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Provozní řád smuteční obřadní síně  

pod Zelenou horou, Sychrova 491/18, 59102 Žďár nad Sázavou 2 

 

platný od 05. 01. 2023 

(dále i jen „Provozní řád“) 

 

Tento Provozní řád stanoví podmínky, za nichž Správce zabezpečuje provozování služeb 

souvisejících se zajištěním smutečních obřadů dle zákona 256/2001 Sb., o pohřebnictví 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „Zákon“).  

 

Základní údaje: 

Vlastník budovy se smuteční obřadní síní: Město Žďár nad Sázavou, IČO:00295841, 

se sídlem: Žižkova 227/1, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou (dále i jen „Město“) 

Kontakt:  

Odbor komunálních služeb - tel.: 566 688 181, e-mail: meu@zdarns.cz  

 
Pověřený správce: SATT a.s., IČO: 60749105. se sídlem Okružní 1889/11, 591 01 Žďár 

nad Sázavou; (dále i jen „Správce“) – jménem Města a na účet Města pronajímá prostory 

v objektu smuteční obřadní síně na Zelené hoře. 

Kontakt:   
Správa pohřebišť - tel.: 566 622 244, e-mail: spravahrbitova@satt.cz 

 

Vymezení základních pojmů: 

Vypravitel pohřbu:  Fyzická nebo právnická osoba sjednávající pohřbení. 

Objednatel: Fyzická nebo právnická osoba objednávající a organizující obřad (pohřební 
služba). 

Identifikace zemřelého: Identifikace je prováděna na základě žádosti Vypravitele pohřbu 
před obřadem, a to i po uplynutí 1 týdne od konstatování úmrtí prohlížejícím lékařem (dále  i 
jen „úmrtí“). Může proběhnout v obřadní síni, avšak pouze za účasti Vypravitele nebo jím 
stanovené osoby, bez dalších smutečních hostů a pozůstalých. Identifikace těla po 7. dnu 
od úmrtí může být provedena pouze za zákonných podmínek Vypravitelem nebo jím určenou 
osobou a  v prostorách k tomu uzpůsobených  mimo obřadní síň. V případech stanovených 
Zákonem nesmí být Identifikace zemřelého provedena. 

 

Výstav zemřelého: Vystavení lidských pozůstatků v otevřené rakvi před obřadem. Výstav 
lze provést pouze do uplynutí 1 týdne od konstatování úmrtí prohlížejícím lékařem v obřadní 
místnosti nebo v jiných k tomu uzpůsobených prostorách, tj. ve výstavu v 1. PP. V případech 
stanovených Zákonem nesmí být výstav proveden. 
 

 

Rozsah poskytovaných služeb 

1. Nájem prostor pro smuteční obřady a místností s ní užívaných 
2. Nájem výstavu těl v rakvích 
3. Nájem místnosti pro reprodukovanou hudbu s vybavením a s případným zapůjčením 

varhan  
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Užívání smuteční obřadní síně je možné pouze za úplatu dle platného ceníku, cena musí být 
uhrazena předem, není-li s Objednatelem uzavřena jiná písemná dohoda o opakovaném 
využívání prostor objektu smuteční obřadní síně. Před obřadem je Objednatel povinen 
doložit Správci, že platba byla provedena. 
Reprodukovanou hudbu pro obřad je možné pouštět pouze z prostor k tomu určených –          
z místnosti pro reprodukovanou hudbu, výjimka je možná pouze po dohodě se Správcem.  
 
 

Smuteční obřady  

1. Požadavek na poskytnutí smuteční obřadní síně a místností s ní užívaných uplatňuje 
Objednatel u Správce v elektronickém objednávkovém systému smuteční obřadní síně,        
a to v dostatečném předstihu a v případě, že není funkční či dostupný elektronický 
systém, tak po předchozím nejméně telefonickém sjednání obřadu písemně (za 
písemnou se považuje i elektronická pošta). 

2. V objednávce musí být uvedeny dostatečné údaje pro řádné zajištění obřadu, fakturaci  
a přípravu prostor pro obřad: 

 Jednoznačný popis objednávaného typu obřadu a objednávané služby (pohřeb 

do hrobu s církevním obřadem, uložení urny, nájem místnosti hudby, nájem 

výstavu apod.).  

 Navrhovaný termín a hodina zahájení, případně požadavek na obřad delší než         

1 hodina a další upřesnění.  

 Data zemřelého: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození a poslední 

bydliště, datum a místo úmrtí. 

 Data vypravitele pohřbu: Jméno, příjmení, titul, bydliště, kontakt (tel., e-mail – 

pokud je to možné) v případě potřeby i další údaje. 

 Data Objednatele: Název, IČ, DIČ, fakturační údaje. 

3. Smuteční obřadní síň slouží k obřadům pro rozloučení se zemřelými v konečné rakvi 
před uložením do hrobu či hrobky, nebo odvozem ke zpopelnění, nebo k rozloučení se 
zpopelněnými lidskými ostatky, a to všem osobám, i členům jakékoliv registrované církve, 
za rovných podmínek. Jiný způsob užití obřadní síně může povolit Správce.  

4. Pro smuteční obřady se stanovují dny smutečních obřadů pondělí - sobota v době podle 
objednávkového systému. Sjednání jiného termínu je možné pouze po písemné dohodě 
se Správcem. 

5. Pro smuteční obřady je možné využít tyto prostory: 

 obřadní síň včetně vybavení a ozvučení 

 místnost pro nejbližší pozůstalé 

 místnost pro církve a řečníky 

 místnost hudby 

 prostor výstavu 

 dále je pro potřeby obřadů a smuteční hosty využívána vstupní hala                         

a pohotovostní WC s přístupem ze vstupní haly a veřejné WC v suterénu 

s přístupem vedle hlavního schodiště 

6. Základní doba trvání jednoho obřadu je stanovena na 1 hodinu. Do té doby je zahrnuto 
otevření smuteční obřadní místnosti pro pozůstalé a smuteční hosty a provedení 
samotného obřadu, případné kondolence pozůstalých a opuštění smuteční obřadní 
místnosti.  

7. Před obřadem a po něm je Správcem další užití smuteční obřadní síně blokováno po 
dobu 30 min. pro umožnění bezkolizního vystřídání účastníků po sobě následujících 
obřadů a pro přípravu a úklid související s obřady. Příjezd a odjezd z prostor pohřebiště. 
Tuto provozní dobu je Správce oprávněn zkrátit nebo prodloužit na základě písemného 
návrhu Objednatele nebo dle aktuální situace. 
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8. Smuteční obřadní síň a místnosti s ní užívané je pro přípravu a úklid spojené s obřadem 

možno Objednatelem použít nejvýše 30 min. před obřadem a nejvýše 30 min. po 

skončení obřadu. V této době nesmí Objednatel bránit případné jiné firmě v úkonech 

plynoucích ze zajištění dalšího obřadu. Součástí povinnosti Objednatele ve smuteční 

obřadní místnosti a místnostech s ní  užívaných je uvedení  poskytnutých prostor do 

řádného stavu, včetně odnesení smuteční květinové výzdoby, zejména úklid   a 

uzpůsobení tak, aby byl umožněn následující obřad, bez rozdílu, zda jde o vlastní 

pohřební obřad, či obřad jiného Objednatele. Tj. bude po obřadu proveden  úklid obřadní 

místnosti a místností s obřadem využívaných (výtah, výstav, přístup k výtahu z venčí, 

místnost pro rodinu, místnost pro zástupce církví a řečníky, místnost hudby a v případě 

potřeby i přístupy k nim a smutečními hosty použité WC a vestibul a další přístupy), a to 

včetně  odstranění odpadu z květin i jiného, a to  i v průběhu obřadu  i jeho přípravy 

případně kontaminovaného  odpadu – takový odpad odstraní a zlikviduje na  své riziko  a 

svůj náklad  Objednatel. 

9. V případech, kdy se smuteční obřad protáhne nad plánovanou dobu, je Objednatel 

povinen zajistit přípravu smutečního obřadu ve shora uvedených časových lhůtách 

jinému Objednateli s tím, že jiný Objednatel je pak oprávněn zahájit užívání 

poskytovaného prostoru ve výše uvedené časové lhůtě, přitom je povinen zdržet se 

jednání, kterým by zasahovala do práv jiných Objednatelů nebo Správce nebo jiných 

osob, které jsou v časové tísni, jak shora  uvedeno. 

10. Správce zajistí úklid vstupní haly dle potřeby i mezi jednotlivými obřady. 

11. Správce zajistí závěrečný úklid obřadní místnosti a místností s ní užívaných nad rámec 

úklidu prováděného Objednatelem/li pro každý den konání obřadů. 

 

Prostor výstavu 

1. Prostor výstavu je možné používat v souladu se zákonem o pohřebnictví prvních 7 dnů 
od zjištění úmrtí prohlížejícím lékařem a Objednatel zodpovídá za to, že tato lhůta bude 
dodržována a při dodržení platných hygienických a dalších předpisů včetně zákona           
o pohřebnictví.    

2. Prostory výstavu nejsou chlazené a tomu musí Objednatel uzpůsobit užívání prostor. 
3. Lidské pozůstatky budou vystavovány vždy v rakvi. 
4. Objednatel po použití výstavu zajistí řádné vyčištění užitých prostor.  
5. Užití výstavu Objednatel zaznamená do vázaného sešitu/knihy.  
6. Město ani Správce neposkytují transportní prostředky pro převoz a umístění těl/rakví 

do výstavu.   

 

 

Místnost pro reprodukovanou hudbu 

1. Objednatel si může pronajmout místnost pro reprodukovanou hudbu včetně zařízení 

umožňujícího produkci reprodukované hudby 

2. Za samostatný poplatek je možné Objednateli zapůjčit i varhany/piano.  

3. Objednatel, který při obřadu poskytne reprodukovanou hudbu je povinen na svou 

odpovědnost a náklady oznámit a uhradit autorské poplatky příslušným společnostem 

a zajistit reprodukci pouze legálně pořízeného obsahu. 

 
 



Str. 4 

Společná ustanovení  

1. Pozůstalí zemřelých a smuteční hosté se mohou pohybovat pouze v prostorách, které 
jsou pro tyto účely vyhrazeny, a to zejména z důvodů hygienických, epidemiologických. 

2. Ve všech veřejně používaných prostorách objektu smuteční obřadní síně je zakázáno 
kouřit, používat mobilní telefony a jiná zařízení, která by mohla narušit samotný smuteční 
akt. 

3. Všechny osoby v objektu s obřadní smuteční síní i na pohřebišti jsou povinny zdržet se 
ve styku s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům, náboženskému vyznání apod. 

4. Objednatel zajistí odpovědné užívání všech prostor tak, aby nedocházelo k jejich 
poškozování a poškozování zařízení v nich umístěných. 

5. Objednatel je dále povinen:  

 poskytnuté prostory užívat s péčí řádného hospodáře, jednat tak, aby 
nedocházelo ke škodám na majetku, znečištění a nadměrnému opotřebení 
poskytnutých prostor a zařízení  

 poskytnuté prostory užívat pouze pro účely k tomu určené (např. v místnosti 
pro nejbližší pozůstalé nelze připravovat květinové dary a výzdobu) 

 zjistí-li Objednatel poškození prostor nebo jejich vybavení či zařízení, je povinen 
toto neprodleně oznámit Správci; pokud takové poškození neoznámí před 
zahájením užívání prostor  nebo vybavení či zařízení, je na to pohlíženo jako na  
poškození způsobené tímto Objednatelem 

 při své činnosti jednat v souladu s pravidly hospodářské soutěže, s konkurenčními 
firmami a Objednateli jednat korektně a při zachování dobrých mravů;                      
a respektovat jejich činnost 

 případné kolizní situace řešit zásadně prostřednictvím Správce 

 areál pohřebiště a prostory užívané pro obřady užívat pouze pro účely spojené 
s pohřebními obřady 

 po skončení obřadu ihned uvést poskytnuté prostory do řádného stavu, včetně 
odnesení smuteční květinové výzdoby, zejména tyto prostory vyklidit a uzpůsobit 
tak, aby byl umožněn následující obřad, bez rozdílu, zda jde o vlastní pohřební 
obřad, či obřad jiného Objednatele 

 odpovídajícím způsobem a dle platných předpisů zlikvidovat veškerý odpad 
včetně kontaminovaného odpadu (ihned po ukončení manipulace s lidskými 
pozůstatky) 

 v případě, že se objednaný obřad neuskuteční, neprodleně písemně (nejméně        
e-mailem) o tom informovat Správce. 

6. Správce je dále povinen: 

 spory vzniklé mezi konkurenčními firmami/Objednateli řešit objektivně, v zájmu 
pozůstalých a v souladu s etikou služeb spojených s pohřebnictvím a ve 
spolupráci s Městem, zastoupeným odborem komunálních služeb 

 umožnit Objednateli ověření časového plánu obřadů či jiných nasmlouvaných 
pronájmů nebytových prostor smuteční obřadní síně vč. jejich vybavení 

 Objednateli potvrdit nebo zamítnout písemný požadavek na objednávku služeb       
a pokud to lze, umožnit včasné provedení smutečního obřadu v termínu 
poptaném Objednatelem v souladu s tímto řádem. 

7. Pronájem a služby jsou  v souladu s tímto Provozním řádem poskytovány Objednatelům 
za úplatu dle platného ceníku. Cena musí být uhrazena předem, není-li mezi Správcem 
zastupujícím Město a Objednatelem uzavřena jiná písemná dohoda o opakovaném 
využívání těchto prostor.  

8. Parkoviště uvnitř pohřebiště na Zelené hoře je povoleno užívat krátkodobě a na dobu 
nezbytně nutnou k parkování vozidel účastníků smutečních obřadů. Vozidlo musí 
pohřebiště opustit nejpozději 30 min. po ukončení provozní doby smuteční obřadní síně. 
Užívání tohoto parkoviště k podnikatelské činnosti nebo k reklamě je zakázáno. 

9. Město a Správce mohou provádět kontrolu dodržování ustanovení Provozního řádu a za 
tím účelem jim musí být Objednatelem umožněn trvalý přístup do pronajímaných prostor. 
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10. Osoba, která neužívá prostory smuteční obřadní síně na Zelené hoře v souladu s tímto 
Provozním řádem je povinna uhradit případné škody, které takovým jednáním vznikly 
Městu, Správci nebo dalším osobám. 

 

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne   

 

Za Město        

 

 

 

Jaroslav Hedvičák  v.r. 

místostarosta 

 

 

       

 

 

 

 

Tento provozní řád je zveřejněn na webu města a v listinné podobě k dispozici:  

1. V kanceláři Správce 

2. V místnosti pro nejbližší pozůstalé  

 


