
 

 

1 

 

Obec Rybniště 
 

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) 

 
vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona 

 
 

Řád veřejného pohřebiště obce Rybniště 
 
 

1. Zastupitelstvo obce Rybniště ve smyslu § 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů schválilo tento Řád veřejného pohřebiště obce Rybniště dne 25.6.2020 pod číslem usnesení 
073/20.  

2. Řád veřejného pohřebiště obec Rybniště vydává po předchozím souhlasu Krajského úřadu Ústeckého 
kraje ze dne 11.5.2020, vydaného pod č.j.: KUUK/077172/2020. 

 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 

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

2. Řád veřejného pohřebiště upravuje provozování a správu veřejného pohřebiště (dále jen pohřebiště) 
v obci Rybniště, číslo pozemkové parcely 622 v k.ú. Rybniště. Vnější hranice pohřebiště je vymezena 
zdí.  

3. Provozovatelem a správcem veřejného pohřebiště je obec Rybniště. Zajišťuje samostatně 
provozování a správu pohřebiště ve smyslu § 16 odst. 1 zákona  a § 18 odst. 2 zákona. 

 
 

Článek 2 
Provozní doba pohřebiště 

 

1. Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto: 

denně od 15. 4 . do 30. 9. ………………………………………od 7.00 hod do 20.00 hod 

denně od 1. 10.  do 14. 4.  …………………………………….. od 7.00 hod do 18.00 hod 
 
 

Článek 3 
Působnost řádu pohřebiště 

  

1. Řád je závazný pro provozovatele/správce a dále pro subjekty, zajišťující pohřební služby, pro 
obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, nájemce hrobových a urnových 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. Hrob, ve kterém je pohřben zemřelý, jehož činnost byla mimořádně společensky prospěšná a 
všeobecně uznávaná, je možné rozhodnutím Zastupitelstva obce Rybniště prohlásit za „Čestný hrob“. 
Hrob, který bude prohlášený „Čestným hrobem“ bude opatřen nápisem „Čestný hrob“. Nájemci 
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hrobového místa, na kterém se nachází hrob prohlášený za „Čestný hrob“ přísluší nájem a služby s 
nájmem spojených zdarma. Nájemce nesmí bez souhlasu Zastupitelstva obce Rybniště odstranit 
hrobové zařízení hrobového místa. V případě, že o další užívání hrobového místa, na kterém se 
nachází hrob prohlášený za „Čestný hrob“, neprojeví nájemci zájem nebo v případě, že hrobové 
zařízení vykazuje znaky opuštěnosti, je obec povinna učinit na své náklady opatření směřující k 
zachování pietnosti a důstojnosti hrobu.  

3. Náhrobek, vykazující vysoké uměleckořemeslné zpracování, je možné rozhodnutím Zastupitelstva 
obce Rybniště prohlásit za „Cenný náhrobek“. Nájemce nesmí bez souhlasu obce odstranit hrobové 
zařízení hrobového místa. V případě, že o další užívání hrobového místa, na kterém se nachází hrob 
prohlášený za „Cenný náhrobek“, neprojeví zájem nájemci nebo v případě, že hrobové zařízení 
vykazuje znaky opuštěnosti, je obec povinna učinit na své náklady opatření směřující k zachování 
„Cenného náhrobku“.  

 
 

Článek 4 
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti 

 

1.  Na veřejném pohřebišti obce Rybniště jsou poskytovány tyto služby: 

- pronájem hrobových míst 

- správu a údržbu veřejného pohřebiště 

- vedení související evidence o hrobových místech a uložení lidských ostatků 

- zajišťování sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadů včetně biologicky nebezpečných odpadů 

- vykonávání dozoru nad dodržováním tohoto řádu 

2. Při nakládání s hrobovým zařízením jako s věcí opuštěnou bude provozovatel/správce pohřebiště 
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. Řešení všech 
problémů spojených s péčí o opuštěné německé hroby by mělo probíhat v duchu smíření. 
Podrobnosti viz Příručka pro obce k péči o opuštěné německé a další hroby v České republice, Úřad 
vlády, Praha 2017.  

3. V souladu se stanoviskem orgánu ochrany veřejného zdraví č.j. 21-/2349/2002/Koc ze dne 
19.6.2002 je na základě zákona o pohřebnictví tímto Řádem pro uložení lidských ostatků do hrobů 
stanovena na veřejném pohřebišti tlecí doba v délce minimálně 15 let s možností pohřbívání do 
standardních hrobů hlubokých 1,7 m dle hydrogeologického posudku č. 7/2002 ze dne 10.4.2002.   

4. Všichni zemřelí nezávisle na místě úmrtí mohou být na tomto veřejném pohřebišti pohřbeni, ale 
pouze se souhlasem provozovatele / správce pohřebiště. Den před přijetím lidských pozůstatků je 
potřeba předložit provozovateli / správci kopii Listu o prohlídce zemřelého, kterou uloží minimálně 
po tlecí dobu v příloze hřbitovní knihy.  

 
 

Článek 5 
Povinnosti návštěvníků 

 

1. Návštěvníci pohřebiště a osoby, které zde provádějí práce, jsou povinni zdržet se takového jednání, 
které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, 
dodržovat zásady piety a řídit se tímto řádem. Zejména není dovoleno chovat se zde hlučně, kouřit, 
požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky, odkládat odpadky a jiné věci mimo místa k tomu 
určená, vodit nebo vpouštět na pohřebiště psy nebo jiná zvířata. 
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2. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby. 

3. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v čl. 2 tohoto 
řádu. 

4. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových 
bruslích. 

5. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se 
souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebišť 
jsou vpouštěna nejpozději 1 hodinu před ukončením stanovené provozní doby pohřebiště a 
současně musí vozidlo pohřebiště opustit nejpozději 30 min. před ukončením této doby. Chodci 
mají vždy přednost před vozidly.  

7. Svítidla a svíčky mohou návštěvníci a nájemci na pohřebišti rozsvěcovat jen, pokud jsou vhodným 
způsobem zabezpečena proti vzniku požáru. Provozovatel/správce může v odůvodněných 
případech používání svítidel na pohřebišti omezit nebo i zakázat.  

8. Cesty na hřbitově a uličky mezi hroby nelze užívat k jiným účelům a nelze omezovat jejich 
průchodnost. 

9. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní 
úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.  

10. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodní výpustě a studně. 
Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně 
na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu 
pohřebiště.  

11. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště.  

12. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. 
Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu 
(zák. č. 84 / 1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů). 

13. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, 
který stanoví tento řád. 

 
 

Článek 6 
Povinnosti a činnost provozovatele/správce pohřebiště 

 

Provozovatel/správce pohřebiště je povinen zejména:  

1. Provozovat pohřebiště v souladu se zákonem, tímto řádem a zvláštními předpisy (např. zákon o 
odpadech, zákon o ochraně osobních údajů, zákon o právu shromažďovacím, apod.). 

2. Stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa dle typu pro každého nájemce. 

3. Vést evidenci související s provozováním pohřebiště dle zákona o pohřebnictví v elektronické formě 
s roční frekvencí výtisku a jejich následném svázání. Současně je povinen udržovat aktuální plán 
pohřebiště s vedením evidence volných hrobových míst.  

4. Předat nájemci hrobového místa k užívání vyznačené hrobové místo. 

5.  Umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v čl. 9. 

6. Umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému 
místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou 
případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelné pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý 
provoz pohřebiště nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské 
práce, nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné 
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pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení 
vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do 
původního stavu.  

7. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, 
oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální 
umístění mimo vymezený prostor.  

8. Koordinovat výkopy hrobů a služby související s pohřbíváním, manipulací s lidskými ostatky, 
exhumacemi a ukládáním zpopelněných ostatků (vsypy, rozptyly, uložení uren). Tuto povinnost 
může zajistit i u třetího subjektu po protokolárním předání pracoviště a nejbližšího okolí.  

 
 

Článek 7 
Užívání hrobového místa 

 

1. Žádný zájemce o nájem 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 uzavřené mezi 
pronajímatelem – provozovatelem pohřebiště a mezi nájemcem (dále jen smlouva o nájmu). 
Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat určení druhu hrobového místa, jeho 
rozměry, výši nájemného.  

3. K uzavření smlouvy o nájmu je nájemce povinen poskytnout pronajímateli veškeré údaje, jejichž 
vedení je předepsáno zákonem o pohřebnictví. Změny potřebných údajů a skutečností, potřebných 
pro vedení evidence veřejného pohřebiště je nájemce i vlastník povinen bez zbytečného odkladu 
oznámit provozovateli / správci pohřebiště. 

4. Nájem hrobového místa se zpravidla sjednává na dobu 10 let (ne však na dobu kratší než je 
stanovená tlecí doba při pohřbení).  

5. Platným uzavřením nájemní smlouvy k hrobovému místu na pohřebišti vzniká nájemci právo zřídit 
na místě hrob, hrobku, urnové místo, včetně vybudování náhrobku a hrobového zařízení (rám, krycí 
desky apod.) a vysázet květiny, to vše v souladu s obsahem nájemní smlouvy, tímto Řádem a 
pokyny provozovatele / správce pohřebiště, s následnou možností uložit v tomto místě lidské 
pozůstatky a lidské ostatky.  

6. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení v 
rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu a v následujícím rozsahu a způsobem:  

a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa,  

b) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem, 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 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 provozovatel / správce pohřebiště oprávněn tak učinit sám.  
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Článek 8 
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace 

 

1. Lidské pozůstatky může do hrobu a hrobek ukládat jiná osoba pouze se souhlasem správce 
pohřebiště. Obdobně to platí i pro provádění prací spojených se zajišťováním exhumace. 

2.  Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a 
způsobem, který stanoví.  

3. Všechny rakve určené k pohřbení musí před spuštěním do hrobu mít víko rakve pevně a trvale 
spojeno šroubem se spodní částí rakve. 

4. Pro pohřbívání do hrobu musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s 
lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly 
jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě 
rakví a jejich nátěru nesmí být zjevně použity toxické látky. 

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

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

         nebo 

 - kovové s nepropustným dnem. 

6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět 
pouze se souhlasem krajské hygienické stanice.  

 
 

Článek 9 
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti 

 

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu: 

 a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 80 cm 

 b) základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny s dostatečně únosného materiálu, odolného 
proti působení povětrnosti, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného popř. 
cihelného zdiva apod. 

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

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

2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky: 

 a)  hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (max. 260 cm), 

 b)  stěny musí být vybudovány z porézních materiálu (např. cihly), pokud bude použit litý beton, 
musí být vyvedena z hrobky difusní zátka, 

 c)  stěny hrobky z porésních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu 
nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů, 

 d) dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno 
vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm vyplněný 
drenáží, 

 e) zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané 
vyzdívky, 

 f) do stěn musí být zabudovány vstupní otvory s madly, 
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 g) kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny 
antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let, 

 h) zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá 
stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle 
velikosti rakví), 

 i) na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich páry zality 
betonem a povrch zaizolován, 

   j) na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku 
neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely, 

 k) nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na m2, 

 l) vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky na 
samostatném základě. 

3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit: 

- dobu výstavby hrobky, 

- zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova, 

- požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště, 

- podmínky používání komunikací pohřebiště, 

- způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace, 

- povinnost dozoru při výstavbě, 

- průběžné a závěrečné kontroly postupu prací. 

4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání 
stavby určit: 

 - druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce, 

 - způsob a cyklus revizí hrobky. 

 Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat. 

5. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem 
pohřebiště, zejména: 

- respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací, 

- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům, 

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

- zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně. 

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

 
 

Článek 10 
Dřeviny 

 

1. Dřeviny lze na pohřebišti vysazovat pouze se souhlasem provozovatele / správce. Jedná 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 s výjimkou toho, kdy se nájemce písemně 
zaváže k tomu, že bude místo užívat pouze k uložení zpopelněných lidských ostatků.  
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3. Provozovatel / správce může dle svého uvážení a bez souhlasu nájemce odstranit vysazené dřeviny, 
k jejichž 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 provozovatel / správce.  

 
 

Článek 11 
Sankce 

 

1. Porušení tohoto Řádu bude postihováno podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2016 Sb., o 
některých přestupcích jako přestupek proti veřejnému pořádku, zvláště pokud fyzická osoba poruší 
podmínky uložené v tomto Řádu při konání pohřbu nebo pietního aktu.  

2. Přestupku se dopustí také ten, kdo dle zákona o pohřebnictví  

a) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. f) zachází s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky na pohřebišti 
způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění veřejnosti,  

b) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. g) neoprávněně otevře na pohřebišti konečnou rakev s lidskými 
pozůstatky nebo urnu s lidskými ostatky,  

c) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. h) neoprávněně otevře na pohřebišti hrob nebo hrobku nebo 
neoprávněně provádí exhumaci,  

3. Za přestupky uvedené výše lze uložit pokutu až do výše 100 000,- Kč ve smyslu § 26 zákona o 
pohřebnictví.  

 
 

Článek 12 
Ostatní ustanovení 

 

1. Právní vztahy neupravené tímto řádem, vztahující se k provozování pohřebiště, se řídí zákonem o 
pohřebnictví.  

2. Pokud se písemný styk provádí doručenkou na adresu nájemce místa na pohřebišti, platí fikce 
doručení uplynutím posledního dne úložní lhůty u pošty.  

3. Kontrolu dodržování tohoto Řádu provádí obec Rybniště. 

4. Výjimky z Řádu pohřebiště dle individuální žádosti může schválit provozovatel pohřebiště.  
 
 

Článek 13 
Zrušující ustanovení 

 

1. Dnem nabytí účinnosti tohoto schváleného Řádu veřejného pohřebiště se zrušuje v celém rozsahu 
Řád veřejného pohřebiště, schválený zastupitelstvem obce dne 3.3.2004. 
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Článek 14 
Závěrečné ustanovení 

 

1. Tento řád je účinný dnem 1.7.2020.  

2. Řád veřejného pohřebiště bude vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu Rybniště po dobu 15-ti 
dnů a po celou dobu platnosti tohoto řádu musí být vyvěšen na pohřebišti na místě obvyklém.  

 
 
 
 
V Rybništi dne 25.6.2020 
 
 
 
 
 
 
………………………………………… 
Ing. Roman Forfera 
starosta obce 


