VZOR
příkazní smlouvy o zajištění hrobnických prací podle § 18 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
Vypracoval Tomáš Kotrlý, platnost ke dni 1. ledna 2019
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ HROBNICKÝCH PRACÍ,
kterou dle ustanovení § 2430 a násl. a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
OBEC […],
(dále jen „příkazce“)
a
HROBNÍK […],
(dále jen „příkazník“)
(společně dále též „smluvní strany“)
1. Předmět smlouvy
1.1 Příkazník se zavazuje pro příkazce provést výkopové práce související s pohřbením lidských
pozůstatků zemřelé/ho pana(í) XXX, nar. XXX, zemřelé/ho v XXX dne XXX (dále jen „lidských
pozůstatků“) v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve
znění pozdějších předpisů, s přílohou k nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných
službách a správě, tzv. Katalog prací ve veřejných službách a správě, bod 2.21.27 a jak je
specifikováno v článku 1.2 této smlouvy, a to co nejdříve, jakmile vypravení pohřbení do země
nebrání žádné překážky, nejpozději však do konce druhého pracovního dne od účinnosti smlouvy.
1.2 Výkopové práce související s pohřbením zahrnují (nehodící se škrtněte):
a) předání příkazci odůvodněnou žádost příkazníkovi o povolení zahájit výkopové práce
související s pohřbením lidských pozůstatků
b) po obdržení povolení příkazce zahájení hrobnických prací ručně nebo s pomocí strojního
zařízení ve ztíženém terénu, ve stísněných prostorách (složité pažení a příprava hrobu
v náročném terénu) včetně manipulace s nalezenými zetlelými lidskými ostatky, které se
pietně vracejí po výkopu pod dno hrobu
c) pažení a přípravu hrobu, nebo přípravu hrobky pro provedení pohřbení
d) spolupráci při oblékání a úpravě zesnulých
e) aranžování výzdoby rakve, katafalku a hrobu
f) uložení lidských pozůstatků v konečné dřevěné pevně uzavřené rakvi do hrobu č. XXX
na veřejném pohřebišti AAA (název + přesná adresa) i ve ztíženém terénu
g) předání dokladu o pohřbení příkazci nejpozději do druhého dne od uložení lidských
pozůstatků
h) úpravu hrobových a urnových míst, zalévání hrobů, udržování čistoty a omývání
náhrobků
i) ukládání uren do hrobů, hrobek a kolumbárních míst
j) přípravu, údržbu a úpravu jímek na ukládání uren
k) provádění rozptylu a vsypu zpopelněných ostatků
l) provádění zasypání hrobu po pohřbení nebo uzavření hrobky

m) provádění likvidace hrobů, nebo hrobek včetně hrobového zařízení
n) organizaci a dohled nad kopáním hrobů, ukládáním lidských pozůstatků do hrobů
a ukládáním uren do kolumbárních schránek
o) vedení příslušné evidence hrobových míst
p) organizaci a dohled nad úklidem a úpravou hřbitovů nebo pietních míst.
2. Práva a povinnosti příkazníka
2.1 Příkazník je povinen informovat příkazce o průběhu své činnosti v souvislosti s předmětem
příkazní smlouvy prostřednictvím souhrnných zpráv zasílaných elektronickou poštou na adresu
příkazce 1x denně i bez vyžádání příkazcem a dále kdykoli během realizace předmětu smlouvy na
žádost příkazce. Tyto zprávy budou obsahovat výčet konkrétních činností vykonaných příkazníkem
a rizika pro nesplnění termínu pohřbení dle 1.1.
2.2 Příkazník má právo ustanovit, po předchozím souhlasu příkazce a pro dílčí realizaci předmětu
smlouvy, náhradníka.
2.3 Příkazník je povinen smlouvy s třetími osobami uzavřít písemně.
3. Práva a povinnosti příkazce
3.1 Příkazce se zavazuje před účinností smlouvy předat příkazníkovi kopii listu o prohlídce zemřelého,
formulář B2.
3.2 Příkazce se zavazuje srozumitelnou formou předávat příkazníkovi své pokyny, a to především
(nikoli však výlučně) prostřednictvím elektronické pošty na adresu příkazníka.
4. Odměna příkazníka za obstarání a platební podmínky
4.1 Příkazníkovi náleží odměna za realizaci předmětu smlouvy ve výši […] Kč ([…] korun českých)
včetně DPH.
4.2 Odměna příkazníka dle bodu 4.1 této smlouvy nezahrnuje náhradu nákladů vynaložených na koupi
zboží a na činnosti související s prováděním služeb uvedených v bodě 1.2.
4.3 Odměna je splatná na základě faktury (daňového dokladu) vystavené příkazníkem příkazci
se splatností 14 kalendářních dnů od data jejího vystavení.
4.4 Faktura bude obsahovat také podrobnou kalkulaci skutečně realizovaných služeb a nákupů
materiálu v členění dle bodu 1.2. Vyúčtované položky doloží příkazník příslušnými prvotními účetními
doklady a další dokumentací související s vypravením pohřbu. Vyúčtování bude tvořit nedílnou přílohu
faktury splatné 30 dnů od vystavení.
5. Trvání smlouvy
5.1 Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou do ukončení pohřbení dle bodu 1.1 a nabývá účinnosti
dnem jejího podpisu smluvními stranami.
5.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět, a to z jakéhokoli
důvodu, či bez uvedení důvodu.
5.3 Při odstoupení od smlouvy ze strany příkazce má příkazník právo na náhradu již vynaložených
nákladů souvisejících s předmětem smlouvy.
5.4 Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě podstatného
porušení smluvních povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. Účinky
odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle o odstoupení druhé smluvní
straně.
6. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuta
6.1 V případě porušení některé z povinností příkazníka specifikovaných v článku 1.2 této smlouvy

je tento povinen za každé toto porušení uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (jeden tisíc
korun českých).
6.2 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy úhrnná výše škody přesahuje
smluvní pokutu; ustanovení § 2050 občanského zákoníku se tedy nepoužije.
7. Oprávněné osoby
7.1 Osobou oprávněnou jednat za příkazce v souvislosti s plněním dle této smlouvy je: […], kontakt:
(telefon, e-mail):
7.2 Osobou oprávněnou jednat za příkazníka v souvislosti s plněním dle této smlouvy je: […], kontakt:
(telefon, e-mail):
8. Závěrečná ustanovení
8.1 Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní,
se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
8.2 Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran. Změna této smlouvy
jinou formou je vyloučena.
8.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.
8.4 Účastníci této smlouvy si její obsah přečetli, prohlašují, že jsou s ním srozuměni a na důkaz
toho připojují své podpisy.
V […] dne […]

příkazce

příkazník

