
Instrukce 
  

pro postup p i nakládání s hrobovým za ízením 
 

Tato instrukce upravuje postup p í nakládání s hrobovým za ízením z d vodu specifické 
povahy této v ci v souvislosti s etickými principy a zachováním dostate né piety. 
 
Pro ú ely této instrukce se rozumí hrobovým za ízením: 
Hrobka – nemovitá v c (stavba, vyzd né hrobové místo v zemi) 
Hrobové p íslušenství – nap . pomník, náhrobek nebo jiná ozdoba hrobu, které mohou být 
bez znehodnocení odd leny (movitá v c) 
 
Pokud je hrobka stavbou ve smyslu § 2 odst. 3 zákona . 183/2006 Sb., stavební zákon, 
bude nabídnuta k prodeji vlastníkovi pozemku, na kterém se nachází (viz ustanovení           § 
3056 zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník). 
 
1. Pokud vlastník pozemku nevyužije p edkupního práva, nabídne se hrobové za ízení 

osob , která je nájemcem hrobového místa, pokud lze takovou osobu zjistit. 
2. Pokud tato osoba nevyužije nabídku k prodeji, nabídne se hrobové za ízení obci, v jejímž 

obvodu se ve ejné poh ebišt  nachází.  
3. Pokud se hrobové za ízení nepoda í zrealizovat žádným z uvedených zp sob , realizuje 

se jeho prodej ve výb rovém ízení. 
4. Oznámení o výb rovém ízení se rovn ž zve ejní vhodným zp sobem na ve ejném 

poh ebišti (nap . ve výv sní sk ínce). Informace o výb rovém ízení se zašle rovn ž 
nájemci hrobového místa a obci. 

 
Pokud hrobové za ízení není stavbou, probíhá realizace v po adí: 
1. nájemce hrobového místa, pokud ho lze zjistit 
2. obec 
3. vlastník poh ebišt  
4. výb rové ízení. 
 
Nabídka prodeje se vždy uskute ní nejmén  za cenu v míst  a ase obvyklou (viz § 22 odst. 
1 zákona . 219/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis ). 
 
Hrobové za ízení vedené v evidenci kulturních památek, je v souladu se zákonem               . 
219/2000 Sb., o majetku eské republiky a jejím vystupování v právních vztazích               a 
v návaznosti na vyhlášku . 62/2001 Sb., o hospoda ení organiza ních složek státu           a 
státních organizací s majetkem státu nutno provést nabídku Ministerstvu kultury. 
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