
Metodika – dočasná adopce hrobového místa a hrobového zařízení na 

veřejném pohřebišti na území  statutárního města Brna 

 

I. Úvodní ustanovení 

Adopce – dočasnou adopcí hrobového místa a hrobového zařízení se rozumí „pronájem“ hrobového 

místa a hrobového zařízení případným zájemcem - pečovatelem, který se na základě smluvního 
vztahu (§1746 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) 
zaváže vlastním nákladem po dobu 10 ti let zajišťovat péči o hrobové místo a hrobové zařízení. 
 

II. Program  „Adopce významných hrobů“ 

 

1. Adopci lze smluvně sjednat s pečovatelem z důvodu zajištění  péče o hrobového místo a 
hrobové zařízení (náhrobek), jehož účelem je důstojné zachování památky konkrétní 
významné osobnosti v oblasti kultury, vědy, politiky, náboženství nebo z historického hlediska, 
nebo zachování uměleckého, historicky cenného hrobového zařízení, které je majetkem  
města Brna a které je umístěno na pohřebišti na území města Brna. 
 

2. Hrobové zařízení je v majetku města Brna a nakládá s ním Správce – příspěvková organizace 
Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace, na základě Zřizovací listiny.  

 
3. Seznam hrobových míst navržených k dočasné adopci navrhuje Správce spolu s pracovní 

skupinou tvořenou zástupci Správce, Odboru životního prostředí, Odboru kultury, Odboru 
památkové péče a Muzea města Brna. Návrhy  na zařazení do adopčního programu jsou 
přijímány dále od fyzických a právnických osob. Smyslem je hrob zachovat a zajistit jeho péči. 

 
4. Po provedeném výběru hrobu budoucí Pečovatel podá písemnou žádost Správci, uzavře se 

Správcem smlouvu o dočasné adopci hrobového místa a hrobového zařízení. Upřednostněni 
jsou zájemci, kteří prokáží příbuzenskou či institucionální vazbu k osobnosti, jejíž ostatky se 
ve významném hrobu nacházejí. 
 

5. Správce zajistí zveřejnění navržených hrobových míst na svých webových stránkách. Seznam 
pravidelně aktualizuje. 
 

6. Předmětem je hrobové zařízení na hrobovém místě bez nájemního vztahu (tzv. volný hrob). 
Hrobové místo nebude pronajímáno a hrobové zařízení zůstane v majetku města. 

 
7. Správce zaeviduje smlouvu o dočasné adopci a záznam o této skutečnosti bude součástí 

evidence tohoto hrobu. 
 

8. Pečovatel je předem seznámen se stavem hrobového místa a hrobového zařízení a 
s předpokládaným rozsahem oprav, údržby, či restaurátorských zásahů, včetně 
předpokládané výše nákladů spojených s jeho budoucí péčí. 
 

9. Dočasná adopce se uzavírá na období 10 let s možností uzavřít novou smlouvu na další 
období. 
 

10. Cena za dočasnou adopci se skládá z adopčního poplatku podle velikosti hrobového místa a 
služeb s tím spojených. Adopční poplatek je stanoven ve výši odpovídající nájmu hrobového 
místa a služeb s nájmem spojených podle platného ceníku Správce. 
Cena adopčního nájmu je splatná na celou dobu trvání dočasné adopce předem. 
 

11. Cenu je možné uhradit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Správce v den podpisu 
smlouvy, nebo převodem na účet Správce, číslo účtu 19-5191040277/0100, vedeného u 



Komerční banky, a.s. a to na základě variabilního symbolu, který byl Pečovateli písemně 
sdělen.  
 
 
 

12. Pečovatel má povinnost: 
  
- po celou dobu trvání smluvního vztahu vlastním nákladem zajišťovat řádný stav 

hrobového místa a hrobového zařízení – úklid, opravy a údržbu 
- zajistit předchozí souhlas Správce k chystanému rozsahu prací na hrobovém zařízení a 

souhlas příslušného orgánu památkové péče, pokud je hrobové zařízení uvedeno na 
seznamu kulturních památek ČR 

- do jednoho roku od účinnosti smlouvy zahájit práce na zajištění řádného stavu hrobového 
místa a hrobového zařízení, do tří let od účinnosti smlouvy předat Správci opravené 
hrobové zařízení , které bude dále udržovat v řádném stavu po dobu trvání smlouvy  

- neprodleně oznamovat Správci změny evidenčních údajů (zejména změnu adresy). 
- po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat platný Řád pohřebiště. 

 
13. Správce předá Pečovateli do 10 pracovních dnů od zaplacení ceny dočasné adopce Certifikát 

o adopci a do 60 dnů od podpisu smlouvy zveřejní jméno Pečovatele na svých webových 
stránkách. Správce umístí na předmětném hrobovém místě adopční medailon. 
 

14. Správce zašle Pečovateli nejméně 90 dnů před skončením sjednané doby dočasné adopce  
písemné upozornění na skončení  doby dočasné adopce s možností prodloužení doby adopce 
a uzavření nové smlouvy o dočasné adopci hrobového místa včetně hrobového zařízení 
významného hrobu. 

  
 

III. Závěrečná ustanovení 
 

 
1. Tato metodika nabývá platnosti dnem schválení Radou města Brna. 
 
2. Tato metodika byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/110, konané dne 21. 10. 2020. 


