
 
Obec Čížkov 

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 citovaného zákona 
 

Řád veřejného pohřebiště obce Čížkov 
 

1. Zastupitelstvo obce Čížkov ve smyslu § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů schválilo tento Řád veřejného pohřebiště obce Čížkov dne 
9.9.2021 pod číslem usnesení v bodě č. 8 
 

2. Řád veřejného pohřebiště obec Čížkov vydává po předchozím souhlasu Krajského úřadu 
Plzeňského kraje, ze dne 15.9.2021 vydaného pod č.j. PK-RR/3511/21 

 
Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 

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

 
2.  Provozovatelem veřejného pohřebiště je obec Čížkov IČ: 00256536, se   
     sídlem: Čížkov 28, 335 64, zastoupený starostou obce, dále jen provozovatel  
     pohřebiště. 

 
   

Článek 2 
Působnost řádu pohřebiště 

 
Řád veřejného pohřebiště obce Čížkov, k.ú. Čížkov, na pozemkové parcele číslo  
142, 144/6 a st. p. č. 109 je závazný pro provozovatele – obec Čížkov a 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. 
 

 
Článek 3 

Provozní doba veřejného pohřebiště 
 

Veřejné pohřebiště je přístupné neomezeně. 
 
 

Článek 4 
Pořádek na pohřebišti 

 
1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo 

důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména není 
dovoleno chovat se hlučně, pouštět nosič zvuku, požívat alkoholické nápoje a jiné 
omamné látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory 
pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny. 



 
2. Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělé osoby. 
3. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými 

zvířaty. 
 

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

5. Motorová vozidla, s výjimkou invalidních vozíků, mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat 
se zde pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště a při splnění jím stanovených 
podmínek. 

 
6. Chodci mají vždy přednost před vozidly. 

 
7. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může provozovatel pohřebiště z oprávněných 

důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat. 
 
 

Článek 5 
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti 

 
Provozovatel pohřebiště poskytuje následující služby: 

a) pronájem hrobových míst, 
b) vedení evidence související s provozováním pohřebiště o hrobových místech a o 

uložení lidských ostatků v souladu se stanoviskem KHS  č.j.: KHSPL 23359/21/2021, 
c) správu a údržbu pohřebiště včetně okolní zeleně v areálu pohřebiště. 

 
Občané si zajišťují prostřednictvím Pohřební služby sami na své náklady: 

d) výkopové práce související s pohřbením a exhumací, 
e) pohřbívání 
f) provádění exhumací 
g) ukládání zpopelněných lidských pozůstatků 

 
 

Článek 6 
Povinnosti a činnost provozovatele pohřebiště v souvislosti s nájmem 

hrobových míst 
 

Provozovatel pohřebiště je povinen zejména: 
1. Umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek 

stanovených v článku 10 tohoto řádu. 
 

2. Umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup 
k hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo 
hrobového zařízení s výjimkou případů kdy je to nezbytné, např. v důsledku živelní 
pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je 
třeba provést pohřbení do sousedního hrobu. 
 

Kamenosochařské práce nebo úprava pohřebiště – v takovém případě je omezení přístupu 
ke hrobovému místu možné pouze na nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do 
hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li 
škoda, je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu. 
 

3. Všem osobám – zájemcům o nájem stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu dle      
          typu hrobového místa. 



 
     4. Vyřizovat stížnosti včetně reklamací souvisejících s provozem a správou pohřebiště.         
Stížnosti vyřizuje provozovatel pohřebiště OÚ Čížkov. 
 

 
 

Článek 7 
Povinnosti nájemce hrobového místa 

 
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. 
 
Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto: 
 
1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovením článku 9 tohoto řádu. Před zahájením 

prací si vyžádat písemný souhlas provozovatele pohřebiště a řídit se při provádění prací 
jeho pokyny, má-li být zřízena hrobka, předat provozovateli pohřebiště k odsouhlasení 
dokumentaci obsahující technickou zpráv, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením 
jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat provozovatele 
pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými provozovatelem 
pohřebiště k trvalému užívání hrobky. 

 
2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím 

rozsahu a následujícím 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 narušujícím 
estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a 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, neprodleně zajistit opravu 
hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo 
majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je provozovatel oprávněn zajistit 
bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa. 

 
3. Nájem hrobových míst se sjednává na dobu: 

pro hrob                       na 10 let 
pro hrobku                   na 10 let 
pro urnová místa         na 10 let 
 

4. Provozovatel pohřebiště omezil maximální délku nájmu místa na pohřebišti na dobu 10 
let a minimální délku nájmu místa na 10 let (ne však na dobu kratší než je stanovená tlecí 
doba při pohřbení dle článku 8). 
 

5. Lavičky instalovat pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště a udržovat je v řádném 
stavu. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.  
 

6. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze 
se souhlasem provozovatele pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit 
podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně. 
 



7. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa 
odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo jako s věcí 
opuštěnou podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
 

8. Oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení 
evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona o pohřebnictví. 
 

9. Strpět číselné označení hrobů provedené provozovatelem pohřebiště. 
 

10. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi 
provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7 tohoto řádu. 
 

11. Po zániku nájmu se lidské ostatky nezpopelněné i zpopelněné ponechají na dosavadním 
místě. 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. 
 

12. Při užívání hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky. Se 
zpopelněnými lidskými ostatky může nájemce manipulovat a ukládat je na pohřebišti 
pouze s vědomím provozovatele. 

 
 

 
Článek 8 

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace 
 
 1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze příslušná pohřební služba,  
     příp.jiná osoba jen s písemným souhlasem provozovatele pohřebiště. Obdobně to platí i o  
     provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.     
               
 2.  Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem  
     provozovatele pohřebiště a způsobem, který stanoví.     
 
 3. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době 
     zetlí spolu s lidskými pozůstatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných   
     nerozložitelných materiálů a toxických látek. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít 
     rakve vyrobené z dřevního materiálu s dlouhou trvanlivostí, do které bude umístěna  
     poloviční zinková vložka, kovové nebo dle ČSN rakve. 
 
 4. Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány na žádost nájemce  
     hrobového místa jen se souhlasem krajské hygienické stanice, nebo nařídí-li exhumaci 
     v trestním řízení předseda senátu nebo státní zástupce. Bez ohledu na uplynutí tlecí 
     doby doloží nájemce hrobového místa k žádosti o exhumaci vždy skutečnost úmrtí 
     podle odstavce 2 a písemný souhlas osoby uvedené v § 114 odstavce 1 občanského  
     zákoníku. Náklady na exhumaci hradí ten, kdo o ni požádal; provozovatel pohřebiště    
     zajistí při exhumaci provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby  
     byl vyloučen přenos možné nákazy. Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobu nebo  
     hrobce, není třeba k jejich přemístění v rámci hrobu nebo hrobky, nemá-li být rakev  
     otevřena, souhlasu krajské hygienické stanice. 
 
5. Všechny rakve včetně exhumačních musí být označeny štítkem nejméně se jménem 
zemřelého, datem narození, datem úmrtí, dnem pohřbu a názvem provádějící pohřební služby. 
 
 



                  
Článek 9 

Tlecí doba 
 
1. V souladu se stanoviskem krajské hygienické stanice č.j. KHSPL 23359/21/2021 je na 

základě zákona o pohřebnictví tímto Řádem pro uložení lidských ostatků do hrobů 
stanovena na ústředním pohřebišti tlecí doba v délce minimálně 10 let s možností 
pohřbívání do prohloubených hrobů hlubokých dva metry/do standardních hrobů 
hlubokých jeden a půl metru dle hydrogeologického posudku zhotovitele ELIGEO s.r.o., 
Plzeň ze srpna 2021, který je přílohou Řádu. 

 
 
 

Článek 10 
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti 

 
1. Ke zhotovení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení na pohřebišti nebo úpravě již 

existujících je oprávněn pouze vlastník nebo jím zmocněná osoba po prokazatelném 
předchozím souhlasu nájemce hrobového místa a provozovatele pohřebiště za jím 
stanovených podmínek. 

 
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu: 
a)   základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která   
      činí 800 mm, 
b)   základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu,  
      odolného proti působení povětrnosti, 
         
c)    přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů, pokud   
       správce pohřebiště nestanoví jinak 
 
d)    vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny, 
 
e)    při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno. 
 
3.    Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky: 
a)    nutné posoudit okolí plánované stavby ( vliv na výsadbu, okolní komunikace, přístup   
       k sousedním hrobovým místům), 
 
b)    vytvořit zadání pro projektovou dokumentaci ke stavbě hrobky (např. tvar hrobky a     
       odvětrávání, typ terénu a půdy, prostoru hrobky pro požadovaný počet rakví, výkopu 
       pro požadovaný počet rakví),  
 
c)    hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 
       260 cm), 
 
d)    stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý 
       beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka, 
 
e)    stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého 
       betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů, 
 
f)     dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že    
       dno bude vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a   
       hloubce 50 cm, vyplněný drenáží, 



 
g)    zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle  
       předpokládané vyzdívky, 
 
h)    do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly, 
 
i)     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, 
 
j)     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, 
 
k)    na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry 
       zality betonem a povrch zaizolován, 
 
l)     na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit  
       krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely,  
       nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1m2, 
 
m)   vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci 
       hrobky, na samostatném základě, 
 
n)    zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště a dokumentaci  
       spojenou se zřízením hrobky je provozovatel povinen archivovat. 
 
4.    Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté 
       provozovatelem pohřebiště, zejména: 
a)    respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací, 
 
b)    neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům, 
 
c)    nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových  
       míst, 
 
d)    zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně. 
 
5.    Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, 
       do původního stavu. 
 

 
Článek 11 

Podmínky pro otevření hrobu nebo hrobky 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 provozovatel pohřebiště obdrží v dostatečném předstihu před samotným otevřením 
     hrobu nebo hrobky: 
 
a) písemnou žádost vypravitele pohřbu nebo nájemce hrobu o otevření hrobu nebo hrobky 
     pohřební službou, 
         
b) 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),    



 
 c) osvědčení o získání profesní kvalifikace Hrobník nebo potvrzení o absolvování školení  
     hrobníků od zaměstnance provozovatele pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku   
     otevírat,  
 
 d) doklad o ověření znalostí předpisů BOZP a PO, 
            
 2.  Zaměstnanec pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat, musí být  
     provozovatelem pohřebiště seznámen s řádem pohřebiště, místními podmínkami a  
     s jinými informacemi nezbytnými pro bezpečné a nezávadné otevření hrobu nebo hrobky. 
       
 3.  Provádí-li otevření hrobu nebo hrobky zaměstnanec provozovatele pohřební služby,  
     provozovatel pohřebiště 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) požádat o přerušení prací; v takovém případě je zaměstnanec provozovatele pohřební  
    služby povinen práce neprodleně pozastavit 
 
4.  Provozovatel pohřebiště může po dohodě s provozovatelem pohřební služby vybavit jeho  
     zaměstnance pověřeného otevřením hrobu nebo hrobky vhodnými pracovními  
     pomůckami, potřebnými nástroji a nářadím. 
    
5.  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.      
  
6.  Provozovatel pohřebiště může odmítnout 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. 
                      
7.  Rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou zeminou    
     ve výši minimálně 1,2 m.  
   
8.  Provozovatel pohřebiště 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 provozovateli pohřebiště v souvislosti s otevřením hrobu nebo hrobky   
     hradí ten, kdo o otevření požádal. Provozovatel pohřebiště má nárok na úhradu  
     přiměřených nákladů za poskytnuté výše uvedené a další související služby.  

 
 

Článek 12 
Sankce 

 
1.    Porušení tohoto řádu bude postihováno podle § 5 dost. 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 13  
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 OÚ Čížkov. 

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

pohřebiště. 
 
 

 
Článek 14 

Zrušovací ustanovení 
 

Tento schválený Řád pohřebiště nahrazuje Řád veřejného pohřebiště, schválený 
zastupitelstvem obce Čížkov, ze dne 21. 5. 2004. 
 
 

Článek 15 
Závěrečné ustanovení 

 
1.    Tento řád je účinný dnem 10.9.2021 
 
2.    Řád veřejného pohřebiště bude vyvěšen na úřední desce úřadu obce  po dobu 15-ti  
       dnů a po celou dobu platnosti tohoto řádu musí být vyvěšen na pohřebišti na místě 
       obvyklém. 
 
V Čížkově dne 10.9.2021 
 
 
       ……………………                                                                       ………………….. 
          Martin Třeštík                                                                          Ing. Ladislav Jára 
           místostarosta                                                                                  starosta 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


