
CENÍK 
 

 

Provozovatele veřejného pohřebiště v Rožnově pod Radhoštěm – v k.ú. Tylovice, p.č.288 

platný od 7. 3. 2006 

 

 

nájmu hrobových míst a služeb spojených s nájmem hrobového místa 

 

 

1. Cena  za nájem z pozemků – hrobového místa na pohřebišti: 

Výše nájemného je stanovena cenovým výměrem Ministerstva financí ČR, platným 

v době uzavření smlouvy jako cena regulovaná a činí 7,00 Kč za 1 m² pronajatého 

místa ročně. 

Platba je osvobozena od DPH.  

 

2. Cena služeb spojených s nájmem hrobového místa na pohřebišti: 

Výše ceny za služby spojené s nájmem stanoví provozovatel pohřebiště na základě 

výsledků hospodaření hřbitova v předcházejícím roce na jedno pronajaté hrobové 

místo na pohřebišti bez ohledu na jeho velikost. 

Za 1 hrobové místo za rok …………………………………………………190,--Kč 

 

 

Cena služeb spojených s nájmem zahrnuje podíl nákladů na služby, které jsou dle 

zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví v platném znění, nutné k zajištění řádného 

běžného provozu celého pohřebiště, zejména: 

- údržba zeleně 

- údržba komunikací 

- údržba hřbitovního zařízení včetně spotřeby vody 

- sečení a úklid trávy 

- likvidace odpadů 

- vedení evidence hrobových míst 

- informační služby 

- správa pohřebiště 

 

Vysvětlivky:  

 

- Hrobovým místem se rozumí místo na pohřebišti určené pro zřízení hrobu nebo 

hrobky nebo vyhrazené místo v úložišti jednotlivých uren 

 

- Výměra míst se zaokrouhluje na 0,1 m² (do 0,049 dolů, od 0,05 nahoru) 

 

- Doba nájmu míst pro uložení rakví s lidskými pozůstatky nemůže být menší jak 

doba tlecí. 

 

- Do plochy hrobového místa se započítává i prostor, na kterém je zřízeno hrobové 

zařízení (včetně hrobky), případně jiných úprav provedených a užívaných toliko 



nájemcem se souhlasem provozovatele pohřebiště. Do plochy nájmu se 

nezapočítávají uličky mezi hrobovými místy, které slouží i pro ostatní veřejnost 

 

- Má-li být před uplynutím sjednané doby nájmu pohřbena do téhož hrobu nebo 

hrobky další rakev s lidskými pozůstatky, musí se nájem a služby spojené 

s nájmem hrobového místa sjednat a uhradit do konce tlecího období nově 

pohřbívaných lidských pozůstatků. Rozhodující je vždy cena ke dni sjednání 

smlouvy 

 

 

Uvedené ceny jsou stanoveny dle podmínek provozování veřejného pohřebiště v Rožnově pod 

Radhoštěm – Tylovice, Řádu veřejného pohřebiště a platného zákona. 

 

 

 

 

Ceník byl schválen Radou Města Rožnov pod Radhoštěm na zasedání dne 7.3.2006 pod 

číslem usnesení 1117/46 

 

 

 


