
 

 
1  mudk.cz 
   

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem 

č. 11/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceník za pronájem hrobových míst na hřbitovech města  

Dvůr Králové nad Labem 

 

 

 

 

 

 

 

Vydal Rada města Dvůr Králové nad Labem 

Zpracoval/a/ Lenka Jarolímková, KTÚ-PROV 

Dotčené orgány a organizace Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, Městská policie  
 

Účinnost od 01.04.2023 

Nahrazuje 
Ceník za pronájem hrobových míst na hřbitovech města Dvůr 

Králové nad Labem platným od 01.04.2020 

Změna  

Počet stran 3 

Počet příloh 0 



 

 
2  mudk.cz 
   

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Město Dvůr Králové nad Labem je v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví) provozovatel 

veřejných pohřebišť Dvůr Králové nad Labem, Lipnice, Verdek a Žireč.  

Dle § 18 bodu 1 zákona o pohřebnictví provozování veřejného pohřebiště zahrnuje zejména 

výkopové práce související s pohřbením a exhumací, správu a údržbu veřejného pohřebiště, 

pronájem hrobových míst a vedení související evidence. 

2.   Pro účely zákona o pohřebnictví § 2 bodem g) se hrobové místo rozumí místo na pohřebišti určené 

pro zřízení hrobu nebo hrobky nebo vyhrazené místo v uložišti jednotlivých uren, nebo na vsypové 

louce. 

3.  V souladu s cenovým věstníkem ministerstva financí České republiky, výměrem MF ze dne 15. 

prosince 2022, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Položka číslo 8. Služby 

hřbitovní v nařízeních obcí – „Obec může stanovit maximální cenu nájmu pozemků pro hrobová 

místa, nájmu hrobových míst (pro vyhrazené místo v úložišti jednotlivých uren) a souvisejících 

služeb“. 

II. 

Cena za pronájem a služby 

 

 
cena za nájemné  

m2/rok* 

cena za služby  

  m2 /rok* 

cena celkem 

m2/rok* 

hrobové místo**  30 Kč  140 Kč 170 Kč 

 

*Metry čtverečné budou vypočteny dle skutečných rozměrů hrobového místa a v souladu s bodem 3) 

tohoto ceníku. 

** Za hrobové místo je považován: hrob do země, dvou-hrob, urnové místo, kolumbárium a hrobka. 

Základní pravidla: 

1. Hrobové místo pro hrob či hrobku se po pohřbení pozůstatků pronajímá minimálně na délku tlecí 

doby příslušného hřbitova (řád veřejných pohřebišť – čl. tlecí doba). V případě pohřbení pozůstatků 

u platné nájemní smlouvy musí být nájem doplacen na délku tlecí doby. Pokud se nájemní smlouva 

prodlužuje po uplynutí tlecí doby, lze nájem uzavřít na dohodnutou dobu. V případě uložení ostatků 

(zpopelněné pozůstatky) se nájem prodlužovat nemusí. 

2. Nájemné včetně služeb s nájmem spojených je vypočteno na určité období, kdy minimální doba 

nájmu je 1 rok a maximální doba nájmu na hřbitově ve Dvoře Králové nad Labem a v Lipnici je 20 

let a na hřbitově ve Verdeku a Žirči je maximální doba nájmu 25 let.  

3. Výše úhrady je stanovena dle výměry hrobového místa, kdy se započítává každý započatý m2. 

4. Nájemné včetně služeb s nájmem spojených musí být uhrazeno před datem počátku nájmu, 

v případě tlecí doby před datem pohřbení pozůstatků (uložení rakve do hrobu či hrobky). 

 

Celková cena se skládá z ceny za nájem a z ceny za služby s nájmem spojené: 

Úhrada služeb s nájmem spojených zahrnuje – vodné, údržbu vodovodního řadu a zapůjčení konvic, 

údržbu travnatých ploch, okrasné zeleně a vzrostlých stromů, údržbu a čištění cest včetně zimní údržby, 

úklid odpadů včetně jejich likvidace, údržbu oplocení a ostatního zařízení pohřebiště, vedení evidence o 
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hrobových místech, o uložení lidských pozůstatků a ostatků a o jiných skutečnostech souvisejících 

s provozováním veřejného pohřebiště, zveřejňování informací v místě na pohřebišti obvyklém.  

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento vnitřní předpis byl schválen usnesením č. R/295/2023–14.Rada města Dvůr Králové nad 

Labem dne 16.03.2023. 

2. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 01.04.2023. 
3. Tímto vnitřním předpisem se zároveň ruší Ceník za pronájem hrobových míst na hřbitovech města 

Dvůr Králové nad Labem (hřbitov – Dvůr Králové nad Labem, Lipnice, Verdek a Žireč) platný od 

01.04.2020. 

 

 

 
Ing. Jan Jarolím 

starosta města 

 

 

 

 

 

 

 

 


