
 

 

Dohoda o skončení nájmu podle smlouvy o nájmu hrobového 

místa č.         /     
 

 

Čl. I 

Strany dohody 
 

statutární město Frýdek-Místek 
se sídlem Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek,  

IČ: 00296643, 
DIČ: CZ00296643, 
zastoupené  

společností TS a.s.  
se sídlem 17. listopadu 910, 738 01  Frýdek-Místek,     

IČ: 60793716, 
DIČ: CZ60793716, 
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1076 

(dále jen „pronajímatel“) 

 
a 

 

pan (paní)    

trvale bytem    

adresa pro doručování  

datum narození   

(dále jen „nájemce“) 
 

 

Dle § 25 odst. 5 zákona o pohřebnictví právo nájmu hrobového místa přechází na osobu, 
kterou původní nájemce určil, popřípadě na svěřenský fond určený původním nájemcem. Je-li 

původním nájemcem fyzická osoba a není-li přechod nájmu na určenou osobu možný, anebo 
neurčil-li původní nájemce nikoho, přechází právo nájmu na jeho manžela, není-li ho, na jeho 

děti, není-li jich, na jeho rodiče, není-li jich, na jeho sourozence; nežijí-li, pak na jejich děti. 
Není-li přechod práva nájmu na žádnou z těchto osob možný, přechází právo nájmu na dědice 
původního nájemce. 

 

Výše označený nájemce je  
- osobou, kterou původní nájemce určil ve smlouvě *), v pořízení pro případ smrti  

ze dne …………….. *) nebo v ……………… *), 

- pozůstalým manželem dle úmrtního listu ze dne ………………… *), 

- dítětem původního nájemce*), 

- rodičem původního nájemce *), 
- sourozencem původního nájemce*), 
- dítětem sourozence původního nájemce*), 
- dědicem původního nájemce na základě usnesení ………………………………………… 

ze dne ………………., čj. ……………………..  *), 

na kterého v souladu se zákonem o pohřebnictví a v návaznosti na znění tohoto dodatku 
ke smlouvě přechází nájem dle Smlouvy o nájmu hrobového místa č. …..…../……...., 
uzavřené dne …………..…… mezi pronajímatelem a původním nájemcem panem (paní) 



 

 

………………………..………..., trvale bytem ……………….………….………….….., 
rodné číslo ………………..…….., který zemřel dne ……….……… (jinde jen „smlouva“). 

 

Čl. II 

Předmět dohody  
 

1. Pronajímatel a nájemce berou na vědomí, že na základě zákonného přechodu práva nájmu 
hrobového místa a v návaznosti na dohodu stran této dohody vstoupil nájemce 

do právního postavení původního nájemce, práva a povinnosti ze smlouvy přešly 
na nájemce. 

2. Pronajímatel s nájemcem se dohodli, že označení nájemce uvedené v čl. I smlouvy nově 
zní tak, jak je uvedeno výše v čl. I této dohody. 

3. Pronajímatel s nájemcem se dohodli na skončení nájmu hrobového místa v podobě 
hrobu*), hrobky*), úložiště v urnovém háji*), epitafu*), úložiště v kolumbáriu*),  

na pohřebišti ……………….…...,  
skupina:       , řada:       , číslo:       , 

rozměry: délka:      , šířka:      , tj.       m
2
,  

podle smlouvy dnem ……………………. 

 

4. Strany dohody prohlašují, že v souvislosti s nájmem hrobového místa podle smlouvy jsou 

k dnešnímu dni zcela vyrovnány a nemají vůči sobě žádné pohledávky. 

 

 

Čl. III 

Závěrečná ustanovení  
 

1. Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran dohody obdrží       
po jednom vyhotovení. 

2. Strany dohody svými podpisy stvrzují, že po projednání této dohody se shodly ve všech 
jejích bodech na jejím obsahu a tuto dohodu uzavírají na základě své svobodné, vážné         

a pravé vůle. 

 

 
Ve Frýdku-Místku dne .........................  Ve......................................dne ................... 

 

 

 

 

…………………………………..    …………………………………… 

    Pronajímatel                                      Nájemce 
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