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Poděkování 
 

Vedení organizace děkuje za spolupráci, pozornost a podporu vedení města v čele 
s primátorem doc. Mgr. Antonínem Staňkem, Ph.D. a jeho náměstkem RNDr. 
Ladislavem Šnevajsem, a všem odborným pracovištím Magistrátu města Olomouce. Dík 
za spolupráci patří i pracovníkům Technických služeb a Výstaviště Flora. Nelze 
opomenout i příslušníky Městské policie Olomouc za snahu o zvýšení pocitu bezpečnosti 
návštěvníků hřbitova, za snahu minimalizovat drobné krádež, zvýšenou dohledovou 
činnost jak při níže popsaných problémech na novoulickém pohřebišti, tak v období 
Svátku zesnulých a vánočních a novoročních dnů. Vedení organizace děkuje i Úřadu 
práce v Olomouci za spolupráci při zaměstnávání osob dlouhodobě nezaměstnaných a 
v neposlední řadě i Vězeňské správě. 
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  Statutární město Olomouc zřídilo příspěvkovou organizaci Hřbitovy města 
Olomouce (HmO) za účelem správy, provozu, údržby, oprav hřbitovů a poskytování 
vybraných služeb v oblasti pohřebnictví na území města Olomouce. Jedná se nejen o 
správu městem vlastněných hřbitovních pozemků a na nich se nacházejících nemovitostí, 
ale i o výkon zákonných povinností u dalších olomouckých hřbitovů. Hřbitovy jsou 
situovány v městských částech Černovír, Neředín, Nedvězí, Nová Ulice, Nové Sady, 
Holice, Chomoutov, Chválkovice, Slavonín, Staré Hodolany a Svatý Kopeček. Celková 
spravovaná rozloha je 22,5 ha. Do země nelze pohřbívat na hřbitovech Hodolany, 
Černovír, Chomoutov a omezeně na Svatém Kopečku. V roce 2017 byla Zastupitelstvem 
města Olomouce zakotvena ve zřizovací listině organizace změna sídla na výše uvedenou 
adresu. 

 

 

 

Ekonomika 

Hospodaření Hřbitovů města Olomouce, p.o., skončilo účetním ziskem ve výši 
121 tis. Kč. Organizace zaúčtovala odpisy ve výši 1 057 tis. Kč. 
 

Výběr nájmu, služeb s nájmem spojených, poskytnutých služeb, prodeje 
hrobového zařízení dosáhl výše 6 628 tis. Kč.  
 

Účetnictví HmO roku 2016 prošlo externím auditem s výrokem auditora „bez 
výhrad“. Náklady na audit činily 36,3 tis. Kč.   
 

V roce 2016 organizace přijala 3 298 hotovostní plateb a vystavila 4 171 doklad o 
zaplacení nájmu a služeb s nájmem spojených. 
 

Statutární město Olomouc dotovalo pro rok 2016 provoz částkou ve výši 3.500 tis. 
Kč (výše dotace stabilní od roku 2007). Ceník nájmu a služeb s nájmem spojených za 
pietní místa vychází z Radě města Olomouce dne 16.12.1997 předložené kalkulace, která 
snížila nepřiměřený cenový rozdíl mezi malými, středními a velkými hrobovými místy. 
Současně při dodržení státem regulovaných cen je cena služeb s nájmem hrobových míst 
spojených každoročně zvyšována o inflaci předchozího roku, vyhlašovanou ČSÚ. Úhrada 
ze sjednaných nájemních smluv k hrobovým místům postačuje k pokrytí veškerých 
provozních i nejnutnějších přímých investičních nákladů údržby. Příspěvek města pak byl 
použit jako zdroj úprav míst, která neodmyslitelně patří ke kulturní úrovni společnosti, 
ale již nepostačoval na potřebnou údržbu spravovaných nemovitostí a objektů.  

Změna v ziskovosti hospodaření u hlavní a doplňkové činnosti oproti 
předcházejícím rokům je způsobena změnou zaúčtování nákladů spojených s pronájmy 
prostor ve spravovaných nemovitostech (i u nich uplatňována tzv. inflační doložka). Tím 
došlo k výraznému zvýšení zisku z doplňkové činnosti a odpovídajícímu poklesu na 
straně hlavní činnosti. 

Vědomi si úzké spojitosti mezi aktuálností evidence nájemců hrobových míst a 
nutností i povinností zkulturnit místa posledního odpočinku našich předků také v roce 
2016 pracovníci organizace usilovali o doplňování hřbitovní evidence. Značnou 
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komplikací je nemožnost organizace nahlédnout do základního registru obyvatelstva, 
neboť dle informace magistrátního oddělení evidence obyvatelstva je možno v rámci 
zákonem stanovených atributů sdělovat pouze adresy obyvatel tímto oddělením 
spravovaných. Z toho pramení nemožnost zjištění nájemců hrobových míst, kteří změnili 
adresu svého pobytu mimo náš olomoucký obvod. Na podzim roku 2016 bylo o 
problému jednáno s ministerským radou dr. Kotrlým z Ministerstva pro místní rozvoj, 
který přislíbil ze své pozice prověřit možnost k získání přístupu do jiných registrů. To by 
pro organizaci znamenalo šanci pro doplacení počtu dlužných nájmů k hrobovým 
místům. Pro snížení takto vznikajících podrozvahových pohledávek organizace vylepuje 
před obdobími návštěvnicky významnými také upozorňující výzvy na hrobová zařízení. 
Obecně však lze konstatovat, že jedná o postup s nízkou účinností. Zjištění nájemců má 
spolu s vyjasněním vlastnických vztahů k jednotlivým pietním místům také význam 
s ohledem na vzhled hřbitovů. Zpřesnění evidence nejen našich předků, ale především 
aktuální evidence žijících nájemců umožňuje jednak rozpouštění rostoucích nákladů na 
co největší počet pietních míst, tak prakticky vyloučit možnost zrušení pietního místa bez 
vědomí nájemce nebo jeho blízkých. K 1.3.2017 bylo z 16 369 obsazených míst 1 240 
s neproplacenými poplatky, přičemž se již po aktivitě organizace v předešlých letech 
jedná většinou o místa s krátkodobou pohledávkou, kdy nájemce zapomněl či odkládá 
předepsanou platbu do povánočního období. Pokles míst s dlouhodobě neproplacenými 
poplatky byl dosažen jak důsledným oslovováním nájemců za využití zákonů o obcích a 
o pohřebnictví, tak naplněním podmínek pro zrušení užívání místa dle zákona o 
pohřebnictví. Z celkového evidovaného počtu 15 818 nájemců máme potvrzeno 396 
úmrtí nájemce. Řešení neproplacených míst je pro naši organizaci časově zatěžující, a 
především finančně nákladné. Tento čas i náklady ubírají na možnosti pracovat na 
projektech, přinášejících obecně zlepšený vzhled hřbitovů. 

Odvoz odpadů ukládaných do kontejnerů je smluvně zajištěn u Technických 
služeb a.s. Trvalým problémem zůstává zneužívání kontejnerů některými občany pro 
ukládání nejrůznějšího odpadu, zejména na hřbitovech ve Slavoníně, Nových Sadech, 
Starých Hodolanech, Svatém Kopečku a Chválkovicích. Celkové náklady na odvoz činily 
1 205 tis. Kč. 

Kvalitní strojně-technická základna umožnila pracovníkům hřbitovní údržby 
systematičtější celoroční údržbu hřbitovních ploch, v roce 2016 zakoupena v ceně 25 tis. 
Kč starší samochodná sekačka.  

 
Zaměstnanci 

Na výsledcích roku 2016 se podílelo 21,5 přepočtených pracovníků. V průběhu 
roku přijat druhý kvalifikovaný zahradník. Další dva zaměstnanci získali u 
akreditovaného pracoviště certifikát pro výkon profese hrobníka, čtyři zaměstnanci byli 
certifikačně proškoleni na práci s motorovou pilou a následně získali i certifikát pro práci 
ve výškách, čímž organizace snížila náklady na ořez i kácení stromů využitím vlastních 
pracovníků (využití pronajaté plošinové techniky). V loňském roce využila organizace i 
nabídky olomoucké věznice na práci vězňů. Jednalo se o 5 pracovníků s dozorem 
v celkovém rozsahu 100 hodin pracovní činnosti. Dále bylo využito nabídky úřadu práce 
na 3 pracovníky na veřejné práce, přičemž je nutno konstatovat omezené použití těchto 
pracovníků, neboť nejsou schopni se plnohodnotně zapojit vzhledem k zákonným 
zdravotnickým požadavkům na kategorizaci našich pracovních míst.  
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Prezentace organizace  a  programové vybavení  

Organizace pravidelně aktualizuje stránky na adrese 
http://www.olomouc.eu/hrbitovy. Zde jsou návštěvníci i nájemci informováni o 
základních parametrech organizace, především o způsobu placení, možnosti pronájmu 
hrobových míst. Získají zde aktuální informace o řádech, platících na olomouckých 
veřejných pohřebištích resp. výroční zprávy. Dle časových možností pracovníka evidence 
i o místech posledního odpočinku významných osobností z regionu. Náklady na stránky 
nevznikají, jsou plně udržovány pracovníkem organizace.  

Je možno konstatovat, že evidenční povinnost je organizací plněna v plném 
rozsahu zákonných povinností a současně historická evidence zesnulých, přepsaná za 
předešlého vedení, poskytuje databázi, jejíž rozsah nemá srovnání v České republice. 

Současně je nutno konstatovat, že programové vybavení, vytvořené v letech 1992-
95, neodpovídá potřebám dnešní komunikační doby, a proto byla v roce 2016 provedena 
analýza odbornou firmou. Přes oslovení cca 32 firem ze softwarového prostředí nebyl 
nalezen program, jež by splňoval alespoň z 90 % možnost přesunu dat, zaevidovaných ve 
stávajícím programu.  

Samostatnou kapitolou je pak připojení na internet. Spojení cestou ADSL je často 
přerušováno a nenabízí bezproblémové spojení, které současné programy vyžadují. Proto 
bylo ve spolupráci s odborem informatiky zahájeno hledání napojení organizace na 
optickou síť s cílem připravit spojení pro nové programové vybavení organizace. 
 
 
 
 
Stav a aktivity na spravovaných hřbitovech   
 
Neředín 

Obnovené aleje z let 2013-2014 prospívají vyjma líp na hlavní ose od historické 
brány k ústřední kapli. Dendrologické posouzení problému defektů nepřineslo 
jednoznačný závěr, zda je na vině druh vysázených stromů nebo povětrnostní vlivy. 
Bohužel pokračuje podezření na poškozování mladých stromů – u cca 3 případů 
předpokládáme účast nájemců hrobových míst, a to buď chemickou cestou nebo 
násilným poškozením (nelze prokázat). Projevuje se zde i dopad zpracované studie 
výsadby, která ne v plné míře respektovala potřebné rozměry komunikací a vzdálenosti 
výsadby od hrobových zařízení. Ve spolupráci s ochotnou autorkou projektu byla 
posuzována možnost dílčích úprav projektu návazně na nově rekonstruované 
komunikace.  

Poptávka po hrobových místech pro urnová hrobová zařízení neustává, k dispozici 
je dostatek těchto míst. Aktivně pomáháme formou zprostředkování prodeje i stávajícím 
nájemcům hrobů tohoto typu, aby obsazenost míst byla co nejvyšší. Za rok 2016 
organizace prodala 26 nově vybudovaných hrobových zařízení se ziskem 57,2 tis. Kč. 
Organizace zřídila důstojné úložiště zpopelněných ostatků – společný hrob, do kterého 
jsou za úplatu ukládány obsahy uren. 

Organizace v roce 2016 pokračovala v prodeji opuštěných hrobových zařízení 
v souladu s Pravidly pro nakládání s opuštěnými hrobovým zařízeními. Nutno však 
konstatovat, že náklady na odstranění opuštěných hrobů značně snižují příjmy z prodejů 
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hrobových zařízení. 

Průběžně po souhlasu Odboru životního prostředí MmOl byly odstraňovány 
dřeviny, ohrožující bezpečnost návštěvníků a majetek uživatelů pietních míst. Lze 
konstatovat, že po oboustranných jednáních ve druhé polovině roku kompetentní 
pracovníci odboru žádosti o skácení dřevin viditelně poškozujících hrobová zařízení již 
posuzují ve prospěch nájemců. Dřívější zamítavá rozhodnutí na odstranění dřevin na 
problematicky vybraných výsadbových místech, nerespektujících v čase se rozšiřující 
nároky na životní prostor dřevin, se jevila jako velmi nešťastná a byla zdrojem 
zbytečných rozporů mezi nájemci a organizací. Přesto však pro organizaci je velmi 
zatěžující, že každé povolené kácení je svázáno s náhradní výsadbou, přičemž výsadby 
liniových alejí ani z bezprostředně předcházejících období do náhradních výsadeb nelze 
započítat. Vzniká tak tlak na stále novou výsadbu, přestože již dnes je prostor pro ni 
minimální s ohledem na prostor kolem hrobových zařízení a plánované rozvojové 
prostory pro budoucí pokračovatele hřbitovní správy organizace nechce zatížit výsadbou 
s následným kolotočem povolení ke kácení. Také značná skupina nájemců preferuje 
hřbitov s omezeným počtem stromů a tím pádem bez listí. Specifickou skupinu 
dožívajících stromů tvoří břízy, jež i dendrologicky jsou za hranicí životnosti. Pohyb pod 
nimi při silném větru i po něm je značným rizikem. Jelikož se často vyskytují v místech, 
kde není možno využít přímé kácení ani kácení pomocí plošiny, musela organizace 
přistoupit k objednání těchto prací u tzv. stromolezců, kácejících stromy přímo z kmene 
(1 ks = cca 5 tis. Kč) celkové náklady na kácení v roce 2016 98 tis. Kč). 

Organizace při intenzivních a pokračujících podnětech nájemců a návštěvníků 
hřbitova zakracuje živé ploty, vysazené v 30-tých letech XX. století v oblasti kolem 
obřadní síně, na výšku, dovolující návštěvníkům udržovat si vizuální přehled o blízkém 
okolí. Tyto ploty jsou tvořeny zeravy, jejichž každoroční přírůstky nelze zkracovat o 
celou délku přírůstku s ohledem na „vyholení“ jejich z kmene vyrůstajících částí. Živý 
plot tak každoročně přibývá jak v šířce, tak výšce.  

Letitá systematická činnost při vyjasnění vlastnických vztahů k hrobovým 
zařízením umožnila organizaci uskutečňovat úpravy hrobových skupin hřbitova. Hrobová 
zařízení nemající nájemce, ale spoluvytvářející vzhled a atmosféru hřbitova, byla sepsána 
a zdokumentována, část průběžně ošetřována, část byla po zdokumentování stavu 
demontována a plochy zatravněny k případnému budoucímu nenáročnému upravení na 
klasické hroby. Jedná však o velmi finančně nákladné práce.  

Nejen k údržbě a práci zaměstnanců pak slouží grafické plány hřbitova a jeho 
skupin, které se pomáhají při orientaci v značně nesourodých hrobových polích. Ve 
čtvrtém čtvrtletí pak byla provedena kompletní obnova značení jednotlivých hrobových 
skupin tabulkami. 

Organizace provedla zadláždění dvou páteřních komunikací nákladem cca 484 tis. 
Kč. Současně byla zadána projektová dokumentace na zadláždění tří frekventovaných 
úseků páteřních komunikací, které jsou nejen pro podmáčenost, ale i nerovnosti těžce 
schůdné. Současně organizace nuceně z důvodu poškození investovala do nové pultové 
kamenné odkládací plochy před severozápadní rozptylovou loučkou – při hašení hořících 
umělých květin a svíček (na jejichž zákaz odkládání je na místě písemně upozorněno) 
zřejmě hasící návštěvník použil studenou vodu, což vedlo k prasknutí rozpálené kamenné 
plochy – náklad cca 28 tis. Kč.  

Statutární město Olomouc v roce 2016 prostřednictvím odboru investic provedlo 
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rekonstrukci jihovýchodní historické vstupní brány hřbitova a přilehlého oplocení.  
Na Pohřebišti spojenců 2.světové války započalo v listopadu 2016 kamenické 

restaurování. Jednotlivé hroby prošly očistou a konzervací, dokončení středního 
památníku bude hotovo v dubnu 2017. Projekt financuje Velvyslanectví Ruské federace. 
Zeleň hromadného hrobu je Výstavištěm Flora Olomouc celoročně odborně udržována 
(náklady cca 31 tis. Kč). 
 Vedení města reagovalo na zprávu o stavu nemovitosti tř. Míru 137/104 (bývalé 
ředitelství) a garáží ve dvorním traktu (garáže zapsány do katastru nemovitostí v prosinci 
2016). Pro rok 2017 tak vyčlenilo v rozpočtu města na práce spojené s projekční činností 
na rekonstrukci částku 200 tis. Kč, na vlastní realizaci 50 tis. Kč. Organizace bude o 
stavu této i dalších nemovitostí v areálu vedení města průběžně informovat. 
 
Nová Ulice 

Páteřní komunikace, lemovaná historickou lipovou alejí, byla i v roce 2016 pro 
svou lepší schůdnost v porovnání s polní cestou, paralelně vedoucí podél hřbitovního 
oplocení a spojující oblast heliportu a neředínských zahrad, využívána občany, kteří kvůli 
tomu bohužel ničili tvorbou průchodů pletivové oplocení hřbitova. Jako konečným 
řešením tohoto problému se jeví vedením města přijatá koncepce přeměny k heliportu 
přiléhající části hřbitova na oddechovou část spolu s vybudováním zděného a zeleného 
oplocení zbývající části hřbitova. 

Dlouholeté problémy se hřbitovní kaplí (cílem vandalů, zlodějů a lidí bez domova) 
měla řešit nájemní smlouva, k jejímuž uzavření v roce 2016 nedošlo a s ohledem na jisté 
právní záležitosti je předpoklad jejího uzavření v květnu 2017. Pro zamezení vstupu a 
poškozování vnitřních prostor bylo přikročeno k zabezpečení všech vstupů (náklad cca 
35 tis. Kč). Po zapojení nájemců hrobů byl přistižen a Policii ČR předán pachatel, který 
se cca 3 týdny dopouštěl znečišťování hrobových míst a poškozování jejich výzdoby. Po 
vyřešení soudního sporu s nájemnicí historického domku správce podnikla organizace 
první kroky, směřující k získání osoby správce, využívajícího tento služební byt pro své 
bydlení.  
 Prováděna průběžná záchovná údržba hřbitova, využiti výše uvedení vězni na 
odstranění zchátralých hřbitovních zařízení. 
  
Nedvězí 

Běžná celoroční údržba. Na odpad slouží kontejnerová sběrná nádoba pravidelně 
vyvážená Technickými službami města Olomouce, a.s.  
 
Slavonín 

Běžná celoroční údržba. Na řešení čeká vlastnický vztah k pozemku pod márnicí, 
nedořešen vlastnický vztah ke hřbitovní parcele p.č. 948/9 (ÚZSVM). 
 
Nové Sady 

Běžná celoroční údržba. Dokončeno pletivové oplocení hřbitova směrem 
k odkalovacím nádržím ČOV. Pokračují problémy s farním úřadem ohledně vnějšího 
oplocení hřbitovní plochy, vlastněné církví. Porušeným oplocením vniká na celou plochu 
zvěř (zajíci, srny) a spásají zelenou výzdobu hrobů.  
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Holice 

Běžná celoroční údržba. Ve spolupráci s KMČ Holice projednána snaha o získání 
správce na zkrácený úvazek – zamykání a odemykání vstupů, údržba prostor WC. 
 
Staré Hodolany 

Běžná celoroční údržba. Zákaz pohřbívání do země, přijatý hygienikem před 
desítkami let, vyústil ve značný počet opuštěných hrobových zařízení. Organizace po 
vyřešení vlastnických vztahů nadále průběžně řeší tato opuštěná hrobová zařízení s cílem 
zlepšení vzhledu podstatné části hřbitova.  
 
Chválkovice 

Běžná celoroční údržba. Organizaci se nepodařilo realizovat zamýšlené zpevnění 
plochy pod kontejnerem na odpad.  
 
Svatý Kopeček 

Běžná celoroční údržba. Organizací provedena dokumentačně komplikovaná 
oprava oplocení v hodnotě cca 810 tis. Kč. Vybudována betonová základová deska pro 
založení 16 urnových hrobů (38 tis. Kč), první pronajat (se zaplacením poměrných 
nákladů na vybudovanou plochu) na podzim 2016. Upraveno a označeno hrobové místo 
pro ukládání zpopelněných ostatků zesnulých společný vsypový hrob.  
 
Černovír – občanský 

Běžná celoroční údržba. 
 
Černovír – vojenský 

Na velmi historicky hodnotné, převážně odbornou veřejností navštěvované 
hřbitovní lokalitě, je prováděno opakovaná strojní sekání velkých travnatých ploch za 
účelem zlepšení vzhledu hřbitova. Osvědčilo se při vstupu na hřbitov osazení informační 
tabule s dobovými fotografiemi a stručným historickým exkurzem. U příležitosti Dne 
veteránů 11.11. tradiční, AČR organizovaná, vzpomínková akce spojená s kladením 
věnců. V součinnosti s odborem životního prostředí řešeno povolení kácení přerostlé (a 
ohrožující) části lipové aleje; finální povolení kácení povoleno odborem Krajského úřadu 
v lednu 2017 (výskyt netopýrů).  
 
Chomoutov 

Běžná celoroční údržba. Organizací již dříve financovaná asfaltovaná cesta je 
častým důvodem poděkování nájemců hrobových míst. 

 
 
Záměry pro rok 2017 
 
Neředín – bude pokračovat zpevnění páteřních komunikací v rozsahu cca 800 m2. 

V souvislosti s budováním komunikace u hrobu obětí obou světových válek bude 
vykácena přestárlá břízová alej a dle projektu osázena předepsanými jinany. 
Záměrem je i projektová dokumentace na zpevnění a zkulturnění plochy pro 
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odpadové kontejnery vpravo za historickou bránou.  
      Nadále bude pokračovat zdánlivě nekonečná úprava opuštěných hrobových míst 

spolu s likvidací hrobových zařízení, hyzdících prostory hřbitova. 
      Vedení organizace má záměr dotáhnout do úspěšného konce nové programové 

vybavení pro hřbitovní evidenci, situaci komplikuje neexistence hotového programu 
tohoto typu. Současně je třeba vzít v úvahu případné dopady novelizace zákona o 
pohřebnictví – viz pod čarou na konci výroční zprávy.  

Nová Ulice – bude návazně na realizaci studie oddechové lokality a výstavbu oplocení 
zrestaurována plastika obětí poválečného odsunu a přemístěna do zmenšených 
prostor hřbitova. Spolu s tím budou osazeny dvě nové a jedna historická brána u 
původního cihlového oplocení, oddělujícího prostor před kaplí od vlastního 
hřbitova. Nejpozději v průběhu května je reálný předpoklad uzavření nájemní 
smlouvy na kapli s následnou úpravou na obřadní síň. Maximální je snaha o získání 
správce hřbitova se zájmem o rekonstrukci služebního bytu. 

Nedvězí – snaha zrestaurovat a očistit od nánosů hlavní kříž. 

Slavonín -  záměrem vedení organizace se souhlasem RmO zahájit předběžná jednání ve 
věci pozemku před hřbitovní márnicí.  

Nové Sady – dokončení jednání s farním úřadem o oplocení areálu hřbitova. U hrobky 
8HA58, (kulturní památka ČR – pracovníky NPÚ proveden průzkum) vyhlásit 
výběrové řízení na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci. 

Holice – získání správce, dle finančních možností zabezpečit projektovou dokumentaci 
na zadláždění hlavní komunikace.  

Staré Hodolany – odstraňování opuštěných a hyzdících hrobových zařízení. 

Chválkovice – odstranění opuštěných hrobových míst, na jejich místě vybudování 
základové plochy pro urnové hroby. Projednat s OKR MmOl zadání studie na 
hlukové a prachové odstínění hřbitova stromořadím z důvodu vybudování východní 
tangenty. 

Svatý Kopeček – běžná údržba, dle finančních možností restaurování hřbitovního kříže. 

Černovír – na občanském hřbitově běžná údržba, na vojenském dle finančních možností 
na náhradní výsadbu schválené kácení aleje. 

Chomoutov – běžná údržba.  

 
 
 
 
 
 
 
    



10 
 

Pod čarou – pro zlepšení informovanosti 
 
 
Zákon 256/2001 Sb., O pohřebnictví, platný od 01.01.2002.  
Stanovuje písemně uzavřenou nájemní smlouvu mezi nájemcem a provozovatelem 
pohřebiště s oboustranně jasnými vymahatelnými právy a povinnostmi. Výraznou 
změnou měla být zákonná povinnost nájemce oznámit správci pohřebiště každé uložení 
zpopelněných ostatků v urnách, v praxi část nadále není nájemci naplňována.  
Zákon zvýšil ochranu uložených uren a hrobového zařízení, stanovil jasný postup pro 
ukončení nájmu hrobového místa a umožnil, aby mnohdy zpustlá a vzhled hřbitovů 
negativně ovlivňující místa byla postupně likvidována a převáděna na zatravněné plochy. 
V roce 2003 byly Radou města Olomouce schváleny řády pohřebišť a stanoveny zásady 
pro uzavírání nájemních smluv.  
 
Na informační tabuli vpravo před vstupní branou k obřadní síni neředínského hřbitova 
organizace dle §29 odst. 4 písm. a) zákona o pohřebnictví průběžně zveřejňuje výzvy 
nájemcům hrobových míst (u nichž není organizaci známá současná adresa nebo adresa 
jejich právních nástupců) k uzavření nájemní smlouvy s tím, že pokud nájemní smlouva 
nebude uzavřena ve lhůtě stanovené zákone, dosavadní užívací právo k místu zaniká i 
přes zaplacené poplatky.  Zveřejňují se zde i výzvy k odebrání uren a hrobového zařízení 
neproplacených míst. 
 
V současnosti je Parlamentem projednávána novela výše uvedeného zákona (3. čtení), 
která v současné podobě má kromě pozitiv pro občany v oblasti korektnosti pohřebních 
služeb i negativa v podobě opětného požadavku na vedení evidence zesnulých v písemné 
podobě a omezení možnosti exhumace z hrobových míst bez souhlasu osob dle § 114 
NOZ., což při schválení bude znamenat omezení manipulace s hroby a hrobkami bez 
nájemních smluv a veškerá péče o tato místa zůstane na organizaci včetně finančních 
dopadů. 
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HOSPODAŘENÍ  HmO 2016 
 

Hlavní činnost 

Vlastní příjmy celkem       6.660 tis.Kč 
  z toho - tržby   5.799  tis.Kč 

            - ostatní výnosy    861  tis.Kč  
  

Provozní příspěvek od zřizovatele                3.500 tis.Kč 
 
Zdroje hlavní činnost celkem                                                   10.160 tis.Kč 
 
Provozní náklady       10.338 tis.Kč 
 
Hospodářský výsledek                                                              - 178 tis.Kč 
 
____________________________________________________ 

Doplňková činnost 
 
Příjmy         1.538 tis.Kč  
 
Provozní náklady        1.239 tis.Kč 
 
Hospodářský výsledek                                                               299 tis.Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlastní příjmy celkem       8.198 tis.Kč 
 
Dotace         3.500 tis.Kč 
 
Zdroje celkem       11.698 tis.Kč 
 
Provozní náklady celkem      11.577 tis.Kč 
 
 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM                             121 tis.Kč  
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Rozpis čerpání nákladů – hl. činnost  

 
Osobní                                                   5.633 tis.Kč 

Materiál a energie                                                      815 tis.Kč 

Služby                                                    2.356 tis.Kč 

Odpisy                                                     1.057 tis.Kč 

Daně a poplatky                  0 tis.Kč 

Ostatní  náklady                     477 tis.Kč 

 

CELKEM       10.338 tis.Kč 
 
 
 

Porovnání poměru dotace a nákladů     
 
Dotace      3.500 tis.Kč 

Náklady hlavní činnost            10.338 tis.Kč  34 % 

Náklady hl. čin. + dop. čin. celkem           11.577 tis.Kč  30 % 
 
 
 
 

Porovnání poměru dotace a vl. příjmů  

    
Dotace      3.500 tis.Kč   

Příjmy – hl. činnost    6.660 tis.Kč  52,5 % 

Příjmy – celkem    8.198 tis.Kč  42,6 %  76 
 
 

Rentabilita           

     náklady  výnosy   % 

Hlavní činnost            10.338 tis.Kč       6.660 tis.Kč    

Doplňková činnost             1.239 tis.Kč       1.538 tis.Kč      

Celkem                                           11.577 tis.Kč           8.198 tis.Kč  71 

 


