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Rada hlavního města Prahy   
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úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 
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1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení 
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                                                           I. Úprava rozpočtu příjmů  včetně tř. 8 - financování (strana MD)

Správa pražských hřbitovů 0098190000236 fond finančního vypořádání 0000 8115 11 0881 3 650,00

C e l k e m 3 650,00

                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347 

Správa pražských hřbitovů 0098190000236
na pokrytí provozních nákladů nad rámec schváleného 

rozpočtu na rok 2021  
11 0881

3 650,00

MHMP ZDR 0098181000000 rezerva na transf. PO - pohřebnictví 0 0881 -1 590,00

Správa pražských hřbitovů 0098182000236 navýšení neinvestičního příspěvku 91 0881 1 590,00

C e l k e m 3 650,00

ORJ

3632

UZ

Číslo akce

Úprava rozpočtu     (v tis. Kč)

Odbor/Organizace POL ORJUZODPA

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2502 ze dne 11. 10. 2021

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

Účel / Název akce Úprava rozpočtu     (v tis. Kč)

3632

Odbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce ODPA

3632



Důvodová zpráva k tisku R-41648 

Radě HMP je předkládán návrh na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace 

Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace (dále jen „Správa pražských hřbitovů“) 

ve výši 1 590 tis. Kč na pokrytí nákladů odstupného z důvodu organizačních změn a dále 

ve výši 3 650 tis Kč na pokrytí nákladů na: 

1) péče o stromy, kácení a výsadba; 

2) příprava architektonicko-urbanistické soutěže k pietní úpravě Čestného pohřebiště 

popravených a umučených politických vězňů na Ďáblickém hřbitově; obměna techniky 

pro údržbu hřbitovů-aku program; 

3) převzetí zrušeného bubenečského hřbitova Na Skalce (stavebně historický průzkum, 

stavebně technický průzkum, ošetření vegetace, zajištění havarijních prvků); 

4) projekt Pohřebního ateliéru – neinvestiční náklady (webová prezentace, tiskové 

materiály, zařizovací předměty, návrh designu, vybavení k obřadům). 

Zdrojem krytí je v kap. 0881 rezerva na transformaci pohřebnictví a fond finančního vypořádání 

příspěvkové organizace Správa pražských hřbitovů. Stav fondu finančního vypořádání byl 

k 31.8.2021 ve výši 73 154,4 tis. Kč a do současné doby z něj nebylo čerpáno. 

Správa pražských hřbitovů požádala o finanční prostředky ve výši 1 590 tis. Kč na úhradu 

nákladů na odstupné z důvodu organizačních změn spojených se sloučením příspěvkových 

organizací Správa pražských hřbitovů a Pohřební ústav hlavního města Prahy. Konkrétně se 

jedná o ukončení pracovních poměrů devíti zaměstnanců, kteří se stali po sloučení organizací 

nadbytečnými. Žádost je přílohou č. 1 k důvodové zprávě – první dva požadavky SPH již byly 

vyřešeny tiskem R-41377. 

A. Organizační změna srpen–září 2021 

Při sloučení příspěvkových organizací, které bylo schváleno usnesením Zastupitelstva hlavního 

města Prahy č. 12/78 ze dne 13.12.2019, došlo k začlenění pohřebního ústavu do organizační 

struktury SPH. Pohřební ústav se stal jedním ze středisek sloučené organizace. Byť primárním 

důvodem sloučení nebylo dosažení úspor prostředků na platy, personální optimalizace je 

běžným a žádoucím jevem slučování zřizovaných organizací. Mezi zásadní změny aktuálně 

probíhající restrukturalizace patří: 

• Povýšení významu sekce pohřebního ústavu. Doposud byl zařazen na úroveň 5 

hřbitovních správ, byť pod něj patří provozně exponované úseky Strašnického a 

Motolského krematoria nebo středisko pohřební dopravy.  

• Zřízení pozice obchodního náměstka s přímým řízením sekce pohřebního ústavu 

náhradou za pozici ekonomického náměstka, který vedl pouze ekonomický úsek. 

Provozování pohřební služby a krematorií je (na rozdíl od správy pohřebišť) vystaveno 

konkurenčnímu prostředí. Vyžaduje promyšlenou obchodní strategii a schopnost 

flexibilně reagovat na aktuální situaci na trhu. Správa pohřebišť zůstává v gesci 

provozního náměstka, neboť zahrnuje z velké části rutinní provoz a správu objektů.  

• Sloučení duplicitních úseků. Doposud byly sloučeny pouze ekonomické úseky. Nyní 

dochází ke sloučení technických úseků a optimalizaci agendy úseků pohřební a 

hřbitovní dopravy.  



• Optimalizace v oblasti servisních a podpůrných agend. Sloučením ekonomické nebo 

personální agendy dochází k úspoře pracovních pozic. 

• Zřízení nových pozic. Jedná se o pozici sjednavatele pohřbu ve specifickém segmentu 

alternativních a ekologických pohřbů. Pozici administrátora veřejných zakázek. Pozici 

architekta – projektanta. Pozici metodika pohřebnictví (odborného garanta).  

• Zrušení pozic, které je efektivnější zajistit dodavatelsky: úklid, obsluha WC. 

Při organizační změně bylo postupováno v souladu se zákoníkem práce v aktuálním znění a 

v souladu s kolektivní smlouvou (viz Příloha č. 3 důvodové zpráva). Návrh byl projednán 

s odborovou organizací. Tam, kde to bylo možné, byly zaměstnancům nabídnuty volné 

pracovní pozice (případně zamýšlené pozice) odpovídající jejich zdravotnímu stavu, 

schopnostem a kvalifikaci. U níže uvedených zaměstnanců takový postup nebyl možný a došlo 

k dohodě o ukončení pracovního poměru s vyplacením odstupného dle článku VI kolektivní 

smlouvy.  

a) Ekonomický úsek 

Zrušeny 3 pozice:  

• účetní (v organizačním a funkčním schématu pozice č. 1.1.1.1.). 

• mzdová účetní (1.7.1.3.)    

• uklízečka v ekonomickém úseku (1.5.2.3.4.) 

Zdůvodnění: úspora pracovního poměru (dále jen „PP“) účetní a mzdové účetní po sloučení 

SPH a PÚ. PP uklízečky je nesystémová – zbytek objektu je uklízen dodavatelem a k vyčlenění 

ekonomického úseku není důvod. 

b) Technický úsek 

Zrušeny 2 pozice:  

• vedoucí TÚ PÚ (1.6.1.1.6.) 

• energetik, technik, domovník (1.6.1.1.6.1.) 

Zdůvodnění: úspora 2 PP po sloučení SPH a PÚ. Došlo ke zrušení technického úseku PÚ. 

c) Mimo systemizaci zůstala po sloučení organizací SPH a PÚ zaměstnankyně na pozici 

asistentka, personalista, organizačně-technický pracovník, specialista. 

Zdůvodnění: tato pozice byla z organizačního schématu při sloučení SPH a PÚ vyškrtnuta. 

Zaměstnankyně ovšem zůstala v pracovním poměru (bez reálné činnosti, bez nadřízeného atd.). 

d) Hřbitovní správa Olšany 

Zrušeny 3 pozice  

• obsluha WC (1.5.2.1.3.) 

Zdůvodnění: tyto pozice byly zřízeny na úkor pozic hrobníků. Hřbitovní správa Olšany po této 

změně nezvládá zajišťovat provoz hřbitova v požadované kvalitě. Ekonomicky výhodnější je 

zajištění provozu toalet dodavatelsky. 

Dle sdělení příspěvkové organizace Správa pražských hřbitovů není nutné z důvodu těchto 

organizačních změn měnit limit prostředků na platy pro rok 2021. 



B. Čerpání fondu finančního vypořádání 

Správa pražských hřbitovů dále žádá o čerpání finančních prostředků z fondu finančního 

vypořádání na pokrytí nákladů, které nebyly zahrnuty v rozpočtu organizace pro rok 2021 

v celkové výši 3 650 tis. Kč, a to pro následující akce: 

1) Péče o stromy, kácení a výsadba ve výši 2 000 tis. Kč 

Zajištění dřevin a jejich výsadba, řez a kácení stromů včetně řešení krizových situací 

způsobených např. polomem, polámáním stromů, pádem větví, požárem apod., 

frézování pařezů, úprava velikosti kořenových mís, úklid vzniklého odpadu, zajištění 

bezpečnosti návštěvníků hřbitovů a zajištění následné dvouleté udržovací péče, 

a to včetně všech souvisejících prací a nezbytných úkonů na hřbitovech ve správě SPH. 

2) Příprava architektonicko-urbanistické soutěže k pietní úpravě Čestného 

pohřebiště popravených a umučených politických vězňů na Ďáblickém 

hřbitově ve výši 350 tis. Kč 

Ďáblický hřbitov byl plánován jako jeden z ústředních hřbitovů pro hl. m. Prahu. Toto 

pražské pohřebiště bylo z důvodu svého architektonického i historického významu 

v roce 2017 vyhlášeno národní kulturní památkou pod názvem „Ďáblický hřbitov 

v Praze s Čestným pohřebištěm popravených a umučených politických vězňů 

a příslušníků druhého a třetího odboje“. Severní část Ďáblického hřbitova je v rámci 

České republiky zcela unikátní místo, které si přes všechny proměny zachovalo svoji 

temnou autenticitu, připomínající důsledky vlády totalit 20. století. Na nevelkém území 

se setkávají vrazi a oběti, zrádci a hrdinové, nacističtí i komunističtí prominenti 

s bezdomovci, historické postavy s bezejmennými, Češi, Slováci a Němci. Vzhledem 

k významu národní kulturní památky „Ďáblický hřbitov v Praze s Čestným pohřebištěm 

popravených a umučených politických vězňů a příslušníků druhého a třetího odboje“ 

se považuje za žádoucí stávající úpravu pohřebiště z 90. let 20. století zkvalitnit. 

Podrobnější informace k této akci jsou k dispozici v tisku R-40955 věnující se samotné 

architektonicko-urbanistické soutěži. 

3) Obměna techniky pro údržbu hřbitovů-aku program ve výši 300 tis. Kč 

Jde o částečnou obměnu staršího strojového zařízení se spalovacími motory 

na hřbitovních správách. Aku program má nesrovnatelné množství výhod a to stejný 

výkon jako u srovnatelných benzínových strojů, snížení emisí hluku a Co2, velmi 

jednoduché ovládání a obsluha - bez nutnosti startování, nižší hmotnost, eliminace 

poškození strojů obsluhou - bez nutnosti míchání palivové směsi (2 takty), u sekaček 

nehrozí poškození hřídelí nesprávnou obsluhou, nižší servisní náklady – stroje 

nepotřebují  filtry, svíčky, oleje, ekonomická výhodnost - dlouhá životnost baterií - 1500 

nabíjecích cyklů – adekvátní cca 750 litrů paliva u jedné baterie, všechny stroje mají 

pohon stejnou baterií. 

4) Převzetí zrušeného „Bubenečského hřbitova“ Na Skalce (stavebně 

historický průzkum, stavebně technický průzkum, ošetření vegetace, 

zajištění havarijních prvků) ve výši 700 tis. Kč 



Na Bubenečském hřbitově je záměrem provést důkladnou pasportizaci a stavebně 

historický průzkum, následně bude zajištěna úprava vegetace a zajištění havarijních 

prvků. Budoucí využití bude Správa pražských hřbitovů hledat během konzultací 

s městem, městskou částí a místními aktéry. Jednou z variant je využití hřbitova jako 

místa konání specifických obřadů posledního rozloučení. 

5) Projekt Pohřebního ateliéru – neinvestiční náklady (webová prezentace, 

tiskové materiály, zařizovací předměty, návrh designu, vybavení 

k obřadům) ve výši 300 tis. Kč. 

Pohřební Ateliér je inovativním projektem Správy pražských hřbitovů. Spočívá 

ve zřízení prostoru pro plánování a sjednávání rituálů posledního rozloučení za aktivní 

účasti pozůstalých. Ti v atelieru nejsou jen objednavatelé a diváci obřadu, ale jeho 

spolutvůrci. Projekt podporuje aktivní a tvořivý přístup k rozloučení se zesnulým. 

Součástí atelieru bude prostor pro vystavení rakví, uren, rubášů - “galerie” alternativních 

pohřebních produktů se zaměřením na design a udržitelnost a rovněž místnost 

pro poslední službu zemřelému – příjemný a podpůrný prostor, kde se blízcí pozůstalí 

mohou rozloučit s tělem zemřelého – umýt jej, obléci, zabalit do látky. Atelier bude 

zřízen v nevyužívaném objektu (hrobnickém domku) na Německém evangelickém 

hřbitově. Neinvestiční prostředky budou využity na pořízení vybavení k obřadům, 

zařizovací předměty, návrh designu interiéru, grafického designu tiskových materiálů 

a jejich výrobu, webovou prezentaci, projektor a audio techniku. Otevření atelieru je 

plánováno na březen 2022. 

Odbor ZDR MHMP považuje obě žádosti za opodstatněné a navrhuje schválit neinvestiční 

příspěvek ve výši 1 590 tis. Kč na úhradu nákladů na odstupné z důvodu organizačních změn 

spojených se sloučením příspěvkových organizací Správa pražských hřbitovů a Pohřební ústav 

hlavního města Prahy (viz. příloha č. 1 k důvodové zprávě) a ve výši 3 650 tis. Kč na pokrytí 

nákladů, které nebyly zahrnuty v rozpočtu organizace pro rok 2021 (viz. příloha č. 4 

k důvodové zprávě). Finanční krytí je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto usnesení. 
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