
VII 

 

NÁVRH 

 

VYHLÁŠKY 

 

ze dne  

 

o stanovení rozsahu položkového vyúčtování ceny pohřbení 

 

 Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 31 zákona č. 256/2001 Sb., 

o pohřebnictví a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“), ve znění zákona č. 479/2001 

Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 122/2004 Sb., zákona 

č. 67/2006 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. 

a zákona č. 202/2015 Sb., k provedení § 5 odst. 3:  

 

§ 1  

 

Náležitosti položkového vyúčtování ceny pohřbení 

 

 Položkové vyúčtování účelně vynaložených nákladů na zajištění pohřbení (dále jen 

„vyúčtování“), které předloží obec vypravující pohřbení zemřelému bez dědiců Ministerstvu 

pro místní rozvoj, obsahuje  

  

a) účtovanou cenu v maximálním rozsahu následujících položek pohřbení v korunách českých 

1. zpracování příkazní smlouvy  

2. použití chladícího zařízení s uvedením počtu dnů chlazení lidských pozůstatků 

3. použití mrazícího zařízení s uvedením počtu dnů mrazení lidských pozůstatků 

4. rakev 

a. typ dle ČSN Rakve 49 3160 

b. vložka do rakve 

c. vystýlka do rakve 

5. transportní vak 

6. úprava lidských pozůstatků  

a. umývání 

b. holení 

c. stříhání 

d. kosmetické úpravy 

7. oblečení do šatů nebo rubáše 

8. rubáš 

9. uložení lidských pozůstatků do rakve 

10. manipulace s rakví 

11. přeprava lidských pozůstatků (kromě přepravy na pitvu a z pitvy do místa pohřbení) 

s uvedením počtu ujetých km 

12. uložení lidských pozůstatků v rakvi do hrobu nebo hrobky 

a. nájem hrobového místa na dobu tlecí 

b. zařízení hrobového místa 

13. zpopelnění lidských pozůstatků v rakvi 

a. uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením 

b. urna 
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c. převoz urny 

d. uložení urny do úložiště jednotlivých uren 

e. uložení urny do hrobu nebo hrobky 

f. rozptyl zpopelněných lidských pozůstatků 

g. vsyp zpopelněných lidských pozůstatků  

14. ostatní náklady spojené se zajištěním uvedených činností 

 

b) datum pravomocného ukončení řízení o pozůstalosti. 

  

§ 2  

  

a) Přehled vyúčtování musí být vyhotoven na základě průkazných dokladů dokládajících 

vynaložení příslušného výdaje v souladu s veškerými platnými právními předpisy. 

 

b) Povinnou součást vyúčtování tvoří: 

1. identifikační údaje obce s uvedením názvu peněžního ústavu a čísla bankovního účtu 

2. jméno a příjmení lidských pozůstatků, je-li známo 

 

c) Povinnou přílohou vyúčtování je kopie 

1. příkazní smlouvy k zajištění pohřbení 

2. usnesení dědického soudu 

3. dokladu o pohřbení 

4. Listu o prohlídce zemřelého 

  

d) Je-li vyúčtování vystavováno k více než jednomu pohřbení, musí obsahovat rozpis položek 

podle § 1 ke každému pohřbenému. 

 

e) Obec je povinna vést evidenci o každém jednotlivém pohřbení odděleně. Součástí spisu 

musí být úřední záznam o výběru dodavatele(ů) služeb dle zvláštního zákona1). 

 

§ 3 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem …. 

 

 

_________________________ 

1) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
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Odůvodnění 

 

Výchozím podkladem této vyhlášky je bod 11. „Pohřební služby, pouze služby spojené s 

pohřbením, které zajišťuje obec podle právního předpisu o pohřebnictví (§ 5 zákona č. 

256/2001 Sb.)“ výměru MF č. 01/2016 ze dne 27. listopadu 2015, kterým se vydává seznam 

zboží s regulovanými cenami, publikovaný v cenovém věstníku MF, ročník XLIII, částka 12: 

 

„Pro účely regulace cen lze do věcně usměrňované ceny zahrnout pouze tyto položky: 

 

použití chladícího boxu, zpracování žádosti o pohřbení, cena rakve a vložky do rakve 

případně cena transportního vaku, cena za úpravu lidských pozůstatků (umývání, 

holení stříhání, kosmetické úpravy), oblečení do šatů nebo rubáše, cena rubáše, uložení 

lidských pozůstatků do rakve včetně manipulace s rakví, přeprava lidských pozůstatků, 

cena za zpopelnění lidských pozůstatků v rakvi včetně uložení popele do pevně 

uzavíratelné urny s označením, cena za urnu, rozptyl nebo vsyp zpopelněných lidských 

pozůstatků nebo uložení urny do úložiště jednotlivých uren nebo uložení do hrobu 

nebo hrobky, ostatní náklady spojené se zajištěním uvedených činností. Uvedené 

činnosti lze do ceny zahrnout pouze za podmínky jejich skutečného provedení.“ 

 

Tyto položky byly pro účely náhrad účelně vynaložených nákladů obcí na pohřbení upřesněny 

nebo rozšířeny. Jedná se zejména o použití chladícího zařízení s uvedením počtu dnů chlazení 

lidských pozůstatků a použití mrazícího zařízení s uvedením počtu dnů mrazení lidských 

pozůstatků, které jsou z hlediska účelnosti nákladů klíčové. 

 

Povinné přílohy vyúčtování obce již na MMR zasílají, jde o nutné doklady ověřující zákonné 

podmínky § 5 zákona o pohřebnictví (zemřelý byl prohledán v katastru obce minimálně po 96 

hodinách od oznámení úmrtí (List o prohlídce zemřelého); neměl dědice; byl pohřben na 

základě smluvního vztahu mezi obcí a provozovatelem, což v konečném důsledku dokládá 

provozovatel krematoria nebo pohřebiště). 
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NÁVRH 

 

VYHLÁŠKY 

 

ze dne  

 

kterou se stanoví obsah a rozsah specializované odborné přípravy k provádění 

balzamace a konzervace 

 

 Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 31 zákona č. 256/2001 Sb., 

o pohřebnictví a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“), ve znění zákona č. 479/2001 

Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 122/2004 Sb., zákona č. 

67/2006 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona 

č. 202/2015 Sb., k provedení § 10 odst. 3: 

 

§ 1 

 

Specializovaná odborná příprava požadovaná podle § 10 odst. 2 zákona k provádění 

balzamace a konzervace zahrnuje 

 

a) provozní část v rozsahu minimálně 40 vyučovacích hodin zaměřenou na postupy při 

balzamaci a konzervaci, na bezpečnost a zdraví při práci a na otázky technického a 

provozního vybavení, 

 

b) ekonomickou část v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin zaměřenou na ekonomiku 

provádění balzamací a konzervací včetně účetnictví, cenové kalkulace, evidence a daňové 

problematiky, 

 

c) právní část v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin zaměřenou na úpravu zacházení s 

lidskými pozůstatky a znalosti vybraných částí základů občanského, živnostenského a 

trestního práva, 

 

d) praktickou část spočívající v provedení konzervace deseti lidských pozůstatků a balzamace 

pěti lidských pozůstatků, a to včetně případů, kdy došlo/nedošlo k jejich pitvě. 

 

§ 2 

 

Úspěšné absolvování specializované odborné přípravy se prokazuje dokladem 

obsahujícím 

 

a) registrační číslo dokladu, 

 

b) název a adresu vzdělávacího zařízení, 

 

c) údaje o uchazeči (jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, u cizince místo 

pobytu mimo území České republiky a místo pobytu v České republice), 

 

d) název oboru, pro nějž je doklad vydán, 

 

e) den vydání dokladu, 
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f) otisk razítka vzdělávacího zařízení. 

 

§ 3 

 

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 379/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se 

stanoví obsah a rozsah specializované odborné přípravy k provozování pohřební služby, 

provádění balzamace a konzervace a provozování krematoria se zrušuje. 

 

§ 4 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem …. 
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Odůvodnění 

 

Ve  vyhlášce k provedení § 10 odst. 3 zákona se navrhuje nově stanovit obsah a rozsah 

specializované odborné přípravy pro balzamaci a konzervaci, zejména povinnost dodržet 

prezenční formu této specializované odborné přípravy (nelze použít formu distanční ani 

kombinovanou), rozsah prezenční formy přípravy (minimálně 80 hod.) a obsah prezenční 

formy přípravy (provozní, ekonomické, právní části a praktické části). 

 

Osvědčení o absolvování specializované odborné přípravy pro balzamaci a konzervaci musí 

podle navrženého odstavce 2 a podle § 5 zákona o zaměstnanosti obsahovat tyto údaje: 

• identifikační údaje rekvalifikačního zařízení (podle), 

• název právního předpisu, podle něhož byl vzdělávací program realizován, 

• jméno, popřípadě jména a příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu 

absolventa vzdělávání, u cizince místo pobytu mimo území České republiky a místo 

pobytu v České republice, 

• název rekvalifikačního programu, 

• pracovní činnost, pro niž se rekvalifikace uskutečnila, 

• datum zahájení a ukončení vzdělávání podle rekvalifikačního programu, 

• celkovou hodinovou dotaci vzdělávání podle rekvalifikačního programu s rozdělením 

výuky na teoretickou a praktickou, hodinové dotace výuky podle jednotlivých 

předmětů, 

• datum úspěšného vykonání závěrečné zkoušky, 

• místo a datum vydání osvědčení o rekvalifikaci, 

• podpis předsedy zkušební komise a podpis osoby, která je oprávněna jednat za 

rekvalifikační zařízení, 

• registrační číslo dokladu, 

• otisk razítka vzdělávacího zařízení. 

 

Významnou změnu přinesl zákon č. 382/2008 Sb., jímž se s účinností od 1. ledna 2009 změnil 

zmíněný zákon o zaměstnanosti. Podle zmíněné právní úpravy platí, že vydat osvědčení o 

rekvalifikaci v souladu se zněním zákona o pohřebnictví a živnostenského zákona může podle 

§ 108 odst. 2 zákona o zaměstnanosti pouze: 

• škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení, 

• zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu, tj. podle 

návrhu této vyhlášky. 

 

Rekvalifikační kurz pro provádění balzamování a konzervace se v ČR otevřel v září 2011 

vůbec poprvé v historii tohoto specializovaného oboru v rozsahu 205 vyučovacích hodin 

teorie a 275 hodin praxe. Kurz vedený prezenční formou v prostorách gymnázia na Jarošově 

ulici v Litoměřicích byl nabízen přes Sdružení pohřebnictví, frekventant měl provést 80 

cvičných balzamování a konzervací. Část praxe byla plánována s tlumočníkem v Německu a 

Velké Británii. Závěrečná zkouška se dle žádosti o akreditaci skládala z písemné a ústní části, 

praktická zkouška z provedení komplexní hygienické a kosmetické úpravy mrtvého lidského 

těla pro vystavení při obřadech i pro mezinárodní převozy, dále z provedení balzamace 

lidských pozůstatků po provedené předchozí pitvě a na lidských pozůstatcích, na nichž pitva 

provedena nebyla. 
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