokusit se o jejich zakonzervování či
renovaci.

3) Péče o německé hroby na zpustlých hřbitovech a bývalých hřbitovech zaniklých obcí
a) Zřízení památných míst s památným symbolem a nápisem,
která budou identifikovat pohřbené osoby v českém a německém jazyce (pamětní deska se
jmény a nacionáliemi pohřbených), případně údaji o historickém vývoji obce a pohřebiště.
b) Péče o zeleň: úprava terénu, památná loučka, sekání trávy, odstraňování náletů atd.
c) Péče o pamětní místo může být delegována na obec, spolek či dobrovolníky.
d) Písemné záznamy o zaniklých hřbitovech archivovat na obecním úřadě či v místně
příslušném archivu.
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5. V souladu se stanovisky krajské hygienické stanice je na základě zákona o pohřebnictví
tímto řádem pro uložení lidských ostatků do hrobů stanovena tlecí doba v délce minimálně
10 let s možností pohřbívám do prohloubených hrobů hlubokých dva metry, do
standardních hrobů hlubokých jeden a půl metru dle platných hydrogeologických posudků
vydaných pro jednotlivá pohřebiště.Jejich kopie jsou umístěné na příslušných hřbitovních
správách na obvyklém místě, k tomu účelu vyhrazeném.
6. Všichni zemřelí nezávisle na místě úmrtí mohou být na pohřebištích, vyjmenovaných
v Cl. 1, bod 2pohřbeni, ale pouze se souhlasem správce či provozovatele a po doložení
skutečnosti úmrtí a splnění dalších podmínek stanovených zákonem o pohřebnictví.
Článek 4
Doba zpřístupnění pohřebišť, povinnosti návštěvníků, způsob a pravidla užívání
zařízení
1. Pohřebiště jsou veřejně přístupnáv otevírací době:
leden - únor
8:00 - 17:00 hod.
8:00 - 18:00 hod.
březen - duben
květen - září
8:00 - 19:00 hod.
8:00 - 18:00 hod.
říjen
listopad - prosinec 8:00 - 17:00 hod.

2. Správce je oprávněn povolit odůvodněnou výjimku individuálním povolením. Správce
může též z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo jeho část dočasně
omezit nebo zakázat, například v době provádění terénních úprav a exhumací, odklízení
následků živelních pohrom, při nadměrném výskytu sněhu a náledí,vichřici, pokud nelze
jiným vhodným způsobem dostatečně zajistit bezpečnost návštěvníků.
3. Návštěvníci jsou povinni opustit pohřebiště do konce otevírací doby bez upozornění.
Pokud tak neučiní, jsou návštěvníci povinni se nadále zdržovat výhradně v bezprostřední
blízkosti nejbližšího vchodu do pohřebiště, a to až do příchodu správcem pověřené osoby,
která jim umožní pohřebiště opustit. Telefonní kontakt na pověřenou osobu se vždy
nachází na ktomu určené veřejné vývěsce, nebo v bezprostředním okolí vchodu do
pohřebiště a to uvnitř areálu.
4. Mimo vymezenou dobu je pohřebiště pro veřejnost uzaweno.
5. Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.
6. Osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup na pohřebiště zakázán,
rovněž je zakázáno požívám alkoholických nápojů na pohřebišti.
7. Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se jen s prokazatelným
souhlasem správce a za podmínek stanovených správcem. Jde zejména o dodržování
vyhrazených jízdních tras, maximální povolené rychlosti apod. Ve zvlášť odůvodněných
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případech může správce povolit výjimku. Držitelům průkazu ZTP je vjezd na pohřebiště
povolen, ale vždy se souhlasem správce a za podmínek stanovených správcem. Vjezd do
areálu pohřebiště, který je obsluhován vrátným, bude umožněn v otevírací době hřbitova,
nejpozději však 1 hod. před jejím skončením. Vozidlo musí pohřebiště opustit nejpozději
30 min předskončením otevírací. Vjezd do ostatních pohřebišť bude umožněn v době
výslovně určené příslušnou hřbitovní správou, která povolení vydala, nebo technickým
úsekem. Vjezd do areálu pohřebiště za účelem vykonání stavebních, řemeslných či jiných
prací je možný pouze v pracovní dny.
8. Na pohřebištích není dovolena jízda i jinými vozidly s výjimkou vozíků invalidních
občanů. Chodci mají vždy přednost před vozidly. Přednost v jízdě má vozidlo, které
přijíždí zprava. Pojízdné a zpevněné plochy na pohřebištích mohou být užívány k
odstavem vozidla na nezbytně nutnou dobu pouze tak, aby tím nebyl omezován pohyb
jiných vozidel. Na pohřebištích je zakázáno provádět opravy, údržbu a mytí vozidel.
9. Parkoviště nacházející se uvnitř pohřebišť je povoleno užívat pouze v otevírací době
pohřebiště.
10. Na pohřebištích je rovněž zakázáno pohybovat se na kolech, kolečkových bruslích,
koloběžkách, skateboardech apod.
11. Návštěvníci jsou povinni chovat se na pohřebištích důstojně a pietně s ohledem na toto
místo a řídit se řádem. Zejména není návštěvníkům pohřebišť dovoleno se zde chovat
hlučně, používat audio a video přijímače, kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné
omamné látky, odhazovat odpadky mimo odpadové nádoby, vstupovat na veřejná
pohřebiště se psy, kočkami a jinými zvířaty a používat prostory pohřebišť i jeho vybavení
k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
12. Z hygienických důvodů není dovoleno na pohřebištích pít vodu z vodovodních výpustí a
studní. Rovněž není dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních obalech mimo pohřebiště.
Vodovodní řad na pohřebištích je v zimním období v závislosti na klimatických
podmínkách mimo provoz, a to po dobu nezbytně nutnou.
13. Svítidla, zejména pak svíčky a lampy,mohou návštěvníci a nájemci na pohřebištích
rozsvěcovat, jen pokud jsou vhodným způsobem zabezpečena proti vzniku požáru. V
odůvodněných případech může být používám svítidel na pohřebištíchomezeno, nebo i
zakázáno.
14. Na vsypových a rozptylových loukách je dovoleno používat svítidel jen na místech k tomu
určených. Vstup na vsypové a rozptylové louky je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice
lze umísťovat jen na plochy a způsobem na místě ručeném.
15. Kolumbámí schránky není přípustné přeplňovat ozdobnými předměty, nebo na ně ozdoby
zavěšovat.
16. Ukládání nádob, nářadí, jiných předmětů, včetně dílů hrobového zařízení na zelené pásy a
místa kolem hrobových míst není dovoleno. Nádoby na odpadky na pohřebišti slouží jen
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pro ukládání odpadu z pohřebiště - mimo odpadu stavebního a nebezpečného. Pokud je na
pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno toto opatření respektovat.
17. Návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně na pohřebišti.
18. Na pohřebištích je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a způsobem, který
stanoví tento řád a správce.
19. Na pohřebištích je dovoleno umístění reklam pouze na vyhrazených místech po
předchozím souhlasu správce. Není dovoleno umístění reklam na stromech, zařízeních
pohřebiště a ani na hrobových místech a hrobových zařízeních.
20. Na pohřebištích rovněž není dovoleno pořádat prezentační akce soukromých subjektů
zaměřené na výkon následné služby pro nájemce či prodej jimi nabízeného zboží.
Všechny podnikatelské subjekty, které chtějí vykonávat jakékoli práce či služby pro
nájemce, mají oznamovací povinnost k této činnosti vůči správci pohřebiště.
21. Pořádám pietních a vzpomínkových akcí je možné se souhlasem správce pohřebišť.
22. Smuteční obřadní síně slouží k obřadům pro rozloučení s lidskými pozůstatky v konečné
rakvi před uložením do hrobu, hrobky, nebo odvozem ke zpopelnění, nebo k rozloučení se
zpopelněnými lidskými ostatky a to všem občanům, i členům jakékoli registrované církve,
za rovných podmínek. Jiný způsob užití obřadní síně než ke smutečnímu obřadu může
povolit správce jen po vlastním uvážení a v souladu se zákonem o pohřebnictví. Provozní
doba se upravuje podle potřeby objednatelů, kapacity obřadů a provozních možností
správce.
23. Smuteční obřadní síň lze užívat pouze na základě uzavřeného smluvního vztahu mezi
správcem a objednatelem.
24. Všechny osoby, vykonávající činnosti, související se zajištěním řádného provozu
pohřebiště, jsou povinny tak činit v souladu se zákonem o pohřebnictví a ostatními
právními normami, upravujícími takovou činnost, dodržovat tento řád a to vždy
s prokazatelným vědomím správce, nebo s jeho předchozím souhlasem, je-li ho dle tohoto
řádu potřeba.

Článek 5
Povinnosti správce
1. Správce j e povinen zejména:
a) všem zájemcům o nájem hrobového místa stanovit stejné podmínky pro sjednání
nájmu a užívám hrobového místa dle typu hrobového místa a platného ceníku,
výjimky z těchto podmínek jsou možné pouze v individuálních případech na základě
úvahy správce, pokud je to odůvodněno specifiky daného případu nebo situací
zájemce (např. tíživou sociální situací),
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b) zdržet se ve styku s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům a umožnit při
smutečních obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností a jiných
osob v souladu s projevenou vůlí zemřelé osoby, a pokud se tato osoba během svého
života ke smutečnímu obřadu nevyslovila, také v souladu s projevenou vůlí osob
uvedených v § 114 odst. 1 občanského zákoníku, je-li správci známa
c) vést evidenci související s provozováním pohřebišť v rozsahu dle § 21 zákona o
pohřebnictví formou vázané knihy nebo v elektronické podobě s roční frekvencí
výtisku a jejich svázáním,
d) vyřizovat stížnosti včetně reklamací souvisejících s provozem a správou pohřebiště,
e) současně je povinen udržovat aktuální plán pohřebiště s vedením evidence volných
hrobových míst.

2. V případě zákazu pohřbívání bezodkladně písemně informovat nájemce
dotčenýchhrobových míst, pokud je mu známa jejich adresa a současně informovat
veřejnost o tomto zákazu v místě na daném pohřebišti obvyklém.
3. Správce zřizuje nová hrobová místa pro hroby, hrobky, umová místa apod. Při vytýčení
hrobových míst postupuje tak, aby se minimalizoval negativní dopad na již existující
hrobová místa. Každé hrobové místo musí být číselně označeno. Správce vypracovává
schematické plány pohřebišť, ze kterých je patrná parcelace hřbitovů a hrobových míst.
Správce je oprávněn pronajímat hrobová místa a prodlužovat nájem hrobového místa nebo
uzavírat nájemní smlouvy na další období za podmínek, stanovených zákonem o
pohřebnictví a řádem tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly, či skupiny hrobových míst
stejného charakteru a rozměrů.
4. Správce zabezpečuje výkopy hrobů a služby související s pohřbíváním, manipulací s
lidskými ostatky, exhumacemi a ukládáním zpopelněných ostatků (vsypy, rozptyly,
uložení uren). Touto činností může pověřit třetí subjekt po protokolárním předání
pracoviště a nejbližšího okolí.
5. Zajišťuje údržbu veřejné zeleně na pohřebištích podle platných předpisů, pokynů
příslušného správního orgánu, provádí úklid cest a chodníků, běžnou údržbu oplocení,
společných zařízení a inženýrských sítí v rozsahu stanoveném smlouvou, dbá na úpravu
pohřebišť a předkládáprovozovatelinávrhy na rozvoj a modernizaci pohřebišť.
6. Zajišťuje sběr, třídění, uskladňování a likvidaci všech odpadů z pohřebiště včetně odpadů
biologicky nebezpečných.
7. Zabezpečuje pořádek a čistotu na pohřebištích včetně údržby veřejných travnatých ploch,
opuštěných hrobových míst, společných hrobů a vyhrazených ploch.

10

8. Správce je oprávněn umožnit oprávněným osobám manipulaci se zetlelými, nezetlelými i
zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště nebo provedení exhumace za
podmínek stanovených zákonem o pohřebnictví a tímto řádem.
9. Správce je povinen písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně
90 dnů před jejím skončením. Není-li mu trvalý pobyt, nebo sídlo nájemce znám, uveřejní
tuto informaci v místě na daném pohřebišti obvyklém, nejméně 60 dnů před skončením
sjednané doby nájmu.
10. Správce je povinen během doby trvám nájmu zajistit k hrobovému místu přístup a zdržet
se jakýchkoli zásahů do hrobového místa, s výjimkou případů, kdy je nezbytné
bezodkladně zajistit bezpečný provoz pohřebiště, mimo kopám hrobů nebo opravy
hrobových zařízení a hrobek v sousedství, avšak jen na dobu nezbytně nutnou.

Článek 6
Užívání hrobového místa
1. Žádný zájemce o nájem hrobového místa na pohřebišti nemá nárok na okupaci opuštěného
hrobového místa, nebo na jiné, individuální umístění hrobu a hrobového zařízení v rámci
hrobového místa.
2. Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa. Smlouva o
nájmu hrobového místamusí mít písemnou formu a musí obsahovat určení druhu
hrobového místa, jeho rozměry, výši nájemného a cenu za služby s nájmem spojené.
3. K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je zájemce o nájem hrobového místa
povinen poskytnout správci pohřebiště zejména tyto údaje:
a) v případě, že zároveň sjednává uložení zemřelého nebo zpopelněných ostatků jméno
a příjmem zemřelé osoby, jejíž lidské pozůstatky nebo ostatky budou bezprostředně
po sjednám nájmu na pohřebišti uloženy, místo a datum jejího narození a úmrtí, list
o prohlídce zemřelého, u zpopelněných lidských ostatků druh a číslo umy
b) záznam o nebezpečné nemoci, pokud lidské pozůstatky, které mají býtbezprostředně
po sjednám nájmu uloženy do hrobu nebo hrobky, byly touto nemocí nakaženy,
c) jméno, příjmem, adresu místa trvalého pobytu a datumnarození, jde-li o fyzickou
osobu, nebo název, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu,
d) kontaktní údaje k osobě, na kterou má podle vůle nájemce přejít nájem po jeho
smrti, pokud takovou osobu určil,
4. Změny výše uvedených údajů a skutečností je nájemce povinen bez zbytečného odkladu
oznámit správci.
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5. V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba, na niž se
smlouva o nájmu hrobového místa uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla být
dodržena tlecí doba stanovená pro pohřebiště v čl. 3.
6. Nájem hrobových míst se sjednává zpravidla na dobu:
a) pro hrob 10 let,
b) pro hrobku 10-20 let,
c) pro urnu 5-10 let.
7. Platným uzavřením nájemní smlouvy k hrobovému místu na pohřebišti vzniká nájemci
právo zřídit na hrobovém místě hrob, hrobku či umové místo podle oddělení, kde se
hrobové místo na pohřebištích nachází, umístit hrobové zařízení a vysázet květiny, to vše
v souladu s obsahem nájemní smlouvy, tímto řádem a písemnými pokyny správce, s
následnou možností uložit v tomto místě lidské pozůstatky a lidské ostatky.
8. Nájemce je povinen oznamovat správci veškeré změny údajů potřebných pro vedení
evidence veřejného pohřebiště bez zbytečného odkladu.
9. Nájemní právo k hrobovému místu lze převést na třetí osobu pouze se
souhlasempronajímatele, nájemce a třetí osoby. Současně s převodem nájemního právaje
dosavadní nájemce a vlastník hrobky, náhrobku nebo hrobového zařízení povinen
předložit správci smlouvu o převodu uvedených věcí do vlastnictví osoby, na kterou
převádí nájem, nezůstávají-li i nadále v jeho vlastnictví.
10. Dojde-li k přechodu nájmu podle § 25 odst. 5 zákona o pohřebnictví, správce v návaznosti
na tato skutečnost upraví evidenci související s provozováním pohřebiště. Nový nájemce
je povinen poskytnout správci veškerou nutnou součinnost, zejména poskytnout mu
informace nezbytné pro vedení evidence související s provozováním pohřebiště a prokázat
své právo předložením dokumentů vyžadovaných správcem, zejména předložením
čestného prohlášení.
11. Uložení konstrukce pro ukládání vykopané zeminy při výkopu vedlejšího hrobu a nutné
kamenické práce na přilehlém hrobovém místě, to vše v odůvodněných případech a na
nezbytně nutnou dobu, není omezením práva nájemce ve smyslu § 25 zákona o
pohřebnictví. Doj de-li k zásahu do bobového místa, nebo zařízení a vznikne-li tímto
škoda, je povinen hrobové místo uvést do původního stavu, nebo škodu nahradit ten, kdo
škodu způsobil. To platí i v případě, že škůdce ke své činnosti přibral třetí osobu.
12. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového
zařízení v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu a též v následujícím rozsahu a mže
uvedeným způsobem:
a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbem do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy
hrobového místa,
b) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem, který by
narušoval svým vzhledem okolí, průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa tak,
aby travní porost nedosáhl květenství (vymetání trav), jakož i průběžně zajišťovat
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údržbu hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání
hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob,
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, je správce oprávněn tak učinit sám.
13. Nájemce je povinen neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení, pokud je narušena
jeho stabilita a ohrožuje tím zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce
neučiní ani po výzvám správcem a po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě, je správce
oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
14. Je zakázáno odkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa, nebo je opírat o
sousední hrobová zařízení bez vědomí a prokazatelného souhlasu správce pohřebišť.
15. Při užívám hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky. Se
zpopelněnými lidskými ostatky může nájemce manipulovat a ukládat je na pohřebištích
pouze s prokazatelným vědomím správce.
16. Nájemce je povinen strpět číselné označení hrobových míst provedené správcem, tyto
čísla nepřemísťovat, nepoškozovat a nepoužívat k jiným účelům. Nájemce je povinen
strpět na hrobovém místě vhodně umístěný odkaz na uveřejněnou informaci ve vývěsce
týkající se upozornění nájemce na skončení doby nájmu.
17. Součástí majetku hlavního města Prahy jsou hrobky a hrobová zařízení, které se staly jako
věci opuštěné majetkem hlavního města Prahy před účinností zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (tj. před 1. lednem 2014). Správce vhodným způsobem na příslušném
pohřebišti uveřejní seznam hrobek a hrobových zařízení, která byla zaevidována do
majetku hlavního města Prahy.
18. Po skončení nájmu nájemce odstraní z hrobového místa hrobové zařízení, nebude-li se
správcem ujednáno jinak.
19. Po skončení nájmu se lidské ostatky nezpopelněné i zpopelněné ponechají na dosavadním
místě, nebudou-li splněny podmínky pro provedení exhumace. Při nájmu hrobového místa
novým nájemcem budou tyto lidské ostatky v průběhu nového pohřbem uloženy pod
úroveň dna hrobu. Není-li možné využít úroveň dna hrobu, uloží se lidské ostatky do
společného hrobu téhož pohřebiště, nebude-li s novým nájemcem ujednáno, že budou
ponechány na dosavadním místě.

Článek 7
Podmínky zřízení a úpravy hrobky a hrobového zařízení
1. Zřízení hrobky ěi instalace hrobového zařízení na hrobovém místě je podmíněno
písemným souhlasem nájemce hrobového místa a souhlasem správce. Při zřízení hrobky
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či instalaci hrobového zařízení musí být dodrženy požadavky správce uvedené ve
Stavebním povolení vydaným správcem. Provedení úpravy či opravy hrobky či hrobového
zařízení, které se již na hrobovém místě nachází je možné pouze s písemným souhlasem
jejich vlastníka, nájemce a správce. Při provedení opravy či úpravy hrobového zařízení či
hrobky musí být dodrženy požadavky správce uvedené v Souhlasu s úpravou hrobového
místa.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení či hrobky správce stanoví tak, aby hrobové
zařízení či hrobka neomezovaly užívám sousedních hrobových míst, nebránily správci
v provádění udržovacích prací a poskytování služeb na pohřebišti a vhodně esteticky
zapadaly do svého okolí. V odůvodněných případech je správce oprávněn požadovat
závazné stanovisko odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy a vlastník
spolu s nájemcem jsou povinni se jím řídit.
3. Zejména musí být dodrženy následující podmínky:
a) Základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky 80 cm, dimenzovány se
zřetelem na únosnost půdy a nesmí zasahovat do pohřbívací plochy.
b) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a podpovrchové hloubce
základové spáry, která činí minimálně 80 cm.
c) Při výkopových pracích při zřízení nové hrobky musí být po celou dobu provádění
výkopu přítomen správce pohřebiště. V odůvodněných případech může požádat o
okamžité přerušení výkopových prací; v takovém případě je stavitel povinen práce
neprodleně pozastavit.
d) Základy památníků, náhrobků nebo stél musí být zhotoveny z dostatečně únosného
materiálu, odolného proti působení povětmosti např. z prostého betonu či
železobetonu, kamenného, popř. cihelného zdivá.
e) Přední a zadní rámy hrobu nebo hrobky musí být v jedné přímce s rámy
sousedních hrobů.
f) Výška hrobky či hrobového zařízení musí odpovídat výšce náhrobků v daném
místě obvyklé, nejvýše však 2,5m.
g) Jednotlivé díly hrobového zařízení musí být mezi sebou pevně kotveny.
h) Při stavbě na sváhovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně
odstupňováno.
i) Musí být dodržena šířka uliček mezi jednotlivými hrobovými zařízeními,
j) Musí být zajištěn způsob uložení zeminy a odvoz odpadu.
4. Po skončení uvedených prací jsouvlastník hrobky či hrobového zařízení a nájemce
povinni na svůj náklad uvést okolí příslušného hrobového místa do původního stavu
nejpozději do 3 dnů od ukončení prací. Ukončení prací je nájemce povinen ohlásit správci
a je povinen uhradit náklady spojené s odvozem a likvidací odpadu, včetně odpadu
biologicky nebezpečného, vzniklého při pracích na hrobovém místě, pokud tak neučinil na
vlastní náklad sám. Spolu s tím nahlásí změny hrobového zařízení, zakládající povinnost
změnit, či doplnit předepsanou evidenci. Totéž platí při likvidaci hrobového zařízení
včetně základů a stavby hrobky.
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5. Vlastník hrobového zařízení je oprávněn odstranit hrobové zařízení z pohřebiště po
předchozím projednání a písemném odsouhlasení správce pohřebišť a nájemce hrobového
místa.
6. Stavby, které byly pořízeny bez povolem správce nebo při nichž nebyly dodrženy
stanovené podmínky správce a dále stavby, které ohrožují bezpečnost okolí, může správce
pohřebiště odstranit na náklady vlastníka, jestliže tento nesjedná sám v dané lhůtě
nápravu. Správce pohřebišť může bez upozornění odstranit také takové stavby, které brání
řádnému bezpečnému vykopám hrobu, provedení pohřbu, nebo kde je nebezpečí vzniku
škody nebo havárie. Odstraněné hrobové zařízení ponechá správce pohřebišť na místě na
riziko vlastníka, nebo je přemístí na jiné vhodné místo. O takovém opatření následně
vyrozumí správce pohřebišť vlastníka.

Článek 8
Ukládání lidských pozůstatků a exhumace lidských ostatků
1. Otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti, ukládat do nich lidské pozůstatky nebo provádět
exhumaci je oprávněn pouze provozovatel pohřebiště nebo správce pohřebiště,správce
pohřebiště nebo provozovatel pohřební služby, který se souhlasem a za správcem
stanovených podmínek hodlá na základě smlouvy s vypravitelem pohřbu na pohřebišti
pohřbít lidské pozůstatky.
2. Správce je oprávněn převzít tělo zemřelého k pohřební do hrobu nebo hrobky nebo lidské
ostatky k uložení jen tehdy, je-li skutečnost úmrtí doložena úmrtním listem, průvodním
listem k přepravě těla zemřelého (umrlčí pas), zprávou oprávněného orgánu cizího státu
nebo listem o prohlídce zemřelého. V případě podezření ze spáchání trestného činu
v souvislosti s úmrtím je kromě toho nutný i písemný souhlas státního zástupce nebo
jiného orgánu činného v trestním řízem, který je ktomu oprávněn podle zvláštního
právního předpisu. Pro převzetí jiných lidských pozůstatků k pohřbem do hrobu nebo
hrobky se postupuje obdobně, přičemž postačí doložení identifikace jiných lidských
pozůstatků.
3. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem nájemce
hrobového místa a správce.
4. Do hrobky lze další lidské pozůstatky uložit pouze v případě, je-li v ní volné místo.
5. Hroby musí splňovat následující požadavky:
a) jejich hloubka musí být u dospělých osob a dětí od 10 let nejméně 1,5 m, u dětí
mladších 10 let nejméně 1,2 m,
b) dno hrobu nebo hrobky musí ležet nad úrovní kolísání hladiny podzemní vody,
c) boění vzdálenosti mezi jednotlivými nově zřizovanými hroby musí ěinit nejméně
0,3 m.
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6. V době po úmrtí nájemce, má-li být tento uložen do hrobu, jehož byl nájemcem, zajistí
správce úhradu nájemného a služeb s nájmem spojených na dobu tlecí od vypravitele
pohřbu nebo jiné zmocněné osoby.
7. Bez ohledu na uplynutí tlecí doby může být s nezpopelněnými i zpopelněnými lidskými
ostatky v rámci pohřebiště manipulováno pouze na základě předchozího souhlasu správce.
8. Nezpopelněné i zpopelněné lidské ostatky mohou být exhumovány, tj. přemístěny nebo
převezeny na jiné pohřebiště, pouze na písemnou žádost nájemce hrobového místa a se
souhlasem správce. Převoz exhumovaných nezpopelněných lidských ostatků na jiné
pohřebiště musí být předem objednán u provozovatele pohřební služby a objednávka k
žádosti přiložena. Nájemce hrobového místa doloží k žádosti o exhumaci vždy skutečnost
úmrtí podle § 22 odst. 2 zákona o pohřebnictví a písemný souhlas osoby uvedené v § 114
odst. 1 občanského zákoníku. Před exhumaci nezetlelých lidských ostatků musí nájemce
hrobového místa opatřit souhlas také krajské hygienické stanice, který rovněž předloží
správci před provedením exhumace. Exhumace může být prováděna pouze za přítomnosti
zástupce správce. V případě exhumace neidentifikovatelných lidských ostatků, tzv.
archeologických nálezů bez recentního zápisu ve hřbitovní knize o exhumaci musí být
vždy vydán souhlas provozovatele nebo jeho jím pověřeného zástupce.
9. Všechny rakve včetně exhumaěních musí být označeny štítkem nejméně se jménem
zemřelého, datem narození, datem úmrtí, dnem pohřbu a názvem provádějící pohřební
služby.
10. Rakve, použité pro pohřbívání do země, musí být vyrobeny z takových materiálů, aby ve
stanovené tlecí době zetlely spolu s lidskými ostatky. Za zetlelé se považují zbytky rakví
(hlavních desek) o maximální velikosti 0,5 m2 držící vcelku. Pro výrobu rakví ukládaných
do hrobu na pohřebišti, nesmějí být použity díly z nerozložitelných materiálů. Kovový díl
(madla rakve apod.) lze použít jen omezeně.
11. Výplň rakví (vystýlka), transportní vaky vložené do rakví a rubáše mohou být vyrobeny
pouze z lehce rozložitelných materiálů jako dřevěné piliny, papír, u vaků rozložitelné
plasty a u rubášů látky. Tkanina, ze které je oblečení zemřelého vyrobeno, by měla být
nejlépe bez chemických příměsí.
12. K výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity barvy, lepidla a tvrdidla, obsahující
složky škodlivých látek.
13. Milodary vložené do rakve mohou být vyrobeny také pouze ze snadno rozložitelných
materiálů.
14. Pro pohřbívám do hrobek je nutno použít rakve:
a) vyrobené z dřevního materiálu s dlouhou trvanlivostí, do které bude umístěna
poloviční zinková vložka, nebo
b) kovové, nebo
c) dle ČSN Rakve.
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15. Maximální rozměry rakví je vypravitel pohřbu nebo jím pověřený zástupce povinen
správci hlásit vždy při sjednání pohřbu.
16. Zpopelněné ostatky se ukládají podle přání objednatele pohřbu v umě do země nebo do
kolumbámích schránek, případně se smísí se zemí v hrobě nebo na jiném místě k tomu
určeném. Umy lze ukládat do země ve zvláštní schránce nebo bez ní. Uložení umy do
hrobu je možné jen se souhlasem správce pohřebiště. Umy se do hrobu neukládají
v období prosinec - březen včetně.
17. Rozptyl nebo vsyp zpopelněných lidských ostatků se provede na přání objednatele
pohřbu. Rozptyl nebo vsyp může být proveden pouze na částech pohřebišť pro tento účel
předem schválených (rozptylové a vsypové louky). Rozptyl se neprovádí v období
listopad - duben včetně.
18. Vypravitel pohřbu, nájemce hrobového místa a provozovatel pohřební služby jsou povinni
správci poskytnout podklady pro vedení evidence související s provozováním veřejného
pohřebiště.

Článek 9
Podmínky pro otevření hrobu nebo hrobky nebo vykopání nového hrobového místa
provozovatelem pohřební služby
1. Provozovatel pohřební služby smí otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti pro uložení
lidských pozůstatků, nebo lidských ostatků, k provedení exhumace, popř. k jiným účelům,
pokud správce obdrží v dostatečném předstihu před samotným otevřením hrobu nebo
hrobky, nejméně však 2 pracovní dny předem:
a) písemnou žádost vypravitele pohřbu, nájemce hrobu a majitele hrobového zařízení o
otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební služby,
b) kopii té části smlouvy uzavřené mezi provozovatelem pohřební služby a vypravitelem
pohřbu o vypravení pohřbu, která přikazuje pohřbít do příslušného hrobového místa,
c) doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti v oblasti provozování pohřební služby a o
oprávněnosti vykonávat podnikatelskou činnost technické služby - práce při kopání
hrobů na pohřebištích (výpis z živnostenského rejstříku),
d) prohlášení, že uvedené práce zajistí provozovatel pohřební služby na vlastní náklad,
vlastními zaměstnanci a s použitím vlastních pomůcek i nářadí a na vlastní
odpovědnost,
e) osvědčení o získání profesní kvalifikace Hrobník nebo potvrzení o absolvování
školení hrobníků od všech zaměstnanců provozovatele pohřební služby, kteří budou
hrob nebo hrobku otevírat nebo nově kopat
f) doklad o ověření znalostí předpisů BOZP a POvšech zaměstnanců provozovatele
pohřební služby, kteří budou hrob nebo hrobku otevírat nebo nově kopat
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2. Zaměstoanci pohřební služby, kteří budou hrob nebo hrobku otevírat, musí být správcem
seznámeni s řádem pohřebiště, místními podmínkami a s jinými informacemi nezbytnými
pro bezpečné a nezávadné otevření hrobu nebo hrobky.
3. Výkop hrobu nebo otevřená hrobka musí být po celou dobu vhodným způsobem bezpečně
zajištěny proti pádu třetí osoby. Rovněž hrobové zařízení musí být po celou dobu
zajištěno proti pádu takovým způsobem, který zamezí vzniku škody na okolních
hrobových zařízeních a hrobkách, vybavení pohřebiště, okrasným rostlinám a další
vegetaci a na zdraví třetích osob.
4. Zaměstnanci pohřební služby, kteří budou hrob nebo hrobku otevírat, protokolárně
převezmou a následně předají pracoviště před i po pohřební a to včetně fotografií
příslušného hrobového místa a bezprostředně sousedících hrobů před jeho otevřením.
5. Provádí-li otevření hrobu nebo hrobky zaměstnanci provozovatele pohřební služby, není
dovoleno tyto práce provádět bez přítomnosti a dozoru správce a to po celou dobu
prováděm prací,přičemž správce je oprávněn kdykoli:
a) zkontrolovat průběh prací, stav výkopu a pažení, dohlédnout na zabezpečení vykopané
hrobové jámy proti pádu třetí osoby a přítomnost druhého pracovníka provozovatele
pohřební služby,
b) pořizovat průběžnou obrazovou dokumentaci
c) požádat o přerušení prací.Požádá-li provozovatel pohřebiště o přerušení prací je
zaměstnanec provozovatele pohřební služby povinen práce neprodleně pozastavit.
6. Správce může po dohodě s provozovatelem pohřební služby za úplatu a proti
protokolárnímu předání vybavit jeho zaměstnance pověřené otevřením hrobu nebo hrobky
vhodnými pracovními pomůckami, potřebnými nástroji a nářadím.
7. Otevření hrobu, u něhož neuplynula tlecí doba od posledního pohřbení, je možné provést
jen tehdy, pokud příslušná krajská hygienická stanice povolila manipulaci s nezetlelými
lidskými ostatky.
8. Správce může zamítoout otevření hrobu nebo hrobky, jsou-li k tomu závažné důvody,
např. bezprostřední blízkost vzrostlého stromu, u něhož by musely být přerušeny hlavní
kořeny (což by vedlo k narušení stability stromu), pokud je pohřebiště a jeho porost v
nepříznivém stavu v důsledku vichřic, dešťových srážek, nebo pokrytí povrchu sněhem a
ledem. Rovněž tak správce může zamítnout otevření hrobu nebo hrobky v případě, že
hrobové zařízení vykazuje známky natolik špatného technického stavu, že by v případě
otevření hrobu nebo hrobky hrozí nebezpečí vzniku škody, havárie nebo úrazu.
9. Rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou zeminou
ve výši minimálně 1,2 m.
10. Správce zajistí při otevření hrobu a hrobky provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen
veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.
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11. Náklady vzniklé správci pohřebiště v souvislosti s otevřením hrobu nebo hrobky hradí ten,
kdo o otevření požádal. Správce má nárok na úhradu přiměřených nákladů za poskytnuté
výše uvedené a další související služby.

Článek 10
Okrasné dřeviny a lavičky
1. Dřeviny lze na pohřebišti vysazovat pouze se souhlasem správce jedná-li se o dřeviny,
které by v budoucnu vykazovaly znaky vzrostlých stromů a mohly by způsobovat škody
na majetku a ohrožovat bezpečnost návštěvníků.
2. Dřeviny nesmějí být vysazovány do pohřbívací plochy.
3. Správce může dle svého uvážení a bez souhlasu nájemce odstranit vysazené dřeviny, k
jejíž výsadbě nedal souhlas.
4. Likvidovat vzrostlou zeleň lze jen při dodržení zvláštního předpisu (viz zákon o ochraně
přírody a krajiny).
5. Všechna trvalá zeleň, vysazená na pohřebišti, se stává majetkem provozovatele
pohřebiště.
6. Nájemce ani návštěvník pohřebiště není oprávněn provádět jakékoli zásahy do vzrostlé
zeleně bez předchozího souhlasu správce.
7. Pevné i přenosné lavičky nebo schrány na nářadí instaluje na pohřebišti provozovatel,
správce, nebo osoba, které k tomu udělí správce písemný souhlas s určením rozměrů,
tvaru a umístění a za dodržení povinnosti udržovat tento mobiliář v řádném stavu.
8. V případě, že mobiliář nebude udržován v řádném stavu, správce tento bez náhrady
odstraní. Rovněž tak má správce právo odstranit bez náhrady mobiliář, umístěný na
pohřebiště bez jeho vědomí a souhlasu.
9. Lavičky mohou užívat všichni návštěvníci pohřebišť.
10. Jednoduché práce nutné k udržování a okrašlování hrobových míst a hrobového zařízení
provádějí nájemci nebo podnikající fyzické či právnické osoby nájemcem pověřené.

Článek 11
Ostatní ustanovení
1. Právní vztahy neupravené tímto řádem, vztahující se k provozování pohřebiště, se řídí
zákonem o pohřebnictví.
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2. Kontrolu dodržování tohoto řádu provádí provozovatel prostřednictvím odboru
zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy s výjimkou záležitostí, k jejichž kontrole je
tímto řádem pověřen správce. Správce provádíkontrolu dodržování následujících částí
tohoto řádu:čl. 4Doba zpřístupnění pohřebišť, povinnosti návštěvníků, způsob a pravidla
užívám zařízení, cl. 6 Užívání hrobového místa,čl.7 Podmínky zřízení a úpravy hrobky a
hrobového zařízení čl.8 Ukládání lidských pozůstatků a exhumace lidských ostatků, čl. 9
Podmínky pro otevření hrobu nebo hrobky nebo vykopání nového hrobového místa
provozovatelem pohřební služby čl. 10 Okrasné dřeviny a lavičky.
3. Výjimky z řádu pohřebiště dle individuální žádosti může schválit provozovatel nebo jím
pověřený zástupceěi správce pohřebiště v případech, kdy je k tomu oprávněn podle tohoto
řádu.
4. Pokud pohřebiště, nebo jeho část, včetně hrobových zařízení, jsou zapsány v seznamu
kulturních památek, nebo se nacházejí na území památkového zájmu, či jsou v evidenci
válečných hrobů a pohřebišť, vztahují se na péči o ně zvláštní právní předpisy.

Článek 12
Závěrečné ustanovení
1. Tento řád je účinný dnem 19. 4. 2021
2. Tento řád ve vztahu k pohřebištím uvedeným v tomto řádu v plném rozsahu nahrazuje
předchozí řád veřejného pohřebiště.
3. Přílohou tohoto řádu j sou:
1. seznam pozemků, na nichž se nacházejí níže uvedená veřejná pohřebiště ve vlastnictví
Hlavního města Prahy
2. mapy pohřebišť a
3.Stanovisko k tlecí době veřejných pohřebišť na území hlavního města Prahy, vydané
Hygienickou stanicí hl.m. Prahy na základě předložených hydrogeologických posudků.
4. Řád bude vyvěšen na úřední desce hlavního města Prahy po dobu
15-ti dnů a po celou dobu platnosti tohoto řádu musí být vyvěšen na pohřebišti na místě
obvyklém.

MUDr, Zdenek Hřib
primátor hlavního města Prahy
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Příloha č. 1
Příloha č. 1 Řádu veřejných pohřebišť
správovanýchpnspěvkovou organizací hl. m. Prahy Správa pražských hřbitovů, příspěvková
organizace

Seznam pozemků,na nichž se nacházejí níže uvedená veřejná pohřebiště ve vlastnictví
Hlavního města Prahy. Soupis neobsahuje manipulační a další pozemky, které nejsou
určené k pohřbívání a na nichž se nenacházejí hrobová místa.

Bohnícký hřbitov, ul. U Skalky, Praha 8 - Bohnice, 181 00
katastrální území Bohnice, č. parcel: 700, 701

Branický hřbitov, Vrbova 1795/8, Praha 4 - Braník, 140 00
katastrální území Braník, č. parcel: 2078, 2079/1, 2079/2, 2080/1, 2081/1,2081/17

Břevnovský hřbitov, ul. U Vojtěšky, Praha 6-Břevnov, 160 00
katastrální území Břevnov, č. parcel: 3487, 3489, 3490, 3491, 3492
Výše uvedené parcely jsou zapsány jako nemovitá národní kulturní památka.

Bubenečský hřbitov, A. Čermáka 84/2, Praha 6 - Bubeneč 160 00
katastrální území Bubeneč, č. parcel: 1531,1532, 1534, 1535, 1536
Výše uvedené parcely jsou zapsány jako památkově chráněné území.

Hloubětínský hřbitov, Zálužská 116/10, Praha 9 Hloubčtín 198 00
-

katastrální území Hloubětín, ě. parcel: 1241/1,1242, 1243, 1244

Hlubočepský hřbitov, ul. Ke hřbitovu, Praha 5 - Hlubočepy 152 00
katastrální území Hlubočepy, ě. parcel: 1322, 1323

Holešovický hřbitov, Strojnická 307/2, Praha 7 - Holešovicel70 00
katastrální území Holešovice, č. parcel:1558,1559
Výše uvedené parcely jsou zapsány jako památkově chráněné území.
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Hostivařský hřbitov, ul. K jezeru, Praha 10 - Hostivař 100 00
katastrální území Hostivař, č. parcel: 2232, 2233, 2234/1 (v rámci plánované stavby Rozšíření
hřbitova Hostivař pak i 2229/5)

Hrdlořezský hřbitov, Českobrodská, Praha 9 Hloubětín 190 00
-

katastrální území Hloubětín, č. parcel: 2419, 2420

Jinonickýhřbitov, ul. Vavřinecká, Praha 5 - Jinonice 158 00
katastrální území Jinonice, č. parcel: 4, 5, 6/1
Parcely 2 a 3 jsou v majetku Římskokatolické farnosti a jsou nemovitou kulturní památkou.

Kobyliský hřbitov, Horňátecká 111/21 Praha 8 - Kobylisy 182 00
katastrální území Kobylisy, č. parcel: 1027/2, 1028, 1029

Košířský hřbitov, Pod Kotlářkou 98/7, Praha 5 - Košíře 150 00
katastrální území Košíře, č. parcel: 1977,1979, 1980, 1981

Libeňský hřbitov, Na Korábe 322/1, Praha 8-Libeň 180 00
katastrální území Libeň, ě. parcel: 273, 274
Výše uvedené parcely jsou zapsány jako památkově chráněné území.

Libocký (Vokovický) hřbitov, Evropská 244/202, Praha 6-Liboc 161 00
katastrální územíVokovice, č. p^cel: 691/1, 691/2, 692/1, 692/2, 693, 694
katastrální územíLiboc, č. parcel: 1089/4, 1089/5, 1091/1
Parcely na katastrálním území Vokovice jsou zapsány jako nemovitá kulturní památka.

Malvazinecký hřbitov, U Smíchovského hřbitova 444/1, Praha 5 - Malvazinky 150 00
katastrální území Smíchov, č. parcel: 1600/2,1601,1602,1603, 1604, 1609/1, 1609/9, 1610,
Všechny výše uvedené parcely jsouzapsány jako nemovitá kulturní památka s výjimkou
parcel 1600/2 a 1610. Všechny výše uvedené parcely jsouzapsány jako památkově chráněné
území.
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Nuselský (Krčský) hřbitov, Krčská 108/81, Praha 4 - Krč 140 00
katastrální území Krč č. parcel: 1286, 1287, 1288, 1289, 1290
Všechny výše uvedené parcely jsouzapsány jako památkově chráněné území.

Olšanské hřbitovy, Vinohradská 1835/153, Praha 3 - Žizkov 130 00
katastrální územíŽizkov č. parcel: 4274/1, 4274/2, 4275, 4276/1, 4277/3, 4289, 4300/1,
4300/2, 4300/3, 4300/4, 4300/5, 4300/6, 4300/7, 4301/1, 4301/3, 4301/4, 4303, 4304, 4305,
4306, 4307, 4308/1, 4308/3, 4309, 4310/1, 4310/3, 4315/1, 4316, 4317, 4323
Všechny výše uvedené parcely s výjimkou parcely 4323 jsouzapsány jako památková zóna budova, pozemek v památkové zóně a dále jako nemovitá kulturní památka. Parcela 4323 je
zapsána pouze jako památkově chráněné území. Parcela č. 4303 je dále zapsána jako
nemovitá národní kulturní památka.

Podolský hřbitov, Doudova, Praha 4 - Podolí 147 00
katastrální území Podolí, č. parcel: 843, 844
Všechny výše uvedené parcely jsouzapsány jako památkově chráněné území.

Prosecký hřbitov, Čakovická 280/65 Praha 9 - Prosek 190 00
katastrální území Prosek č. parcel: 602, 603, 604

Radlický hřbitov, Výmolová, Praha 5 - Radlice 150 00
katastrální území Radlice, č. parcel: 457,458
Všechny výše uvedené parcely jsouv ochranném pásmu nemovité kulturní památkové zóny.

Ruzyňský hřbitov, Karlovarská, Praha 6 - Ruzyně 161 00
katastrální území Ruzyně, č. parcel: 895/1, 896

Strašnický evangelický hřbitov, Vinohradská 1505/161, Praha 10 - Strašnice 100 00
katastrální územíStrašnice, č. parcel: 1296, 1297/1, 1299/1, 1299/2
Všechny výše uvedené parcely jsouzapsány jako památkově chráněné území, nemovitá
kulturní památka.
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Střešovický hřbitov, Cukrovarnická 131, Praha 6 - Střešovice 162 00
katastrální územíStřešovice, č. parcel: 2048, 2049
Všechny výše uvedené parcely jsouzapsány jako památkově chráněné území.

Šárecký hřbitov, U Matěje 213/7, Praha 6 - Hanspaulka 160 00
katastrální území Dejvice, ě. parcel: 2099, 2100, 2101, 2102, 2104, 2105
Všechny výše uvedené parcely jsouzapsány jako nemovitá kulturní památka.

Vinohradský hřbitov, Vinohradská 294/212, Praha 10 - Vinohrady 100 00
katastrální území Vinohrady č. parcel: 4007,4008, 4009/1, 4010, 4011
Všechny výše uvedené parcely jsouzapsány jako ochranné pásmo nemovité kulturní
památkové zóny, rezervace, nemovité národní kulturní památka a jako nemovitá kulturní
památka.

Vršovický hřbitov, Moskevská, Praha 10 - Vršovice 100 00
katastrální území Vršovice č. parcel: 2214/2, 2216, 2218
Všechny výše uvedené parcely jsouzapsány jako památkově chráněné území.

Vyšehradský hřbitov, Štulcova 157/3a, Praha 2 - Vyšehrad 128 00
katastrální území Vyšehrad,ě. parcel: 83/1
Pozemky ě. 83/2 a 83/3 (hrobka a pohřebiště) nacházející se na pohřebišti jsou v majetku
Královské kolegiálm kapituly sv. Petra a Pavla.
Všechny výše uvedené parcely jsouzapsány jako nemovitá národní kulturní památka, pam.
rezervace - budova, pozemek v pam. rezervaci, nemovitá kulturní památka.

Záběhlický hřbitov, Břeěťanová, Praha 10 - Záběhlice 106 00
katastrální území Záběhlice, č. parcely: 2249
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Příloha č. 2
Příloha č. 2 Řádu veřejných pohřebišť
správovanýchpnspěvkovou organizací hl. m. Prahy Správa pražských hřbitovů, příspěvková
organizace

Mapy pohřebišť a seznam pozemků

Bohnický hřbitov, ul. U Skalky, Praha 8 - Bohnice, 181 00

ul. Dolákova

katastrální území Bohnice, č. parcel: 700, 701

Branický hřbitov, Vrbova 1795/8, Praha 4 - Braník, 140 00
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katastrální území Braník, č. parcel: 2078, 2079/1, 2079/2, 2080/1, 2081/1, 2081/17

E3II
Břevnovský hřbitov, ul. U Vojtěšky, Praha 6-Břevnov, 160 00
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katastrální území Břevnov, č. parcel: 3487, 3489, 3490, 3491, 3492
Výše uvedené parcely jsou zapsány jako nemovitá národní kulturní památka.

Bubenečský hřbitov, A. Čermáka 84/2, Praha 6 - Bubeneč 160 00
27

katastrální území Bubeneč, č. parcel: 1531,1532,1534,1535,1536
Výše uvedené parcely jsou zapsány jako památkově chráněné území.

Hloubětínský hřbitov, Zálužská 116/10, Praha 9 Hloubětín 198 00
-
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katastrální území Hloubětín, č. parcel: 1241/1, 1242, 1243, 1244
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Hlubočepský hřbitov, ul. Ke hřbitovu, Praha 5 - Hlubočepy 152 00
katastrální území Hlubočepy, č. parcel: 1322,1323

Holešovický hřbitov, Strojnická 307/2, Praha 7 - Holešovicel70 00
30

katastrální území Holešovice, č. parcel:1558,1559
Výše uvedené parcely jsou zapsány jako památkově chráněné území.

kolumbaria NK

kolumbária STR

ul. Strojnická

kolumbária N

kancelář

Výstaviště Holešovice
50 m

HOLEŠOVICKY HŘBITOV
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Hostivařský hřbitov, ul. K jezeru, Praha 10 - Hostivař 100 00
katastrální území Hostivař, č. parcel: 2232, 2233, 2234/1

0
Selská

HOSTIVAŘSKÝ HŘBITOV
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Hrdlořezský hřbitov, Českobrodská, Praha 9 - Hloubětín 190 00
katastrální území Hloubětín, č. parcel: 2419, 2420

ul. Českobrodská
Kolonie

HRDLOŘEZSKÝ HŘBITOV
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Jinonický hřbitov, ul. Vavřinecká, Praha 5

-

Jinonice 158 00

katastrální území Jinonice, č. parcel: 4, 5, 6/1
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Kobyliský hřbitov, Horňátecká 111/21 Praha 8 - Kobylisy 182 00
katastrální území Kobylisy, č. parcel: 1027/2, 1028, 1029

35

Košířský hřbitov, Pod Kotlářkou 98/7, Praha 5 - Košíře 150 00
katastrální území Košíře, č. parcel: 1977,1979, 1980, 1981

ul. B rdlikova
iil. Weberova
20 m

kolumbária
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louka
rozptylu
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XXV II odd
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urnový háj

v odd
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1IIA
1 1 hrobkové

Weberova
50 m

K0SIRSKY HŘBITOV
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Libeňský hřbitov, Na Korábe 322/1, Praha 8-Libeň 180 00
katastrální území Libeň, č. parcel: 273, 274
Výše uvedené parcely jsou zapsány jako památkově chráněné území.
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Libocký (Vokovický) hřbitov, Evropská 244/202, Praha 6-Liboc 161 00
katastrální územíVokovice, č. p^cel: 691/1, 691/2, 692/1, 692/2, 693, 694
katastrální územíLiboc, c. parcel: 1089/4, 1089/5, 1091/1
Parcely na katastrálním území Vokovice jsou zapsány jako nemovitá kulturní památka.

kolumbaria

- !-r-,:- :

louka rozptylu

(Mumbii i

kolumbaria

ko umbária

Evropská
Divoká Šárka

0 0
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150 m

150
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Malvazinecký hřbitov, U Smíchovského hřbitova 444/1, Praha 5 - Malvazinky 150 00
katastrální území Smíchov, č. parcel: 1600/2, 1601, 1602, 1603, 1604, 1609/1, 1609/9, 1610,
Všechny výše uvedené parcely jsouzapsány jako nemovitá kulturní památka s výjimkou
parcel 1600/2 a 1610. Všechny výše uvedené parcely jsouzapsány jako památkově chráněné
území.

ul. Xaveriova
Urbanova

300 m
Malvazinky

ul. U Smíchovského
urbitova

ul. Na Farkáné

MALVAZINECKÝ HŘBITOV
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Nuselský (Krčský) hřbitov, Krčská 108/81, Praha 4 - Krč 140 00
katastrální území Krč č. parcel: 1286, 1287, 1288, 1289, 1290
Všechny výše uvedené parcely jsouzapsány jako památkově chráněné území.

ul. Krčská

N a S trži

K rčsk á

ul. N a S trži

Krčský hřbitov
A ur

N U S E L S K Ý (K R Č S K Y ) H Ř B IT O V
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Olšanské hřbitovy, Vinohradská 1835/153, Praha 3 - Žizkov 130 00
katastrální územíŽizkov č. parcel: 4274/1, 4274/2, 4275, 4276/1, 4277/3, 4289, 4300/1,
4300/2, 4300/3, 4300/4, 4300/5, 4300/6, 4300/7, 4301/1, 4301/3, 4301/4, 4303, 4304, 4305,
4306, 4307, 4308/1, 4308/3, 4309, 4310/1, 4310/3, 4315/1, 4316, 4317, 4323
Všechny výše uvedené parcely s výjimkou parcely 4323 jsouzapsány jako památková zóna budova, pozemek v památkové zóně a dále jako nemovitá kulturní památka. Parcela 4323 je
zapsána pouze jako památkově chráněné území. Parcela č. 4303 je dále zapsána jako
nemovitá národní kulturní památka.

O LSANSKE H ŘBITO VY I

kolumbária

*A ,

ul. Jana Želivského

OLŠANSKÉ HŘB ITO VY II.
G 3 Žellvskébo
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Podolský hřbitov, Doudova, Praha 4 - Podolí 147 00
katastrální území Podolí, č. parcel: 843, 844

ul. Doudova

ul. Lopatecká

Všechny výše uvedené parcely jsouzapsány jako památkově chráněné území.

42

■Prosek 190 00
katastrální území Prosek č. parcel: 602, 603, 604

43

Radlický hřbitov, Výmolová, Praha 5 - Radlice 150 00
katastrální území Radlice, č. parcel: 457,458
Všechny výše uvedené parcely jsouv ochranném pásmu nemovité kulturní památkové zóny.

44

Ruzyňský hřbitov, Karlovarská, Praha 6 - Ruzyně 161 00
katastrální území Ruzyně, č. parcel: 895/1, 896

45

Strašnický evangelický hřbitov, Vinohradská 1505/161, Praha 10 - Strašnice 100 00
katastrální územíStrašnice, č. parcel: 1296, 1297/1, 1299/1, 1299/2
Všechny výše uvedené parcely jsouzapsány jako památkově chráněné území, nemovitá
kulturní památka.

Vinohradská

Krematorium
Strašnice

NĚMECKÝ EVANGELICKÝ HŘBITOV VE STRAŠNICÍCH
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Střešovický hřbitov, Cukrovarnická 131, Praha 6 - Střešovice 162 00
katastrální územíStřešovice, č. parcel: 2048, 2049
Všechny výše uvedené parcely jsouzapsány jako památkově chráněné území.

STŘEŠOVICKÝ HŘBITOV
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Šárecký hřbitov, U Matěje 213/7, Praha 6 - Hanspaulka 160 00
katastrální území Dejvice, č. parcel: 2099, 2100, 2101, 2102, 2104, 2105
Všechny výše uvedené parcely jsouzapsány jako nemovitá kulturní památka.

48

Vinohradský hřbitov, Vinohradská 294/212, Praha 10 - Vinohrady 100 00
katastrální území Vinohrady č. parcel: 4007,4008, 4009/1, 4010, 4011

ul. U Vinohradského hřbitova

Všechny výše uvedené parcely jsouzapsány jako ochranné pásmo nemovité kulturní
pamáfcové zóny, rezervace, nemovité národní kulturní pamáfca a jako nemovitá kulturní
památka.

49

Vršovický hřbitov, Moskevská, Praha 10 - Vršovice 100 00
katastrální území Vršovice č. parcel: 2214/2, 2216, 2218
Všechny výše uvedené parcely jsouzapsány jako památkově chráněné území.

ul. U Vršovického hřbitova
15

9

10

rozptyl

11

13 A

13

Vršovický hřbitov

VRŠOVICKÝ HŘBITOV
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Vyšehradský hřbitov, Štulcova 157/3a, Praha 2 - Vyšehrad 128 00
katastrální území Vyšehrad,ě. parcel: 83/1
Pozemky ě. 83/2 a 83/3 (hrobka a pohřebiště) nacházející se na pohřebišti jsou v majetku
Královské kolegiální kapituly sv. Petra a Pavla.
Všechny výše uvedené parcely jsouzapsány jako nemovitá národní kulturní památka, pam.
rezervace - budova, pozemek v pam. rezervaci, nemovitá kulturní památka.

I
ul. Soběslavova

ul. Štulcova

VYŠEHRADSKÝ HŘBITOV
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Záběhlický hřbitov, Břečťanová, Praha 10 - Záběhlice 106 00
katastrální území Záběhlice, ě. parcely: 2249

52

