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VIII 
VYPOŘÁDÁNÍ DOPORUČUJÍCÍCH PŘIPOMÍNEK Z MEZIRESORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ K MATERIÁLU: 

 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  
a další související zákony 

Čj.:  15404/2016-31     

 

Resort Připomínky Vypořádání 

1 Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 
(MŠMT) 

1.1. K novelizačnímu bodu 29. (§ 10 odst. 2): V tomto 
novelizačním bodě chybí na konci vkládaného textu písmeno „a“. 
Ustanovení § 10 odst. 2 v současné době zní: „Žadatel o koncesi 
na provádění balzamace a konzervace musí prokázat svoji 
odbornou způsobilost, kterou se rozumí úspěšné absolvování 
specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou 
problematiku…“. V textu platného znění s vyznačením 
navrhovaných změn je však před slovem „absolvování“ 
i písmeno „a“, které však není tučně vyznačeno. Doporučujeme 
text novelizačního bodu upravit.  

 Akceptováno 

 

2 Ministerstvo 
kultury 

2.2 K bodu 19 (k § 7 odst. 1 písm. d)) 
K bodu 66 (k § 17 odst. 1) 
Upozorňujeme na terminologickou nepřesnost spočívající 
v nesprávném označení právní formy „církev a náboženská 
společnost“. Takto souhrnně jsou označovány právnické osoby 
zaregistrované podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě 
náboženského vyznání  
a postavení církví a náboženských společností a o změně 
některých zákonů (zákon o církvích  
a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, 
bez ohledu na to, zda daná právnická osoba samu sebe chápe 
jako církev nebo jako náboženskou společnost. Správné je užití 

 Akceptováno. 
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se spojkou „a“ (církev a náboženská společnost), nikoli s „nebo“ 
či s čárkou (církev nebo náboženská společnost; církev, 
náboženská společnost). 

Tato nepřesnost je uvedena jak v předloženém návrhu 
zákona (viz novelizační body 19  
a 66), tak i v platném znění zákona č. 256/2001 Sb. (§ 3 odst. 2, § 
14 odst. 2 písm. c),  
§ 16 odst. 1 a 2, § 20 písm. c), § 28 odst. 2 a poznámka pod čarou 
č. 3). Nesprávná terminologie stále vychází z předchozí právní 
úpravy registrace církví a náboženských společností, tj. zákona č. 
308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví  
a náboženských společností, a zákona č. 161/1992 Sb., o 
registraci církví a náboženských společností. 
Doporučujeme opravit v návrhu zákona legislativní text na všech 
místech, kde se tato nepřesnost vyskytuje. 

 2.3 K bodu 19 (k § 7 odst. 1 písm. i)) 
Doporučujeme do tohoto ustanovení výslovně doplnit, že 
provozovatel pohřební služby má zakázáno mísit se zemí 
zpopelněné lidské ostatky v případě, že je ukládá do společného 
hrobu na pohřebišti. Dosavadní právní úprava toto umožňovala, 
ale z důvodové zprávy k návrhu zákona vyplývá, že se tento 
způsob pohřbívání již nemá nadále připouštět. Z důvodu 
nejasného výkladu proto doporučujeme tento zákaz výslovně 
uvést do znění návrhu. 

 Vysvětleno. 

3 Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

3.4 K RIA 

Ke kapitole 1.2 
Doporučujeme z důvodu nepodloženosti vypustit větu  
„S přílivem imigrantů se zvyšuje pravděpodobnost většího počtu 
úmrtí na TBC a jiné infekční nemoci“, případně alespoň doplnit 
zdroje či podklady pro toto tvrzení nebo odkaz na ně.  
 
Dále doporučujeme vypustit odstavec zmiňující výstavu „The 
Human Body Exhibition“, neboť jej pro účely odůvodnění 

 Vysvětleno. 
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novely nepovažujeme za relevantní. 
 3.5 Ke kapitole 3.2.2 

Doporučujeme do tabulky č. 7 Přehled krematorií a jejich 
vlastníků (nájemců) doplnit názvy soukromých firem u položek 6 
a 11. 

 Vysvětleno. 

4 Ministerstvo 
zdravotnictví 

4.6 K novelizačnímu bodu 2 (§ 2 písm. b) 

V § 2 písm. b) doporučujeme za slova „plod po potratu,“ doplnit 
slova  „včetně  plodu po umělém přerušení těhotenství“. 
 
Odůvodnění 
K návrhu na doplnění ustanovení § 2 písm. b) vede snaha předejít 
možným výkladovým problémům v praxi, kdy by mohly 
vzniknout pochybnosti o tom, zda lze k pohřbení vydat i plod po 
umělém přerušení těhotenství. Pokud tedy novela dává šanci 
rodičům, aby pohřbili plod po potratu, pak by této možnosti 
v případě plodu po umělém přerušení těhotenství neměly bránit 
výkladové problémy při aplikaci zákona v praxi. 

 Vysvětleno. 

 4.7 K novelizačnímu bodu 8 až 14 (§ 4 odst. 1) 

Do uvozující části ustanovení § 4 odst. 1 se doplňují slova 
„jinými lidskými pozůstatky“, ale tato skutečnost není 
zohledněna v jednotlivých písmenech (viz např. písmeno f) a g). 
Není zřejmé, zda jde o úmysl. 

Doporučujeme ustanovení upřesnit nebo vysvětlit v důvodové 
zprávě. 

 Vysvětleno. 

 4.8 K novelizačnímu bodu 15 (§ 4 odst. 3 a 4) 
Doporučujeme v § 4 odst. 3 ve slovním spojení „Poskytovatel 
zdravotních služeb, který poskytuje jednodenní a lůžkovou péči“ 
slučovací spojku „a“ nahradit spojkou „nebo“. 
 

 Vysvětleno. 
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Odůvodnění 
Při použití spojky „a“ budou třeba, aby nastaly obě skutečnosti 
současně, to je, že poskytovatel je zároveň poskytovatelem 
jednodenní i lůžkové péče. 
 

 
4.9 
Doporučujeme zavést pro slovní spojen„ Poskytovatel 
zdravotních služeb, který poskytuje jednodenní nebo lůžkovou 
péči“ jinou vhodnou legislativní zkratku (např. „poskytovatel 
zdravotních služeb“), která nebude pro další text zákona 
zmatečná a důsledně dodržovat v celém textu zákona použití této 
zkratky, půjde-li o poskytovatele, a v případě „prostor“ používat 
pojem „zdravotnické zařízení“. 

 
Odůvodnění 
Legislativní zkratka „zdravotnická zařízení“ pro slovní spojení 
„Poskytovatel zdravotních služeb, který poskytuje jednodenní 
nebo lůžkovou péči“ je zvolena nevhodně. Zdravotnické zařízení 
je podle § 4 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb. prostorem určeným 
pro poskytování zdravotních služeb. 
V zákoně se pak slova „zdravotnické zařízení“ používají ve 
smyslu legislativní zkratky, to je místo slov „poskytovatel 
zdravotních služeb ….“, ale i ve smyslu „prostory“. Příkladem, 
kdy použití slov „zdravotnické zařízení“ neodpovídá zavedené 
legislativní zkratce, je nově navrhovaný § 4 odst. 4. 
 
 
4.10 V § 4 odst. 4 navrhujeme počátek lhůty v délce trvání 48 
hodin vázat na okamžik ukončení pitvy (nikoliv jejího 
provedení). 
 

Odůvodnění 
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Vzhledem k tomu, že se jedná o lhůtu počítanou na hodiny, je 
třeba okamžik, kdy počne běžet, stanovit přesně. 

 
4.11 Upozorňujeme, že v navrhovaném ustanovení § 7 odst. 1 
písm. f) a § 14 odst. 2 písm. d) zůstává povinnost zajistit teplotu 
v chladícím zařízení v rozmezí 0 až +2 st. C. V této souvislosti 
upozorňujeme na návrh novely zákona č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách (senátní tisk 234),  kterou se  mění rozmezí 
teploty chladících zařízení umístěných ve zdravotnickém zařízení 
na 0 až 5 st. Celsia. Uvedená novela byla dne 20. 4. 2016 
Senátem schválena. 

 
 4.12 K novelizačnímu bodu 17 (§ 5 odst. 1 a odst. 7) 

V § 5 odst. 1 doporučujeme za slovo „pohřbení“ doplnit slova 
„lidských pozůstatků“, aby byl již v úvodu ustanovení zřetelný 
rozsah povinnosti obce sjednat pohřbení pouze u lidských 
pozůstatků. 
 
Rovněž nepovažujeme za vhodné, aby pohřbení plodu po potratu, 
jak nepřímo vyplývá z navrhovaného ustanovení § 5 odst. 7, 
mohla požadovat jakákoliv fyzická nebo právnická osoba. 
Dáváme ke zvážení zúžit tento rozsah na rodiče nebo jiné osoby 
blízké (popřípadě upřesnit i výčet osob blízkých). 

 Vysvětleno. 

5 Ministerstvo 
životního 
prostředí 

5.13 Legislativně-technická připomínka k novelizačnímu 
bodu č. 69: 

Tento bod doporučujeme upravit na: „ podle § 19 odst. 2 písm. 
j).“ 

 Vysvětleno. 

Novelizační bod byl z návrhu vypuštěn. 

6 Ministerstvo 
vnitra 

6.14 K čl. I bodu 2 – k § 2: 

1. Na konci textu písm. a) není zřejmý význam slov „nebo 
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žádná z výše uvedených známek života nebyla určena“, 
neboť se jeví v rozporu s předchozím textem ustanovení. 
Není totiž jasné, zda je předmětná formulace alternativou k 
„poté zemřelo“ nebo k celému textu věty za středníkem. 
V prvním případě se jeví z hlediska celkového významu 
ustanovení nadbytečná, ve druhém případě (v důvodové 
zprávě zmiňovaný mrtvě narozený plod bez známek života“) 
by bylo nadbytečné vymezení známek života ve větě za 
středníkem. 
 
 

6.15 Doporučujeme pro nadbytečnost v ustanovení písm. c) 
vypustit slova „na veřejném nebo neveřejném pohřebišti nebo po 
jejich zpopelnění v krematoriu“, která se jeví nadbytečná 
s ohledem na definici pohřebení  v písm. d). Oproti ní ostatně 
v písm. c) chybí slova „do hrobu nebo hrobky“.  

 
6.16 V písm. k) doporučujeme před slovo „příjmení“ vložit slova 
„popřípadě jména“ – viz např. přehled vyžívaných údajů v § 5a. 
Tutéž úpravu je třeba provést i v dalších ustanoveních, např. v § 
21 odst. 1 písm. a). 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

Vysvětleno. 

V návaznosti na připomínku Ministerstva spravedlnosti 7.29 bude 
používán pouze pojem „jméno“ u živých osob, u zemřelých 
ponecháváme platné znění (nemají již právní subjektivitu). 

 6.17 K čl. I bodu 11 – k § 4 odst. 1 písm. f): 
 Upozorňujeme, že ustanovení, a to již v jeho současném 
znění, obsahuje protimluv, neboť nelze hovořit o pohřebení 
jiným způsobem než v § 2 písm. d), tedy v definici pohřbení. 
V takovém případě by totiž o pohřbení vůbec nešlo. 

 Vysvětleno. 

 6.18 K čl. I bodu 15 – k § 4 odst. 3: 

Upozorňujeme, že zákon o sociálních službách pojem „sociální 
služby s týdenním až celoročním pobytem“ nezná, přičemž odkaz 
na konkrétní ustanovení zákona o sociálních službách 

 Vysvětleno. 

Akceptováno. 

Pojem byl zkrácen a doplněn o normativní odkaz na zákon o 
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v poznámce pod čarou č. 28 nemůže s ohledem na nenormativní 
charakter takového odkazu (viz čl. 47 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády) k vymezení obsahu tohoto pojmu stačit. 
Doporučujeme proto ustanovení přepracovat. 
Připomínáme, že s ohledem na čl. 44 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády je třeba legislativní zkratky zavádět v jednotném 
mluvnickém čísle. 

sociálních službách. 

Legislativní zkratky byly vypuštěny. 

 6.19 K čl. I bodu 17 – k § 5: 
Navrhujeme slovní spojení „obecní úřad je povinen 
zajistit/uplatnit“ použitá v odst. 1 a 3 nahradit slovy, že obecní 
úřad „zajistí“/„uplatní“. Slovní spojení „je povinna…“ by bylo 
možné použít, jestliže by se vztahovalo k obci (právnické osobě) 
jako takové. 

 
6.20 Zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu 
v poslední větě odst. 3 má Ministerstvu pro místní rozvoj 
umožnit stanovit rozsah nákladů na „slušné pohřbení dle 
místních zvyklostí“. Doporučujeme vyjasnit, jakým způsobem 
bude v obecně závazném předpise s celostátní působností možno 
zohlednit místní zvyklosti. V přiloženém konceptu vyhlášky „o 
stanovení rozsahu položkového vyúčtování ceny pohřbení“ tato 
problematika vůbec není řešena. 
Je třeba též upozornit, že zatímco navržená dikce zákonného 
zmocnění se týká nákladů na slušné pohřbení obecně, tedy 
účtovaných dědicům (podle věty první) i státu (podle věty 
druhé), koncept vyhlášky cílí pouze na druhý uvedený případ. 
Doporučujeme tuto problematiku vyjasnit a text zmocňovacího 
ustanovení nastavit přesně s ohledem na zamýšlený rozsah 
podzákonné právní úpravy. 
 
6.21 Doporučujeme sjednotit používanou terminologii, neboť 
v odst. 4 se hovoří o „státním příslušníkovi cizího státu“, zatímco 
v § 8 odst. 3 jen o „cizinci“. 
 

 Akceptováno. 

 

 

 

Akceptováno jinak. 

Neostrá část byla ze zmocnění vypuštěna. 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

Sjednoceno na „státní příslušník cizího státu“. 
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6.22 Na konci předposlední věty v odst. 5 doporučujeme spojku 
„a“ nahradit spojkou „nebo“, neboť alternativní vztah odpovídá 
dikci věty první. 

 

Akceptováno. 

 

 6.23 K čl. I bodu 19 – k § 6 odst. 3: 

 Podle nově navrhovaného ustanovení je k udělení 
koncese nutné stanovisko krajské hygienické stanice (dosavadní 
ustanovení přitom hovořilo o vyjádření). Pojem vyjádření je 
rovněž užit v obdobném ustanovení § 13 odst. 3 (doposud 
označováno jako odstavec 4), které na rozdíl od § 6 odst. 3 
nebylo navrhovanou změnou zasaženo. Domníváme se, že zákon 
by se měl držet jednotné terminologie a tato ustanovení 
doporučujeme uvést do souladu, a tedy používat jednotně buď 
pojem stanovisko, anebo vyjádření krajské hygienické stanice. 

  

Akceptováno. 

 6.24 K čl. I bodu 19 – k § 7: 

V odst. 1 písm. b) se hovoří o provozování pohřební služby v 
souladu s řádem (pro provozování pohřební služby) a zvláštními 
předpisy. Chybí zde slovo „právními“ (viz § 10a odst. 1), 
především se ale domníváme, že základním právním pramenem 
je zákon o pohřebnictví, což ale v tomto případě není zvláštní 
(právní) předpis. Doporučujeme proto ustanovení (i např. 
zmíněný § 10a odst. 1) přepracovat.  

Upozorňujeme, že ustanovení odst. 3 dopadá na nájem, nikoliv 
však již na pacht - podobně i odpovídající skutková podstata 
přestupku - § 28a odst. 1 písm. j). 

  

Akceptováno. 

Odkaz na zvláštní právní předpisy byl vypuštěn. 

 

 

 

Akceptováno. 

Formulace byla zobecněna. 

 6.25 K čl. I bodu 21 – k § 8 odst. 1: 

Druhá věta je podle našeho mínění formulována chybně, neboť § 
4 odst. 1 písm. a), na nějž je odkazováno, nestanoví případy 

 Vysvětleno. 
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použití transportní rakve či transportního vaku, nýbrž případy, 
kdy lze použít pouze konečnou rakev. 

 6.26 K čl. I bodu 63 – k § 15 odst. 3: 

Ustanovení doporučujeme vypustit pro jeho nadbytečnost, neboť 
jde o pouhou deklaraci, ještě k tomu založenou na 
nenormativním odkazu. Zákon o ochraně osobních údajů se pro 
tyto účely použije sám o sobě. Nadbytečné je i stávající 
ustanovení § 21 odst. 2. 

 Akceptováno. 

Obdobná úprava byla vypuštěna i z dalších ustanovení (§ 10a odst. 3 
a 21a odst. 2). 

 6.27 K čl. I bodu 64 – k § 16 odst. 1: 

Vzhledem k tomu, že „pohřbívání“ zmíněné nově ve druhé větě § 
16 odst. 1 náleží pravděpodobně do samostatné působnosti obce 
(vyplývá to jednak z § 8 obecního zřízení a jednak z okolnosti, že 
do přenesené působnosti obecního úřadu se v § 5 odst. 1 a 2 
zákona o pohřebnictví tato agenda svěřuje jen ve specifickém 
případě; kromě toho se v § 16 odst. 1 provozování veřejného 
pohřebiště svěřuje do samostatné působnosti obce, přičemž podle 
§ 18 odst. 1 je pohřbívání lidských ostatků jednou z činností, 
které tvoří obsah pojmu provozování veřejného pohřebiště), je 
třeba v zákoně o pohřebnictví stanovit náležitosti veřejnoprávní 
smlouvy; je to i v souladu s tím, že důvodová zpráva k tomuto 
bodu uvádí, že je to právě zvláštní zákon (v tomto případě tedy 
zákon o pohřebnictví), který má určit náležitosti příslušné 
veřejnoprávní smlouvy. 

 Vysvětleno. 

 6.28 K čl. I bodu 65 – k § 16 odst. 2: 

Vzhledem k tomu, že § 16 odst. 2 je přechodným ustanovením, 
doporučujeme do něj nezasahovat (předposlední věta je navíc 
aplikovatelná, protože desetiletá lhůta tam stanovená má určený 
počátek, nikoliv konec). Doporučujeme proto, pokud je nutné 
nově upravit některé záležitosti vyplývající z § 16 odst. 2, 
zformulovat srozumitelné specifické přechodné ustanovení, 

 Akceptováno. 

Úprava přechodného ustanovení byla bez náhrady vypuštěna. 
Skutečně jde (celkem kuriózně) o přechodné ustanovení vtělené 
uprostřed právní úpravy. Upravovat přechodná ustanovení je vysoce 
nežádoucí. 
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zařadit je mezi ostatní přechodná ustanovení do čl. II a § 16 odst. 
2 popřípadě zrušit. 

 6.29 K čl. I bodu 95 – k § 24 odst. 5: 

 Jestliže je v navrhované poslední větě § 24 odst. 5 
navrhováno speciální řešení nakládání s opuštěnými věcmi ze 
zrušeného pohřebiště, domníváme se, že je vlastně nadbytečné - 
v předchozí větě citovaného ustanovení i v § 20 písm. g) - 
hovořit o tom, že s věcmi bude naloženo jako s opuštěnými, když 
je tato vazba na obecnou úpravu v občanském zákoníku 
nahrazována úpravou speciální. 

 Akceptováno. 

Věta bude vypuštěna, daná problematika se bude plně řídit 
občanským zákoníkem. 

 6.30 K čl. I bodu 98 – k § 25: 

Domníváme se, že odkaz na § 114 odst. 1 občanského zákoníku 
použitý v odst. 5 je v tomto případě nevhodný. Toto ustanovení 
upravuje, kdo může rozhodnout, jaký má mít zemřelý pohřeb, 
nemůže však sloužit k řešení sporu mezi dědici. 

Dáváme na zvážení vhodnost řešení navrženého v poslední větě 
odst. 7, neboť by ukládalo provozovateli pohřebiště povinnost 
prodloužit nájemní smlouvu nájemci, který neplní své povinnosti 
nebo mu dluží nájemné. Současná ustanovení odst. 8 písm. a) a 
b) totiž nejsou do nové úpravy přebírána. 

 Vysvětleno. 

 6.31 K čl. I bodu 106 – k § 28a odst. 4 písm. b): 

 Není nám jasné, jak je možné změnit lidské pozůstatky v 
lidské ostatky jinak než pohřbením, jak se zdá vyplývat z vazby 
definic v § 2 písm. c) a d). Doporučujeme tuto záležitost vyjasnit, 
zvlášť s ohledem na to, že se jedná o skutkovou podstatu 
správního deliktu. 

 Vysvětleno. 

 6.32 K § 2 konceptu vyhlášky, kterou se stanoví obsah a 
rozsah specializované odborné přípravy k provádění 

 Akceptováno jinak. 

Zmocnění obsažené v § 10 odst. 3 bylo rozšířeno o zmocnění ke 
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balzamace a konzervace: 

 Podle § 10 odst. 3 zákona o pohřebnictví stanoví 
prováděcí právní předpis obsah a rozsah specializované odborné 
přípravy. Domníváme se, že toto zmocnění je překročeno v 
ustanovení § 2 návrhu vyhlášky, které obsahuje náležitosti 
dokladu o úspěšném absolvování specializované odborné 
přípravy. Doklad bývá obecně institutem nahrazujícím správní 
rozhodnutí (zde rozhodnutí o úspěšném absolvování přípravy) a 
jeho náležitosti by proto měly být stanoveny zákonem. 
Požadujeme proto náležitosti dokladu přesunout do zákona. Jsme 
si vědomi, že tato úprava vychází ze stávající právní úpravy v § 4 
vyhlášky č. 379/2001 Sb., nicméně novelizace zákona o 
pohřebnictví a předmětné vyhlášky je příležitostí k napravení 
tohoto nežádoucího stavu. 

stanovení náležitostí daného dokladu. 

 6.33 K čl. I bodu 7: 

Doporučujeme slova „za odstavec 4 vkládá nový“ nahradit 
slovem „doplňuje“ – viz čl. 58 odst. 4 písm. a) Legislativních 
pravidel vlády. 

 Akceptováno. 

 6.34 K čl. I bodu 11: 

Doporučujeme s ohledem na čl. 58 odst. 5 větu za středníkem 
Legislativních pravidel vlády slovo „písmeno“ nahradit slovem 
„text“ a slovo „písmenem“ nahradit slovem „textem“. 

 Akceptováno jinak. 

Novelizační bod je přeformulován na „V § 4 odst. 1 písmeno f) zní: 
„...“. „. 

 6.35 K čl. V bodu 1 – k § 82 odst. 1 zákona č. 3712/2011 Sb.: 

Formulaci, jejíž vložení je navrhováno, doporučujeme upravit, 
aby z mluvnického hlediska odpovídala textu, do nějž je 
zařazována. 

 Akceptováno. 

 6.36 K čl. VIII bodu 1 – k § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 
229/1991 Sb.:  

 Akceptováno. 
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Upozorňujeme, že bude potřeba větších změn novelizovaného 
ustanovení, aby do něj bylo možné navrhovaná slova stylisticky 
vhodně zapracovat. 

7 Ministerstvo 
spravedlnosti 

7.37 K čl. I bodu 2 [§ 2 písm. k)]  

Upozorňujeme, že v důsledku rekodifikace soukromého práva je 
nadbytečné nadále explicitně uvádět v předmětném ustanovení za 
identifikační údaje jméno i příjmení, jelikož podle § 77 odst. 1 
občanského zákoníku je jménem člověka jeho osobní jméno a 
příjmení. S ohledem na tuto skutečnost doporučujeme slovo 
„příjmení,“ z předmětného ustanovení bez náhrady vypustit.  

Obdobným způsobem doporučujeme upravit i dikci dalších 
ustanovení, v nichž se obrat „jméno a příjmení“, resp. „jméno, 
příjmení“ vyskytuje [např. § 2 písm. n); § 5a odst. 1 písm. a); §5a 
odst. 2 písm. b); § 7 odst. 1 písm. j); etc]. 

 Akceptováno. 

Příjmení z textu návrhu odstraněno, ponecháno pouze u zemřelých 
osob, protože se nejedná o člověka ve smyslu Občanského zákoníku. 

 7.38 K čl. I bodu 20 [§ 7a písm. f)] 

Konstatujeme, že z návrhu není zřejmý účel lhůty k předání urny, 
pakliže podle § 7 odst. 1 písm. i) platí, že lze zpopelněné lidské 
ostatky uložit do společného hrobu teprve tehdy, „pokud do 12 
měsíců ode dne výzvy provozovatele pohřební služby k převzetí 
tato osoba urnu nepřevezme“. S ohledem na právě uvedenou 
zákonnou lhůtu doporučujeme nahradit stávající dikci § 7a písm. 
f) následovně: „způsob výzvy a převzetí urny fyzickou nebo 
právnickou osobou, která sjednala pohřbení, nebo jí pověřenou 
osobou“. 

 Vysvětleno. 

 7.39 K čl. I bodu 58 [§ 15 odst. 1 písm. h)] 

Obdobně jako u předchozí připomínky konstatujeme, že není 
zřejmé, z jakého důvodu má být v řádu krematoria stanovena 
lhůta k předání urny, pakliže § 14 odst. 2 písm. h) obsahuje 
zákonnou lhůtu v délce 12 měsíců. Doporučujeme proto upravit 

 Vysvětleno. 
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textaci ustanovení způsobem uvedeným v připomínce č. 4. 

 7.40 K čl. I bodu 59 [§ 15 odst. 2] 

Upozorňujeme, že s ohledem na změnu jednotlivých písmen je 
třeba upravit taktéž návětí tohoto odstavce, tj. rozšířit jeho 
hypotézu o evidenci „jiných lidských pozůstatků“. 

 Vysvětleno. 

 7.41 K čl. I bodu 89 (§ 22 odst. 5) 

Nově zaváděný pojem „osoba blízká k exhumovaným lidským 
pozůstatkům“ nepovažujeme z věcného hlediska za vhodný, 
jelikož § 114 odst. 1 občanského zákoníku nehovoří o osobách 
blízkých k exhumovaným lidským pozůstatkům, nýbrž o osobách 
oprávněných rozhodnout  

o způsobu pohřbu zemřelého. S ohledem na tuto skutečnost 
doporučujeme nahradit slova „souhlas osoby blízké k 
exhumovaným lidským ostatkům“ slovy „osoby oprávněné 
rozhodnout“. 

 Vysvětleno. 

 7.42 K čl. I bodu 102 (§ 26 odst. 1) 

Upozorňujeme, že z návětí § 26 odst. 1 není patrné, že toto 
ustanovení zakládá toliko odpovědnost fyzické osoby za 
přestupek. Pro předejití případným aplikačním potížím proto 
doporučujeme v návětí § 26 odst. 1 nahradit slova „ten, kdo“ 
slovy „fyzická osoba, která“. 

 Vysvětleno. 

 7.43 K důvodové zprávě  

K části A.5 

Upozorňujeme, že Úmluva o ochraně lidských práv a základních 
svobod není součástí práva Evropské unie, nýbrž dokumentem 
Rady Evropy. Doporučujeme proto pasáže týkající  

 Vysvětleno. 
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se judikatury Evropského soudu pro lidská práva přesunout do 
části A.6, jež pojednává  

o slučitelnosti návrhu zákona s mezinárodněprávními závazky. 

Dále upozorňujeme, že se předložená úprava nedotýká pouze čl. 
8 Úmluvy, nýbrž také čl. 6 a 7 (právo na spravedlivý proces, 
resp. uložení trestu pouze na základě zákona). Doporučujeme 
proto taktéž zhodnotit souladnost předloženého návrhu s právě 
uvedenými článku Úmluvy. 

8 Ministerstvo 
financí 

8.44 1. K předkládací zprávě - V předkládací zprávě se 
nehovoří o dopadech na KÚ; dopady do přenesené působnosti v 
rozsahu 30 mil. Kč ročně jsou spojeny jen s obcemi. Pozn.: 
Dopady na obce jsou zmatečné i jinde v materiálu: na str. 5 DZ = 
27 mil. Kč; str. 17 DZ = 26 mil. Kč, str. 45 RIA = 26,25 mil. Kč. 

 Akceptováno 

 8.45 2. K čl. I - k bodům 5 a 17 – v navrhovaném § 3 odst. 3 a 
§ 5 odst. 2 dáváme ke zvážení, zda místo spojení „krajský úřad“, 
resp. „obecní úřad“ nepoužívat slova „kraj“, resp. „obec“. Platí to 
zejména pro § 5 odst. 2, kde by mělo být řečeno „obcí v 
přenesené působnosti“. 

 Akceptováno 

 8.46 3. K čl. I - bod 17 - V § 5 odst. 1 a odst. 3 se pracuje s 
pojmem „slušné pohřbení“, obce jsou povinny je zajistit ve 
stanovených případech a také na něj vynaložit náklady, ale ve 
vymezení pojmů v § 2 pojem „slušné pohřbení“ chybí. Současně 
poukazujeme na terminologii NOZ, kde je v § 114 odst. 2 výraz 
„…pohřben alespoň slušným způsobem“. Navrhujeme zařadit 
výklad pojmu do § 2 tak, aby byl v souladu s NOZ, tj. „pohřbení 
slušným způsobem“. Odůvodnění: Používání terminologie podle 
NOZ MMR opakovaně upřednostňuje. Preferujeme termíny z 
NOZ. 

 Akceptováno jinak. 

Vzhledem k tomu, že slovní spojení „slušné pohřbení“ se v návrhu 
vyskytuje pouze dvakrát, nepovažujeme za vhodné definovat pojem 
v § 2. Úprava byla provedena v § 5 odst. 1 a 5. 

 8.47 4. K čl. I - bod 19 - Doporučujeme ponechat, tj. zahrnout 
do nového § 7 část ustanovení ze stávajícího § 7 písm. d), a to 

 Vysvětleno. 

Důležité povinnosti by neměly být bez dozoru. Žádný současný 
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„převzít lidské pozůstatky bez zbytečného odkladu po výzvě 
lékaře nebo Policie České republiky,“ Odůvodnění: Tato důležitá 
povinnost, převzetí lidských pozůstatků, bude v zákoně chybět; 
tím může dojít k nežádoucí změně, kdy namísto dosud 
ojedinělých případů nepřevzetí lidských pozůstatků bude 
docházet k podstatnému nárůstu případů nepřevzetí lidských 
pozůstatků. 

orgán dohledu se tím nechce zabývat. 

 8.48 K čl. I - bod 19 - Doporučujeme zvážit uvedení nadpisu na 
§ 6 nikoliv jako skupinového, nýbrž pouze jako nadpisu § 6 a 
vložení nadpisu § 7 "Práva a povinnosti provozovatele pohřební 
služby". 

8.49 Dále navrhujeme v § 7 odst. 3 za slovo "služby" vložit slova 
"v souvislosti s výkonem živnosti". 

 Akceptováno. 

 

 

Vysvětleno. 
Není zřejmý smysl dané úpravy, není zřejmě zcela účelná. 

 8.50 K čl. I – bod 20 - Důvodová zpráva k § 7a písm. b) 
nevysvětluje dostatečně smysl a důvody předkládané úpravy. K 
tomu se ještě podle § 26 odst. 1 písm. g) navrhovaného zákona 
může vypravitel dopustit přestupku, pokud poruší toto 
ustanovení. Ustanovení vyvolává dojem, že by vypravitel pohřbu 
měl snad zajišťovat pořádek v místnosti pro úpravu pozůstalých. 
Navrhujeme v důvodové zprávě doplnit vymezení, za jakých 
okolností a v jakém rozsahu má vypravitel zajišťovat pořádek v 
místnosti pro úpravu pozůstalých. 

 Akceptováno. 

Slovo „pořádkem“ v § 7a písm. a) bylo nahrazeno slovem 
„chováním“. 

 8.51  K čl. I – bod 20 - Navrhujeme upravit slovosled návětí 
následovně "V řádu pro provozování pohřební služby 
provozovatel podrobně upraví zejména". 

 Akceptováno. 

 8.52  K čl. I – bod 23 - Do § 8 odst. 3 doplnit slova „jiné 
lidské pozůstatky“. Odůvodnění: Z nadpisu § 8 vyplývá, že 
přeprava se týká lidských pozůstatků, jiných lidských pozůstatků 
a lidských ostatků; „jiné lidské pozůstatky“ zřejmě omylem 
nebyly uvedeny. 

 Akceptováno. 
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 8.53 K čl. I – bod 24 - Do § 8 odst. 4 doplnit slova „jiné 
lidské pozůstatky“. Odůvodnění: Z nadpisu § 8 vyplývá, že 
přeprava se týká lidských pozůstatků, jiných lidských pozůstatků 
a lidských ostatků; „jiné lidské pozůstatky“ zřejmě omylem 
nebyly uvedeny. 

 Akceptováno. 

 8.54  K čl. I – bod 36 - Do § 10a odst. 2 písm. c) a písm. d) 
doplnit slova „jiné lidské pozůstatky“. Odůvodnění: V § 11 je 
doplnění slov „jiné lidské pozůstatky“ již provedeno, 
předpokládáme, že zde doplnění omylem vypadlo. 

 Akceptováno. 

 8.55 K čl. I – bod 69 - V § 18 odst. 5 nahradit slova „podle § 
19 písm. j)“ slovy „podle § 19 odst. 2 písm. j)“. Odůvodnění: 
Domníváme se, že slova „odst. 2“ omylem vypadla. 

 Vysvětleno. 

Navrhované doplnění § 18 o odstavec 5 bylo z návrhu vypuštěno. 

 8.56 K čl. I – bod 69 - Doporučujeme slovo "provádění" 
vypustit a slova "výkopových prací souvisejících" nahradit slovy 
"Výkopové práce související" a slova "může provádět" nahradit 
slovem "provádí". 

 Vysvětleno. 

Navrhované doplnění § 18 o odstavec 5 bylo z návrhu vypuštěno. 

 8.57 K čl. I – novelizační bod 73 - § 19 odst. 2 písm. g) návrhu 
- Podle odůvodnění novelizačního bodu 73 má navrhovaná 
změna (doplnění) ust. § 19 odst. 2 písm. g) reagovat na návrh 
poslanců Jitky Chalánkové, Miroslava Kalouska a dalších na 
vydání zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o 
pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a 
jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů, (sněmovní tisk č. 707) a to jeho částečnou akceptací 
tím, že navrhované ust. § 19 odst. 2 písm. g) zmocňuje 
provozovatele veřejného pohřebiště omezit v řádu pohřebiště 
práva nájemce hrobového místa, který je zároveň vlastníkem 
hrobového zařízení, stanovením povinností nájemce mimo jiné i 
při odstranění hrobového zařízení. Obáváme se, že  

a) navrhované řešení nebude ze strany poslanců – předkladatelů 

 Akceptováno. 
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sněmovního tisku č. 707 shledáno jako dostačující (návrh totiž 
nijak jednotně neusměrňuje provozovatele pohřebiště ohledně 
podmínek odstranění hrobového zařízení, tedy že např. s 
výjimkou nahrazení novým zařízením nesmí být odstraněno 
dříve, než uplyne doba nájmu hrobového místa nebo alespoň tlecí 
doba od posledního pohřbení) a že by proto mohlo být do návrhu 
zasahováno pozměňovacími návrhy poslanců s možným rizikem 
narušení systémovosti návrhu; 

b) svěření možnosti omezujícího zásahu do dispozičního 
oprávnění vlastníka hrobového zařízení řádu pohřebiště jakožto 
podzákonnému předpisu, aniž by přitom zákon o pohřebnictví 
pro tento možný zásah stanovoval meze s tím, že je toto omezení 
vlastníka hrobového zařízení ve veřejném zájmu a za náhradu, 
může kolidovat s ústavní ochranou základního práva vlastnit 
majetek (viz čl. 4 a čl. 11 Listiny základních práv a svobod). 

 8.58 K čl. I – bod 80 - 1. K § 20 písm. g) bodu 4 - V druhé 
polovině textu, který začíná slovy „ není-li provozovatelem 
veřejného pohřebiště, odevzdat obci …“ chybí uvedení, co má 
být provozovatelem obci odevzdáno. Text se tak stává 
nesrozumitelným. 

 Akceptováno. 

Text byl doplněn. 

 8.59 K čl. I – bod 81 - Do § 20 nového písm. h) doplnit za slova 
„pohřbení lidských pozůstatků nebo“ slova „jiných lidských 
pozůstatků nebo“. Odůvodnění: Domníváme se, že text omylem 
vypadl. 

 Akceptováno. 

 8.60 K čl. I – bod 95- Návrh (§ 24 odst. 5) upravuje 
problematiku věcí opuštěných, pokud jde o hrobky, hrobová 
místa, příslušenství hrobů atd. Řeší přitom uvedenou 
problematiku odchylně od úpravy v občanském zákoníku (dále 
jen „ObčZ“), konkrétně zejména v § 1045 odst. 2 a § 1050. Podle 
našeho názoru se důvodová zpráva dostatečně nezabývá jak 
zdůvodněním odchylné úpravy, tak jejím vztahem k úpravě 
obsažené v ObčZ.  Bližší zdůvodnění a rozbor by podle našeho 

 Akceptováno 
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názoru zasluhovala především úprava, která počítá s tím, že 
opuštěné hrobky (které jsou věcí nemovitou) připadnou po 
uplynutí  2 let do vlastnictví provozovatele pohřebiště (kterým 
může být obec, registrovaná církev či náboženská společnost). 
Jestliže lze z § 1045  odst. 1 ObčZ dovozovat, že zákonodárce v 
případě opuštěných movitých  věcí počítal s tím, že zákon  může 
otázku vlastnictví věci, která nikomu nepatří (tj. věci, ke které 
vlastník nevykonává vlastnictví právo - viz § 1050 odst. 1 Občz), 
upravit jinak (viz dikce "Věc, která nikomu nepatří, si každý 
může přivlastnit, nebrání-li tomu zákon ..."), ustanovení § 1045 
odst. 2 s ničím takovým nepočítá a jednoznačně stanoví, že 
opuštěná nemovitá věc připadá do vlastnictví státu. V tomto 
směru je návrh v rozporu s ObčZ. 

 8.61 K čl. I – bod 97 - Ponechat stávající znění § 25 odst. 4. 
Odůvodnění: Přístup k hrobovému místu by měl komplexně 
zajišťovat provozovatel veřejného pohřebiště. 

 Vysvětleno.  

Při počtu v průměru 2 000 hrobových míst na jeden hřbitov je to v 
praxi neaplikovatelné. 

 8.62 K čl. I – bod 102 - V § 26 písm. g) vypustit slova „odst. 1“. 
Odůvodnění: V § 7a neexistuje odst. 1, pouze uvádí malá 
písmena abecedy; zřejmě se jedná o „§ 7a písm. b)“. Je třeba 
opravit v souladu s novelou zákona. 

 Akceptováno 

 

 8.63 K čl. I – bod 106:  

Obecně k § 28a - Navrhujeme v rámci chronologického členění 
zařadit přestupky právnických osob nebo podnikajících osob za 
přestupky fyzických osob stanovené v § 26, buď místo 
stávajícího § 27, který se ruší, nebo jako nový § 26a. 
Odůvodnění: Ustanovení o přestupcích by měla být řazena 
systematicky za sebou a neměla by mít mezi sebou jiná 
ustanovení.  

8.64 V § 28a odst. 1 písm. e) vypustit slova „odst. 1“. 
Odůvodnění: V závěru textu písm. e) je odvolávka na § 7a odst. 

  

Akceptováno. 
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1; odst. 1 v § 7a neexistuje; zřejmě se má jednat jen o „§ 7a“. Je 
třeba opravit v souladu s novelou zákona. 

8.65 V § 28a odst. 3 písm. c) navrhujeme vypustit slovo „pouze“. 
Odůvodnění: V tomto kontextu nemá opodstatnění. Má význam 
v § 7 odst. 1 písm. f), kde se stanovují přesné podmínky pro 
ukládání lidských pozůstatků, ale tady je nadbytečné. 

Akceptováno. 

Nově se jedná o odkaz na § 7 odst. 1 písm. b). 

 

 

Akceptováno. 

 

 8.66 K čl. I – bod 107 - Doporučujeme upravit dikci § 31 takto: 
"Ministerstvo pro místní rozvoj vydá vyhlášku k provedení § 5 
odst. 3 a § 10 odst. 3.", příp. zmocnění přesunout přímo do 
uvedených ustanovení § 5 odst. 3 a § 10 odst. 3 při současné 
úpravě textu (slova "prováděcí předpis stanoví" by byla 
nahrazena slovy "ministerstvo stanoví vyhláškou") a vypuštění § 
31. 

 Akceptováno. 

Zmocnění upraveno v § 31. 

 8.67 K důvodové zprávě, části A. Obecná část - bod 1 odst. 3 - 
Slovo „přechodných“ má být zřejmě správně „přechodným“. 

 Akceptováno. 

 8.68 K důvodové zprávě, části B Zvláštní část – k 
novelizačnímu bodu 2 (§2) písm. j) druhý odstavec druhý 
řádek - Text „se dotýká na prvním výrobců rakví“ má být 
správně „se dotýká na prvním místě výrobců rakví“. 

 Akceptováno 

 8.69 K důvodové zprávě, části B Zvláštní část – k 
novelizačnímu bodu 4 (§3 odst. 2) - Ve druhé větě je nadbytečně 
2x uvedeno zájmeno „se“. 

 Akceptováno 

 8.70 K důvodové zprávě, části B Zvláštní část – k 
novelizačnímu bodu 9 (§4 odst. 1 písm. b) - Výraz „zemřelý za 
svého nesouhlasil“ má být správně „zemřelý za svého života 
nesouhlasil“. 

 Akceptováno 
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 8.71 K důvodové zprávě, části B Zvláštní část – k 
novelizačnímu bodu 17 (§5) odst. 3 - v posledním odstavci textu 
výraz „Obce přitom být“ má správně znít „Obce přitom musí 
být“. 

 Akceptováno 

 8.72 K důvodové zprávě, části B Zvláštní část – k 
novelizačnímu bodu 19 - § 7 odst. 1 písm b) - V první větě 
výraz „zveřejnit v místě obvyklém“ má být správně „zveřejnit 
způsobem v místě obvyklém“. 

 Vysvětleno. 

 8.73 K důvodové zprávě, části B Zvláštní část – k 
novelizačnímu bodu 20 (nový § 7a) - Důvodová zpráva k § 7a 
písm. b) nevysvětluje dostatečně smysl a důvody předkládané 
úpravy. K tomu se ještě podle § 26 odst. 1 písm. g) 
navrhovaného zákona může vypravitel dopustit přestupku, pokud 
poruší toto ustanovení. Ustanovení vyvolává dojem, že by 
vypravitel pohřbu měl snad zajišťovat pořádek v místnosti pro 
úpravu pozůstalých. Navrhujeme v důvodové zprávě doplnit 
vymezení, za jakých okolností a v jakém rozsahu má vypravitel 
zajišťovat pořádek v místnosti pro úpravu pozůstalých. 

 Akceptováno 

 8.74 K důvodové zprávě, části B Zvláštní část – k 
novelizačnímu bodu 25 (§ 9 odst. 1) - Doplnit do textu právní 
předpis, na základě kterého by měl být registr všech pohřebních 
vozidel, který by spravovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, 
zřízen. 

 Vysvětleno. 

Nebude řešeno právní úpravou. Seznam vozidel způsobilých svým 
vybavením pro výkon živnosti pohřební služby spolu s informací, 
která pohřební služba je využívá pro svoji činnost, MMR na základě 
informací dodaných od KHS zveřejní na webu MMR. 

 8.75 K důvodové zprávě, části B Zvláštní část – k 
novelizačnímu bodu 61 (§ 15 odst. 2 písm. e) až f)) - V první 
větě výraz „v chladicího a mrazicím zařízení“ má správně znít „v 
chladicím a mrazicím zařízení“. 

 Akceptováno 

 8.76 K důvodové zprávě, části B Zvláštní část – k 
novelizačnímu bodu 96 (§ 25 odst. 1) - Nelze akceptovat 
tvrzení, uvedené k tomuto bodu v důvodové zprávě, že se jedná o 

 Vysvětleno. 

Zákon pohřebnictví učinil finální krok k překonání názorů o 
veřejnoprávní povaze vztahu provozovatele pohřebiště a nájemce a 
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ryze soukromoprávní vztah (rovnocenných) smluvních stran. Je 
zřejmé, že v daném právním vztahu má provozovatel veřejného 
pohřebiště (pronajímatel) silnější postavení vůči pozůstalým 
(nájemcům). Je proto zřejmé, že takovýto smluvní (i když 
soukromoprávní) vztah vyžaduje větší ochranu spotřebitele. 

Poskytuje-li provozovatel pohřebiště kromě nájmu i služby, 
spojené s nájmem, musí být zcela zřejmé, jaká je výše nájemného 
a jaká je cena těchto služeb. Upozorňujeme, že nájemné 
nepodléhá DPH, ale cena služeb spojených s nájmem hrobových 
míst podléhá snížené sazbě DPH podle zákona č. 235/2004 Sb. Je 
proto nezbytné, aby výše nájemného a cena služeb byly ve 
smlouvě uvedeny, a to odděleně včetně specifikovaných 
určených podmínek. 

zařadil s konečnou platností tento vztah zpět do práva soukromého, 
kam historicky vždy patřil. S tímto posunem pak dále souvisí otázka, 
jaké je postavení nájemce a provozovatele v rámci daného vztahu, 
tedy zda je vztah provozovatele a nájemce vztahem v zásadě rovných 
subjektů, či zda je vztahem spotřebitelským (tedy vztahem, v němž je 
třeba jednu stranu považovat za slabší). Daná otázka nebyla dosud 
odpovídajícím způsobem zodpovězena právní teorií, ustálená 
judikatura absentuje. Podle našeho názoru, těžiště spočívá v 
soukromoprávní oblasti, kterou veřejnoprávní úprava doplňuje, 
zejména podrobením stanovených povinností správnímu dozoru. 

 8.77 K části sedmé, čl. VIII, § 11 odst. 1 písm. b) (novelizační 
bod 1) - Jestliže se navrhuje nahradit slovo rodu mužského 
„hřbitov“ slovem rodu středního (pohřebiště), pak je třeba také 
nahradit stávající slovo „zřízen“ slovem „zřízeno“. 

 Akceptováno 

 8.78 Ke Zprávě RIA – bodu 1.2.3 (první odrážka, str. 14) - V 
textu „Z hlediska práv truchlících pozůstalých, kteří jsou během 
sjednávání pohřební …“ je třeba slovo „pohřební“ nahradit 
slovem „pohřbení“. 

 Akceptováno 

 8.79 Ke Zprávě RIA – bodu 1.2.4.2 Státní dozor v 
pohřebnictví (str. 22) - první odstavec - Ve výrazu 
„Ministerstvo pro místní“ chybí slovo „rozvoj“. 

 Akceptováno 

 8.80 Ke Zprávě RIA – bodu 1.3 Popis existujícího právního 
stavu v dané oblasti (str. 27) - V prvním odstavci - Věta „Vše 
se hradí u pozůstalosti“ má zřejmě znít: „Vše se hradí z 
pozůstalosti“ – upravit. 

 Akceptováno 

 8.81 K vyhlášce o stanovení rozsahu položkového vyúčtování 
ceny pohřbení - § 1 písm. a) bod 12 - Doplnit i možnost uložení 

 Akceptováno. 
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urny do společného hrobu (§ 7 odst. 1 písm. i), § 14 odst. 2 písm. 
h). 

 8.82 K vyhlášce o stanovení rozsahu položkového vyúčtování 
ceny pohřbení: 

8.83 K § 1- Doporučujeme nadpis naformátovat na tučné písmo. 

8.84 K § 2 - Jednotlivé odstavce je třeba označit arabským číslem 
a místo současného numerického číslování zvolit malá písmena s 
kulatou závorkou.  

8.85 K § 2 písm. b) - Navrhujeme vypustit dvojtečku na konci 
úvodní věty, za slovo účtu vložit spojku „a“ za slovo „známo“ 
doplnit tečku.  

8.86 K § 2 písm. c) - Navrhujeme za slovy „zajištění pohřbení“ a 
„soudu“ doplnit čárku, za slovy „o pohřbení“ spojku „a“ a za 
slovo „zemřelého“ tečku.  

8.87 K § 2 písm. e) - Navrhujeme text „(ů)“ vypustit. 

 Akceptováno. 

 

Akceptováno. 

Akceptováno. 

 

Akceptováno. 

 

Akceptováno. 

 

Akceptováno. 

 8.88 K vyhlášce, kterou se stanoví obsah a rozsah 
specializované odborné přípravy k provádění balzamace a 
konzervace: 

K § 1 písm. d) - Navrhujeme přeformulovat závěrečnou část 
ustanovení "kdy došlo/nedošlo k jejich pitvě", tak aby text 
neobsahoval lomítko. 

8.89 K § 3 - Navrhujeme slova "ze dne 17. října 2001" vypustit a 
za slovo "krematoria" vložit čárku. 

  

 

Akceptováno. 

 

Akceptováno. 

 8.90 Obecně - Upozorňujeme na časté užívání dlouhých souvětí, 
která přispívají k nižší míře jednoznačnosti a srozumitelnosti 
jednotlivých ustanovení. Jedná se zejména o ustanovení § 2 písm. 
a), § 4 odst. 4, § 5 odst. 1, § 6 odst. 1, § 9 odst. 1, § 17 odst. 1. V 

 Akceptováno. 

Tam, kde je to možné či vhodné, byl text rozčleněn na kratší věty. 
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této souvislosti doporučujeme vyhnout se tam, kde je to možné, 
členění vět pomocí středníků a volit raději kratší samostatné věty. 

8.91 Dále doporučujeme dát terminologii do souladu s novým 
občanským zákoníkem. 

8.92 Kromě toho upozorňujeme, že návrh nerespektuje, a to ani v 
nově doplňovaných ustanoveních čl. 39 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády, podle kterého by v jednom paragrafu nemělo být 
více než 6 odstavců. 

 

 

Akceptováno. 

 

Vysvětleno. 

Podle citovaného ustanovení Legislativních pravidel vlády by 
ustanovení paragrafu nemělo mít „zpravidla“ více než 6 odstavců. 
V návrhu se v některých případech vyskytují ustanovení o více 
odstavcích, je to však v daných případech v zájmu přehlednosti 
právního předpisu. 

 8.93 K vymezení pojmů - Doporučujeme do vymezení 
základních pojmů zahrnout i pojmy "nezetlete lidské ostatky" a 
"nešetrné chování k citům". 

Dále nedošlo k vymezení pojmu "slušný pohřeb", jak uvádí 
důvodová zpráva k § 5 odst. 1 (viz připomínka výše). 

 

 

 

 

 

8.94 V textu zákona se opakovaně odkazuje na konkrétní 
ustanovení § 114 odst. 1 občanského zákoníku. Doporučujeme 
zvážit, zda by nebylo vhodnější uvést tento odkaz na úpravu v 
občanském zákoníku obecněji z důvodu případných budoucích 

 Vysvětleno. 

Vymezení pojmů v § 2 již nyní obsahuje 15 pojmů, počet se zvýšil o 
třetinu. Zákon není učebnice, definice tam patří jen pro zásadní 
pojmy. Ne vše lze také vymezit v normě, a to jednou větou. 
Například pojmy hrob a hrobka jsou nepřímo vymezeny v §17 odst. 
1 třetí větou, ze které jasně vyplývá, že jde o stavbu podle stavebního 
zákona na pozemku, který je k takovému způsobu pohřbívání vhodný 
(což doloží hydrogeologický průzkum). Pojem exhumace je nepřímo 
vymezen v § 22 odst. 5, z jehož poslední věty jasně vyplývá, že se 
exhumací myslí nezvratné vyzdvižení lidských ostatků nebo uren s 
lidskými ostatky z hrobového místa na pohřebišti a jejich přenos na 
jiné hrobové místo (např. do kostnice) nebo na jiné pohřebiště. 

 

Vysvětleno. 
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novelizací tohoto zákoníku. 

 8.95 K návrhu jako celku - Vzhledem k rozsahu navrhovaných 
změn (v zákoně o rozsahu 32 paragrafů se provádí více než sto 
změn, přičemž změnami nedotčena zůstala v podstatě jen 
přechodná a závěrečná ustanovení) důrazně doporučujeme, aby 
předkladatel přistoupil ke zpracování nového zákona a dále ke 
zpracování tzv. doprovodného zákona (tj. zákona, kterým se 
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 
pohřebnictví). Toto řešení by vedlo ke zpřehlednění celé právní 
úpravy. 

 Vysvětleno. 

Situaci, kdy obecně využít novelu zákona, a kdy cíl změn zákona 
překračuje meze novely a mělo by se jít zcela novým zákonem, 
neřeší konkrétně Legislativní pravidla. Lze to však z některých 
článků pravidel dovodit. Z části druhé Legislativních pravidel lze 
dovodit, že novým zákonem by se měla řešit právní úprava, která je 
koncepčně zcela nová, nebo se v ní upravují vztahy doposud v 
českém právním řádu neupravené. To potom také předpokládá 
zpracování věcného záměru takovéhoto nového zákona před 
samotným zpracováním nového zákona.  

Novela ZoP nesplňuje ani jednu z předpokládaných podmínek pro 
zpracování věcného záměru nového zákona. Jedná se o novelu 
zákona, který se aplikuje 15 let v praxi a doposud s výjimkou menší 
novelizace (zákon č. 67/2006 Sb.) nebyl jako takový novelizován. 
Všechny ostatní novelizace byly totiž vyvolány změnou souvisejících 
zákonů, např. o válečných hrobech, o zdravotnických zařízeních 
nebo o reklamě.  

Současná novela je zaměřena především na sladění zákona s novým 
občanským zákoníkem, doplnění, resp. upřesnění konkrétních 
podmínek podnikání v oboru pohřebních služeb, balzamace a 
konzervace a při provozování pohřebišť, včetně stanovení sankčních 
ustanovení, to vše s cílem zajištění zvýšení kvality poskytovaných 
služeb a zvýšení ochrany spotřebitele a upřesnění působnosti obcí v 
pohřbívání (sociální pohřby), resp. provozování pohřebišť.  Dalším 
cílem novelizace je nová úprava odborné přípravy pro výkon živností 
v této oblasti a celá řada dalších úprav jednotlivých ustanovení, ve 
kterých se odráží zkušenosti z praktické aplikace ZoP. Legislativně 
formálním východiskem pro zpracování novely ZoP je samozřejmě 
začlenění úkolu novelizace ZoP do Plánu legislativních prací vlády 
na rok 2016. 
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9 Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

9.96 K bodu 2  

Upozorňujeme, že podle ustanovení § 77 odst. 1 občanského 
zákoníku se jménem člověka rozumí jeho osobní jméno a 
příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu 
podle zákona náležejí. Z výše uvedeného vyplývá, že je 
nadbytečné uvádět v ustanovení § 2 písm. k) a dalších slovo 
"příjmení".    

Dále doporučujeme na základě článku 42 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády odstranit na konci ustanovení § 2 písm. m) čárku 
před slovem "a". Podle výše uvedeného článku se v případě 
kumulativního výčtu mezi poslední dvě možnosti vloží slovo "a", 
před kterým se čárka nepíše. Podobně doporučujeme upravit také 
ustanovení § 4 odst. 1 písm. h), § 5a odst. 1  

písm. g), § 5a odst. 2 písm. g) a § 6 odst. 3 písm. b). 

 Částečně akceptováno. 

Příjmení z textu návrhu odstraněno, ponecháno pouze u zemřelých 
osob, protože se nejedná o člověka ve smyslu Občanského zákoníku. 

 9.97 K bodu 7  

Doporučujeme nahradit slovo "vkládá" slovem "doplňuje". 
Podobně doporučujeme upravit i novelizační bod č. 20 a 
novelizační bod č. 36. 

 Částečně akceptováno. 

 9.98 K bodu 15 

Z důvodu větší přehlednosti předloženého materiálu, 
doporučujeme rozdělit ustanovení § 4 odst. 4 na jednotlivé 
pododstavce. 

 Vysvětleno.  

 9.99 K bodu 19  

V § 7 odst. 1 písm. b) doporučujeme slovo "obvyklém" uvést ve 
tvaru "obvyklým" – slovo se vztahuje ke slovu "způsobem". 

9.100 Dále doporučujeme v § 7 odst. 1 písm. j) slovo "lidský" 

 Akceptováno. 
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uvést ve tvaru "lidských". 

 9.101 K bodu 102  

V § 26 odst. 1 písm. g) doporučujeme v textu vypustit slova 
"odst. 1". 

§ 7a není členěn na odstavce – má pouze písmena. 

 Akceptováno. 

 9.102 K bodu 106 

V § 28a odst. 1 písm. e) doporučujeme na konci textu vypustit 
slova "odst. 1".  

§ 7a není členěn na odstavce – má pouze písmena.  

9.103 Dále doporučujeme upravit ustanovení § 28a v souladu s 
čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel vlády. Podle výše 
uvedeného článku by v paragrafu zpravidla nemělo být obsaženo 
více jak 6 odstavců, jinak je třeba v zájmu přehlednosti dát 
přednost rozdělení právní úpravy téže věci na více paragrafů. 

 Částečně akceptováno. 

Členění na více paragrafů je v odůvodněných případech možné a 
zvolené řešení je pro dané ustanovení ideální. 

 9.104 K podpisové doložce 

Doporučujeme uvést podpisovou doložku ve znění uvedeném v 
příloze č. 1 Legislativních pravidel vlády, tedy doplnit na konec 
předpisu slovo "Ministryně:" 

 Vysvětleno. 

 9.105 K platnému znění zákona 

V § 26 odst. 3 zákona č. 256/2001 Sb. doporučujeme neuvádět 
odkaz na poznámku pod čarou 23), jelikož tato poznámka byla 
zrušena – bodem 103 návrhu zákona. 

 Akceptováno. 

10 
Ministerstvo 
zemědělství 

10.106 Doporučujeme v části první Čl. I bodě 2 nahradit v § 2 
písm. a) slovo „či“ slovem „nebo“. Také je třeba za slova „a poté 
zemřelo“ vložit čárku. 

 Akceptováno. 
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 10.107 Doporučujeme v části první Čl. I bodě 2 v § 2 definovat 
pojmy tak, že nejprve bude samotná definice a až poté její 
použití. 

 Akceptováno. 

 10.108 Považujeme za vhodné definovat osobu, která sjednala 
pohřbení. V textu je sjednání pohřbení používáno v 
protichůdných situacích a není zřejmé, zda se jedná o 
obchodního zástupce pohřební služby, provozovatele pohřební 
služby nebo osobu pozůstalou. S osobou, která sjednala pohřbení 
je navíc v textu použita i osoba zajišťující pohřbení, což činí text 
o to víc nepřehledným. 

 Akceptováno. 

 10.109 Doporučujeme v části první Čl. I bodě 19 § 7 odst. 1 
písm. j) slova „jiných lidských pozůstatků nebo a lidských 
ostatků provozovateli“ upravit tak, aby obsahovala pouze jednu 
spojku. 

 Akceptováno. 

 10.110 Doporučujeme v části první Čl. I bodě 102 a 106 v § 26 a 
28a upravit odst. 1 písm. a) a současně § 4 odst. 1 písm. a), aby 
nebylo možné jej vykládat tak, že u osoby, která nebyla v době 
úmrtí nakažena nebezpečnou nemocí, lze lidské pozůstatky nebo 
jiné lidské pozůstatky upravovat, konzervovat nebo balzamovat.  

 

 Vysvětleno. 

 10.111 V části první Čl. I bodě 25 je v § 9 odst. 1 uveden termín 
nezpopelněné lidské ostatky. S ohledem na definici lidských 
ostatků nelze tento termín použít. Lidské pozůstatky, které 
nebyly zpopelněny v krematoriu, mohou být pouze exhumovány 
z hrobu nebo hrobky. Je zde také uvedeno, že speciální pevné 
nebo výměnné nástavby nebo kontejnery umístěné v prostoru pro 
přepravu nákladu musí být schváleny. Není ovšem zcela patrné, 
kdo toto schválení uděluje. 

 Vysvětleno. 
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 10.112 Považujeme za vhodné doplnit jiné lidské pozůstatky i do 
ustanovení, kde doposud nejsou. Z tohoto důvodu doporučujeme 
překontrolovat celý text zákona s navrženými změnami. Jako 
příklad uvádíme § 3 odst. 1, § 3 odst. 2 věta druhá, § 4 odst. 1 
písm. a), b), c), e), g), § 5 odst. 4, § 7 odst. 2, § 8 odst. 1, 2, 3, § 9 
odst. 2, § 14 odst. 1, § 14 odst. 2 písm. d), § 20 písm. h), § 21 
písm. d), § 22 odst. 2, 4, 5, § 23 odst. 2, § 26 odst. 1 písm. b), § 
28a odst. 1 písm. b), c), § 28a odst. 5 písm. k), § 28 odst. 8. 

 Akceptováno. 

 10.113 Celý text zákona s navrženými změnami bude nutné také 
překontrolovat z hlediska používání pojmu lidských ostatků. U 
lidských ostatků je v řadě případů nutno specifikovat, zda se 
jedná o exhumované lidské ostatky nebo zpopelněné lidské 
pozůstatky. Např. v § 7 odst. 1 písm. j), § 8 odst. 4, § 14 odst. 2 
písm. e), f), h), § 15 odst. 1 písm. a), b), d), e), § 15 odst. 2 písm. 
a), d), f), § 19 odst. 2 písm. k), § 20 písm. k), h), § 21 odst. 1 
písm. c), § 28a odst. 1 písm. h), § 28a odst. 4 písm. a), § 28a 
odst. 5 písm. c), § 28a odst. 6. 

 Vysvětleno. 

 10.114 V platném znění zákona je také používán pojem „ostatky“ 
bez přívlastku lidské, doporučujeme sjednotit. Např. v § 7 odst. 1 
písm. j), § 14 odst. 2 písm. e), g), § 15 odst. 2, § 15 odst. 2 písm. 
d), f). 

 Vysvětleno. 

 10.115 Doporučujeme v souvislosti s § 19 odst. 2 písm. g) 
definovat rozsah omezení samostatného disponování s hrobovým 
zařízením, aby nedocházelo k zásahům do hrobového místa nebo 
k narušení lidských pozůstatků uložených v hrobě. 

 Vysvětleno. 

11 Ministr 
pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti a 
legislativu 

11.116 Závěrečná zpráva RIA obsahuje pouze formální 
informaci o plánovaném přezkumu navrhované regulace. 
Doporučujeme její zpřesnění o termíny přezkumu s ohledem na 
dílčí řešené problémy. Za účelné rovněž považujeme u některých 
témat (např. státní dozor) nastavení kvantifikovatelných 
indikátorů charakterizující cílový stav, tak aby bylo možné 

 Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNABYLS7HV)



29 
 

zhodnotit, zdali navrhovaná regulace dosáhla cílového stavu. 

12 ÚVČR - 
KOM 

11.117 K § 28a: 

Považujeme za pojmově nesprávné zavádět v případě 
právnických osob nebo podnikajících fyzických osob kategorii 
přestupků. S ohledem na doktrinární vymezení by se v 
souvislosti s podnikatelskou činností nemělo jednat o přestupky, 
ale o správní delikty. Ustanovení § 28a by tak mělo upravovat 
správní delikty právnických osob nebo podnikajících fyzických 
osob. 

 Vysvětleno. Návrh je v souladu s novou úpravou přestupků - 
zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

13 
Olomoucký 
kraj 

13.118 V navrhovaném § 5 odst. 2 je použita formulace „…je 
službou ve veřejném zájmu zajišťovanou obecním úřadem v 
přenesené působnosti.“ Ve spojení s výkonem přenesené 
působnosti jde o formulaci novou. Dosud byla používána v 
jiných zákonech formulace: „výkon působnosti obecních úřadů 
podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti“. Není 
zřejmé, zda tato nová formulace přináší do výkonu veřejné 
správy něco nového a jde o záměr. 

 Vysvětleno. 

 13.119 K § 5 odst. 5 a 7: Navrhované odst. 5 a 7 považujeme za 
nesprávně včleněné do ustanovení § 5, které má řešit pouze tzv. 
sociální pohřby. Doporučujeme tyto odstavce systematicky 
začlenit do jiných částí zákona (např. do samostatného 
paragrafu). 

 Vysvětleno. 

 13.120 K navrhovaném § 5 odst. 6 doporučujeme slova „ten, 
kdo“ nahradit slovy „obecní úřad, který“. 

 Vysvětleno. 

14 Hl. město 
Praha 

14.121 K bodům 2, 15, 19, 20, 36, 50, 55, 59, 74, 80, 83, 102, 
105 a 106: 

V souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme pododstavce  

a body oddělovat čárkou, pokud však text pododstavce nebo 

 Částečně akceptováno. 
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bodu je samostatnou větou  

v jazykovém (nikoliv legislativním) smyslu, oddělovat je 
středníkem. 

 14.122 K bodům 2, 9, 14, 15, 17, 19, 25, 29, 36, 40, 47, 63, 66, 
89 a 98: 

V souladu s čl. 45 odst. 5 a čl. 61 a 64 Legislativních pravidel 
vlády doporučujeme odkazovat  

na jiné právní předpisy s použitím slov „jiný právní předpis“ 
doplněných odkazem na poznámku pod čarou, ve které se uvede 
úplná citace příslušného právního předpisu nebo jeho ustanovení. 

 Vysvětleno. 

 14.123 K bodu 2 (§ 2): 

U písmene f) doporučujeme doplnit definici pojmů „hrob“ a 
„hrobka“. 

V souladu s čl. 64 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme na konci textu poznámky pod čarou č. 27 doplnit 
slova „, ve znění pozdějších předpisů“. 

V souladu s čl. 57 odst. 5 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme na závěr bodu novely na samostatný řádek doplnit 
větu „Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje, a to včetně odkazu 
poznámky pod čarou.“. 

 Částečně akceptováno. 

 14.124 bodu 4 (§ 3 odst. 2 věta druhá): 

Doporučujeme bod novely vypustit, resp. nenovelizovat 
ustanovení navrhovaným způsobem, neboť se podle našeho 
názoru, oproti důvodům uvedeným v důvodové zprávě, lze 
domnívat, že by měly existovat jednotné podmínky řádu 
pohřebišť, a to již z úrovně zákona, opřené především o 
podmínky hygienické a nikoli náboženské zvyklosti různých 

 Vysvětleno. 
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národnostních  

a etnických skupin, které jsou a jistě budou pestré, což by mohlo 
vyvolávat spory, kdyby  

se určité skupině vyhovělo a jiné nikoli. 

 14.125 K bodu 7 (§ 3 odst. 5): 

V souladu s čl. 58 odst. 4 písm. a) Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme slova  

„se za odstavec 4 vkládá nový“ nahradit slovy „se doplňuje“. 

 Akceptováno. 

 14.126 K bodu 15 (poznámka pod čarou č. 28): 

V souladu s čl. 26 odst. 4 a čl. 72 Legislativních pravidel 
doporučujeme za písmeno „f“ vložit kulatou závorku. 

 Akceptováno. 

 14.127 - V § 6 odst. 1 doporučujeme slovo „přepravou“ 
nahradit slovem „přepravu“ a dále slova „nebo jiného orgánu 
činného v trestním řízení“ vypustit, neboť v jiných ustanoveních 
již vypuštěna jsou. 

 Vysvětleno. Není dostatečně zdůvodněno. 

 14.128 V souladu s čl. 42 odst. 2 písm. b) Legislativních pravidel 
vlády doporučujeme v § 6 odst. 3 písm. b) za číslem „1“ vypustit 
čárku. 

 Akceptováno. 

 14.129 - V § 7 odst. 1 písm. d) doporučujeme znění ve 
smyslu, které je obsaženo v § 7 odst. 1 písm. c) platného znění 
zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých 
zákonů (dále jen „zákon o pohřebnictví“), tedy: „zdržet se při 
kontaktu s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům a 
umožnit při smutečních obřadech účast registrovaných církví, 
náboženských společností a jiných osob v souladu s projevenou 
vůlí zemřelé osoby, případně vůlí osoby sjednávající pohřbení.“. 
V praxi se stává, že osoby uvedené v § 114 zákona č. 89/2012 

 Vysvětleno. 
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Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), nejsou 
schopny se sjednotit v názoru na objednání nebo formě pohřbení,  

a aby bylo možno objednávku uzavřít, musí rozhodnout 
sjednavatel pohřbení. Doporučujeme tedy odkaz na ustanovení 
občanského zákoníku neuvádět. 

 14.130 V souladu s čl. 61 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme u poznámky pod čarou  

č. 30 slova „(zákon o uznávání dalšího vzdělávání)“ nahradit 
slovy „(zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)“. 

 Akceptováno. 

 14.131 K bodu 25 (§ 9 odst. 1): 

V poznámce pod čarou č. 11 doporučujeme: 

v souladu s čl. 61 a čl. 64 odst. 2 Legislativních pravidel vlády za 
text „č. 56/2001 Sb.“ vložit čárku, slova „č. 307/1999 Sb. a“ 
nahradit slovy „č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů“ a 
slova „č. 341/2014, vyhláška“ nahradit textem  

„č. 314/2014 Sb.,“, 

v souladu s čl. 47 odst. 4 Legislativních pravidel vlády oba 
uváděné právní předpisy  

označit velkým počátečním písmenem, zakončit tečkou a uvést 
na samostatném řádku. 

 Částečně akceptováno. Poznámka pod čarou č. 11 neobsahuje 
právní předpis 307/1999 Sb. ani 314/2014 Sb. 

 14.132 K bodu 43 (§ 14 odst. 1): 

Doporučujeme: 

slova „nebo jiného orgánu činného v trestním řízení“ vypustit, 
neboť v jiných ustanoveních již vypuštěna jsou; 

 Částečně akceptováno. 
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na konci textu doplnit tečku. 

 14.133 K bodu 47 (§ 14 odst. 2 písm. c)): 

Doporučujeme zachovat původní smysl úpravy a stejně jako v 
případě připomínky k § 7 odst. 1 písm. d) doporučujeme ze 
stejných důvodů formulovat ustanovení takto: „c) zdržet se při 
kontaktu s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům a 
umožnit při smutečních obřadech účast registrovaných církví, 
náboženských společností a jiných osob v souladu s projevenou 
vůlí zemřelé osoby, případně vůlí osoby sjednávající pohřbení;“, 
tj. odkaz na ustanovení občanského zákoníku neuvádět. 

 Vysvětleno. 

 14.134 K bodu 61 (§ 15 odst. 2 písm. f)): 

V souladu se zněním bodu 62 doporučujeme za slovem 
„zpopelnění“ čárku nahradit tečkou. 

 Vysvětleno. 

 14.135 K bodu 63 (§ 15 odst. 3): 

V souladu s čl. 58 odst. 4 písm. a) Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme slova „odstavec 3 zní“ nahradit slovy „se doplňuje 
odstavec 3, který zní“. 

 Akceptováno 

 14.136 K bodu 64 (§ 16 odst. 1): 

Doporučujeme slova „se nahrazují“ nahradit slovem „nahrazují“. 

 Akceptováno 

 14.137 K bodu 66 (§ 17 odst. 1): 

Doporučujeme: 

v souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády na konci 
textu poznámky  

pod čarou č. 14 doplnit slova „, ve znění pozdějších předpisů“, 

v souladu s čl. 57 odst. 5 Legislativních pravidel vlády v závěru 

 Akceptováno 
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bodu na samostatném řádku uvést větu: „Poznámka pod čarou č. 
17 se zrušuje.“. 

 14.138 K bodům 75 až 81 (§ 20): 

Doporučujeme: 

v rámci celého ustanovení ponechat pojem „veřejné pohřebiště“; 
pojem „pohřebiště“ uvedený samostatně zákon o pohřebnictví 
nezná; i v jiných ustanoveních  

se vyskytují pojmy „veřejné pohřebiště“ a „neveřejné 
pohřebiště“; 

v § 20 písm. c)  zachovat původní smysl úpravy a stejně jako v 
případě připomínek k § 7 odst. 1 písm. d) a k § 14 odst. 2 písm. 
c) ze stejných důvodů formulovat ustanovení takto: „c) zdržet se 
při kontaktu s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům  

a umožnit při smutečních obřadech účast registrovaných církví, 
náboženských společností a jiných osob v souladu s projevenou 
vůlí zemřelé osoby, případně vůlí osoby sjednávající pohřbení;“, 
tj. odkaz na ustanovení občanského zákoníku neuvádět; 

v § 20 písm. d) text, který je navrhován k doplnění, vypustit; 
nesouhlasíme  

s navrhovanou zákonnou povinností provozovatele veřejného 
pohřebiště vystavit doklad o pohřbení, když musí při každém 
pohřbení do hrobu nebo hrobky vystavit novou nájemní smlouvu 
na hrobové místo, a to na dobu, která je souběžná s dobou tlecí; v 
této nájemní smlouvě je vše, co požaduje novela tohoto 
ustanovení, uvedeno; 

v § 20 písm. g) bodu 6 za slovem „pohřebiště“ čárku nahradit 
tečkou, 

 Vysvětleno. 
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v § 20 písm. h) v souladu s čl. 58 odst. 4 písm. b) a c) 
Legislativních pravidel vlády slova „se doplňuje písmeno h), 
které zní“ nahradit slovy „se na konci písmene g) tečka nahrazuje 
středníkem a doplňuje se písmeno h), které zní“. 

 14.139 K bodu 87 (§ 22 odst. 2): 

Doporučujeme slova „nebo jiného orgánu činného v trestním 
řízení“ vypustit, neboť v jiných ustanoveních již vypuštěna jsou. 

 Vysvětleno. 

 14.140 K bodům 93 až 95 (§ 24): 

Doporučujeme v celém ustanovení doplnit slova „rušení 
pohřebiště“ tak, aby nově znělo „rušení pohřebiště nebo jeho 
části“. 

 Vysvětleno. 

 14.141 K bodu 101 (hlava IV): 

V souladu se zněním bodů 1 až 100 doporučujeme slova „V části 
první nadpis hlavy IV zní“ nahradit slovy „Nadpis hlavy IV zní“.  

 Akceptováno 

 14.142 K bodu 102 (§ 26 odst. 2): 

V souladu s čl. 70 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
text „f), g), h)“ nahradit slovy „f) až h)“. 

 Akceptováno 

 14.143 K bodu 103 (poznámka pod čarou č. 23): 

V souladu s čl. 57 odst. 5 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme text uvést na samostatném řádku v závěru bodu 
102. 

 Vysvětleno. 

 14.144 K bodu 106 (poznámka pod čarou č. 31): 

V souladu s čl. 61 a čl. 64 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme slova  

„o živnostenském podnikání, ve znění zákona č. 286/1995 Sb.“ 

 Akceptováno 
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nahradit slovy „o živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.“. 

 14.145 K bodu 107 (§ 31): 

V souladu s čl. 49 odst. 1 písm. b) a odst. 7 Legislativních 
pravidel vlády doporučujeme vymezit konkrétní věci, které mají 
být prováděcím předpisem upraveny, a rozsah, v jakém mají být 
upraveny. 

 Vysvětleno. 

 14.146 K části druhé čl. III 

Doporučujeme zcela vypustit, neboť v navrhovaném smyslu již 
je § 36 odst. 3 zákona  

č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, novelizován zákonem  

č. 106/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí (katastrální zákon), jenž nabývá účinnosti dnem 1. 7. 
2016. 

 Akceptováno 

 14.147 K části čtvrté čl. V 

K bodu 1 (§ 82 odst. 1): 

Doporučujeme za slovo „předpisu“ vložit čárku. 

K bodu 2 (§ 91): 

V souladu s čl. 58 odst. 8 písm. a) Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme slovo „ustanovení“ nahradit textem „§ 91“. 

 Akceptováno 
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 14.148 K části páté čl. VI 

V souladu s čl. 57 odst. 2 písm. d) Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme text „písm. d)“ vypustit a slova „se slovo 
„hřbitovy“ nahrazuje slovy „veřejná a neveřejná pohřebiště““ 
nahradit slovy „písmeno d) zní: „d) veřejná a neveřejná 
pohřebiště,““. 

 Akceptováno 

15 
Středočeský 
kraj 

15.149 § 16 odst. 1 

Nemůže-li obec zajistit provozování veřejného pohřebiště v 
územním obvodu své působnosti, je povinna zajistit pohřbívání v 
jiné obci v okolí na základě veřejnoprávní smlouvy…..Z tohoto 
textu není zcela zřejmý rozsah stanovené povinnosti. Vztahuje se 
tato povinnost pouze k tzv. sociálním pohřbům podle § 5 zákona 
nebo k povinnosti zajistit pohřbívání pouze „svých“ občanů? 
Podle zákona o obcích do samostatné působnosti patří záležitosti, 
které jsou v zájmu obce, občanů obce….“ve svém územním 
obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s 
místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro uspokojování 
potřeb svých občanů“…Pokud zákon stanoví obci povinnosti v 
rámci samostatné působnosti, doporučujeme, aby zákonem 
stanovená povinnost byla vymezená alespoň v minimálním 
rozsahu.  S tím i otázka, zda v případě zjištění, že obec 
neprovozuje veřejné pohřebiště a neuzavře veřejnoprávní 
smlouvu, lze postupovat dle § 28 zákona. Pokud ano, není 
zřejmé, jak v praxi dle tohoto ustanovení postupovat. 

 Vysvětleno. 

 15.150 Navrhujeme, aby i nadále bylo možné umožnit 
provádění výkopových prací souvisejících s pohřbením i 
jiným subjektům na základě písemného souhlasu od 
provozovatele veřejného pohřebiště. S tím souvisí např. otázka 
cen za tyto služby, neboť dle platných cenových předpisů nejsou 
ceny za tyto služby cenově regulovány a tímto způsobem by 
mohlo docházet ke zneužívání postavení oprávněných osob, a to 

 Vysvětleno. 
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zejména ve vztahu k dosavadním nájemcům hrobových míst. 

 15.151 § 19 odst. 2 písm. a) 

Údaje o stanovení druhů konečných rakví, vložek do rakví, 
transportních vaků… by měla dle našeho názoru upravovat 
technická norma, nikoliv řády veřejných pohřebišť, které se na 
základě dosavadních zkušeností tvoří podle vzorů zpracovaných 
např. MMR. Obce budou muset nechat zpracovávat nové 
posudky, respekt. dodatky k hydrogeologickým posudkům, které 
budou tyto otázky řešit. 

 Vysvětleno. 

 15.152 § 19 odst. 2 písm. k) 

Není zcela zřejmé, za jaké služby by měl provozovatel pohřebiště 
nárok na úhradu vůči pohřební službě. 

 Vysvětleno. 

 15.153 § 28a odst. 4 

Není jasný vztah mezi uvozující větou odst. 4 s textem písm. c) 
Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba zajišťující 
provoz veřejného pohřebiště se dopustí přestupku tím, že 
manipuluje s lidskými ostatky na veřejném nebo neveřejném 
pohřebišti jiným způsobem než exhumací“. 

 Vysvětleno. 

 15.154 § 28b odst. 2 

Navrhované ustanovení § 28b odst. 2 uvádí v textu ….§ 28a odst. 
4 písm. b), c) a i), ačkoliv v § 28a odst. 4 není písmeno i) 
uvedeno. 

 Akceptováno 

16 
Jihomoravský 
kraj 

16.155 k důvodové zprávě: 

k textu důvodové zprávy, str. 16 – „krajský úřad vypracuje 
metodiku k vydávání uren ze sociálních pohřbů“ – MMR vydá 
metodiku pro tento účel nebo na základě čeho budou krajské 

 Vysvětleno. 
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úřady postupovat?; 

 16.156 obecně k návrhu zákona: 

Hlava III – Veřejná pohřebiště:  hlava III upravuje nejen 
ustanovení týkající se veřejných pohřebišť (§ 16, 17, 18, 19), ale 
i povinnosti provozovatelů ostatních (neveřejných) pohřebišť – 
vypuštěním pojmu „veřejná“ z ustanovení § 20, 21, 22, 23), 
naopak v ustanovení § 24 je nadpis „Zrušení veřejného 
pohřebiště“ a poté § 25 se týká nájmů hrobových míst, což se 
bude týkat rovněž veřejných pohřebišť; bylo by vhodnější 
označit hlavu III jen názvem „Pohřebiště“; 

 Vysvětleno. 

 16.157 k jednotlivým novelizačním bodům v části první 
návrhu zákona:  

1. k novelizačnímu bodu č. 17 - § 5 odst. 3:„Není-li dědiců ..“: 

zvážit, zda tato formulace vyhovuje praxi s ohledem na možné 
uplatnění úhrad účelně vynaložených nákladů na slušné pohřbení 
vůči MMR v případě, kdy je řízení o pozůstalosti dle § 153 
zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění 
zákona č. 87/2015 Sb. (dále jen „ZZŘS“) zastaveno, protože je 
pozůstalost bez majetku, a dále v případě, kdy je řízení o 
pozůstalosti dle § 154 ZZŘS zastaveno, protože jde o pozůstalost 
s majetkem bez hodnoty nebo jen s majetkem nepatrné hodnoty - 
a to jednak v případě, kdy vypravitelem pohřbu je 3. osoba, a 
dále i v případě, kdy vypravitelem pohřbu je sama obec, avšak 
majetek nepatrné hodnoty (který je jí vydán jako vypraviteli) má 
nižší hodnotu než účelně vynaložené náklady na pohřbení; 
(existují totiž případy, kdy je řízení o pozůstalosti zastaveno dle § 
153 či 154 ZZŘS, dědice zůstavitel má, ale ti mu odmítnout 
vypravit pohřeb); 

 Vysvětleno. 

 16.158 2. k  novelizačnímu  bodu  č.  19 – v novém  znění § 7  
odst.  1  písm. j)  na  3. řádku má být namísto „lidský 

 Akceptováno 
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pozůstatků“ uvedeno „lidských pozůstatků“; na 7. řádku vypustit 
nadbytečnou spojku „a“ či „nebo“ a na posledním řádku před 
slovo „ostatky“ doplnit slovo „lidské“; 

 16.159 k novelizačnímu bodu č. 20 – v novém znění § 7a písm. 
b) slova „pro úpravu lidských pozůstatku“  nahradit slovy „pro 
úpravu lidských pozůstatků“; 

 Akceptováno 

 16.160 k novelizačnímu bodu č. 39 - na předposl. řádku má být 
namísto „nahrazují slovy“ uvedeno „nahrazují slovem“; 

 Akceptováno 

 16.161 k novelizačnímu bodu č. 48 - je třeba upřesnit v které 
části textu se za slovo „pozůstatků“ vkládají slova „nebo jiných 
lidských pozůstatků“ [slovo „pozůstatků“ je v přísl. textu 
obsaženo 2x), avšak mění so pouze 1x]; 

 Vysvětleno. 

 16.162 k novelizačnímu bodu č. 52 -  § 14 odst. 2 písm. h): 
„…pokud tato osoba do 12 měsíců ode dne zpopelnění urnu od 
provozovatele krematoria nepřevezme, je provozovatel 
krematoria povinen lidské ostatky uložit do společného hrobu na 
veřejném pohřebišti.“: 

z ustanovení není zcela zřejmé, na kterém veřejném pohřebišti je 
provozovatel krematoria povinen uložit nevyzvednuté (po 
uplynutí 12 měsíců) zpopelněné ostatky do společného hrobu; 
bylo by vhodné doplnit např. slova „na nejbližším veřejném 
pohřebišti“; 

 Vysvětleno. 

 16.163 k novelizačnímu bodu č. 61 - v rámci § 15 odst. 2 písm. 
f) slovo „ostatky“ nahradit slovy „lidské ostatky“; 

 Akceptováno 

 16.164 k novelizačnímu bodu č. 64 - před slovem „nahrazují“ 
vypustit slovo „se“ (v textu je obsaženo 2x); 

 Akceptováno 

 16.165 k novelizačnímu bodu č. 66 – v rámci § 17 odst. 1 před 
slovo „uren“ doplnit slovo „jednotlivých“; 

 Vysvětleno. 
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 16.166 k novelizačnímu bodu č. 70 - § 19: připomínáme, že 
dosud není dána forma řádu veřejného pohřebiště; některé obce 
je vydávají ve formě obecně závazné vyhlášky či nařízení, ale co 
ostatní subjekty? 

 Vysvětleno. 

 16.167 k novelizačnímu bodu č. 83 - § 21: dosud není řešen 
rozsah veřejně přístupných informací o veřejných pohřebištích 
(např. na webových stránkách provozovatelů veřejných 
pohřebišť) s ohledem na ochranu osobních, příp. jinak citlivých 
údajů (musí to být v souladu se zákonem č.  101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů); 

 Vysvětleno. 

 16.168 k novelizačnímu bodu č. 106 – v rámci poznámky pod 
čarou ad 31) není úplná citace „zákona č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů“; 

 Vysvětleno. 

 16.169 k novelizaci v části šesté návrhu zákona: k 
novelizačnímu bodu č.  2 – namísto slov „veřejná nebo neveřejná 
pohřebiště“ uvést slova „veřejná a neveřejná pohřebiště“ (stejně, 
jako při změně obsažené v novelizačním bodě č. 1); 

 Akceptováno. 

 16.170 Platné znění zákona s vyznačením navrhovaných 
změn a doplnění: 

1. v § 4 odst. 1 písm. g) má být přeškrnuto „a“ na konci textu a 
na konci  textu písm. h) má být doplněno „a“; 

16.171. v § 24 odst. 5 je přeškrtnuto a nahrazeno totéž slovo 
„převzetí“. 

 Vysvětleno. 

 

 

Akceptováno. 

17 Zlínský 
kraj 

17.172 Doporučující připomínka k Závěrečné zprávě z 
hodnocení dopadů regulace (RIA) 

V Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) k 
návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o 

 Vysvětleno. 
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pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony, na straně 30 v části 1.4 
Identifikace dotčených subjektů, územně samosprávné celky, 
navrhujeme aktualizovat kontakt na Zlínský kraj takto: 

Vypustit text „Ing. Zdeněk Chvátal, Ph.D. – tel.: 577 043 354, 
zdenek.chvatal@kr-zlinsky.cz 

Aktuální kontakt:  

Zlínský kraj, Ing. Zuzana Gajošová, tel.: 577 043 453, 
zuzana.gajosova@kr-zlinsky.cz 

Odůvodnění: Ing. Zdeněk Chvátal, Ph.D. již není zaměstnancem 
Zlínského kraje. 

18 Jihočeský 
kraj 

18.173 K části druhé: změna zákona o hl. městě Praze je 
nadbytečná, jelikož již byla provedena novelou zákona o hl. 
městě Praze (zákonem č. 106/2016 Sb.). 

 Akceptováno. 

19 Úřad pro 
zastupování 
státu ve 
věcech 
majetkových 

19.174 K čl. 1, k bodu § 2, písm. f):  

Nikde v zákoně není dána definice hrobu a vsypové a rozptylové 
louky, zejména pak chybí definice hrobky. Nejpalčivější 
výkladové problémy se přitom týkají zejména posouzení 
charakteru hrobového zařízení a hrobky jako stavby a věci 
movité či nemovité, včetně běhu lhůt nutných pro to, aby bylo 
možné opuštěnost věci dovodit. Navrhujeme proto tyto pojmy v 
novele zákona definovat blíže. 

 Vysvětleno. 

20 Český 
statistický 
úřad 

20.175 Připomínka k Čl. I bodu 2. návrhu zákona  [§ 2 písm. 
a)]    

ČSÚ doporučuje při vymezení pojmu „lidské pozůstatky“ v Čl. I. 
bodu 2. § 2 písm. a) část věty za středníkem vycházet z definice 
živě narozeného dítěte ve vyhlášce č. 297/2012 Sb., o Listu o 
prohlídce zemřelého a také v Nařízení Evropského parlamentu a 

 Vysvětleno. 
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Rady (EU) č. 1260/2013 o evropské demografické statistice.  

Odůvodnění: Smyslem připomínky je návaznost navrhované 
úpravy na již platnou právní úpravu obsaženou ve vyhlášce č. 
297/2012 Sb., o Listu o prohlídce zemřelého („za narození 
živého dítěte se považuje úplné vypuzení nebo vynětí plodu z 
těla matčina, bez ohledu na délku trvání těhotenství, jestliže plod 
po narození dýchá nebo projevuje alespoň jednu ze známek 
života, to je srdeční činnost, pulzaci pupečníku nebo nesporný 
pohyb kosterního svalstva bez ohledu na to, zda byl pupečník 
přerušen nebo placenta připojena“) a též v Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 o evropské demografické 
statistice. 

 20.176 Připomínka k Čl. I bodu 2. návrhu zákona [§ 2 písm. 
b)]  

ČSÚ doporučuje v § 2 písm. b) vložit za slovo „potratu“ odkaz 
na poznámku pod čarou č. 1, která zní „§ 82 odst. 2 zákona č. 
372/2011 Sb., o zdravotních službách“.  

Odůvodnění: Smyslem odkazu je zajistit jednotný výklad pojmu 
„potrat“. Citované ustanovení obsahuje legální definici tohoto 
pojmu pro celý právní řád. 

 Vysvětleno.  

Vložení poznámky pod čarou v tomto případě považujeme za 
nadbytečné, patrně není pochyb o tom, co je potratem míněno. V 
jakém právním předpisu je upraven potrat lze případně dovodit z 
důvodové zprávy. 

 20.177 Připomínka k části 1.2.4.1 Závěrečné zprávy z 
hodnocení dopadů regulace (RIA)  

ČSÚ doporučuje vypustit tabulku na str. 18. 

Odůvodnění:  Nelze zjistit, jak předkladatel dospěl k údajům 
uvedeným v tabulce, zejména v případě počtu mrtvě narozených 
dětí v letech 2012-2013 dle původní definice. Diskutabilní je 
rovněž přičítání uměle přerušených těhotenství k mrtvě 
narozeným dětem, neboť dle Eurostatu jsou pro splnění 
požadavku definice uvedené v nařízení přičítány pouze potraty 

 Vysvětleno. 
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samovolné. 

 20.178 Připomínka k Obecné části Důvodové zprávy k 
návrhu zákona (bod 7, str. 6, poslední věta prvního odstavce) 
ČSÚ doporučuje na str. 6 Obecné části Důvodové zprávy k 
zákonu vypustit větu „V této souvislosti nelze opomíjet 
skutečnost, že kvůli zvyšující se imigraci cizinců do České 
republiky roste počet dětí, které se rodí mrtvé, často z důvodu 
nedostatečné lékařské péče vyhledávané budoucími matkami“.  

Odůvodnění: Data ČSÚ za období platnosti nové definice sice 
ukazují na vyšší hodnoty mrtvorozenosti dětí v případech, kdy 
ani jeden z rodičů neměl české státní občanství, avšak ze 
statistického pohledu jde stále o velmi nízké počty, které mohou 
být ovlivněny náhodnými výkyvy (v letech 2012-2015 se 
průměrně ročně mrtvě narodilo 15 dětí rodičům, kteří nebyli 
občany ČR). 

 Vysvětleno. 

21 ÚOHS 21.179 K navrhované novele zákona o pohřebnictví uvádím, že z 
hlediska fungování hospodářské soutěže mezi poskytovateli 
pohřebních služeb považuji za velice přínosnou nově upravenou 
povinnost provozovatele pohřebiště umožnit provozovateli 
pohřební služby pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení 
lidských ostatků na pohřebišti (§ 20 písm. h) novelizovaného 
zákona o pohřebnictví) a povinnost upravit podmínky pro 
provozovatele pohřební služby k uložení lidských pozůstatků, 
jiných lidských pozůstatků a lidských ostatků do hrobu nebo 
hrobky v řádu veřejného pohřebiště (§ 19 odst. 2 písm. k) 
novelizovaného zákona o pohřebnictví). Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže totiž ve své minulé praxi opakovaně řešil 
spory mezi provozovateli jednotlivých zařízení v oblasti 
pohřebnictví (např. veřejná pohřebiště, obřadní síně, krematoria) 
a pohřebními službami, kdy tito provozovatelé odmítali umožnit 
přístup k předmětným zařízením pohřebním službám za 
přiměřených a nediskriminačních podmínek. S ohledem na 
omezený počet takových zařízení v jednotlivých lokalitách v 

 Vysvětleno. 
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České republice pak zamezení přístupu k nim mnohdy může 
znamenat vylučování některých pohřebních služeb z hospodářské 
soutěže či je přinejmenším v takové soutěži znevýhodňovat.  

Z uvedeného důvodu navrhuji doplnit do novely zákona o 
pohřebnictví povinnost provozovatelů veřejných pohřebišť a 
krematorií stanovit v řádu veřejného pohřebiště/krematoria 
nediskriminační podmínky využívání jimi provozovaných 
zařízení (zejména obřadních síní) pohřebními službami a 
povinnost je za těchto podmínek pohřebním službám poskytnout. 

22 Sdružení 
pohřebnictví 

22.180 § 2, písmeno j), navrhujeme zkrátit na text: „konečnou 
rakví je rakev vyrobená z desek na bázi dřeva, případně 
rakev kovová, splňující kritéria pevnosti rakve pro 
pohřbení.“ 
Navrhujeme doplnit za poslední čárkou „dále rakve kovové“ 

 Vysvětleno. 

 22.181 § 2, písm. m), kde vítáme vymezení pojmu „oznámení 
úmrtí“. Upozorňujeme ale na riziko spojené s prokazováním 
takového informování.  
Jak bude pohřební služba postupovat v případech, kdy se přihlásí 
různé osoby specifikované v § 114 OZ.  Doporučujeme doplnit 
před slovem „informování“ slovo „prokazatelně“.  
K tomu se navíc váže i dodržování § 5, odst. 1) a 4) při 
respektování lhůty 96 hodin pro zajištění pohřbení obci. 

 Vysvětleno. 

 22.182 § 4, odst. 1, písm. i), který zakazuje upravovat lidské 
pozůstatky a jiné lidské pozůstatky v rozporu s vůlí zemřelé 
osoby – pohřební služba nemá nástroje a možnosti k tomu, aby 
ověřovala vůli zemřelé osoby, případně osob dle § 114, odst. 1, 
OZ. Není neobvyklé, že požadavky členů rodiny se různí. 
Doporučujeme v souladu s odůvodněním v RIA (viz příloha 
návrhů) zakotvit skutečnost, že takovou povinnost má především 
objednatel pohřbení a poskytovatel služeb v pohřebnictví je 
takovýmto požadavkem vázán. A je na pohřebních službách, aby 

 Vysvětleno. 
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prokázaly, že objednatele pohřbení a pohřbů na povinnost dle § 
114 upozornily. 

 22.183 § 5, odst. 7, kde je navrhována lhůta 48 hodin, nebylo by 
lépe ponechat lhůtu 96 hodin, Objednatel pohřbení a pozůstalá 
rodina je v nepopsatelném šoku a je třeba zachovat pro její 
ochranu 96 hodin. 

 Vysvětleno. 

 22.184 § 6 odst. 3, písm. b), kde navrhujeme vrátit formulaci 
„mít k dispozici nejméně 2 vozidla, převozní rakve, nosítka a 
převozní vaky“ Nejedná se o diskriminaci nových podnikatelů 
v oboru, ale o skutečnost, že je třeba zajistit kdykoliv objednanou 
službu, případně dodržení požadavků na možnost nepřetržité 
pohotovostní služby pro potřeby ZS, případně Policie ČR. 
Došlo by k podnikatelské nerovnosti mezi stávajícími 
poskytovateli a nově vzniklými, kdy stávající podnikatelé musejí 
mít minimálně dvě pohřební vozidla a nově vzniklí podnikatelé 
v oboru nemusí mít žádné. Dalším neméně důležitá skutečnost je 
vystavení objednavatelů pohřbů, jejich rodin a všech smutečních 
hostů reálnému nebezpečí, že když nebude mít podnikatel 
v oboru minimálně dvě pohřební vozidla, nebude moci zajistit při 
výpadku 1 pohřebního vozidla objednané služby a provedení 
pohřbu druhým vozidlem. Současné pohřební služby mají více 
pohřebních vozidel a to v počtu, který správně ukládá platný 
zákon o pohřebnictví a tím chrání objednavatele pohřbu, rodin a 
smutečních hostů před šokem ze zkaženého pohřbu a jistě 
duševní újmy všech přítomných, což může mít za následek 
řetězení soudních žalob na pohřební služby. K převozním rakvím 
a vakům dle dikce platného zákona se musí zachovat, neboť 
praxe pohřebních služeb je obcházení tohoto zákona, kdy 
pohřební služba k převozu lidských pozůstatků je povinna 
z hygienických a etických důvodů použít převozní omyvatelnou 
rakev nebo nosítka a vak. Skutečnost je taková, že pohřební 
služby používají vícekrát konečné rakve, a když se tato rakev po 
například 20 použití začne rozpadat nebo je tak potřísněná od 

 Vysvětleno. 
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lidských pozůstatků, je následně prodána zákazníku jako nová!!! 

 22.185 § 7 odst. 1, písm. a) b), kde navrhujeme vrátit původní 
text. U chladících zařízení je nutno změnit průměrnou potřebu 
v 5ti denní. Třídenní odporuje praxi. (např. Exitus doma v pátek, 
pohřeb následující čtvrtek je 7 dní v márnici – viz odůvodnění 
výše. 

 Vysvětleno. 

 22.186 § 7 odst. 1, písm. e) nutno doplnit za text větu 
z původního paragrafu: „účelně vynaložené náklady včetně 
přiměřeného zisku nese ten, v jehož zájmu vznikly“. Jedná se 
především o případy, kdy je u zemřelého indikováno provedení 
pitvy. Pohřební služba požaduje po provedení převozu k pitvě (z 
pitvy) úhradu nákladů podle druhu pitvy (zdravotní – zdr. 
pojišťovna, soudní - policie). Toto ustanovení bylo do 
současného zákona pro legitimitu tohoto stavu doplněno jednou 
z předešlých novel.  

 Vysvětleno. 

 22.187 § 7, odst. 1, písm. h) je navrženo: „… bezplatně zajistit 
možnost úpravy lidských pozůstatků … ve vhodné místnosti…“ 
Snažíme se pochopit smysl tohoto ustanovení a osobně nám 
nevadí a nebude vadit vyhovět přání pozůstalých na spoluúčast 
při oblékání, mytí úpravách apod. jejich blízkých zesnulých v 
našich prostorách. Považujeme ustanovení v navrženém zákoně 
za nedomyšlené a zakládající rozpor se zákoníkem práce a jinými 
souvisejícími předpisy. Ze ZOP mimo jiné vyplývá odpovědnost 
zaměstnavatele (i podnikatele) za činnost jiných tzv. přizvaných 
osob, kterým navíc je s jejich souhlasem umožněn pohyb a 
činnost v našem zařízení. Vykonávat vyjmenovanou činnost bez 
předchozího vyškolení o rizicích práce a zásadách bezpečnosti 
včetně hygieny považujeme za protiprávní. Nemáme nic proti 
tomu, aby se tak dělo pod dozorem našich zaměstnanců ale pak 
nemůže nikdo požadovat, ani stát, aby se tak dělo bezplatně.  
Nebo máme pozůstalé požádat, aby si sami na svůj náklad 
zajistili školení?  I hygienická služba na školeních pro pohřební 

 Vysvětleno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNABYLS7HV)



48 
 

firmy zdůrazňuje, že jakoukoliv manipulaci se zemřelými je 
nutno považovat za potencionální zdroj infekce. 

 22.188 § 7, odst. 1, písm. j), kde se navrhuje vedení evidence o 
zacházení s pozůstatky a ostatky.  
Výčet evidovaných skutečností a údajů je nepřiměřený a s 
výjimkou statistického zpracování nedůvodný.  I když k řadě 
údajů v současnosti máme přístup a jsou různě evidovány, 
sdílíme velkou obavu, že to bude představovat další 
administrativní náročnost (např. čas převzetí pozůstatků a jiné). 

 Vysvětleno. 

 22.189 § 7, odst. 2 písm. a), kde doporučujeme doplnit o 
mezinárodní doklady nahrazující list o prohlídce mrtvého. 

 Vysvětleno. 

 22.190 7, odst. 3, navrhujeme doplnit: „ ani v jakémkoliv 
státním, veřejném, církevním nebo soukromém zařízení, 
včetně školských, výzkumných a vědeckých zařízení a ústavů 
poskytujících zdravotní péči. Umístění kanceláří či provozoven 
(chladíren a pod) v těchto dalších zařízení je největší možný 
zdroj potencionální korupce a ničení konkurenčního prostředí 
v oboru a obcházení platného zákona o pohřebnictví. 
Připomínáme, že novelizace tohoto platného zákona o 
pohřebnictví v důvodové zprávě na to myslela, bohužel 
ministerstvo nezapracovalo do jeho znění a výsledkem jsou 
vysmívající se pohřební služby, které podnikají ve 
zdravotnických prostorách a kontrolní orgány, které nemohou dle 
jejich slov konat. 

 Vysvětleno. 

 22.191 § 8, odst. 1, druhá věta  Z posledně navrhované úpravy 
lze dovodit, že při jiných přepravách než na místo pohřbení nebo 
vystavení se vylučuje použití transportního vaku – vyjma § 4, 
odst. 1, písm. a). Je spousta případů a situací, kdy stísněné 
prostory, zejména schodiště (paneláky, rodinné domky, chatky 
apod.) neumožní přepravu a přenášení zemřelých v transportních 
rakvích. Pak musejí být použity nosítka, resp. transportní vaky. 

 Vysvětleno. 
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 22.192 § 9, odst. 1. S navrhovaným řešením novely souhlasíme, 
avšak doporučujeme sjednotit pojmy  jednou se uvádí „vozidlo 
zvláštního určení, jindy „speciální vozidlo“. Doporučujeme 
jednoznačně stanovit povinnost schválení typu „pohřebního 
speciálního vozidla“. 

 Vysvětleno. 

 22.193 § 7, odst. i a § 14, odst. g) – uložení nevyzvednuté urny 
po 12 měsících na veřejném pohřebišti do společného hrobu  
Navrhujeme formulovat tak, že pohřební služba – krematorium je 
povinna předat lidské ostatky provozovateli veřejného 
pohřebišti k uložení bezplatně do společného hrobu nebo zajistit 
bezplatné uložení nevyzvednutých ostatků do společného hrobu 
u provozovatele veřejného pohřebiště. 
Proti předání nevyzvednutých uren nemáme připomínku, ale kdo 
zaplatí výkop společného hrobu – provozovatel pohřebiště, 
pohřební služba nebo krematorium? Když chceme nyní uložit 
přebytečný popel do společného hrobu, musím jeho výkop 
objednat na hřbitovní správě a jí zaplatit. Dle důvodové zprávy 
k tomuto bodu je provozovateli pohřební služby nově 
navrhována povinnost uložit zpopelněné lidské ostatky do 
společného hrobu na pohřebišti, avšak bez výslovného 
požadavku mísit je se zemí. Znamená to uložení plastových uren 
s popelem do společného hrobu? 

 Vysvětleno. 

 22.194 § 14, odst. 1, navrhujeme doplnit o text „o lidské 
ostatky“. V praxi tyto ostatky představují především ostatky 
exhumované, které není možno doložit žádným z dále uváděných 
dokladů. 

 Vysvětleno. 

 22.195 § 14, odst. 2, písm. c), domníváme se, že vhodnější je 
zachovat původní „osoby sjednávající pohřbení“. 

 Vysvětleno. 

 22.196 § 14, odst. 2, písm. e), nevíme, jak budeme v krematoriu 
evidovat druh transportního vaku?                                                                                                  

 Vysvětleno. 
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 22.197 § 14, odst. 2, písm. f), navrhujeme doplnit za místo a 
datum narození, úmrtí – je-li známo. 

 Vysvětleno. 

 22.198 § 14, odst. 2, písm. g), je rozhodně nutné zachovat 
původní text: „jménem a příjmením zemřelého, místem – je-li 
známo, a datem narození, úmrtí a zpopelnění“. Myslíme si, že 
odkaz na § 15 odst. 2 je špatný – ten se týká vedení evidence 
v krematoriu. Např. záznam o nebezpečné nemoci je citlivý údaj 
(OOÚ). 

 Vysvětleno. 

 22.199 § 14, odst. 2, písm. h), navrhujeme lidské ostatky předat 
k uložení (bezplatnému?) a zachovat – smísení se zemí – 
z důvodu úspory místa. 

 Vysvětleno. 

 22.200 § 19, odst. 2, písm. a), myslíme si, že dojde 
k nejasnostem dikce zákona pro pohřbení do hrobky. 
Objednavatel se bude bránit použití rakve z tvrdého dřeva 
s vložkou, protože je dražší a zákon to nebude ukládat. Při 
pohřbívání do hrobu-hrobky nelze akceptovat použití 
transportního vaku – brání rozkladnému procesu. Evidovat rubáš 
je zbytečné. Ponechat původní ustanovení. Tvrdé dřevo zajistí 
důstojné uložení v hrobce po dlouhou dobu, v případě použití 
rakve z měkkého dřeva, lidské pozůstatky měkké dřevo za rok či 
dva rozloží a propadnou dnem rakve. Výsledek nedůstojně visící 
lidské pozůstatky na příčných trubkách v hrobce. Navíc tím při 
dalším pohřbení do hrobky navýšíte náklady na pohřeb o 
exhumaci visících lidských pozůstatků v hrobce! 

 Vysvětleno. 

 22.201 § 20, písm. d), z praxe víme, že požadavek na vystavení 
dokladu obsahující místo pohřbení… a další je zcela 
nadbytečný, neboť všechny tyto údaje má pohřební služba (nebo 
by měla mít), měly by být uvedeny v příkazní smlouvě o 
obstarání pohřbení. Nechápeme smysl, proč je tato povinnost 
přenášena na provozovatele pohřebiště. Všechny taxativně 
vyjmenované údaje má k dispozici pohřební služba. Navrhované 
řešení vnímáme jen jako rozšíření okruhu subjektů podléhajících 

 Vysvětleno. 
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sankcemi. 

 22.202 § 20, odst. g), bod 4, souhlasíme plně s navrhovanou 
novelou  rozšíření o hrobky a prodloužení čekací doby na 2 
roky. 

 Vysvětleno. 

 22.203 § 20, odst. g), bod 6, v případě rušení pohřebiště 
navrhujeme doplnit za slovo „zeminy“ text „do hloubky 
nejnižšího uložení ostatků“. 

 Vysvětleno. 

 22.204 § 21, odst. 1, písm. d), nechápeme, proč samostatně 
evidovat pohřbení v rubáši, resp. ve vaku. Pokud ano, 
znamenalo by to nutnost otevření rakve před pohřbením. 
Nedovedeme si představit reakce pozůstalých v případech, kdy 
smuteční rozloučení zajišťované pohřební službou probíhá např. 
v kostele a následně pohřbení na pohřebišti do hrobu. Znamenalo 
by to znovu rakev otevřít, zavřít a to vše před desítkami 
pozůstalých a smutečních hostů. Pohřbívání v transportním vaku 
převážně z plastu doporučujeme zakázat (tlecí proces se zcela 
zastaví). Bylo by to horší, než pohřbít do vody. 

 Vysvětleno. 

 22.205  
§ 22, odst. 1, písm. b), dno hrobu – nejméně 0,5 metru nad 
úrovní kolísání hladiny (měkká zvodeň). 
Dlouhodobě se odhadem polovina pohřebišť v ČR potýká s 
nevhodným půdním složením a hydrogeologickými poměry 
na svých pohřebištích, zřízené mnohdy i před 100 lety. Do 
konce 80-tých  let o podmínkách provozu na pohřebištích 
rozhodoval stát a tlecí dobu určovat orgán hygienické služby 
a úroveň hladiny vody byla vztahována k vodě spodní.  Nově 
se od roku 2002 zákonem mění voda spodní na vodu 
podzemní, která je zákonem č. 254/2001 Sb. definována: 
(2) Podzemními vodami jsou vody přirozeně se vyskytující pod 
zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém styku s 
horninami; za podzemní vody se považují též vody protékající 

 Vysvětleno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNABYLS7HV)



52 
 

podzemními drenážními systémy a vody ve studních. 
Navíc úroveň podzemní vody má být minimálně 0,5 metru pod 
dnem hrobu. Dodržet tuto podmínku bezezbytku není schopna v 
současnosti většina pohřebišť a to zejména v dobách jarního tání, 
vydatných dešťů či po lokálních záplavách.  Přitom ustálená 
hladina podzemní vody bývá na většině takovýchto pohřebišť 
pod úrovni dna hrobu, o čemž svědčí i zetlení ostatků. Navíc 
novelou v tomtéž §, odst. 3) se doplňuje, že tlecí doba bude 
stanovena i dle místních zvyklostí.  
Pokud se nově zavádí, že dno hrobu musí ležet nejméně 0,5 
metru nad úrovní kolísání hladiny, je nutno to chápat tak, že voda 
by neměla být výše jak 0,5 metru pode dnem i v dobách jarního 
tání, nadměrných dešťů apod. Pohřbívání do takovýchto hrobů 
tak totiž nebude možné.   
Pokud navíc ministerstvo hodlá neplnění této podmínky 
považovat za přestupek se značnými sankcemi, dokonce i pro 
„správce pohřebišť“ resp. pro pohřební služby, které mnohde 
jsou nuceny si hroby kopat na obecních pohřebištích sami, pak je 
nutno na většině pohřebišť vydat rozhodnutí o zákazu pohřbívání 
do hrobu a hrobek. Pro vážnost situace doporučujeme oslovit v 
této věci Svaz měst a obcí a již nyní širokou občanskou 
veřejnost a také pohřební služby, které zatím dobrovolně pro 
obce zajišťují výkopy hrobů.   
Řadě občanů tak vznikne přímá majetková újma přijetím 
novely zákona i v tom, že nebudou moci zhodnotit investice 
do vybudovaných hrobek a náhrobků.  
Doporučujeme akceptovat původní návrh Sdružení a 
původní text zákona (včetně hrobky) doplnit před slovem 
„hladinou“ slovo „ustálenou“.  Nový požadavek striktně 
uplatňovat u nově zřizovaných pohřebišť. 

 22.206 § 22, odst. 1, písm. d), tady nechápeme, proč se novelou 
navrhuje vypustit povinnost zasypat rakev s lidskými pozůstatky 

 Vysvětleno. 
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po uložení do hrobu s kypřenou zeminou minimálně ve výši 1,2 
metru. Doporučujeme ponechat původní text.  
Vypuštění stávající povinnosti může být chápáno i jako 
odmítnutí povinnosti rakev po uložení do hrobu zasypat 
vykopanou zeminou (což je naštěstí ojediněle prezentováno jako 
možné řešení). 

 22.207 § 22, odst. 2 – doporučujeme v prvé větě za slovo „k 
pohřbení“ doplnit o slova „nebo povolit pohřbení“.  
Nahrazením původního slova je „oprávněn“ slovem „povinen“ 
se nabízí výklad, podle kterého pohřbení do hrobu nebo hrobky 
musí zajistit vždy provozovatel pohřebiště. 

 Vysvětleno. 

 22.208 § 22, odst. 5, doplněním novelou věty druhé (bez ohledu 
na to, zda již uplynula tlecí doba nájemce k žádosti o exhumaci) 
se navozuje situace, podle které by u každé exhumace mělo být 
doloženo úmrtí a písemný souhlas osoby blízké k exhumovaným 
ostatkům dle § 114, odst. 1 OZ. Pokud to takhle bylo myšleno, 
pak dojde k výraznému omezení, ne-li zániku možností hrobová 
místa s dřívějším pohřbením a ukončeným nájmem nabídnout 
novým nájemcům. Nájemce (již nedostupný) nedoloží úmrtí a 
ani souhlas k exhumaci.  
Uplatnění postupu dle § 114/1 OZ doporučujeme vypustit 
zcela nebo maximálně formulovat tak, aby se vztahovalo 
pouze na hrobová místa s platným nájemním vztahem. 

 Vysvětleno. 

 22.209 § 24, odst. 5, podporujeme plně navrhovanou novelu s 
doplněním o „hrobky“ a prodloužením tzv. čekací doby na 2 léta, 
jakož i připadnuti opuštěného majetku provozovateli pohřebiště.  
Není zcela jasné, proč opuštěný majetek připadne pouze 
provozovateli veřejného pohřebiště. A jak to bude u pohřebišť 
neveřejných?  

 Vysvětleno. 
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 22.210 § 25, odst. 1, zde akceptujeme plně navrhovanou úpravu 
= vypustit ustanovení o obsahu smlouvy co do nájemného a 
služeb spojených. 

 Vysvětleno. 

 22.211 § 25, odst. 4, tady vítáme návrh na zrušení části věty prvé 
o povinnosti zajistit k hrobovým místům přístup. 
Byl to jen důvod až k šikanozním závěrům cenových kontrol. 
Považujeme však za prospěšné ponechat druhou část věty prvé a 
větu druhou v tomto znění: „Provozovatel pohřebiště se musí 
zdržet jakýchkoliv zásahů do hrobového místa s výjimkou 
případu, kdy je nezbytné bezodkladně zajistit provoz a 
bezpečnost veřejného pohřebiště. O takovémto 
připravovaném nebo již provedeném zásahu je provozovatel 
povinen neprodleně písemně vyrozumět nájemce.“  
Důvodem tohoto návrhu je potřeba provozovatele pohřebiště mít 
možnost zasáhnout zejména v případě havarijního stavu 
náhrobku. 

 Vysvětleno. 

 22.212 § 25, odst. 6, kde navrhovaná novela může výrazně 
usnadnit přechod práva nájmu k hrobovému místu po úmrtí 
nájemce zejména za situace, kdy majetek na hrobových místech 
při dědických řízeních je mnohde přehlížen. Sdílíme však obavy 
postupu v případech, kdy osoby na stejné úrovni dle citace § 114 
OZ budou mít až nesmiřitelné postoje. To bohužel není nic 
mimořádného. Pak doporučujeme např. návrh novely doplnit o 
oprávněný postup provozovatele pohřebiště. 

 Vysvětleno. 

 22.213 § 25, odst. 7, kdy navrhovanou novelu, to je doplnění 
povinnosti informovat na skončení sjednané doby nájmu … po 
celou tlecí dobu od posledního uložení do hrobu, nejméně 
však po dobu 1 roku … považujeme za zcela nadbytečné a 
matoucí.  Nájem hrobu musí být dle § 25, odst. 2, sjednán vždy 
minimálně na tlecí dobu. Nemělo by se tak stát, že nové pohřbení 
do hrobu by nebylo doloženo sjednáním nového nájmu 
minimálně na tlecí dobu. Tím pozbývá aktuálnost i následující 

 Vysvětleno. 
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věty navrhované novely.  

Dále návrh novely doplňuje poslední větu o znění „… máli být 
veřejné pohřebiště zrušeno podle § 24/1“.  Lze si to vyložit tak, 
že právo odmítnout prodloužení smlouvy o nájmu může být 
realizováno jen při rušení veřejného pohřebiště. Tím by byl 
provozovatel pohřebiště zbaven jedné z nejúčinnější možnosti jak 
přimět nájemce, aby se o pronajaté místo řádně staral.  
Doporučujeme proto ponechat odkaz původního zákona pod 
písm. a) až c). 

 22.214 § 25, odst. 9, kde s ohledem na předchozí připomínky k § 
25/7  doporučujeme zachovat text dosavadního zákona v 
původním znění.   

 Vysvětleno. 

 22.215 § 26 až 28 b) „přestupky“ se detailně nevyjadřujeme, neb 
se danou problematikou dosud nezabýváme. Nicméně 
doporučujeme velmi seriózně vážit postihy za nedodržování 
ustanovení, které poskytovatelé služby zejména na pohřebištích 
nemohou účelně přes veškerou snahu sami ovlivnit. Např. 
přestupky spojené s pohřbíváním do hrobu ve vazbě na úroveň 
kolísání podzemní vody. Snad jen návrh na určení spodní 
hranice sankcí? Jinak jsou sankce bezzubé. 

 Vysvětleno. 

 22.216 § 31 – dříve § 30, kde doporučujeme textaci ponechat.  
Bohužel řada jak poskytovatelů služeb, tak i veřejnosti se v 
aplikaci základních právních principů mnohdy nedokáží 
orientovat. Považujeme tak za prospěšné zachováním původního 
znění § 30 vyjádřit posloupnost a váhu jednotlivých právních 
norem (zákona speciálního a zákona obecného). 

 Vysvětleno. 

 22.217 Ke zprávě a hodnocení RIA bychom chtěli vyjádřit 
nemalé uspokojení nad tím, že konečně MMR vyjadřuje postoj k 
regulaci cen po 25 létech od zavedení tržní ekonomiky a po více 
jak 5 létech od rozsudku Nejvyššího správního soudu ČR, který 
svého času vyjmenované výměry MFČR o regulaci cen 

 Vysvětleno. 
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označil za protizákonné.  Otázka oceňování na veřejných 
pohřebištích by měla být plně na rozhodování obcí – 
provozovatelů. Určité obavy však máme z úvah, naznačující 
potřebu „důkladných a detailních statistických podkladů“.  

 22.218 Důvodová zpráva: Navrhovaná právní úprava umožňuje 
provozovatelům neveřejných pohřebišť (zpravidla registrované 
církvi nebo náboženské společnosti) upravit v řádu pohřebiště 
podmínky pro pohřbívání lidských pozůstatků do hrobu bez 
konečné rakve. Dle předpokladů se tato navrhovaná změna se 
uplatní pouze na „multikulturních“ neveřejných pohřebištích 
nebo jen na částech veřejných pohřebišť, která jsou v ČR zatím 
pouze tři (Praha, Brno, Třebíč). Zatímco „pohřbení“ je z 
právního hlediska zákonným procesem, (právní událostí 
v podskupině složených právních skutečností s vůlí i bez vůle), je 
z pohledu náboženské obce pohřeb aktem náboženským. Za 
posledních 25 let se dle odhadů Muslimské Obce v Praze 
realizovalo v České republice zhruba sto muslimských pohřbů. 
Tato náboženská obec dlouhodobě plánuje zřízení neveřejného 
pohřebiště na vlastním pozemku. 
Muslimské pohřební zvyklosti, ať už se jedná o rituální omývání 
a odívání těla zemřelého, přinesení a doprovázení mrtvého 
k hrobu, pohřbívání bez rakve nebo omezení exhumace, 
nepovažujeme za rozporné s dobrými mravy nebo dokonce za 
hanobení lidských pozůstatků nebo ostatků ani za dotčení jejich 
důstojnosti. Je na rozhodnutí jednotlivých provozovatelů 
neveřejných pohřebišť (a místně příslušných krajských úřadů 
schvalujících řády pohřebišť), zda alespoň částečně povolí např. 
islámská náboženská pravidla. Takovéto povolení ale musí mít 
v řádu neveřejného pohřebiště stanovené podmínky, které 
schvaluje místně příslušný krajský úřad. (Pohřbívání bez rakve 
na veřejných pohřebištích NEPOVOLOVAT!) 
Za ASOCIACI POHŘEBNÍCH SLUŽEB v ČR: rozhodnutím 
ASPS ČR je nesouhlas s povolování pohřbů bez rakve, zřizování 
muslimských neveřejných pohřebišť a modliteben. Je to 

 Vysvětleno. 
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v přímém protikladu s evropskou či českou křesťanskou tradicí 
pohřebních rituálů. Povolením a akceptováním uvedené 
důvodové zprávy umožníte muslimské páté koloně pevně 
zakořenit v našem prostředí a je jen otázkou času, kdy budou 
chtít více, například na neveřejných pohřebištích stavět 
modlitebny a atd., bude to opět obcházení zákonů platných v ČR. 
Jen pro pořádek, nikdo muslimům nezakazuje ležet na našich 
hřbitovech, tak jak tomu je již po léta, žid vedle katolíka, 
evangelíka, bezvěrce avšak jen v rakvi. Z našeho pohledu jsou 
právě naše hřbitovy MUTI-KULTI a není třeba dalších 
neveřejných multi-kulti pohřebišť. 

23 Tobit, z.s. 23.219 K novelizačnímu bodu 2 

V § 2 písm. a) za slova „a poté zemřelo nebo“ vložit slova „u 
něhož“  

Jedná se o gramaticky významové upřesnění závěrečné věty 
souvětí popisující alternativu, kdy se bezesporu jedná o neurčení 
známek života dítěte. 

 Akceptováno. 

Jedná se o významové zpřesnění. 

 23.220 K novelizačnímu bodu 2 
V § 2 písm. j) doplnit za slova „určené technické normy“ slova 
„a to včetně víka,“ 
V praxi často dochází k tomu, že za rakev se považuje pouze 
spodní díl rakve, ve kterém je pak uloženo tělo zemřelého nejen 
při přepravě v automobilu, ale i v márnici. Uvedené zpřesnění by 
mělo také zamezit případnému nedůstojnému přechodnému 
ukládání více těl zemřelých v jednom spodním dílu rakve. 

 Vysvětleno. 

 23.221 K novelizačnímu bodu 17 
§ 5 odst. 6 doplnit za slova „podle odstavce 1“ slova „nebo 
odstavce 7“. 
Jde o technicky legislativní upřesnění odkazu. 

 Vysvětleno. 
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 23.222 K novelizačnímu bodu 17 
§ 5 odst. 7 – lhůtu 48 hodin sjednotit s lhůtou uvedenou v § 5 
odst. 1, tj. 96 hodin 
Na základě poznatků z naší činnosti, při níž také poskytujeme 
intervence rodičům (rodičkám) po perinatální ztrátě, by byla 
navržená lhůta pouhých dvou dnů od spontánního potratu pro tak 
závažné a nevratné rozhodnutí v jejich životě neadekvátně 
krátká. Zejména akcentujeme skutečnost, že nezřídka bývá 
hranice mezi mrtvě narozeným dítětem a plodem po potratu 
otázkou několika málo gramů váhy plodu, což však reálně 
znamená zcela zásadní rozdílné zacházení s těmito dětmi, které 
zemřely před svým narozením. 

 Vysvětleno. 

 23.223 K novelizačnímu bodu 19 
V § 7 odst. 1 bodu f) nahradit slova „nebo jiné lidské pozůstatky 
pouze v chladicím zařízení zajišťujícím“ slovy „nebo jiné lidské 
pozůstatky pouze v rakvi do chladicího zařízení zajišťujícího“ a 
dále slova „v mrazicím zařízení zajišťujícím“ nahradit slovy „do 
mrazicího zařízení zajišťujícího“ 
V praxi často dochází k tomu, že za rakev se považuje pouze 
spodní díl rakve, ve kterém je pak uloženo tělo zemřelého nejen 
při přepravě v automobilu, ale i v márnici. Uvedené zpřesnění by 
mělo také zamezit případnému nedůstojnému přechodnému 
ukládání více těl zemřelých v jednom spodním dílu rakve. 

 Vysvětleno. 

 23.224 K novelizačnímu bodu 21 
V § 8 odst. 1 větě první za slova „pohřbení nebo vystavení“ 
vložit slova „a během přechodného uložení“ 
Tělo musí být vzhledem k pietě oblečeno také během 
přechodného uložení v márnici alespoň do rubáše. 

 Vysvětleno. 

 23.225 K ustanovení  § 15 
Za odstavec 3 vložit odstavec 4 ve znění:  „Evidence související 

 Vysvětleno. 
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s provozováním krematoria vedená podle § 15 odst. 2 musí být 
vedena průkazně, pravdivě a čitelně ve formě svázané knihy. 
Zápisy se provádějí bez zbytečného odkladu.“ 
Evidence v krematoriích nebývá vždy vedena řádně a včas. 

 23.226 K ustanovení § 18 odst. 1 
V uvedeném ustanovení požadujeme vypustit slova „pohřbívání 
lidských pozůstatků, jiných lidských pozůstatků a lidských 
ostatků do hrobu nebo hrobek, provádění exhumací, ukládání, 
rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků, zpopelnění 
lidských ostatků,“ 
Podle odborného vyjádření odboru živností Ministerstva 
průmyslu a obchodu (MPO) je nutné ustanovení § 18/1 vykládat 
striktně tak, že správce pohřebiště může na základě 
živnostenského oprávnění (živnosti volné) vykonávat tyto 
činnosti: výkopové práce související s pohřbením a exhumací, 
správu a údržbu veřejného pohřebiště, včetně komunikací a 
okolní zeleně, pronájem hrobových míst a vedení související 
evidence. Ostatní činnosti tj.: pohřbívání lidských pozůstatků a 
lidských ostatků do hrobů nebo hrobek, provádění exhumací, 
ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků není 
možné vykonávat v rámci žádného živnostenského oprávnění. S 
tímto stanoviskem MPO nelze souhlasit, protože již více než 15 
let provádí pohřbívání lidských pozůstatků a lidských ostatků do 
hrobů nebo hrobek, exhumace, ukládání, rozptyl a vsyp 
zpopelněných lidských pozůstatků provozovatel pohřební služby, 
což je živnost koncesovaná i pro pohřbívání (srov. ustanovení § 
6/1 a § 18/2). 

 Vysvětleno. 

 23.227 K novelizačnímu bodu 83 
§ 21 odst. 1 písm. d) věta první – za slova „na pohřebišti včetně“ 
vložit slova „jejich exhumace,“ a ve větě druhé slova „způsob 
uložení jejich popela“ vypustit. 
Tím dojde ke zpřesnění a doplnění evidence velmi důležité 

 Akceptováno. 

Již zapracováno. 
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právní události, za kterou lze exhumaci považovat. 

 23.228 k § 21 
Za odstavec 2 vložit nový odstavec 3 ve znění: „Evidence 
související s provozováním pohřebiště vedená podle § 20 písm. 
d) musí být vedena průkazně, pravdivě a čitelně ve formě 
svázané knihy. Zápisy se provádějí bez zbytečného odkladu.“ 
Evidence na hřbitovech bývá vždy vedena řádně a včas. 

 Vysvětleno. 

 23.229 K novelizačnímu bodu 85 
Celé ustanovení § 22 odst. 1 písm. b) požadujeme nahradit takto: 
„dno hrobu nebo hrobky musí ležet nejméně 0,5 m nad ustálenou 
hladinou podzemní vody. Pokud konstrukce hrobky nezaručuje 
její vodotěsnost, je možné připustit i menší vzdálenost dna od 
ustálené hladiny podzemní vody." 
Jedná se o podrobnější upřesnění podmínek pro pohřbívání do 
země. 

 Vysvětleno. 

 23.230 K novelizačnímu bodu 106 
V § 28a odst. 1 písm. g) vložit za slova „do pohřbení pouze“ 
slova „v rakvi“ 
Často dochází k tomu, že za rakev je považován pouze její 
spodní díl, který je pak uložen s tělem zemřelého jak v autě, tak i 
v márnici. To je trestuhodné porušení piety a důstojnosti. 

 Vysvětleno. 

 23.231 K novelizačnímu bodu 106 
V § 28a odstavec 7 vložit za písmeno b) písmena c) a d) ve 
znění: 
„c) nezajistí uložení lidských pozůstatků nebo jiných lidských 
pozůstatků do chladicího nebo mrazicího zařízení v souladu § 4 
odst. 4, 
d) přepravuje lidské pozůstatky nebo jiné lidské pozůstatky k 
provedení pitvy jako součásti zdravotních služeb silničním 

 Vysvětleno. 
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motorovým vozidlem v rozporu s požadavky stanovenými v § 9 
odst. 1.“ 
Také poskytovatele zdravotních a sociálních služeb mají 
povinnost ukládat těla zemřelých do márnic a převážet je v 
pohřebním vozidle. 

 23.232 K novelizačnímu bodu 106 
V § 28b odstavec 2 za slova „§ 28a odst. 6„ vložit slova „a § 28a 
odst. 7“ a za slovy „§ 28a odst. 5 písm. d), a e)“ vypustit slova 
„28a odst. 7“ 
Doporučujeme, aby poskytovatele zdravotních sociálních služeb 
kontrolovalo v prvním stupni Ministerstvo pro místní rozvoj, 
nikoli KHS z důvodu podjatosti KHS. 

 Vysvětleno. 

 23.233 K Části třetí, Čl. IV 
Pokud by měla být zavedena trestní odpovědnost právnické 
osoby - pohřební služby či jiných provozovatelů, což lze jen 
uvítat, pak by bylo dostačující (kromě event. politické diskuze, 
zda je toto jednání nutně postižitelné trestněprávní formou) vložit 
ustanovení § 359 (hanobení lidských ostatků) a § 359a (hanobení 
lidských pozůstatků) trestního zákoníku do výčtu skutkových 
podstat vztahujících se na trestní odpovědnost právnických osob 
uvedeného v § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnost 
právnických osob a řízení proti nim. 

 Vysvětleno. 

 23.234 K Části čtvrté. Čl. V bod 2. 
Za slova „nestaly jiným lidským pozůstatkem“ vložit slova 
„kterému bylo sjednáno pohřbení“  
Jedná se o legislativně technické zpřesnění novely. 

 Akceptováno. 

V návrhu již obdobně zapracováno a zpřesněno. 

 23.235 Obecná připomínka k RIA 
Dále požadujeme do RIA uvést, že absentuje jednotné 
označování úředních uren tak, aby bylo zřejmé, u jakého 
provozovatele krematoria byly lidské pozůstatky nebo jiné lidské 

 Vysvětleno. 
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pozůstatky zpopelněny. Někteří provozovatelé označují urny 
pouhým jménem a datem úmrtí zemřelé osoby na nalepené 
etiketě, u níž může dojít k poškození (odlepení) nejen v důsledku 
změny klimatických podmínek. U mrtvě narozených dětí, kterým 
nemusí být jméno přiděleno, je pak urna označena pouze 
evidenčním pořadovým číslem provozovatele krematoria, aniž by 
bylo zřejmá jeho identifikace. Domníváme se, že je vhodné a 
nezbytné zajistit označení urny nejen pořadovým evidenčním 
číslem zemřelé osoby, ale také informaci o provozovateli 
krematoria. Jako nejvhodnější se nám jeví kombinace s 
jedinečným číselným identifikátorem, který by mu byl přidělen, 
a to jeho vyražením přímo do materiálu úřední urny. Tento 
postup by mohl být také podkladem pro chybějící centrální 
evidenci pohřbených žehem. 

 23.236 Obecná připomínka k RIA 
Požadujeme doplnit, že je nutné vytvořit technickou normu na 
urny. Česká legislativa doposud neupravuje materiál a ani druh či 
typ urny vhodné k převozům a uložení ostatků. Pro jejich 
leteckou přepravu mají letecké společnosti rozdílné vlastní 
interní předpisy. 

 Vysvětleno. 

24 
Karlovarský 
kraj 

24.237 § 20 písm. f) vkládají se slova „územně příslušný krajský 
úřad“ 
 
Zdůvodnění: 
Stejná povinnost je provozovateli pohřebiště stanovena v § 23 
odst. 3. 
 
Návrh nového znění: 
buď nevkládat uvedená slova do § 20 písm. f) nebo vypustit § 23 
odst. 3. 

 Akceptováno. 
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25 Federace 
židovských 
obcí v České 
republice 

25.238 
 (5) Při zrušení neveřejného pohřebiště se postupuje podle § 24 
odst. 1 až 4, pokud se nejedná o pohřebiště, provozované 
registrovanou církví nebo náboženskou společností3), jejíž 
vnitřní předpisy a obřady neumožňují rušení pohřebiště. 
Odůvodnění: 
Nemáme připomínky k dikci odstavců 1 – 4 tohoto paragrafu, ale 
nemůžeme akceptovat ustanovení odst. 5, kterým se na zrušení 
neveřejného pohřebiště uplatňuje stejný postup, jako u ostatních 
pohřebišť, a to odkazem na § 24 odst. 1 až 4 návrhu zákona. 
 
Podle zásad judaismu patří hrob zemřelé osobě a není možné – 
až na zcela výjimečné situace – s ním jakkoli disponovat či jej 
rušit. Po pohřbu není možné s ostatky nijak dále nakládat či je 
přemísťovat. 
 
V naší nedávné historii jsme zaznamenali několik případů, kdy 
se tak svévolně stalo, a to bez vědomí židovských obcí. Takovéto 
jednání vždy vyvolalo velmi odmítavou reakci naší i našich 
souvěrců, a to především v zahraničí. Stačí připomenout případ 
starého židovského hřbitova ve Vladislavově ulici v Praze, ale 
také obdobné situace – kde však také nakonec došlo k dohodě s 
investory – v Plzni či v Teplicích.  Známé jsou tyto případy i z 
jiných míst v Evropě i ve světě, v poslední době např. v Curychu. 
 

 Neakceptováno. 

Předkladatelem navrhované znění předmětného ustanovení chrání 
všechna neveřejná pohřebiště, na nichž se mohou nacházet také 
památkově chráněné hroby nebo válečné hroby, před svévolným 
rozhodnutím jejich provozovatelů zrušit je ve lhůtách mnohem 
kratších, než je navrhováno v ustanovení § 24 (prakticky ze dne na 
den), neboť platné znění zákona o pohřebnictví zrušení neveřejného 
pohřebiště neupravuje. Jedná se o tzv. lacunu iuris umožňující 
provozovateli neveřejného pohřebiště bez existence veřejného zájmu 
a vědomí krajského úřadu, který vydává stanovisko při zřizování 
neveřejného pohřebiště v rámci územního řízení, jej zrušit. 

Obsah odůvodnění uplatněné připomínky ve skutečnosti nesměřuje k 
ochraně  

a zachování provozovaných židovských hřbitovů, neboť pojem 
zmiňovaný v odůvodnění připomínky „židovský hřbitov“ zjevně 
neodpovídá právnímu pojmu „neveřejné pohřebiště“. Židovským 
hřbitovem je pro členy židovské obce každé místo, na němž se 
nacházejí lidské ostatky souvěrců, zatímco „neveřejným 
pohřebištěm“ pro účely zákona o pohřebnictví může být pouze 
židovský hřbitov provozovaný židovskou obcí dle podmínek 
stanovených v zákoně o pohřebnictví. Upravovat právním předpisem 
zákaz rušení všech židovských hřbitovů, tedy i těch provozovaných 
židovskými obcemi v souladu se zákonem o pohřebnictví, by bylo 
faktickým zpochybněním židovských zvyků, pravidel a obřadů, 
protože dokud je židovský hřbitov provozováván dle zákona o 
pohřebnictví židovskou obcí, je nezrušitelný samotným faktem 
existence židovské obce, která jej provozuje.  

Zákon o pohřebnictví nemůže v obecné rovině vyloučit veřejný 
zájem, který by mohl vést ke zrušení provozovaného neveřejného 
pohřebiště vinou tzv. vyšší moci, například z důvodu ochrany 
veřejného zdraví při sesutém svahu nebo povodňového nebezpečí v 
oblastech, kde jsou významná povodňová rizika a stanovena 
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záplavová území zasahující do velké části židovského hřbitova. 

Dalším důvodem odmítnutí této zásadní připomínky je navržené 
ustanovení § 20 písm. g) bod 3, které stanoví povinnost 
provozovateli neveřejného pohřebiště ponechat při jeho rušení lidské 
ostatky v hrobovém místě, v hrobě nebo v hrobce (nebude-li se z 
důvodu veřejného zájmu hloubit terén). 

V Praze dne 12. 7. 2016 

Vypracoval: Mgr. Tomáš Kotrlý, Th.D., vrchní ministerský rada 
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VIII 
VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK Z MEZIRESORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ K MATERIÁLU: 

 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  
a další související zákony 

Čj.:  15404/2016-31 

Připomínkové 
místo Připomínka Vypořádání 

1.  
Ministerstvo 
dopravy 

1.1 V části první bodě 25, který obsahuje nové znění § 9 odst. 1 
zákona o pohřebnictví, je v souladu s platnou právní úpravou použit 
výraz „vozidlo zvláštního určení“ místo dosavadního termínu 
„speciální vozidlo“. Druhá věta (ve vztahu k první větě) hovoří o 
kategorii vozidel, v daném případě se však nejedná o kategorii 
vozidel. Pojem kategorie vozidel je v platné právní úpravě používán 
v jiném významu a nelze jej nahradit ani pojmy druh nebo typ 
vozidla, které jsou také vymezeny jinak. Navrhujeme proto první a 
druhou větu § 9 odst. 1 spojit a upravit např. do podoby: „…s 
karosérií skříňového typu, které musejí být k takovému účelu 
schváleny podle zvláštního právního předpisu11) jako pohřební.“. 
Dále je třeba v poznámce pod čarou č. 11) u zákona č. 56/2001 Sb. 
doplnit v závěru slova „ve znění pozdějších předpisů“. V důvodové 
zprávě k bodu 25 se nesprávně uvádí, že vozidlo zvláštního určení – 
pohřební vozidlo může být vozidlem kategorie M1 a N1. Podle 
citované směrnice 2007/46/ES, která byla transponována do novely 
zákona č. 56/2001 Sb., však vozidlo zvláštního určení – pohřební 
vozidlo může být pouze vozidlo kategorie M. Důvodovou zprávu je 
proto třeba v tomto směru upravit.   

Akceptováno.  
Kategorie vozidel vypuštěna, karosérie skříňového typu zcela 
zrušena. Ustanovení § 9 odst. 1 bude znít: 
 
            „(1) Lidské pozůstatky, jiné lidské pozůstatky a 
exhumované lidské ostatky mohou být po pozemních 
komunikacích přepravovány pouze ve vozidle zvláštního 
určení, které musí být k takovému účelu schváleno podle 
jiného právního předpisu11) jako pohřební. Ložný prostor 
vozidla zvláštního určení musí být určen výhradně pro jejich 
přepravu v rakvích nebo v transportních nosítkách s vaky, a to 
včetně věcí určených pro konání pohřbu, které lze přepravovat 
společně, a musí být opatřen osvětlením a potřebnými úchyty 
pro upevnění rakví nebo transportních nosítek s vaky. Stěny a 
dno ložného prostoru musí být snadno omyvatelné.“ 

2.  
Ministerstvo 
financí 

 2.2 K důvodové zprávě, předkládací zprávě a zprávě RIA: „Náklady 
vzrostou především díky změně působnosti krajů a obcí při realizaci 
pohřbívací povinnosti o nový příspěvek na přenesenou působnost ve 
výši cca o 30 miliónů Kč.“ (bod 3.1. Shrnutí závěrečné zprávy RIA). 
Nelze souhlasit s touto a obdobnými formulacemi v různých částech 

Akceptováno částečně. Rozpor trvá. 
MMR nebude v návrhu usnesení vlády předjímat navýšení 
příspěvku na výkon státní správy obcí a krajů. Nesouhlasí však 
s tvrzením MF, že lze toto navýšení pokrýt v rámci 
předpokládané valorizace příspěvku na výkon státní správy a 
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materiálu, které předjímají (požadují) navýšení příspěvku na výkon 
státní správy obcí a krajů. Navýšení příspěvku je vždy otázkou 
možností státního rozpočtu. V tomto případě navíc, s ohledem na 
vyčíslený relativně nízký rozsah návrhu se domníváme, že uvedené 
lze pokrýt v rámci předpokládané valorizace příspěvku na výkon 
státní správy a předpokládaných nárůstů vlastních (zejm. 
daňových) příjmů obcí a krajů. Požadujeme v tomto smyslu 
přeformulovat tvrzení o úhradě příspěvkem na přenesenou působnost 
v materiálu. 

předpokládaných nárůstů vlastních (zejm. daňových) příjmů 
obcí a krajů. Agendu pohřbívací povinnosti, kterou dosud obce 
realizují v samostatné působnosti, hradí plně již 15 let z 
vlastních příjmů. Důvody pro změnu působnosti obcí při 
realizaci této zákonné povinnosti jsou v projednávaném 
materiálu vyjádřeny. Výše příspěvku obcím pro realizaci 
uvedené agendy v nově navrhované přenesené působnosti není 
v žádném případě naddimenzována, ale představuje hraniční 
nejnižší možný reálný objem nezbytných finančních 
prostředků. V případě krajů se v souladu s dohodou z 
meziresortního připomínkového řízení navrhuje zavedení nové 
agendy, kde je nově přihlédnuto i k souvisejícím režijním 
nákladům.  
MMR nesouhlasí s argumentací, že „navýšení příspěvku je 
vždy otázkou státního rozpočtu“, která je vzápětí zlehčena 
další formulací, že „ s ohledem na vyčíslený relativně nízký 
rozsah návrhu je možné uvedený požadavek pokrýt v rámci 
předpokládané valorizace příspěvku na výkon státní správy a 
nárůstu vlastních příjmů obcí a krajů“. V návrhu jsou vyčísleny 
reálné požadavky v minimálním rozsahu, jejichž výši by však 
valorizace příspěvku na výkon státní správy nezahrnula. 
Odmítáme připustit možnost, že by obce a kraje pokrývaly 
nově vzniklé náklady v oblasti přenesené působnosti z 
vlastních zdrojů nebo z příjmů určených na výkon samostatné 
působnosti.  
Žádáme proto, aby byly realizovány závěry plynoucí 
z „Informace o příspěvku na přenesenou působnost v roce 
2017“ projednané na jednání Řídicího výboru pro optimalizaci 
veřejné správy MV č. 17, dne 8. 6. 2016,  které byly zaslány na 
MF pod č.j. MV-35787-12/OSR-2016. V uvedené Informaci  a 
v odeslaném dopisu odboru strategického řízení MV na MF je 
zohledněno předpokládané nabytí účinnosti novely zákona o 
pohřebnictví k 1. 7. 2017. Z částky vyčíslené celkem na 32,45 
mil Kč (6, 2 mil. Kč pro kraje, 26, 25 mil. Kč pro obce) je 
podle uvedené Informace pro rok 2017 již plánováno vyčlenění 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNABYLS7HV)



3 
 

finančních prostředků ve výši ½ vyčíslených ročních nákladů, 
tzn. 16 225 000 Kč. 

2.3 Předkládací a závěrečná zpráva uvádí navýšení o 5 státních 
zaměstnanců včetně navýšení nákladů ve výši 1 708 026 Kč, z toho 
platy 1 274 635 Kč ročně s tím, že výpočet je proveden na základě 
platových tříd zaměstnanců ve správě pro rok 2016 bez příplatků. 
Důvodová zpráva uvedených 5 služebních míst nezmiňuje vůbec, 
pouze na str. 5 uvádí tabulku nákladů, která demonstruje dopady v 
kap. MMR ve výši 2,7 mil. Kč nad rámec platové oblasti rozpočtu 
kapitoly.  

V prvé řadě uvádíme, že materiál neposkytuje ucelený přehled o 
dopadech do personální a platové oblasti rozpočtu kapitoly MMR. S 
navýšením služebních míst včetně výdajů na platy v kapitole 
MMR zásadně nesouhlasíme a žádáme o zabezpečení uvedené 
priority v rámci dosavadních parametrů v platové a personální 
oblasti rozpočtu kapitoly. Jsme přesvědčeni, že danou potřebu je 
Ministerstvo pro místní rozvoj schopno zajistit především na vrub 
agend přirozeně utlumujících se a celkovým zefektivněním vnitřních 
personálních procesů. Doklady o provedených personálních auditech, 
z nichž by plynulo 100 % využití stávajících kapacit, nejsou součástí 
materiálu.  

 

 

Upozorňujeme, že aktuální neobsazenost v kapitole MMR činí za 
období leden – prosinec 2015 celkem 107 míst (ÚO 56 FM, OOSS 2 
FM, PO 49), tj. 10,76 % (viz tabulka níže). 

 

 

 

 

Neakceptováno. Rozpor trvá. 
MMR odmítá argumentaci směřující k zabezpečení 21 nových 
pracovních míst, z toho 2 místa služební na Ministerstvu 
zdravotnictví, potřebných pro zajištění výkonu dozorové 
činnosti tohoto resortu v rámci dosavadních parametrů 
rozpočtové kapitoly Ministerstva zdravotnictví. 
MMR dále trvá na tom, aby v návrhu usnesení byl uveden úkol 
pro ministryni pro místní rozvoj zabezpečit změny vyplývající 
z návrhu včetně funkčních míst a objemů prostředků na platy 
do rozpočtu kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj od nabytí 
účinnosti návrhu. 
 
Výpočet nároků na výdajovou stránku státního rozpočtu 
v souvislosti se zavedením státního dozoru v pohřebnictví pro 
kapitolu Ministerstva zdravotnictví vychází z Metodiky 
stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy. 
Dopady na státní rozpočet byly aktualizovány dle uvedené 
metodiky pro zavedení nových agend na úrovni KHS a 
Ministerstva zdravotnictví, přičemž byly zohledněny i režijní 
náklady související se vznikem nové agendy. Zaveden dozoru 
tak v uvedené kapitole státního rozpočtu  vyžaduje 
předpokládané navýšení nákladů o 14, 7 mil. Kč oproti 
stávajícímu stavu. 
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Dále podotýkáme, že Ministerstvo pro místní rozvoj vychází z 
předpokladu, že budou přijati zaměstnanci s méně než 1 rokem praxe, 
jakožto i bez příplatků. V případě přijetí zkušenějších zaměstnanců 
by byly výdaje na mzdy vyšší. Vyšší by byly i výdaje na zaměstnance 
s přibývajícími lety praxe.  

Do důvodové, předkládací a závěrečné zprávy požadujeme uvést 
garanci, že implementace zákona nepředstavuje dopady nad 
rámec stávajícího limitu personálních kapacit a prostředků na 
platy v kapitole MMR. Tato připomínka je zásadní. 

2.4 K čl. I - Do návrhu je třeba zapracovat rozpočtové určení pokut 
za přestupky. 

 

Akceptováno. 
Navrhovaný § 28 je rozšířen o nový odstavec (5) v tomto 
znění: 
Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut 
je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, 
který pokutu uložil. 

2.5 K čl. I – bod 17 - V § 5 odst. 3 je uvedeno, že obec je za určitých 
podmínek povinna uplatnit „úhradu účelně vynaložených nákladů na 
slušné pohřbení … vůči dědicům - státu…“. Dále se v tomto 
ustanovení říká, že „Prováděcí právní předpis stanoví rozsah účelně 
vynaložených nákladů …, včetně položkového vyúčtování ceny 

Akceptováno částečně. Vysvětleno. 
Jedná se o náhradu nákladů, které obec v přenesené působnosti 
účelně vynaloží na povinné zajištění pohřbení. Tato 
pohledávka nepodléhá režimu regulace dle zákona č. 526/1990 
Sb., o cenách, a obec bude mít stanovenu zákonnou povinnost 

a 9 20

I. Ústřední orgán státní správy   669 613 56 8,37%
II. Ostatní organizační složky státu celkem 30 28 2 6,67%0 #######
III. Příspěvkové organizace celkem 295 246 49 16,61%

Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem 994 887 107 10,76%

Kapitola: 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj

UR

Přepočtený počet 
zaměstnanců

r. 2015

Neobsazenost 

%

Skutečnost

Průměrný přepočtený 
počet zaměstnanců

Přepočtený 
počet 

zaměstnanců
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pohřbení …“ V daném textu jsou použity souběžně dva odlišné 
pojmy. Buď jde o úhradu účelně vynaložených nákladů, čímž se tato 
úhrada vyváže z režimu regulace podle zákona č. 526/1990 Sb., o 
cenách, (viz § 1 odst.  
4: „Zákon se nevztahuje na odměny, úhrady, poplatky, náhrady škod 
a nákladů a úroky, upravené zvláštními předpisy.“) nebo o 
vyúčtování ceny pohřbení, tedy zaplacení účelně vynaložených 
nákladů, kdy se postupuje podle zákona o cenách a navazujících 
cenových předpisů. Z odůvodnění vyhlášky, kterou se provádí § 5 
odst. 3 zákona o pohřebnictví, je zřejmý záměr předkladatele, že obec 
má být povinna požadovat po dědicích zaplacení účelně 
vynaložených nákladů na slušné pohřbení. Navrhuje se proto do textu 
zákona uvést: „Obecní úřad, který zajistil pohřbení podle odstavce 1, 
je povinen požadovat zaplacení účelně vynaložených nákladů podle 
místních zvyklostí vůči dědicům při řízení o pozůstalosti.“  
 

přihlásit ji do pasiv pozůstalosti. V případě zastavení řízení o 
pozůstalosti uplatní obec náhradu těchto nákladů u MMR. 
Postup obce při zajišťování pohřbení slušným způsobem bude 
upraven prováděcím právním předpisem. 
 
Text bodu 17 (k § 5 odst. 3 - Vaše připomínka 2.5) bude nově 
znít takto (nyní odstavec 5): 
 
(4) Pohřbívání lidských pozůstatků podle odstavce 1 až 3 je 
službou ve veřejném zájmu zajišťovanou obcí v přenesené 
působnosti. Prováděcí právní předpis stanoví postup obce 
a náležitosti odpovídající slušnému způsobu pohřbení. 
 
(5) Obec, která zajistila pohřbení podle odstavce 1 a 3, 
přihlásí svoji pohledávku z titulu účelně vynaložených 
nákladů na slušné pohřbení podle místních zvyklostí do 
pasiv pozůstalosti. Bylo-li řízení o pozůstalosti zastaveno, 
nebo nebyla-li k němu dána pravomoc českých soudů, 
uplatní obec náhradu těchto nákladů u Ministerstva pro 
místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“). 
 

2.6 K čl. 1 - novelizační bod 17- § 5 odst. 3 návrhu - Z navrhovaného 
ust. § 5 odst. 3 vyplývá, že cit. ustanovení zakládá povinnost 
Ministerstva pro místní rozvoj uspokojit z finančních prostředků státu 
uplatněný nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů za zajištění 
pohřbení obecním úřadem podle § 5 odst. 1 návrhu a že tuto 
povinnost bude Ministerstvo pro místní rozvoj plnit v rámci své 
působnosti ústředního správního úřadu ve věcech pohřebnictví. 
Jelikož Ministerstvo pro místní rozvoj je organizační složkou státu 
podle § 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, vyplývá z § 3 odst. 2 cit. zákona, že 
plnění jeho povinnosti uspokojit uplatněný nárok resp. jeho 
uspokojení bude jednáním státu. V kontextu zákona o pohřebnictví 
coby právní normy obsahující úpravu veřejnoprávního charakteru je 
proto výslovná zmínka o České republice nadbytečná a v principu 

Akceptováno. Vysvětleno. 
Příslušná část navrhovaného ustanovení bude upravena takto: 
„uplatní obec náhradu těchto nákladů u Ministerstva pro místní 
rozvoj (dále jen „ministerstvo“).“ 
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zavádějící a požadujeme její vypuštění. I v zájmu zajištění souladu se 
zněním poslední věty § 5 odst. 5 návrhu (kde se obdobně zakládá 
povinnost Ministerstva pro místní rozvoj k náhradě nákladů osobě, 
která sjednala pohřbení v souvislosti s rozhodnutím krajské 
hygienické stanice), navrhujeme proto užít v § 5 odst. 3 formulaci 
„vůči Ministerstvu pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“).“. 

 
2.7 K důvodové zprávě, části B Zvláštní část – k novelizačnímu bodu 
17  - § 5 odst. 3 návrhu (str. 17) - Požadujeme nahradit nesprávnou 
resp. zavádějící informaci v závorce, že „dědicem může být i stát 
zastoupený Ministerstvem financí resp. Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových“, textem odpovídajícím platné právní úpravě 
zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a 
občanskému zákoníku: „(dědicem může být i stát nebo státní 
organizace; na stát jako na zákonného dědice se hledí i v případě 
odúmrti a stát má pak postavení jako dědic, kterému svědčí výhrada 
soupisu)“. 

 

Akceptováno.   
Obsah novelizačního bodu 17 bude v důvodové zprávě 
upraven dle uplatněné připomínky a text v závorce nahrazen 
slovy: „…(dědicem může být i stát nebo státní organizace; na 
stát jako na zákonného dědice se hledí i v případě odúmrti a 
stát má pak postavení jako dědic, kterému svědčí výhrada 
soupisu)...“ 

2.8 K čl. I- bod 96- Ponechat stávající znění § 25 odst. 1. 
Odůvodnění: 
Nelze akceptovat tvrzení, uvedené k tomuto bodu v důvodové zprávě, 
že se jedná o ryze soukromoprávní vztah (rovnocenných) smluvních 
stran. Je zřejmé, že v daném právním vztahu má provozovatel 
veřejného pohřebiště (pronajímatel) silnější postavení vůči 
pozůstalým (nájemcům). Je proto zřejmé, že takovýto smluvní (i 
když soukromoprávní) vztah vyžaduje větší ochranu spotřebitele. 
 
Poskytuje-li provozovatel pohřebiště kromě nájmu i služby, spojené s 
nájmem, musí být zcela zřejmé, jaká je výše nájemného a jaká je cena 
těchto služeb včetně jejich specifikace. Upozorňujeme, že nájemné 
nepodléhá DPH, ale cena služeb spojených s nájmem hrobových míst 
podléhá snížené sazbě DPH podle zákona č. 235/2004 Sb. Je proto 
nezbytné, aby výše nájemného a cena služeb byly ve smlouvě 
uvedeny, a to odděleně včetně specifikovaných určených podmínek. 

Vysvětleno.  
Zákon o pohřebnictví učinil podle názoru MMR v roce 2002 
finální krok k překonání názorů o veřejnoprávní povaze vztahu 
provozovatele pohřebiště a nájemce a zařadil s konečnou 
platností tento vztah zpět do práva soukromého, kam historicky 
vždy patřil. S tímto posunem pak dále souvisí otázka, jaké je 
postavení nájemce a provozovatele v rámci daného vztahu, 
tedy zda je vztah provozovatele a nájemce vztahem v zásadě 
rovných subjektů, či zda je vztahem spotřebitelským (tedy 
vztahem, v němž je třeba jednu stranu považovat za slabší). 
Daná otázka nebyla dosud odpovídajícím způsobem 
zodpovězena právní teorií, ustálená judikatura absentuje. Podle 
našeho názoru, těžiště spočívá v soukromoprávní oblasti, 
kterou veřejnoprávní úprava doplňuje, zejména podrobením 
stanovených povinností správnímu dozoru. 
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MMR trvá na vypuštění části platného ustanovení § 25 odst. 1 
obsahující povinné obsahové náležitosti nájemní smlouvy -  
výši nájemného a výši úhrad za služby spojené s nájmem. 
Závazek nájemce platit pronajímateli za přenechání věci k 
dočasnému užívání vzniká uzavřením nájemní smlouvy s 
pronajímatelem, jak vyplývá z obecného ustanovení o nájmu 
obsaženém v § 2201 zákona č. 89/2012, občanský zákoník. 
MMR se neztotožňuje s tvrzením MF, že provozovatel 
veřejného pohřebiště je vůči nájemcům v silnějším postavení 
jen proto, že předmět nájmu se dotýká sociálně citlivé oblasti. 
Viděno stejnou optikou z jiného úhlu pohledu lze tvrdit, že 
nezřídka bývá ve výhodnějším postavení naopak nájemce – 
neplatič. 
Odmítáme povinné oddělování nájemného a služeb spojených 
s nájmem, které svojí povahou spoluvytvářejí obsahovou náplň 
činnosti provozovatele pohřebiště.  
 
Provozování veřejných pohřebišť není živností, většinu z nich 
provozují obce a tuto činnost vykonávají v samostatné 
působnosti jako službu ve veřejném zájmu. Je tedy na 
rozhodnutí rady (zastupitelstva) obce, zda vůbec a v jakém 
rozsahu promítne náklady spojené s údržbou a zajištěním 
provozu pohřebiště do celkové ceny za pronájem hrobového 
místa. Obcím z tohoto pohledu nelze nařizovat, že musí 
požadovat úhradu nákladů za poskytované služby související s 
výkonem veřejné správy, pokud se rozhodnou,  např. 
s přihlédnutím k charakteru daného pohřebiště (např. lesní 
hřbitov), je po nájemci nepožadovat ani v minimálním rozsahu. 
 
K sazbám DPH u nájemného a služeb: 
Pokud obec vykonává svoji působnost pouze v oblasti veřejné 
správy, není považována za osobu povinnou k dani, i když za 
tento výkon, kterým provozování veřejného pohřebiště je, 
přijímá úplatu. 
Pokud obec vykonává ekonomickou činnost, což je v praxi 
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realizováno spíše ve větších obcích a městech, stane se plátcem 
DPH po dosažení obratu, kterého dosáhne za nejvýše 12 po 
sobě jdoucích předcházejících měsíců - hranice je stanovena 
zákonem. To neplatí pro obec, která uskutečňuje pouze plnění 
osvobozená od DPH bez nároku na odpočet daně, mezi něž 
patří i nájem nemovité věci - viz § 51 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Na základě výše uvedeného MMR nesouhlasí se zákonným 
stanovením povinnosti provozovatelům veřejných pohřebišť 
stanovovat cenu nájmu uvedeným „dvousložkovým 
způsobem“.  
MF sděluje, že i po navržené úpravě ustanovení §25 odst. 1 
zákona, tj. vypuštění slov „a musí obsahovat výši nájemného a 
výši úhrady za služby spojené s nájmem, pokud je 
provozovatel pohřebiště poskytuje“, budou muset příslušné 
subjekty (obce) postupovat i nadále podle jiných platných 
právních předpisů (tj. i podle cenových rozhodnutí MF). Např. 
podle ustanovení § 11 zákona o cenách je prodávající povinen 
vést evidenci o uplatňovaných cenách, tzn., je-li regulována 
cena pronájmu a služeb, musí být evidovaná každá z těchto cen 
samostatně. 
MF trvá na doplnění důvodové zprávy v dohodnutém smyslu. 
Pro MF nestačí doplnit do důvodové zprávy pouze tu 
skutečnost, že není dotčeno právo MF regulovat ceny v oblasti 
hřbitovních, která navíc nebyla vůbec předmětem dohody 
v rámci vypořádání připomínek. 

2.9 Ke zprávě RIA – bodu 1.2.4.2 Státní dozor v pohřebnictví (str. 
21) - Ve třetím odstavci je uvedený nepravdivý údaj o údajném 
dozoru GFŘ nad regulací cen v pohřebnictví. GFŘ není vybaveno 
žádnými pravomocemi v oblasti regulace cen, tím méně v tomto 
odvětví, a není také uvedeno v zákonu č. 265/1991 Sb., o působnosti 
orgánů České republiky v oblasti cen. Text je nutno vypustit. 
Působnost v regulaci cen vykonává Ministerstvo financí; kontrolu 
mohou vykonávat Specializovaný finanční úřad, kraje a obce. 

Akceptováno. 
Text s uvedením Generálního finančního ředitelství byl 
vypuštěn, působnost v regulaci cen opravena. 
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2.10 Ke zprávě RIA - bodu 1. 3. Popis existujícího právního stavu v 
dané oblasti – k oblasti regulace cen (str. 28) - Zcela nekonzistentně 
jsou v části týkající se oblasti regulace cen uváděny konstrukce o 
aplikaci zákona, které neodpovídají skutečnosti a v rámci 
předchozích jednání byly předkladateli písemně vysvětleny a 
odmítnuty (dopis MF čj. 58517/2015/1602-3 ze dne 10. 2. 2016).  
Úvahy předkladatele o splnění či nesplnění zákonných důvodů, ke 
kterým není příslušný, je nutno odmítnout a POŽADUJE SE CELOU 
TUTO PASÁŽ ZE ZPRÁVY VYPUSTIT. 
Rozhodnutí o regulaci cen nejsou správními rozhodnutími podle 
správního řádu, proto není požadavek na jakési jejich odůvodnění 
relevantní. Jsou to právní předpisy obecně závazné, jak opakovaně a 
trvale vyplývá z judikatury Ústavního soudu ČR. Nelze tedy 
dovozovat hypotézy o jejich nicotnosti. Předkladatel se přes zřejmou 
nepříslušnost, pokouší komentovat údajnou nesprávnou strukturu 
položek cenového rozhodnutí, přičemž ignoruje ustanovení zákona o 
cenách upravující právo regulátora, aby rozhodl o závaznosti 
příslušné formy regulace pro určité subjekty. Předkladatel se pokouší 
směšovat pronajímání míst na veřejných pohřebištích s pronájmy 
pozemků veřejné infrastruktury, které podléhají regulaci pouze v 
případech, kdy na nich není provozována podnikatelská činnost a kdy 
jejich nájemné je hrazeno z veřejných rozpočtů, což je v případě 
nájmů míst na veřejném pohřebišti naplněno pouze částečně. 
MF uplatňuje cenovou regulaci na základě zákona č. 526/1990 Sb., o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 1 odst. 6 písm. e), 
citace: „vyžaduje-li to veřejný zájem spočívající v udržení 
vyváženého postavení prodávajícího a kupujícího u zboží zcela nebo 
zčásti dotovaného z prostředků státního rozpočtu nebo z jiných 
veřejných rozpočtů“, resp. podle § 1 odst. 6 písm. a), citace: „je-li trh 
ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže“.  
Z informací MF od obcí vyplývá, že obce finančně přispívají na 
provoz pohřebiště, např. často hradí odvoz popelnic, spotřebu vody, 
opravu hřbitovních zdí, úpravu cest, tzn., že na tyto služby používají 
prostředky z rozpočtu obce. Obce také přispívají na nájem a údržbu 
hrobových míst zemřelých významných místních osobností 

Akceptováno částečně. 
Text v bodu 1. 3 zprávy RIA zůstane obsahově zachován, 
protože popisuje veškeré souvislosti týkající se současného 
právního stavu v oblasti pohřebnictví. Bude pouze upraven tak, 
aby bylo zřejmé, že se jedná o právní názor MMR. 
MMR netvrdí, že rozhodnutí o regulaci cen je správním 
rozhodnutím. Vzhledem k úloze MMR jako gestora zákona o 
pohřebnictví považujeme za nezbytné, aby byl důvod regulace 
konkrétního zboží či služby v cenovém rozhodnutí předem 
s MMR konzultován a aby regulátor důvod regulace upřesnil 
odkazem na příslušné konkrétní ustanovení pod § 1 odst. 6 
zákona č.526/1990 Sb., o cenách, neboť pouhý obecný odkaz 
na § 10 uvedeného zákona je pro odůvodnění regulace podle 
názoru MMR nedostačující.   
Hrazení provozu veřejných pohřebišť z obecních rozpočtů, 
není samo o sobě důvodem k centrální regulaci cen jiného 
zboží či služby, zde konkrétně nájmu hrobových míst, k níž 
v tomto případě dochází v rozporu s principem subsidiarity. 
Veřejné pohřebiště musí být provozováno podle zákona o 
pohřebnictví, i kdyby mělo např. 3 hektary a jen 5 pronajatých 
míst. Provozování pohřebiště je výkonem veřejné správy, 
nikoli činností za účelem zisku, kde má význam kalkulovat 
vložené náklady výdaje na provoz pohřebiště nejsou účelově 
vázány na příjmy a naopak. 
 
Z veřejných rozpočtů jsou hrazeny pouze nájmy hrobových 
míst v souvislosti se zajištěním pohřbení osob, kterým pohřeb 
nikdo nezajistil (tzv. sociální pohřby), které z tohoto důvodu 
jako jediné podléhají regulaci cen dle ustanovení § 1 (6) písm. 
e) zákona o cenách. 
U válečných hrobů je dle ustanovení § 29 (6) zákona o 
pohřebnictví užívací právo poskytováno bezplatně a případné 
dotace jsou poskytované „vlastníku hrobu, event. vlastníku 
nemovitosti, není-li znám“ Ministerstvem obrany podle zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Uvedené dotace 
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(spisovatelů, malířů, sportovců, lékařů, učitelů, starostů atd.). Další 
rozpočtové prostředky plynou od Ministerstva obrany na péči o 
válečné hroby (§ 4 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a 
pietních místech…) a od Ministerstva kultury příspěvek na zachování 
a obnovu kulturní památky, tj. např. náhrobku (§ 16. zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). 
Nájemné z pozemků u těchto hrobových míst je hrazeno z rozpočtu 
obce. 
Tuto skutečnost potvrzuje i text důvodové zprávy k bodu 64 (§ 16 
odst. 1), ve kterém MMR přímo uvádí, že „…provozování pohřebiště 
je činností z důvodů sociální únosnosti v různé míře dotovanou z 
obecního rozpočtu a platby za pronájem hrobových míst a za služby 
spojené s nájmem tedy uhradí jen část nákladů (konkrétní proporce se 
samozřejmě liší v závislosti na rozsahu činností prováděných na 
pohřebišti, jeho vybavenosti, úpravě atd.) …“. Sám předkladatel tedy 
uvádí důvody, pro které je regulace cen v pohřebnictví oprávněná. 
Obce také nevyužívají stanovenou maximální možnou výši cen za 
nájem hrobového místa, ale i možnost zvýšení cen za služby 
hřbitovní z obavy, že vzniknou neplatiči, protože o hroby se starají 
především starší lidé – senioři, kteří nebudou schopni z důchodu 
zvýšení cen pokrýt. Finanční propad na provoz pohřebiště by mohl 
být daleko větší a následně by vyžadoval i navýšení prostředků z 
rozpočtu obce.  
Je zřejmé, že v řadě případů jsou pohřby realizovány v rodinné 
tradici, jdoucí daleko do historie a spojené s určitou lokalitou. I s 
ohledem na případné přání zemřelého mohou být nájemci ve výběru 
lokality výrazně omezeni a v případě rezignace na cenovou regulaci 
vystaveni zcela účinku zneužití výhodnějšího postavení ze strany 
pronajímatele veřejného pohřebiště. 

 

nemohou být důvodem k plošné regulaci cen nájmu „běžných“ 
hrobových míst pro fyzické osoby, obdobně jako údržba 
hrobových míst významných osobností a rodáků, k níž se v 
samostatné působnosti obec rozhodne, nebo příspěvek 
obdržený od Ministerstva kultury na zachování a obnovu 
kulturní památky (náhrobku). 
S oprávněností plošné regulace cen v pohřebnictví se gestor 
zákona o pohřebnictví s MF neztotožňuje. V závěru 
argumentace MF je obsažen protimluv, kdy na jedné straně MF 
argumentuje obavou obcí ze zvýšení cen nájmu hrobového 
místa v důsledku zvýšených výdajů obecních rozpočtů na 
provoz veřejných pohřebišť, na straně druhé zároveň 
odůvodňuje cenovou regulaci možným zneužitím výhodnějšího 
postavení obce v roli provozovatele veřejného pohřebiště. 
Uvedené zneužití postavení obce v období před nastavením 
cenové regulace však MF nedokládá. 
MMR trvá na tom, že hrazení provozních výdajů souvisejících 
s výkonem veřejné správy, kterým provozování veřejného 
pohřebiště je, z rozpočtu obce, není důvodem k regulaci cen 
nájmu hrobových míst dle ustanovení § 1 (6) písm. e) ani písm. 
a) zákona o cenách. 
Opačný názor MF bude součástí této kapitoly RIA. 

3 . 
Ministerstvo 
kultury 

3.11 K bodu 100 (k § 25 odst. 8) 
Toto ustanovení odkazuje na obdobný postup, jaký je popsán 
v ustanovení § 20 písm. g) bodů 4 a 5 (novelizační bod 80) návrhu 
zákona, který se však týká situací, kdy je rušeno pohřebiště a neřeší 
speciální úpravu nabytí vlastnictví opuštěné věci, která je upravena 

Vysvětleno. 
Připomínku interpretujeme tak, že spočívá v nedůsledné 
úpravě okupaci hrobového zařízení, nikoli v požadavku 
okupaci hrobového zařízení zakázat. 
V této věci jsme akceptovali zásadní připomínky ÚZSVM a 
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pouze v novelizovaném ustanovení § 24 odst. 5 (novelizační bod 95). 
Dle Ministerstva kultury není důvodu, aby v tomto případě byl režim 
nabývání vlastnictví náhrobku, hrobového zařízení nebo hrobky 
v případě skončení nájmu hrobového místa upraven odlišně (o 
slabinách stávající úpravy v občanském zákoníku hovoří důvodová 
zpráva zejména ve vztahu k věcem nemovitým). Proto by otázka 
nabývání vlastnictví provozovatelem pohřebiště měla být upravena 
výslovně i pro případy skončení nájmu hrobového místa, které jsou 
dle Ministerstva kultury v praxi podstatně častější než situace 
popsaná v § 24 (tj. zrušení celého veřejného pohřebiště).  
Stejně tak nelze souhlasit, aby v případě derelikce nájemního práva 
byly náhrobky, hrobové zařízení nebo hrobky předmětem volné 
okupace, jak to předpokládá ustanovení  
§ 1045 občanského zákoníku. Navíc v důsledku uplatnění ustanovení 
§ 20 písm. g) bodů 4 a 5 návrhu zákona by došlo k derelikci 
nájemního práva již po uplynutí doby dvou let. 
S ohledem na výše uvedené navrhujeme, aby v § 25 na konci 
odstavce 8 byla doplněna věta: „Opuštěný náhrobek, opuštěné 
hrobové zařízení nebo opuštěná hrobka připadají  
do vlastnictví provozovatele veřejného pohřebiště.“ 
 

doporučující připomínky MF a rozhodli se ponechat otázku 
okupace opuštěných náhrobků pouze na úpravě v občanském 
zákoníku. U nemovitých věcí (hrobek) by k okupaci nedošlo, 
podle občanského zákoníku připadají státu (což by mělo snížit 
náklady provozovatele pohřebiště na případnou údržbu daných 
hrobek). U hrobového zařízení (je-li věcí movitou) spočívají 
výhody okupace v tom, že pokud má provozovatel pohřebiště 
zájem, aby náhrobek neokupoval např. kameník, nic mu 
nebrání, aby ho okupoval jako první. Provozovatel pohřebiště, 
která má ze zákona zasílat upozornění nájemcům, že s jejich 
věcí bude naloženo jako s věcí opuštěnou, má jako první 
informaci o tom, kdy bude možné danou věc okupovat a může 
v této souvislosti uplatnit svůj zájem.  

4 . 
Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

4.12 K bodu 106 - § 28a odst. 1 písm. f) a j) 
V § 4 v odstavci 3  je provedena změna termínu „ústav sociální péče“ 
na termín „zařízení sociálních služeb“. V dalším textu je tato změna 
reflektována, mimo níže uvedené případy, kde se vyskytuje pojem 
„ústav sociální péče“. 
V návrhu novely zákona č. 256/2001 Sb. je v § 4 odstavci  3 
uvedeno:  
„(3) Poskytovatel zdravotních služeb, který poskytuje jednodenní a 
lůžkovou péči26) (dále jen „zdravotnická zařízení“) a poskytovatel 
sociálních služeb s týdenním až celoročním pobytem28) (dále jen 
„zařízení sociálních služeb“); poznámka pod čarou č. 28 pak 
specifikuje, o která zařízení sociálních služeb se jedná: „28) § 34 
odst. 1 písm. c) až f zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.“ 
Požadujeme s odkazem na výše uvedené nahradit slovní spojení 

Akceptováno. 
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„ústav sociální péče“ na „zařízení sociálních služeb“ v souladu s § 
4 odst. 3. 
Tato připomínka je zásadní.  

5 . 
Ministerstvo 
průmyslu  
a obchodu 

5.13 20. 4. 2016; MPO 17824/16/41200/01000 
K bodu 106 - § 28b 
Zásadně nesouhlasíme s tím, aby Česká obchodní inspekce prováděla 
dozor nad dodržováním vybraných ustanovení tohoto zákona. 
Požadujeme, aby Česká obchodní inspekce byla vypuštěna ze všech 
příslušných ustanovení návrhu zákona. Stejný požadavek na 
vypuštění požadujeme ve všech příslušných pasážích a 
konstatováních uvedených v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 
regulace (RIA). 
Odůvodnění: 
Nesouhlas s nově navrženými kompetencemi pro Českou obchodní 
inspekci odůvodňujeme tím, že se navrhované nové kompetence zcela 
vymykají současnému zaměření kontrol České obchodní inspekce. 
Nelze spravedlivě požadovat, aby orgán, který se primárně zabývá 
kontrolou vnitřního trhu v oblasti ochrany spotřebitele a požadavků 
na uvádění výrobků na trh, nově vykonával kontrolu v oblastech, 
které se týkají samotného provozu krematoria, pohřebiště, nakládání 
s pozůstatky zemřelých apod. Ve zprávě RIA se uvádí, že nejsou 
předpokládány žádné dopady na státní rozpočet, protože bude využito 
stávajících personálních kapacit ČOI. Dále je zcela formálně, obecně 
a nesprávně pouze odkazováno na materiál Rámec rozvoje ČOI s tím, 
že je patrné, že ČOI bude v budoucnu personálně posilovat. 

Akceptováno. 

5.14 K bodu 106 - § 28b odst. 2 
V § 28b odst. 2 požadujeme ustanovení přeformulovat a uvést 
konkrétně, které přestupky projednávají v první stupni obecní 
živnostenské úřady. Navrhujeme, aby živnostenským úřadům bylo 
svěřeno projednávání přestupků uvedených v § 28a odst. 1 písm. e), 
h), j), odst. 2 písm. a), a odst. 3 písm. b), d), e), f), g).  
Odůvodnění 
Právní úprava ustanovení § 28b je značně nepřehledná. Z ustanovení 
vyplývá, že přestupky projednávají v prvním stupni obecní 
živnostenské úřady a Česká obchodní inspekce. Následují pak 

Akceptováno. 
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výjimky z tohoto pravidla, přičemž výčet přestupků, které jsou v 
těchto výjimkách uvedeny, je podstatně širší, než počet přestupků, 
jejichž projednávání je svěřeno živnostenským úřadům a České 
obchodní inspekci. Z ustanovení § 28b odst. 2 není zcela zřejmé, zda 
se jedná o projednávání přestupků podle § 28a, jak lze dovozovat ze 
znění § 28b odst. 1 nebo případně o další přestupky např. o přestupky 
podle § 26 a § 28. Při podrobném rozboru ustanovení upravujících 
přestupky však plyne, že obecní živnostenské úřady jsou zmocněny 
projednávat pouze nepodstatnou část přestupků, konkrétně přestupky 
uvedené v § 28a odst. 1 písm. c), e), h), j), odst. 2 písm. a), a odst. 3 
písm. b), d), e), f), g). Považujeme za přehlednější a jednoznačnější 
uvést v daném případě výčet přestupků, které jsou živnostenské úřady 
oprávněny projednávat. U přestupku podle § 28a odst. 1 písm. c) se 
domníváme, že jeho projednávání by mělo být svěřeno jinému orgánu 
než je obecní živnostenský úřad, s ohledem na případnou odbornou 
náročnost posouzení.  
5.15 Ke zprávě RIA: 
Na str. 22 je chybně uvedeno, že o odvolání proti rozhodnutí 
obecních živnostenských úřadů bude rozhodovat Ministerstvo pro 
místní rozvoj. Ze znění návrhu zákona nevyplývá, že by ve druhém 
stupni řízení rozhodovalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Ze zákona 
č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších 
předpisů, vyplývá, že o odvolání proti rozhodnutím obecních 
živnostenských úřadů ve svém správním obvodu rozhoduje krajský 
živnostenský úřad. 

Akceptováno. 

6. 
Ministerstvo 
spravedlnosti 

6.16 Ke stanovení místní příslušnosti  
Předložený návrh ve vícero ustanoveních předpokládá působnost 
věcně příslušných krajských úřadů, resp. věcně příslušných obecních 
úřadů [§ 3 odst. 3; § 5 odst. 4; § 2o písm. f); § 20  
písm. g) bod 1.; § 28]. V rozporu s tímto předpokladem však zákon 
explicitně nestanovuje kritéria pro určení místní příslušnosti 
krajských, resp. obecních úřadů. Požadujeme proto v zákoně tato 
kritéria explicitně stanovit. 

Akceptováno. 
Namísto obecné formulace „územně příslušný krajský úřad“ 
bude v ustanoveních § 3 odst. 3; § 20 písm. f); § 20  
písm. g) bodu 1 a § 28 s přihlédnutím k větnému kontextu 
upraveno, že jde o krajský úřad kraje, v jehož územním obvodu 
je provozováno veřejné pohřebiště.  
Příslušnost obecního úřadu v § 5 odst. 4 bude upřesněna 
odkazem na § 5 odst. 1.      

6.17 K čl. I bodům 9 a 14 [§ 4 odst. 1 písm. b) a i)] 

Podle shora uvedených ustanovení nelze upravovat lidské pozůstatky, 

Akceptováno. 
Ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) bude upraveno ve znění „…v 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNABYLS7HV)



14 
 

popřípadě tyto, pakliže jsou konzervované nebo balzamované, před 
pohřbením ukládat nebo vystavovat „v rozporu s vůlí zemřelé osoby, 
případně osob uvedených v § 114 odst. 1 občanského zákoníku“. 
Upozorňujeme, že s ohledem na užití konjunktivu „případně“ je vůle 
pozůstalých, vyjmenovaných v § 114 odst. 1 občanského zákoníku, 
stavěna na roveň vůli zemřelého.  
I v případech, kdy zemřelý před svou smrtí se specifickou formou 
úpravy svých ostatků  
či nakládání s nimi souhlasí, či tak výslovně žádá, mohou pozůstalí 
takovýmto úpravám, resp. nakládání, zamezit. Taková konstrukce 
však neodpovídá přednosti vůle zesnuvšího před vůlí pozůstalých. 
Požadujeme proto předmětná ustanovení upravit tak, aby měla vůle 
pozůstalých význam pouze v případech, kdy zesnulý svou vůli 
výslovně neprojevil, tj. nesvolil se zvláštní úpravou svých ostatků, 
resp. s nakládáním s nimi. 

rozporu s vůlí zemřelé osoby, a pokud tato osoba nevyslovila 
během svého života s ukládáním a vystavováním svých 
pozůstatků před pohřbením souhlas, také v rozporu s vůlí osob 
vyjmenovaných v § 114 odst. 1 občanského zákoníku.“.  
Ustanovení § 4 odst. 1 písm. i) bude upraveno ve znění: „…v 
rozporu s vůlí zemřelé osoby, a pokud tato osoba nevyslovila  
během svého života s upravováním svých pozůstatků souhlas, 
také v rozporu s vůlí osob vyjmenovaných v § 114 odst. 1 
občanského zákoníku.“. 
     

6.18 K čl. I bodu 68 (§ 18 odst. 2)  

Poslední větu uvedeného ustanovení považujeme z části za 
nadbytečnou, z části za chybnou.  

V prvé řadě upozorňujeme, že § 28a odst. 4 nedefinuje skutkovou 
podstatu přestupku porušení § 20 písm. c), tj. ustanovení § 28a odst. 4 
nelze na porušení povinnosti stanovené v § 20  
písm. c) aplikovat, jelikož jeho aplikace by s ohledem na dikci § 5 
vládního návrhu zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
(sněmovní tisk č. 555) znamenala porušení principu nullum crimen 
sine lege certa. 

Dále upozorňujeme, že je třeba s ohledem na skutečnost, že § 28a 
odst. 4 nestanovuje sankce, nýbrž skutkové podstaty přestupků, 
považovat zbylou část poslední věty uvedeného ustanovení za 
nadbytečnou, jelikož odpovědnost právnických nebo podnikajících 
fyzických osob zajišťujících provoz veřejného pohřebiště zakládá 
samotný § 28a odst. 4.      

Vzhledem ke shora uvedenému požadujeme poslední větu § 18 odst. 

Akceptováno. 
V § 28a odst. 4 bude doplněna skutková podstata přestupku 
porušení § 20 písm. c). 
V § 18 odst. 2 bude poslední věta vypuštěna. 
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2 bez náhrady vypustit.  

6.19 K čl. I bodu 105 (§ 28b odst. 1)  

Stanovení působnosti správních orgánů při výkonu dozoru nad 
činností provozovatelů pohřebních služeb, provozovatelů krematorií 
a osob provádějících konzervaci a balzamaci v části upravující 
přestupky považujeme za nesystematické. Dále konstatujeme, že není 
zřejmý účel druhé věty předmětného ustanovení, podle níž se „na 
řízení podle tohoto zákona vztahují obecně právní předpisy o 
správním řízení“. V řízení o přestupcích bude aplikován zákon  
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, subsidiárně pak správní 
řád. Druhou větu shora uvedeného ustanovení je tedy třeba považovat 
za nadbytečnou. 

S ohledem na uvedené skutečnosti požadujeme větu první § 28b odst. 
1 přesunout do hlavy V zákona a větu druhou bez náhrady vypustit. 

Akceptováno. 
V § 28b odst. 1 bude první věta přesunuta (HLAVA IV 
SANKCE  
DOZOR NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONA 
Díl 1 
Dozor v pohřebnictví 
§ 25a)  
Druhá věta byla vypuštěna. 

6.20 Ke změně trestního zákoníku 

1. K čl. IV (§ 359a) 

Ministerstvo spravedlnosti zásadně nesouhlasí s navrhovaným 
doplněním trestního zákoníku.   

Jak předkladatel uvádí v důvodové zprávě, popisované jednání může 
být již za současné dikce trestního zákoníku v těch nejzávažnějších 
případech kvalifikováno jako trestný čin výtržnictví podle § 358, 
který postihuje jednání, jímž jsou hrubě porušována pravidla 
občanského soužití  
a zásady občanské morálky, sekundárně jím jsou pak chráněny i další 
statky jako je zdraví lidí, cizí majetek, čest nebo důstojnost, event. 
jako trestný čin podle § 165 trestního zákoníku.  

Kriminalizace hanobení lidských pozůstatků tedy nově směřuje 
zásadně na hanobení lidských pozůstatků, ke kterému dochází 
v soukromí. Toto však není a nemůže být předmětem ochrany podle 
dílu 6 hlavy X. trestního zákoníku, který poskytuje ochranu proti 
závažnějším útokům narušujícím veřejný klid a pořádek. Tato 

Akceptováno částečně. Rozpor trvá. 
MMR trvá na následující minimální změně § 359 trestního 
zákoníku (TZ): 

„§ 359 
 

Hanobení lidských pozůstatků a ostatků 
 

(1) Kdo neoprávněně otevře konečnou rakev s lidskými 
pozůstatky nebo hrob nebo hrobku nebo urnu s lidskými 
ostatky, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo 
zákazem činnosti. 
(2) Stejně bude potrestán, kdo z pohřebiště svévolně odejme 
lidské ostatky nebo s lidskými ostatky nakládá v rozporu se 
zákonem. 
(3) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, 
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 
a) jako člen organizované skupiny, 
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový 
prospěch, nebo 
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připomínka však nemíří pouze na systematické zařazení nového 
trestného činu, nýbrž na to, zda má být jednání, které spočívá 
v hanobení lidských pozůstatků, ke kterému dochází v soukromí, 
vůbec postihováno trestním právem. I předkladatel konstatuje, že „by 
mohla být v těchto případech aplikována také administrativní 
odpovědnost“, požadavek na rozšíření trestní represe odůvodňuje 
pouze obecným konstatováním o vysoké typové škodlivosti, což 
nepovažujeme za postačující. Právě vzhledem k tomu, že nově by 
mělo být kriminalizováno jednání, ke kterému dochází v soukromí, 
nepovažujeme trestní postih za adekvátní a navrhujeme i nadále řešit 
právní odpovědnost cestou administrativního postihu.  

c) v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin.“.  
 
Odůvodnění: 

Odůvodnění:  

Ustanovení § 359 trestního zákoníku kvalifikuje pouze 
hanobení lidských ostatků (nikoli pozůstatků) zejména 
takto:  

• otevření hrobu, hrobky nebo urny 
neoprávněnou osobou,  

• svévolná exhumace v tlecí době,  
• spálení lidských ostatků mimo krematorium,  
• zničení nebo vysypání urny s popelem na 

pohřebišti, případně její svévolné odnesení z 
pohřebiště,  

• rozmetání kostí v hrobě, hrobce či po 
hřbitově.  

Hanobení těla zemřelého před pohřbením je dle platné 
právní úpravy pouze přestupkem fyzické osoby s pokutou 
v maximální výši 50 000 Kč, po přijetí novely ve výši 
100 000 Kč. Fyzickým osobám, tedy zejména patologům, 
pitevním sanitářům, provozovatelům pohřebních služeb, 
krematorií a osobám provádějícím balzamace a 
konzervace, tak nemůže být v současnosti pozastavena 
nebo ukončena činnost nebo udělen trest odnětí svobody, 
budou-li svým jednáním hanobit tělo zemřelého 
otevřením rakve s lidskými pozůstatky. 

Hmotným předmětem útoku je mrtvé lidské tělo před 
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pohřbením, hanobené zpravidla za účelem nekrofilie, 
vystavením těla bez rakve a rubáše na veřejnosti za 
blasfemickým nebo komerčním účelem, vykostění těla 
vysekáním hlavic kloubů a dalších kostí, včetně zohavení 
lidských pozůstatků po odběru orgánů, tkání a buněk, jak 
k tomu dochází i v jiných zemích, např. na Slovensku – 
viz http://www.pohrebnictvo.sk/kauza-vykosteneho-
zosnuleho-z-malaciek/. 

Neoprávněné zásahy do lidských pozůstatků a piety 
zemřelého jsou všeobecně, i vzhledem ke zvláštní právní 
povaze mrtvého lidského těla, vnímány jako společensky 
škodlivé. Zásada trestněprávní ochrany piety neslouží 
mrtvým, ale živým osobám. Požadavek důstojného 
zacházení s lidskými pozůstatky je zárukou právní jistoty 
pro živé osoby, že i po jejich smrti bude s jejich tělem 
nakládáno s úctou.  

V souladu s principem subsidiarity trestní represe (trestní 
právo je prostředek „ultima ratio“) navrhujeme 
neoprávněné otevření rakve s lidskými pozůstatky a 
neoprávněné otevření hrobu, hrobky nebo urny v novele 
zákona o pohřebnictví zahrnout mezi skutkové podstaty 
přestupků fyzických i právnických osob. Tím by zákon o 
pohřebnictví umožnil nejprve správní trestání daných 
jednání. Na to by navázalo navržené rozšíření skutkové 
podstaty § 359 trestního zákoníku. 

K námitce Ministerstva spravedlnosti spočívající v tom, 
že kriminalizace hanobení lidských pozůstatků směřuje 
zásadně na hanobení lidských pozůstatků, ke kterému 
dochází v soukromí, sdělujeme, že ačkoli je nová 
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skutková podstata zařazena v dílu 6 "Jiná rušení 
veřejného pořádku" - znakem skutkové podstaty není, že 
by k hanobení muselo docházet na veřejnosti. Veřejný 
pořádek a veřejnost jsou odlišné pojmy - veřejným 
pořádkem, který se navíc neobjevuje v definici skutkové 
podstaty, se má na mysli proti cítění 
veřejnosti. Domníváme se proto, že by dle nově 
navrhované skutkové podstaty bylo postižitelné i jednání 
mimo veřejnost, např. v rámci prostor provozovatele 
pohřební služby, pokud by se jednalo o opravdu 
mimořádně závažné porušení trestního zákoníku a zákona 
o pohřebnictví při zacházení s lidskými pozůstatky před 
pohřbením.  

Další námitka Ministerstva spravedlnosti směřovala k 
tomu, že popisované jednání může být již za současné 
dikce trestního zákoníku v těch nejzávažnějších případech 
kvalifikováno jako trestný čin výtržnictví podle 
ustanovení § 358 trestního zákoníku, který postihuje 
jednání, jímž jsou hrubě porušována pravidla občanského 
soužití a zásady občanské morálky, sekundárně jím jsou 
pak chráněny i další statky jako je zdraví lidí, cizí 
majetek, čest nebo důstojnost. Současná judikatura zatím 
kritéria trestnosti skutků proti lidským pozůstatkům 
prostřednictvím ustanovení § 358 trestního zákoníku 
nevymezila a nezabývala se jimi dosud ani právní teorie. 
Vzhledem k povaze trestných činů hanobení lidských 
ostatků a pozůstatků, u nichž je chráněným objektem 
všeobecně pieta k zemřelým jako společenský zájem, 
není možno dohledávat konkrétní poškozené osoby. Tato 
právní úprava totiž nepůsobí k ochraně konkrétních 
zemřelých, nýbrž k ochraně celé společnosti. U trestného 
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činu výtržnictví by naopak bylo nutné podle našeho 
názoru dohledat konkrétní hrob, či tělo zemřelého, který 
byl zhanoben. 

 
7. 
Ministerstvo 
školství, 
mládeže  
a tělovýchovy 

7.21 Vzhledem k tomu, že v návrhu je v bodu 32. novelizováno 
ustanovení § 10 odst. 2, považujeme za nutné dát v ustanovení 
uváděné požadavky na vzdělání do souladu se zákonem č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a také se 
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a s předpisy souvisejícími.  Konkrétně žádáme: 

I. V písm. a) uvést tento text: „a) vysokoškolské vzdělání 
v magisterském studijním programu v oblasti všeobecného 
lékařství,“ a dále v písm. b) uvést text: „b) vysokoškolské 
vzdělání v bakalářském studijním programu v oblasti 
zdravotnictví“. Námi navržený text lépe odpovídá dikci 
zákona o vysokých školách. 

Dále písm. c) žádáme upravit následovně: „c) vyšší odborné vzdělání 
skupiny oborů vzdělání Zdravotnictví, Diplomovaná všeobecná 
sestra, Diplomovaná dětská sestra, Diplomovaná sestra pro intenzivní 
péči nebo Diplomovaná porodní asistentka,“ a následující písm. d) 
takto: „d) střední vzdělání skupiny oborů vzdělání Zdravotnictví, 
Všeobecná sestra, Dětská sestra nebo Porodní asistentka.“. Námi 
navržený text lépe odpovídá dikci školského zákona a předpisů 
souvisejících. 

Akceptováno. 

8.  
Ministerstvo 
vnitra 

8.22 K čl. I bodu 17 - § 5: 
Rozdělení úkolů obce mezi samostatnou a přenesenou působnost 
obce považujeme za nejasné. Odstavec 2 určuje pohřbívání ve 
veřejném zájmu jako přenesenou působnost, v odstavci 3 je nicméně 
bez bližšího určení upraven postup při náhradě nákladů za tento 
pohřeb (činnost je bez dalšího určena obecnímu úřadu). Z konstrukce 
návrhu dovozujeme, že zatímco samotné pohřbení má být prováděno 
v přenesené působnosti, náhrada podle konstrukce zřejmě civilního 

Akceptováno. 
Ačkoli se MMR ztotožňuje s názorem na vhodnost realizovat 
celou agendu v přenesené působnosti, bylo nutné vzhledem k 
finanční náročnosti, přistoupit v této navrhované novele k 
rozdělení úkolů obce mezi samostatnou a přenesenou 
působnost následovně: 

• provozování veřejných pohřebišť bude nadále 
zabezpečováno v samostatné působnosti obce, 
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nároku má spadat do samostatné působnosti. V takovém případě 
nicméně považujeme za vhodnější uvádět v odstavci 3 obec místo 
obecní úřad. Především však máme pochybnosti, zda vůbec může 
přenesená pravomoc konstituovat civilní nárok, uplatňovaný v 
samostatné působnosti. Pokud má být celý proces včetně náhrady v 
přenesené působnosti, je nezbytné jej tak v navrhovaném zákoně 
nastavit.   
Navrhujeme, aby byla otázka působnosti v předmětném ustanovení 
vyjasněna, přičemž preferujeme celou agendu v přenesené působnosti 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

• zajišťování pohřbení (pokud je ve stanovené lhůtě 
nezajistí nikdo jiný) bude obec provádět v přenesené 
působnosti; dozor nad výkonem této činnosti bude 
provádět krajský úřad, ústředním správním úřadem pro 
tuto agendu bude MMR, 

• proces náhrad bude realizován v přenesené působnosti 
obcí 

• „obecní úřad“ byl nahrazen „obcí“ 

8.23 K čl. I bodu 18 - § 5a: 
Navrhované ustanovení nesprávně užívá označení „referenční“ údaje 
– tato charakteristika určitých údajů vyplývá ze zákona o základních 
registrech a není potřebné ani žádoucí ji zmiňovat v ustanoveních 
upravujících využívání předmětných údajů ve zvláštních zákonech, 
neboť pro toto využívání nemá referenční charakter údaje význam. V 
souvislosti s informačním systémem evidence obyvatel pak tento 
pojem nelze využívat vůbec. 
Dále navrhujeme § 5a celkově přepracovat a uvést jej do souladu s 
obvyklou konstrukcí ustanovení upravujících čerpání údajů z 
klíčových informačních systémů veřejné správy:  
„§ 5a 
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy 
 
(1) Ministerstvo pro výkon působnosti tohoto zákona využívá ze 
základního registru obyvatel tyto údaje: 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,  
b) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v 
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil, 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
d) adresa místa pobytu, 
e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo 
území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k 
úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, 
den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 

Akceptováno. 
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nepřežil. 
 
(2) Ministerstvo pro výkon působnosti tohoto zákona využívá z 
informačního systému evidence obyvatel tyto údaje: 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
b) datum narození, 
c) pohlaví, 
d) místo a okres narození; v případě narození v cizině, místo a stát, 
e) rodné číslo, 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
g) adresa místa trvalého pobytu, 
h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí státního občana České 
republiky mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na 
jehož území k úmrtí došlo, 
i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden 
jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil. 
 
(3) Ministerstvo pro výkon působnosti tohoto zákona využívá z 
informačního systému cizinců tyto údaje: 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
b) datum narození, 
c) rodné číslo, 
d) pohlaví, 
e) místo a stát narození; v případě, že se cizinec narodil na území 
České republiky, místo a okres narození, 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, 
h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České 
republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí. 
 
(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě využít 
vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
 
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním 
registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence 
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obyvatel nebo z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve 
tvaru předcházejícím současný stav.“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
8.24 K čl. I bodu 68 – k § 18 odst. 2: 
 Poslední věta tohoto ustanovení je nadbytečná a požadujeme 
její vypuštění. Porušení vyjmenovaných povinností je upraveno jako 
správní delikt v příslušné části zákona. Je tedy nadbytečné na jiném 
místě stanovit, že za porušení určitých povinností se uplatní sankce 
za přestupek. Ustanovení je nejen duplicitní, ale také nesystémové, 
když hovoří o postihu za porušení pouze vybraných povinností, 
přestože zákon v sankčních ustanoveních upravuje skutkové podstaty 
spočívající v porušení i jiných povinností, zde nevyjmenovaných. 
 Podle důvodové zprávy je účelem daného výčtu snaha 
výslovně stanovit, že osoba, prostřednictvím které je pohřebiště 
provozováno, má stejné povinnosti jako samotný provozovatel. 
Požadujeme tuto skutečnost upravit jiným způsobem, např. přímo 
větou, že na tuto osobu se vztahují stejné povinnosti jako na 
provozovatele pohřebiště. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 

8.25 Obecně ke skutkovým podstatám přestupků: 
Navržené znění jednotlivých skutkových podstat je třeba přepracovat, 
přičemž je nutné pamatovat především, že objektivní stránky 
skutkových podstat mají být vyjadřovány pomocí dokonavého vidu 
slovesa, neboť k postihu by mělo stačit jednorázové, a nikoli 
opakované porušení povinnosti (např. odstraní z lidských pozůstatků 
náhrady, vystaví lidské pozůstatky atd.). Tam, kde postačí 
jednorázové porušení povinnosti, požadujeme vid slovesa upravit. 
Stejně tak požadujeme revidovat způsob používání odkazů na 
konkrétní ustanovení zákona stanovící vlastní povinnosti, zejména 
pokud jde o výrazy „v rozporu“ či „podle“. Připomínáme, že slovo 
„podle“ se užívá tehdy, obsahuje-li hmotněprávní ustanovení jasnou 
povinnost uloženou konkrétnímu subjektu (např. „nesplní ohlašovací 
povinnosti podle“), zatímco slova „v rozporu“ se užívají na začátku 
skutkové podstaty, jestliže hmotněprávní ustanovení, jehož porušení 
se trestá, obsahuje příkaz, zákaz nebo dovolení. V případě, že se 

Akceptováno částečně.  
Bude upraveno zcela odlišně i s přihlédnutím k dalším 
připomínkám jiných připomínkových míst. 
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jedná o nedodržení podmínek nebo požadavků hmotněprávní úpravou 
předpokládaného jednání, umístí se slova „v rozporu“ na konec 
skutkové podstaty.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
8.26 K čl. I bodu 102 – k § 26: 
V souladu s ustálenou legislativní technikou tvorby ustanovení 
upravujících správní trestání požadujeme změnu návětí odst. 1 
následujícím způsobem: 
„Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že“. 
Ve výčtu skutkových podstat v odst. 2, za které se ukládá pokuta do 
určité výše, je nutné předposlední a poslední skutkovou podstatu 
oddělit spojkou „nebo“; ustanovení by tedy mělo znít: 
„(2) Za přestupky podle odstavce 1 písm. f), g), h) nebo i) lze uložit 
pokutu až do výše 70 000 Kč a za přestupky podle odstavce 1 písm. 
a), b), c), d), e), nebo j) pokutu až do výše 100 000 Kč.“. 
Ustanovení odst. 3 požadujeme zcela vypustit z důvodu jeho 
nadbytečnosti. Subsidiární použití obecné právní úpravy vyplývá z 
obecných právních zásad a není nutné výslovné zakotvení tohoto 
pravidla v zákoně. Tuto připomínku vztahujeme obdobně též k § 28b 
odst. 1 větě poslední. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 

8.27 K čl. I bodům 105 a 106 – k § 28 a § 28b odst. 1: 
Ustanovení o dozoru by měla systematicky předcházet sankčním 
ustanovením, neboť výkon kontroly není součástí řízení o přestupku. 
Rovněž opatření k nápravě podle § 28 odst. 2 se ukládají mimo režim 
sankčního řízení, tedy v rámci kontroly. Požadujeme proto tato 
ustanovení z části o přestupcích přesunout do jiné části zákona. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 

8.28 K čl. I bodu 105 – k § 28: 
V současné úpravě vykonává dozor nad tzv. pohřebními řády podle § 
28 odst. 1 zákona o pohřebnictví Ministerstvo vnitra podle obecných 
ustanovení o dozoru v zákoně o obcích. Nyní se navrhuje tuto úpravu 
nahradit obecnou kontrolou ze strany krajského úřadu, která je však 
patrně v návaznosti na současnou úpravu nesprávně označena jako 
dozor. Ustanovení odst. 2 písm. a) navrhovaného ustanovení 

Akceptováno.  
 
Ustanovení § 28 bylo zcela zrušeno a nahrazeno § 25a. Bylo 
dohodnuto řešení, podle něhož zákon o obcích upravuje obecně 
v ustanoveních § 123 a následujících výkon dozoru nad 
samostatnou působností obcí. Obecně je výkon dozoru nad 
samostatnou působností obcí sice svěřen ministerstvu vnitra, 
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(povinnost poskytnout informace kontrolujícímu) je přitom duplicitní 
vůči § 8 kontrolního řádu.  
Dále máme pochybnosti o formulaci ustanovení odst. 2 písm. c) a d), 
která opravňují krajský úřad využít ke splnění zákonných povinností 
jejich náhradní výkon a zvláštní úpravu vymáhacích pokut 
„rozhodnutími ve správním řízení.“ Takovou úpravu považujeme za 
matoucí, protože vykonatelná správní rozhodnutí lze vykonat ve 
správní exekuci pomocí náhradního výkonu nebo exekučních pokut 
(§ 119 a 129 správního řádu). Za vhodnější tedy považujeme upravit 
v zákoně o pohřebnictví jen správní rozhodnutí, která by mohla být 
takto vykonatelná (zřejmě nejlépe v rámci ustanovení o deliktech). 
Požadujeme tedy ustanovení přepracovat, nahradit slovo „dozor“ 
slovem „kontrola“ a odstranit duplicity s kontrolním a správním 
řádem.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

nicméně v § 124 odst. 6 je stanoveno, že obecná ustanovení 
týkající se dozoru nad usneseními, rozhodnutími a jinými 
opatřeními v samostatné působnosti obce se nepoužijí v 
případě porušení právních předpisů občanského, obchodního 
nebo pracovního práva a v případě, kdy jsou dozor nebo 
kontrola výkonu samostatné působnosti obcí upraveny 
zvláštním právním předpisem.  V oblasti plnění povinností a 
výkonu oprávnění provozovatele veřejného pohřebiště je 
nezbytné při stanovení dozorového orgánu přihlížet ke 
skutečnosti, že obce nejsou dle zákona o pohřebnictví jedinými 
možnými provozovateli veřejného pohřebiště a proto nelze 
výkon dozoru nad činností provozovatele (byť může být 
vykonávána obcí v samostatné působnosti) svěřit obecně 
ministerstvu vnitra. Model, kdy je výkon dozoru či kontroly 
samostatné působnosti obcí na určitém úseku svěřen krajskému 
úřadu v přenesené působnosti je v našem právním řádu 
poměrně běžný. Příkladmo lze uvést kompetence krajského 
úřadu dle školského zákona či zákona o odpadech. 
 
 

8.29 K čl. I bodu 106 – k § 28a: 
Nadpis ustanovení by měl znít „Přestupky právnických a 
podnikajících fyzických osob“. 
Skutková podstata v odst. 3 písm. d) by měla být formulována: 
„nezajistí splnění povinnosti související …“. 
Subjektem skutkové podstaty podle odstavce 8 může být fyzická 
osoba, ačkoliv přestupek je systematicky zařazen do ustanovení o 
přestupcích právnických a podnikajících fyzických osob. Pokud se 
přestupku skutečně může dopustit i fyzická osoba nepodnikající, je 
potřeba tuto skutkovou podstatu uvést rovněž v ustanovení upravující 
přestupky fyzických osob. Naopak fyzická osoba jakožto subjekt 
přestupku by neměla být v § 28a uváděna, vzhledem k tomu, že je 
toto ustanovení nadepsáno „Přestupky právnických a podnikajících 
fyzických osob“. 
V souvislosti s trestáním recidivy podle odstavce 9 je nutné vymezit 

Akceptováno. 
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pojem opakované spáchání přestupku (např. že ke spáchání dojde v 
době do 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uznání viny 
ze stejného přestupku). 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 
8.30 K čl. III – k novele zákona o hlavním městě Praze: 
Obsah části druhé návrhu (doplnění hrobových míst mezi nemovité 
věci, u jejichž pronájmu není třeba vyvěšovat záměr do zákona o 
hlavním městě Praze) již byl upraven zákonem č. 106/2016 Sb., který 
nabude účinnosti 1. července 2016 (konkrétně část III., článek V., 
bod 6). Navrhujeme proto část druhou (tedy čl. III) nynějšího návrhu 
vypustit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 

9.  
Ministerstvo 
zdravotnictví 

9.31 Pokud budou orgánům ochrany veřejného zdraví na základě 
novely zákona o pohřebnictví svěřeny nové úkoly, žádáme řešit i 
zásadní navýšení počtu zaměstnanců a finančních prostředků na 
činnost KHS v oblasti pohřebnictví. Bez navýšení počtu 
zaměstnanců a finančních prostředků nelze tyto nové úkoly orgánům 
ochrany veřejného zdraví ukládat, protože již stávající úkoly plně 
vyčerpávají jejich kapacity. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rovněž je nutné platné znění zákona o pohřebnictví doplnit o 
poznámky pod čarou, které tím, že nejsou v textu uvedeny, ztěžují 
orientaci v souvislostech návrhu se zvláštními zákony 
 

Akceptováno. 
MMR trvá na tom, že nové povinnosti povedou k výraznému 
navýšení nákladů. Na základě podkladu požaduje MZ pro 
Krajské hygienické stanice 14,7 mil. Kč. Tento výpočet vznikl 
vynásobením ročních příjmů na 19 nových zaměstnanců 
Krajských hygienických stanic s tím, že na MZ vzniknou dvě 
nová místa. Jedině takto personálně posílena může KHS 
dozorovat každého podnikatele v 1x do roka (cca 400 kontrol 
ročně). Po výkonu dozoru následuje správní řízení a správní 
trestání, a to na obou stupních orgánů ochrany veřejného 
zdraví, tedy jak KHS, tak MZ. 

 
 
Vysvětleno. 
V textu bude odkaz ve formě indexu uveden (není třeba jej 
citovat na téže straně, ale stačí souhrnně na konci). 

9.32 Návrh zákona (novelizační body) neodpovídá platnému 
znění, pokud jde o novelu živnostenského zákona. V platném 
znění je novela živnostenského zákona uvedena jako část třetí, a to ve 
formě novelizačních bodů. V návrhu zákona, kterým se mění zákon 

Akceptováno.  
Uvedeno do souladu. 
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č. 256/2001 Sb., však novela živnostenského zákona není zařazena; 
jako část třetí je uvedena změna trestního zákoníku.  
Je třeba návrh novely a platné znění dát do souladu. 

 
 

9.33 Zavedení nové kategorie „jiné lidské pozůstatky“ pro účely 
pohřbívání není v zákoně důsledně zohledněno. Například v nově 
navrhovaném ustanovení § 7 odst. 2 písm. a) je uvedena podmínka 
pro převzetí k pohřbení lidských pozůstaků doložení listu o prohlídce 
zemřelého, ale ostatní lidské pozůstatky nejsou řešeny.  V § 11 písm. 
b) se jako podmínka pro převzetí lidských a jiných lidských pozůstků 
k balzamaci nebo konzervaci  uvádí doložení listu o prohlídce 
zemřelého. V § 14 odst. 1 větě první je pro obě „kategorie“ jako 
podmínka převzetí ke zpopelnění v krematoriu doložení úmrtního 
listu, ale ve větě poslední se uvádí, že pro převzetí jiných lidských 
pozůstatků ke zpopelnění stačí jejich označení (obdobné platí pro § 
22 odst. 2 – převzetí k pohřbení do hrobu nebo hrobky). 

Akceptováno.  
V ustanovení § 11 písm. b) rušíme podmínku pro převzetí 
jiných lidských pozůstatků k balzamaci nebo konzervaci 
(doložení listu o prohlídce zemřelého). 
K dalšímu viz nové ustanovení § 7 odst. 3. 
 
 
 

9.34 Vedle výše uvedeného považujeme vymezení plodu po potratu 
jako jiné lidské pozůstatky za legislativně nevhodné a věcně 
nedůvodné a matoucí. 
 
 

Vysvětleno. 
Samostatné vymezení plodu po potratu jako jiných lidských 
pozůstatků považujeme za legislativně vhodné a věcně 
důvodné. K jiným lidským pozůstatkům totiž nebude založena 
pohřbívací povinnost obce dle § 5 odst. 1 zákona o 
pohřebnictví. 
 

9.35 Dále je nutné upozornit na následující: 
a) list o prohlídce zemřelého se vystavuje v případě mrtvě nebo 

živě narozeného dítěte;  
b) ve vztahu k úmrtnímu listu je třeba zohlednit vazby na zákon          

č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů;  

c) z ustanovení § 23 a 25 občanského zákoníku, jak se 
domníváme, nelze dovodit, že jiné lidské pozůstatky (plod po 
potratu) byly za svého života osobou. Z tohoto pohledu je 
třeba upravit návrh zákona tak, aby se ve vztahu k „jiným 
lidským pozůstatkům“ nepoužíval pojem „osoba“ (např.   § 5 
odst. 5 a § 15 odst. 2 písm. c). 

Vysvětleno. 
a) + b) Novela nic nemění na listu o prohlídce zemřelého ani 
na vazbách na zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a 
příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
 
Akceptováno. V připomínce jde o to, aby ve zmíněných 
ustanoveních nebylo i pro jiné lidské pozůstatky souhrnné 
označení „osoba“, ale aby byly pojmenovány zvlášť.  
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9. 36 K novelizačnímu bodu 2 (nově navrhovaný § 2) a 
odůvodnění tohoto ustanovení v důvodové zprávě 
 
V § 2 písm. a) požadujeme zrušit slova „ve spalovně poskytovatele 
zdravotních služeb“.  
Odůvodnění 
Podle § 91 zákona č. 372/2011 Sb., části lidského těla, které byly 
určeny k vědeckým, výzkumným nebo výukovým účelům se spalují 
nejen ve spalovně poskytovatele zdravotních služeb, ale v případě, 
kdy taková spalovna není, v krematoriu, a to na základě smlouvy 
s provozovatelem krematoria. Postačí pouhý odkaz na zákon č. 
372/2011 Sb.  
 
Doporučující poznámka: V souvislosti s poznámkami pod čarou 
k ustanovení § 2 dáváme ke zvážení, zda by neměly mít odkazy na 
zvláštní právní předpisy normativní povahu. 
 

 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
 Rozumí se tím užití normativního odkazu na jiný právní 
předpis podle čl. 45 odst. 4 Legislativních pravidel (výslovný 
odkaz na jiný právní předpis v podobě jeho zkráceného názvu 
nebo zobecněného názvu), na rozdíl od nenormativního odkazu 
podle odst. 5. (užívá se spíše výjimečně, např. odkaz na „jiný 
právní předpis“).  

9.37 V § 2 písm. a) požadujeme zrušit text za středníkem. 
 
Odůvodnění 
V textu za středníkem se směšuje „definice“ živě narozeného dítěte a 
mrtvě narozeného dítěte (viz slova „nebo žádná z výše uvedených 
známek života nebyla určena“).  
Definice živě narozeného nebo mrtvě narozeného dítěte do zákona o 
pohřebnictví nepatří.  Upozorňujeme, že definice živě narozeného 
dítěte je pro potřeby vyplňování listu o prohlídce zemřelého uvedena 
v příloze vyhlášky č. 297/2012 Sb., o Listu o prohlídce zemřelého, ve 

Akceptováno. 
Formulováno odlišně bez definic. Těla mrtvě narozených dětí a 
živých plodů, které pak následně „zemřou“, nejsou dle 
platných právních předpisů lidskými pozůstatky, což MZ 
akceptovalo. Na základě platných zákonů nelze trestat lékaře 
za přestupek spálení plodu ve spalovně (viz § 26 odst. 1 písm. 
i), pokud po umělém přerušení těhotenství ze zdravotních  
důvodů vykazoval plod po opuštění dělohy známky života, byť 
krátce. Platný zákon o pohřebnictví za lidské pozůstatky 
výslovně „živý“ plod po umělém ukončení těhotenství 
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znění vyhlášky č. 364/2015 Sb. (viz bod 16 pokynů  k vyplnění 
Listu). Dítě, které po narození nejeví ani jednu známku života, je pak 
mrtvě narozené dítě.  
Podle stávajícího znění zákona o pohřebnictví je podmínkou převzetí 
k pohřbení nebo kremaci list o prohlídce mrtvého (podle 
zdravotnických právních předpisů jde o list o prohlídce zemřelého). 
Tato podmínka, to je vystavení listu o prohlídce zemřelého u mrtvě i 
živě narozeného dítěte, které pak následně zemře, je podle stávající 
právní úpravy splněna. Těla mrtvě narozených dětí i živě narozených 
dětí, které pak následně zemřou, jsou lidskými pozůstatky. Podmínka 
doložení listu o prohlídce zemřelého je v návrhu zákona zachována 
v nově navrhovaném § 7 odst. 2 písm. a), § 11 písm. b) zákona. 
 

nepovažuje. 
 
Jak písemně uvedlo v rámci vypořádaní zásadních připomínek 
k novele zákona o pohřebnictví MZ dne 22. 6. 2016: „Pro 
případ doplnění „plodu“ mezi lidské pozůstatky, se kterým MZ 
nesouhlasí, se upozorňuje, že nebude splněna podmínka 
doložení listu o prohlídce zemřelého.“ Plod se známkami 
života se proto bude identifikovat obdobně jako jiné liské 
pozůstatky, z hlediska evidence tedy s pohřebním problém 
nebude (viz např. nové ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) a g) a 
další). 
 
Mrtvě narozené dítě není nikde v českém právním řádu  
konkrétně definováno, jeho tzv. „vylučující definice“ je spíše 
jen vodítkem pro ruku lékaře, jestli podle dosažené váhy 
vyplnit kolonku. Toto pouhé vymezení jen v poznámce pod 
čarou u Listu o prohlídec zemřelého a v pokynech pro jeho 
vyplnění nelze považovat za normativní definicí, jde o 
metodický popis, upřesnění pro statistiku. Prováděcí právní 
předpis nemůže jít nad rámec zákona, k němuž byl vydán. 
Podrobněji, a to včetně mezinárodního srovnání, viz RIA a 
důvodová zpráva.  
 

9.38 V § 2 písm. b) požadujeme zrušit slova „u něhož žádná známka 
života podle písmene a) nebyla určena,“.  
  
Odůvodnění 
Text, který požadujeme zrušit, je s ohledem na připomínku k § 2 
písm. a) nadbytečný. Vedle toho upozorňujeme, že navrhované 
ustanovení § 2 písm. b) text za čárkou je ve vazbě na navrhované 
ustanovení § 2 písm. a) text za středníkem zmatečné. Podle § 2 písm. 
a) je lidskými pozůstatky též tělo dítěte, u něhož nebyla určena žádná 
z uvedených známek života. Plod po potratu je vymezen v § 82 odst. 
2 zákona č. 372/2011 Sb. K potratu viz též přílohu vyhlášky č. 
297/2012 Sb. (vysvětlivky k listu).  

Akceptováno.  
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Dáváme ke zvážení doplnit za slova „plod po potratu“ odkaz na 
novou poznámku pod čarou a doplnit poznámku pod čarou ve znění: 
-------------------- 
 „X) § 82 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb.“.  
 
9.39 V § 2 písm. n) je mimo jiné uvedeno, že označením jiných 
lidských pozůstatků (plodu po potratu) je písemné potvrzení 
poskytovatele zdravotních služeb o potratu obsahující identifikační 
údaje o potraceném plodu, jeho pohlaví, je-li známo, datum potratu, 
je-li známo, a jméno a příjmení matky.  
Je třeba specifikovat, co se rozumí identifikačními údaji                   o 
potraceném plodu, resp. jaké identifikační údaje jsou požadovány. 
Rovněž není zřejmé, které osoby budou moci požádat o vydání jiných 
lidských pozůstatků k pohřbení. Nepřímé vymezení podle ustanovení 
§ 5 odst. 7 je nedostatečné. 
 
Odůvodnění 
Výše uvedená neurčitá úprava není dostatečným vodítkem pro 
poskytovatele zdravotních služeb „vybavit“ plod po potratu, pokud 
budou k tomu oprávněné osoby žádat o jeho vydání k pohřbení.  V 
praxi pak půjde o nejednotný postup. Vedle toho je „označení“ 
nevhodně zvoleným pojmem, neboť zákon pojem „označení“ používá 
i pro jiné skutečnosti – viz např. § 8 odst. 1. 
 

Akceptováno.  
Identifikačními údaji máme na mysli hmotnost plodu, 
popřípadě gestační stáří. O vydání jiných lidských pozůstatků 
k pohřbení bude moci požádat pouze osoba určená subsidiárně 
podle ustanovení § 114 občanského zákoníku. 
 
 

9.40 Odůvodnění § 2 písm.a) v důvodové zprávě 
Požadujeme odůvodnění § 2 písm. a) upravit tak, aby nenavozovalo 
dojem, že mrtvě narozené děti není možné v současné době pohřbívat 
a že je s nimi podle stávající úpravy zacházeno jako s biologickým 
odpadem. 
 
 
 

Vysvětleno. 
Těla mrtvě narozených dětí nejsou pro účely zákona o 
pohřebnictví lidskými pozůstatky a je s nimi v praxi zacházeno 
jako s opadem. Platná právní úprava všeobecně nezaručuje 
možnost na přání osob blízkých úspěšně žádat o vydání těl 
mrtvě narozených dětí a plodů k pohřbení. Mrtvě narozené děti 
obce povinně nepohřbívají. MMR za celou dobu účinnosti 
nerefundovalo obcím ani korunu za pohřbení mrtvě 
narozeného dítěte nebo potraceného plodu, který svůj potrat 
„přežil“. Naopak, MMR žádajícím obcím opakovaně písemně 
do roku 2016 sdělovalo, že se nejedná o lidský pozůstatek pro 
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účely pohřbení. Tento letitý právní názor MMR by byl při 
akceptování této připomínky protizákonný, likvidace dětí 
v odpadu by byla přestupkem zákona, což se dosud judikaturou 
nepotvrdilo. 
 
S názorem MMR výše uvedeným bylo MZ seznámeno již 
dříve (např. v roce 2013 byl problém z podnětu, který byl na 
MMR zaslán městem Slaný, řešen. MZ s  právním názorem 
MMR nesouhlasilo (viz např. dopis MZ ze dne 9. 4. 2013 č. j. 
12715/2013 adresovaný tehdejšímu řediteli odboru pro místní 
rozvoj nebo dopis ze dne 17. 4. 2013 č. j. 12715/2013 
adresovaný tehdejšímu náměstkovi pro regionální rozvoj). 
MMR mimo jiné uvádělo, že u mrtvě narozených dětí 
nedochází k úmrtí, tzv. sociální pohřbení zbytečně zatěžuje 
státní rozpočet (refundace obci), že těla těchto dětí jsou 
biologickým odpadem, proto je musí nemocnice likvidovat. 
 

9.41 K novelizačnímu bodu 17 (nově navrhovaný § 5 odst. 5) 
 
Žádáme specifikovat, kdo bude adresátem rozhodnutí, která má 
krajská hygienická stanice (KHS) podle tohoto ustanovení vydat.  
V případě stanovení způsobu zacházení s lidskými pozůstatky při 
pohřbení to patrně bude provozovatel pohřební služby nebo jiná 
osoba zajišťující pohřbení, balzamaci či konzervaci, popř. patrně i 
církev nebo jiná náboženská společnost. V případě rozhodování o 
pohřbení zpopelněním pak to zřejmě bude osoba, která sjednává 
pohřbení či jiná osoba, ale rovněž i církev nebo jiná náboženská 
společnost.  
 

Akceptováno.  
Ustanovení § 5 odst. 5 upřesněno ve smyslu připomínky. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.42 Dále je třeba upřesnit, že se lze odvolat proti oběma 
rozhodnutím a u obou rozhodnutí vyloučit odkladný účinek 
odvolání.  
 

 
Akceptováno.  
Odkaz na jiné právní předpisy byl v daném ustanovení 
odstraněn. 
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9.43 Rovněž je nutné doplnit, kdo KHS bezodkladně oznámí 
osobu, která sjednává pohřbení osoby zemřelé na nebezpečnou 
nemoc.  
Odůvodnění 
Ustanovení je třeba upravit tak, aby byly jednoznačně zřejmé 
skutečnosti jím upravované. 
 

Vysvětleno.  
Lékař prohlížející tělo zemřelého oznamuje KHS na listu o 
prohlídce zemřelého (LPZ) veškeré informace včetně osoby 
zajišťující pohřbení (LPZ B2) – srov. § 86 odst. 3 zákona č. 
372/2011 Sb., o zdravotních službách. Tuto činnost podle 
poznatků mezirezortní pracovní skupiny MMR pro novelu 
zákona o pohřebnictví KHS v uplynulém období prakticky 
nevykonávaly. Tuto domněnku podporuje i obsah připomínky. 

9. 44 K novelizačnímu bodu 19 (nově navrhovaný § 6) 
 
Ze změn ustanovení § 6 je podle našeho názoru zřejmé, že novela 
živnostenského zákona musí být v návrhu obsažena. Text této novely 
však v návrhu zákona chybí (viz výše připomínky „Obecně“). S 
návrhem novely živnostenského zákona, který je obsažen v platném 
znění zákona jako část III, však nelze souhlasit, ať jde     o návrhy, 
které jsou již v platném znění obsaženy, nebo pojem okresní 
hygienik.  
 
Přechodná ustanovení v části první čl. II návrhu zákona by pak podle 
našeho názoru měla být zčásti vymezena jako přechodná ustanovení 
k navrhované novele živnostenského zákona.  
 

Akceptováno.   
Část III byla do navrhované novely zařazena nedopatřením. 
Navrhovaná novela živnostenský zákon nenovelizuje a část III 
je proto z návrhu odstraněna.  
 
Z navrhovaných změn ustanovení § 6 je podle našeho názoru 
není zřejmé, že novela živnostenského zákona musí být  
v návrhu obsažena. MPO jako gestor živnostenského zákona se  
na tvorbě  změn ustanovení § 6 od počátku podílelo. 
 
Po konzultaci s MPO není nutné vymezovat část čl. II. 
přechodných ustanovení pro změnu živnostenského zákona. 

9.45 V souvislosti s přechodnými ustanoveními máme dále 
pochybnosti o tom, zda změny obsažené v § 6 odst. 3 návrhu, tj. 
nutnost nově vybavit pohřební službu místností pro úpravu lidských 
pozůstatků a jiných lidských pozůstatků, nemusí dosavadní 
provozovatelé skutečně řešit, tj. zda je správně, že se jim pro tyto 
účely nestanoví přechodná lhůta (přechodné ustanovení). Tady by 
bylo namístě získat vyjádření MPO.  
 

Vysvětleno. 
Společně s MPO a Sdružením pohřebnictví tyto pochybnosti 
nedílíme. Provozovatelé pohřební služby jsou povinni tělo 
zemřelého upravit již od nabytí účinnosti zákona o 
pohřebnictví v r. 2002 (srov. § 2 písm. h). MMR vychází 
z toho, že povinné osoby musí v zákoně uvedené povinnosti 
splnit ke dni jeho účinnosti, což  výslovně uvede v důvodové 
zprávě k zákonu včetně objasnění délky legisvakance. 

9. 46 Dále považujeme za nutné vyjasnit povahu stanoviska KHS 
podle § 6 odst. 3 a používat jen jeden pojem, tj. pojem 
„stanovisko“, nikoli i pojem „vyjádření“. 

Akceptováno.  
V novele bude používán ve všech případech pojem 
„stanovisko“ a bude se jím rozumět závazné stanovisko podle 
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Podle živnostenského zákona je např. stanovisko KHS pro postup 
živnostenského úřadu závazné. Ani živnostenský zákon v § 53 ani 
navrhovaný zákon, však neberou v úvahu, že v r. 2004 byl vydán 
nový správní řád, který rozlišuje stanovisko a závazné stanovisko. V 
návrhu novely je tak podle našeho názoru třeba zvolit adekvátní 
pojem a zavést ho i v živnostenském zákoně. V opačném případě 
není ani zřejmý způsob přezkoumání takového stanoviska KHS.  
 
Výše uvedené je třeba zohlednit ve všech dalších dotčených 
ustanoveních zákona (např. § 10 odst. 4, § 13 odst. 3 (stávající    odst. 
4)).  
 
Žádáme přepracovaný text  předložit Ministerstvu zdravotnictví 
znovu k posouzení.  
 
 

§ 149 správního řádu. Ustanovení § 149 správního řádu postup 
vydávání závazných stanovisek neupravuje. Ten může být a 
nemusí upraven zcela nebo částečně zvláštními předpisy. 
Pokud tomu tak není, měly by správní orgány při vydávání 
závazných stanovisek postupovat podle části čtvrté správního 
řádu .upravujícího vydávání vyjádření, osvědčení a sdělení.   
 
Například v § 115 odst. 1 trestního řádu je upraveno: 
„Vznikne-li podezření, že smrt člověka byla způsobena 
trestným činem, musí být mrtvola prohlédnuta a pitvána. 
Pohřbít mrtvolu lze v takových případech jen se souhlasem 
státního zástupce. O tom rozhodne státní zástupce s největším 
urychlením.“ Toto rozhodnutí je závazné.  
 
V § 52 živnostenského zákona je upraveno, že „Jeho 
stanoviskem je živnostenský úřad vázán.“ Obdobně je také  
stanovisko KHS uvedené v ustanovení § 6 odst. 3 závazné, i 
když tak není výslovně označeno.  I pouhý podnět KHS podle 
§ 58 odst. 2 živnostenského zákona je vždy pro živnostenský 
úřad závazný. .  
 

9. 47 K novelizačnímu bodu 19 (nově navrhovaný § 7) 
 
Požadujeme ustanovení § 7 odst. 1 písm. b), a to s ohledem na obsah 
provozního řádu, který se jen zčásti dotýká působnosti KHS, upravit 
tak, že provozní řád bude schvalovat příslušný krajský úřad. To 
znamená v ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) slova „krajskou 
hygienickou stanicí“ nahradit slovy „příslušným krajským úřadem“. 
 
Odůvodnění 
Námi požadovaná úprava bude obdobná, jako je tomu v případě řádu 
veřejného pohřebiště (viz § 18 odst. 3 zákona). Před schválením 
provozního řádu pohřební služby pak lze event. požádat o vydání 
závazného stanoviska KHS k provádění dezinfekce.  

Vysvětleno. 
KHS schvaluje již 15 let řády krematorií, jejichž obsah se také 
jen z části dotýká  působnosti KHS. Krajský úřad schvaluje 
řády obcí jako provozovatelů pohřebišť a všechny kraje jsou 
zásadně proti zvyšování své agendy v přenesené působnosti, 
zvláště má-li se jednat o podnikatele, nikoli obce. 
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9.48 Dále je třeba v  § 7 odst. 1 písm. b) upřesnit, co je myšleno 
slovy „v souladu s tímto řádem a zvláštními předpisy“, tj. objasnit o 
jaké zvláštní předpisy (právní ?) v citovaném ustanovení jde, např. 
doplnit odkaz na příslušnou poznámku pod čarou nebo doplnit novou 
poznámku pod čarou. 
 
Odůvodnění 
Námi požadovaná úprava vyjasní návaznosti na jiné právní předpisy. 
 

 
Akceptováno. 
Slova „zvláštní předpisy“ budou z příslušných norem 
vypuštěna. 

 
9.49 Požadujeme navrhované ustanovení § 7 odst. 1 písm. e) 
upravit tak, aby bylo zřejmé, že připadá v úvahu  též rozhodnutí 
KHS podle § 5 odst. 5 návrhu zákona nebo podle zákona č. 258/2000 
Sb. 
 

 
Vysvětleno.  
Připomínka změněna na doporučující. Problematika je řešena 
skrze § 86 odst. 3 zákona o zdravotních službách.   

 
9. 50 Upozorňujeme, že ustanovení § 7 odst. 1 písm. h) není v 
souladu s  ustanovením § 6 odst. 3 písm. c), kde je vymezena 
podmínka „místnosti pro úpravu lidských pozůstatků a jiných 
lidských pozůstatků“ pro udělení koncese k provozování pohřební 
služby, resp. pro vydání kladného vyjádření KHS pro potřeby udělení 
této koncese, a přechodnými ustanoveními, které nepředpokládají 
dovybavení pohřební služby místností pro úpravu. Jestliže však v § 7 
odst. 1 písm. h) nejde o místnost podle § 6 odst. 3 písm. c), ale o jiné 
vybavení pohřební služby, pak je třeba objasnit, o jakou vhodnou 
místnost jde, a ujasnit, že přesto, že to dosud zákon nepožadoval, 
všechny pohřební služby tuto místnost mají.  
 
Odůvodnění 
•Máme za to, že v důsledku navržené úpravy nebude mít každá 
pohřební služba takovou místnost, neboť to zákon dosud neukládal. 
 

 
Akceptováno částečně.  
Ustanovení § 7 odst. 1 písm. h) upřesňuje ustanovení § 6 odst. 
3 písm. c) tím, že stanoví podmínky místnosti pro úpravu 
lidských pozůstatků. Namísto pojmu „vhodné místnosti“ bylo 
použito pojmu „místnosti pro úpravu lidských pozůstatků, 
jiných lidských pozůstatků a pro jejich uložení do rakve“. Tato 
místnost musí podle citovaného ustanovení mít: 
 

• snadno omyvatelné stěny, 
• nepropustnou podlahu,  
• odpovídající osvětlení,  
• přívod teplé a studené vody,  
• větrání, 
• zabezpečení proti hmyzu. 
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Zákon tuto vhodnou místnost požadoval implicitně v § 2 písm. 
h) a výkladem per analogiam i v ustanovení § 4 odst. 3. 

9. 51 K novelizačnímu bodu 26 (§ 9 odst. 2)  
 
Nesouhlasíme se zrušením § 9 odst. 2. 
 

Vysvětleno.  
Připomínka není zdůvodněna, není ji jak přezkoumat. 
 

9.52 K novelizačnímu bodu 68 (§ 18 odst. 2)  
 
Požadujeme z ustanovení § 18 odst. 2 větu poslední vypustit. 
Odůvodnění 
Uvedená věta do ustanovení § 18 odst. 2 nenáleží. Sankční 
ustanovení, resp. skutkové podstaty správních deliktů, je třeba 
vymezit v hlavě IV zákona. Máme za to, že tak již v návrhu zákona 
bylo učiněno (viz navrhované ustanovení § 28a odst. 4 písm. a), f), g) 
a h). Pokud tomu tak není, je třeba uvedené skutkové podstaty 
prověřit a doplnit.   

Akceptováno.  
Znění ustanovení upraveno a odkazuje již pouze 
k povinnostem, nikoliv k sankcím. Z ustanovení § 18 odst. 2 
byla vypuštěna poslední věta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.53 K novelizačnímu bodu 80 a 100 (§ 20 písm g) body 1, 2 a 4  a  
§ 25 odst. 7)  
 
V § 20 písm. g) bodech 1, 2 a 4 a v §  25 odst. 7 větě první žádáme 
slovo „informovat“ nahradit slovy „prokazatelně písemně 
informovat“.  
 
 

Vysvětleno. 
Připomínka není zdůvodněna, nelze ji přezkoumat. 
 

  
9.54 V § 25 odst. 7 větě druhé požadujeme slovo „uveřejní“ 
nahradit slovy „prokazatelně uveřejní“, tj. zajistí vydání příslušné 
informace s dodatkem o jejím vyvěšení a sejmutí z místa, kde byla 
vyvěšena. 
  
Požadujeme zavedení povinnosti vést po dobu např. 5 let evidenci  

 
Vysvětleno. 
Připomínka není zdůvodněna. 
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informací podle výše uvedených ustanovení.  
  

9. 55 K novelizačnímu bodu 105 a 106 (§ 28 a 28b) 
 
V  § 28 a 28b žádáme slovo „dozor“ nahradit slovem „kontrolu“ a 
vyjít z toho, že platí zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 
řád).  
 
Odůvodnění 
Dotčená ustanovení je třeba upravit tak, aby bylo zřejmé, že úkony 
uvedené v § 28 a úprava obsažená v § 28b  odst. 2 nemohou být 
součástí kontroly, ale jde o nápravná opatření, resp. režim 
projednávání přestupků.  
Upozorňujeme, že navrhovaná úprava je neutříděná, nepřehledná a 
nejasná.  
 

Vysvětleno. 
Jde nám o dozor, nikoli o kontrolu.  Proto uvedené ustanovení 
pojem kontrola neužívá a prostředky jsou jasně označeny jako 
dozor a přestupky. Není tedy důvod stanovovat, že se nejedná 
o kontrolu, takový postup se nám jeví jako nadbytečný. 
 
 
 

9. 56 Nesouhlasíme s pojetím § 28b odst. 1 a 2.  
K úpravě dozoru v § 28b upozorňujeme, že nelze stanovit jen výčet 
úřadů, které budou dozor nad tam uvedenými oblastmi vykonávat, 
pokud předkladatel nevychází z pro nás zásadně nepřijatelného 
konceptu, že všechny správní úřady duplicitně vykonávají tutéž 
kontrolu. Teprve od rozsahu dozoru se pak může odvíjet správní 
trestání.       
Nelze akceptovat, podle našeho názoru, neústavní návrh, který 
vychází z toho, že rozsah dozoru bude správní úřad odvíjet od skutků, 
které jsou mu svěřeny k potrestání. Výkon státní moci musí být v 
souladu s Ústavou ČR jasně vymezen co do rozsahu pravomoci i 
působnosti. Nesouhlasíme tedy s pojetím § 28b odst. 1 a 2.  
Stejně tak není akceptovatelné, aby jiný orgán vykonával dozor a jiný 
pak za zjištěná porušení zákona ukládal sankce.  
 
Vzhledem k tomu, že otázky dozoru a správního trestání v § 28b 
nejsou vyjasněny a závažně se dotýkají působnosti orgánů ochrany 
veřejného zdraví, žádáme návrh po úpravě znovu předložit k 
posouzení (viz též výše obecná připomínka k rozšíření kompetencí 

Akceptováno.  
Ustanovení bude upraveno ve smyslu připomínky, aby bylo 
zřejmé, který úřad projednává jaký přestupek. Dozor je také 
upravenv ustanovení § 25a. 
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KHS).  
 
9.57 K části čtvrté – novela zákona č. 372/2011 Sb. 
 
V novelizačním bodě 2, a to nově navrhovanou poslední větu § 91  
požadujeme uvést ve znění „Plody po potratu, které nebyly jako jiné 
lidské pozůstatky vydány k pohřbení postupem podle zákona 
upravujícího pohřbívání, se zpopelňují v krematoriu odděleně od 
anatomicko-patologického odpadu, a to na základě smlouvy uzavřené 
mezi poskytovatelem a provozovatelm krematoria.“.  
Odůvodnění 
Z ustanovení § 2 písm. b) a § 5 odst. 7 návrhu zákona vyplývá, že 
plod po potratu je jiným lidským pozůstatkem vždy, nemůže se jím 
tedy stát nebo nestát. Navrhovaná změna je tak terminologicky 
přesnější a navazuje na text navrhovaného zákona, neboť tehdy, 
pokud se o plod po potratu nepřihlásí žádná osoba, je možné použít 
postup dle § 82 (resp. 81) zákona č. 372/2011 Sb. 
 

Akceptováno.  
 

10. 
Ministerstvo 
zemědělství 

10.58 20. 4. 2016; 18216/2016-MZE-12153 
 
Požadujeme v části první Čl. I bodě 2 v § 2 písm. b) doplnit mezi 
jiné lidské pozůstatky i biologické zbytky potratu, které jsou 
vymezeny v zákoně o zdravotních službách. 
Odůvodnění: 
Biologické zbytky potratu (placenta, děložní sliznice) představují 
součást tkáně, která je při revizi děložní dutiny odstraňována. Jako 
schůdnější se jeví zahrnout mezi jiné lidské pozůstatky tkáň jako celek 

Akceptováno zčásti. Vysvětleno. 
Pojem byl rozšířen o biologické zbytky potratu, podle 
zvláštního právního předpisu, není-li možné je od plodu 
oddělit. 

10.59  
Požadujeme v části první Čl. I bodě 17 v § 5 odst. 1 lhůtu 96 hodin 
změnit na 1 týden. Obdobně požadujeme změnit lhůtu 48 hodin v § 5 
odst. 7 na 1 týden. 
Odůvodnění: 
96 hodin podle § 5 odst. 1 bylo nastaveno z důvodu osvědčené praxe 
od poloviny 20 stol., kdy se jedná zpravidla o úmrtí dospělé osoby. 

Akceptováno z části. Vysvětleno. 
MZe nevzalo v úvahu povahu a rozsah kapacitních a 
ekonomických dopadů souvisejících s delším uložením „jiných 
lidských pozůstatků“ resp. „lidských pozůstatků“. Odhadujeme 
zvýšení nákladů státu a zdravotních pojišťoven takto - 
kvalifikovaným odhadem by mohl nárůst MMR činit o 
900 000.- Kč více než dosud (1000 sociálních pohřbů ročně x 3 
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Takový pohřeb vypravují zpravidla děti středního věku svým rodičům, 
nikoli mladí rodiče svým dětem. U dětí mrtvě narozených je však tato 
lhůta nedostatečná, neboť z důvodu lékařského zákroku, který musí 
matka po porodu mrtvého novorozence zpravidla podstoupit, může 
být pod vlivem léků i po dobu delší než 96 hodin od oznámení lékaře, 
že porodila mrtvé dítě nebo potratila plod. Ze zkušeností z praxe je 
lhůta 96 hodin po tak traumatickém zážitku pro rodiče krátká, svého 
rozhodnutí dítě nepohřbít často po několika málo dnech litují. Je 
nutno si také uvědomit, že zpravidla ve svém věku nemají ještě téměř 
žádné praktické zkušenosti s vypravováním pohřbu. O to více je pro 
ně „rychlé“ rozhodnutí těžké. Lhůta 48 hodin uvedená v § 5 odst. 7 je 
v tomto ohledu zcela nevyhovující. 

dny chlazení navíc při průměrné ceně cca 300 Kč/ den, neboť 
lze výhledově spíše předpokládat postupné snižování četnosti 
sociálních pohřbů, budou-li mít příbuzní více času na 
rozhodnutí, zda ho vypraví) + 7 miliónů Kč u zdravotních 
pojišťoven (14 000 plodů ročně x - cca 500 Kč/5 dnů chlazení), 
tedy dohromady o 7, 9 mil. Kč navíc. 
 
 

11. 
Úřad vlády - 
Ministr  
a předseda 
LRV 

11.60 Zásadní připomínka: 
Požadujeme dopracování či úpravu jednotlivých variant v závěrečné 
zprávě RIA, tak aby spolu korespondovaly přínosy a náklady. V 
případě státního dozoru v pohřebnictví jsou zpracovány přínosy u 
dvou variant a náklady pouze u jedné varianty. V případě působnosti 
obcí a krajů ve vztahu k provozování veřejných pohřebišť jsou 
zpracovány náklady u tří variant a přínosy pouze u dvou variant.  
 

Akceptováno. 
Přínosy a náklady v závěrečné zprávě RIA budou revidovány a 
dopracovány návazně na skutečnosti zjištěné při projednávání 
možných řešení v obou zmiňovaných oblastech v rámci 
připomínkového řízení. 

12.  
Úřad pro 
ochranu 
hospodářské 
soutěže 

12.61 K výše uvedenému materiálu uplatňuji z oblasti hospodářské 
soutěže tuto připomínku: 
K navrhované novele zákona o pohřebnictví uvádím, že z hlediska 
fungování hospodářské soutěže mezi poskytovateli pohřebních služeb 
považuji za velice přínosnou nově upravenou povinnost 
provozovatele pohřebiště umožnit provozovateli pohřební služby 
pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení lidských ostatků na 
pohřebišti (§ 20 písm. h) novelizovaného zákona o pohřebnictví) a 
povinnost upravit podmínky pro provozovatele pohřební služby k 
uložení lidských pozůstatků, jiných lidských pozůstatků a lidských 
ostatků do hrobu nebo hrobky v řádu veřejného pohřebiště (§ 19 odst. 
2 písm. k) novelizovaného zákona o pohřebnictví). Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže totiž ve své minulé praxi opakovaně řešil spory 
mezi provozovateli jednotlivých zařízení v oblasti pohřebnictví (např. 
veřejná pohřebiště, obřadní síně, krematoria) a pohřebními službami, 

Vysvětleno. 
Veřejné pohřebiště provozuje obec nebo církev v souladu se 
zákonem o pohřebnictví jako službu ve veřejném zájmu a 
s přihlédnutím k tomu považujeme za oprávněné stanovit jim 
antidiskriminační podmínky. Z ekonomického hlediska jde 
přitom o činnost plně hrazenou z rozpočtu obce, která 
nevytváří zisk. 
Naproti tomu provozování krematorií nebo obřadních síní takto 
definováno není, může je zřídit jakákoli osoba a může být tedy 
zajišťováno i podnikatelskými subjekty. Úprava 
antidiskriminačních podmínek, otevírající možnost 
zabezpečování některých služeb jiným subjektům, není 
z tohoto pohledu dostatečně oprávněná. 
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kdy tito provozovatelé odmítali umožnit přístup k předmětným 
zařízením pohřebním službám za přiměřených a nediskriminačních 
podmínek. S ohledem na omezený počet takových zařízení v 
jednotlivých lokalitách v České republice pak zamezení přístupu k 
nim mnohdy může znamenat vylučování některých pohřebních 
služeb z hospodářské soutěže či je přinejmenším v takové soutěži 
znevýhodňovat.  
Z uvedeného důvodu navrhuji doplnit do novely zákona o 
pohřebnictví povinnost provozovatelů veřejných pohřebišť a 
krematorií stanovit v řádu veřejného pohřebiště/krematoria 
nediskriminační podmínky využívání jimi provozovaných zařízení 
(zejména obřadních síní) pohřebními službami a povinnost je za 
těchto podmínek pohřebním službám poskytnout. 
Tato připomínka je zásadní. 

13.  
Úřad pro 
zastupování 
státu ve věcech 
majetkových 

13.62 K čl. 1, k bodu 80 - k § 20 písmeno g) zákona o pohřebnictví: 
 
V § 20 písmeno g), odst. 4 se nově stanovuje povinnost obce, je-li 
provozovatelem veřejného pohřebiště, informovat vlastníka hrobky, 
náhrobku a ostatního hrobového zařízení, které jejich vlastník 
neodstraní do dne zrušení veřejného pohřebiště, že pokud se do dvou 
let o tyto věci nepřihlásí, bude s nimi naloženo jako s věcmi 
opuštěnými; není-li provozovatelem veřejného pohřebiště obec, 
odevzdat obci, spolu s adresou vlastníka hrobky, náhrobku a 
ostatního hrobového zařízení, které jejich vlastník neodstraní do dne 
zrušení veřejného pohřebiště, a o tomto postupu předem vlastníka 
informovat s tím, že pokud se do dvou let o tyto věci nepřihlásí, bude 
s nimi naloženo jako s věcmi opuštěnými,  
 
V § 20 písmeno g), odst. 5. se navrhuje zajistit, pokud má být využito 
zrušeného pohřebiště k účelu, při kterém je třeba prohloubit terén, 
aby všechny lidské ostatky byly vyzvednuty a na jiném pohřebišti 
uloženy do společného hrobu, a s nalezenými předměty, u nichž se 
předpokládá, že jsou zhotoveny z drahých kovů nebo s předměty, 
které mají kulturně-historickou hodnotu, ponechanými v hrobech a 
hrobkách, naložit obdobně jako v bodu 4, 

Akceptováno. 
V předmětné právní úpravě není obsažena definice hrobového 
zařízení a hrobky z pohledu jejich rozlišení jako věcí movitých 
či nemovitých. Rozlišení nelze podle našeho názoru provést 
ani na základě obecné úpravy obsažené v § 498 občanského 
zákoníku (např. z ustanovení § 498 odst. 1 věty druhé by bylo 
možné dovodit, že v případě jak hrobového zařízení, tak i 
hrobek jde spíše o věci nemovité). Naproti tomu podle § 17 
odst. 1 zákona o pohřebnictví (bez ohledu na odlišnosti 
platného a navrhovaného znění) není třeba povolení stavby ke 
zřizování hrobů, hrobek ani hrobových zařízení.   
Za této situace nepovažujeme za účelné v normativním textu 
navrhované novely upravovat od občanského zákoníku odlišné 
konstrukce a procesní úpravy, resp. lhůty derelikce pro věci 
movité a nemovité.  
U nemovitých věcí (hrobky) by k okupaci nedošlo, podle 
občanského zákoníku připadají státu (což je výhoda pro 
provozovatele pohřebiště, neboť by se jim měly snížit náklady 
na údržbu daných hrobek). U hrobového zařízení (je-li věcí 
movitou) vidíme výhody okupace v tom, že  pokud 
provozovatel pohřebiště nechce, aby náhrobek movité povahy 
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K navržené úpravě máme zejména následující výhrady: 
 
 Podle důvodové zprávy se tímto ustanovením stanovují povinnosti 
obce jako provozovatele veřejného pohřebiště, spojené s rušením 
pohřebiště, které se vztahují i na provozovatele neveřejného 
pohřebiště. Zároveň se zde stanovuje právní konstrukce derelikce. 
Pokud se vlastník do dvou let o tyto věci nepřihlásí, bude s nimi 
podle navrhovatele naloženo jako s věcmi opuštěnými, bez ohledu na 
to, zda se jedná o věc movitou, či nemovitou. Navržená úprava zcela 
záměrně nerespektuje úpravu stanovenou v NOZ s odůvodněním, že 
navrhovatel chce prodloužit lhůtu derelikce stanovenou v platné 
právní úpravě z jednoho roku u věcí movitých na roky dva u věcí 
movitých i nemovitých zároveň, a to z důvodu vyšší ochrany 
majetkových práv původního vlastníka náhrobku a hrobového 
zařízení a nově i hrobky, která byla dosud v této části úpravy 
opomenuta. Obě tyto lhůty se navrhují upravit odlišně od NOZ, který 
pro opuštění věci movité stanovil lhůtu v § 1050 odst. 1 NOZ 3 roky 
a pro opuštění věci nemovité stanovil lhůtu § 1050 odst. 2 NOZ 10 
let, což je dle navrhovatele pro opuštěné hrobky na pohřebištích z 
hlediska provozních potřeb tak dlouhý časový interval, že výrazně 
snižuje absorpční pohřbívací kapacitu pohřebišť a v praxi působí 
problémy při udržování pietního vzhledu hrobových míst - viz. 
komentář navrhovatele k novelizačnímu bodu č. 95 důvodové zprávy. 
Zásadní problém je v tom, že NOZ už neupravuje právní následek 
opuštění věci obecně u všech věcí bez rozdílu, ale diferencovaně 
podle toho, zda jde o movitou, nebo nemovitou věc, a navíc už 
nestanoví, že by opuštěná věc připadala do vlastnictví obce. 
Problémy vyvolává také absence zákonné definice hrobového 
zařízení a hrobky. Nejpalčivější výkladové problémy se přitom týkají 
zejména posouzení charakteru hrobového zařízení a hrobky jako 
stavby a věci movité či nemovité, včetně běhu lhůt nutných pro to, 
aby bylo možné opuštěnost věci dovodit.  
 
Nesouhlasíme s tím, aby i hrobky, chápané jako stavby a samostatné 

mohl okupovat kdokoliv, nic provozovateli nebrání, aby ho 
okupoval jako první. A pokud ho provozovatel nechce, není 
zřejmě důvod, aby ho nemohl okupovat kdokoliv. 
Provozovatel pohřebiště má ze zákona zasílat upozornění 
nájemcům, že s jejich věcí bude naloženo jako s věcí 
opuštěnou. Tedy provozovatel pohřebiště má primární 
informaci o tom, kdy bude možné danou věc okupovat a tedy 
nejlepší předpoklady pro to, aby věc okupoval, bude-li chtít.  
V zájmu adekvátního řešení výjimečně dlouhých 
pozůstalostních řízení byla do právní úpravy doplněna aplikace 
stavení doby (dle návrhu obsaženého v připomínce č. 13.63).  
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nemovité věci (ať zapisované nebo nezapisované do katastru 
nemovitostí), byly považovány za opuštěné. V případech hrobek 
zapisovaných do katastru nemovitostí (dále jen KN) to v podstatě 
nepřichází v úvahu, návrh zákona ostatně vůbec neřeší, jak by obec 
nebo církev vlastnické právo pro účely zápisu do KN prokazovala v 
případě zákonné domněnky opuštění. Sporné jsou případy hrobek, 
které lze většinou považovat za podzemní či nadzemní stavby a 
zpravidla také za nemovitosti, u kterých NOZ stanoví lhůtu pro 
opuštění věci 10 let v ustanovení § 1050 odst. 2 NOZ. Rovněž lhůtu 
pro opuštění nemovité věci v tomto návrhu změny zákona o 
pohřebnictví lze považovat za krátkou. Návrh vůbec nepočítá s tím, 
že nájemce hrobového místa a vlastník hrobky nebo hrobu může být 
již mrtev, avšak pozůstalostní řízení stále probíhá (vzhledem k 
rozšířením dědických tříd o vzdálené příbuzné zůstavitele se řízení 
protahuje pátráním po nich a nejde-li je zjistit, lze vydat vyhlášku pro 
tyto neznámé dědice nebo sice pro známé, ale s neznámým pobytem 
dle NOZ a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních). 
K tomuto závěru nás ostatně vede dosavadní praxe, kdy se stát o 
novém pozůstalostním – dědickém řízení dozvídá až mnoho let po 
úmrtí zůstavitele. Stát přitom v občanskoprávních vztazích má stejné 
postavení jako jiné osoby a může tak uběhnout doba pro opuštění 
věci, aniž by se právní nástupce (dědic) mohl cokoliv dovědět a nějak 
celou záležitost ovlivnit, přesto by již došlo k uplynutí doby a pozbytí 
vlastnického práva. Takový postup lze považovat za neústavní. 
 
Z výše uvedených důvodů navrhujeme uplatnit tříletou lhůtu pro 
stanovení konstrukce, že došlo k opuštění movité věci, která je již 
uvedena v ustanovení § 1050 odst. 1 NOZ. Dále navrhujeme, aby se 
na hrobky vztahovala 10 letá lhůta podle NOZ, a to s ohledem na 
charakter hrobky jako stavby a nemovitosti a její větší hodnotu oproti 
pouhému náhrobku (hrobovému zařízení). 
 
 Tyto připomínky považujeme za zásadní. 
 
13.63 K čl. 1, k bodu 95 - k § 24 odst. 5 zákona o pohřebnictví: Akceptováno zčásti. 
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V tomto ustanovení se stanovuje dvouletá lhůta pro stanovení 
konstrukce derelikce v případě, že obci byly předány hrobky, 
náhrobky a hrobová zařízení podle § 20 písm. g) bodu 4 nebo cenné 
předměty podle § 20 písm. g) bodu 5, a obec s těmito věcmi naloží 
jako s věcmi opuštěnými, nepřihlásí-li se o ně vlastník do 2 let od 
jejich převzetí. Opuštěná hrobka, náhrobek, úložiště jednotlivých 
uren nebo hrobové zařízení připadají do vlastnictví provozovatele 
veřejného pohřebiště. Podle důvodové zprávy se v tomto ustanovení 
navrhuje prodloužit lhůtu derelikce stanovenou v platné právní 
úpravě z jednoho roku na roky dva z důvodu vyšší ochrany 
majetkových práv původního vlastníka náhrobku a hrobového 
zařízení a nově i hrobky, která byla dosud v této části úpravy 
opomenuta. Tato lhůta se upravuje odlišně od občanského zákoníku, 
který pro věci nemovité stanovil lhůtu 10 let, což je pro opuštěné 
hrobky na pohřebištích z hlediska provozních potřeb tak dlouhý 
časový interval, že výrazně snižuje absorpční pohřbívací kapacitu 
pohřebišť a v praxi působí problémy při udržování pietního vzhledu 
hrobových míst. 
 
Nesouhlasíme s tím, aby i hrobky, chápané jako stavby a samostatné 
nemovité věci (ať zapisované nebo nezapisované do katastru 
nemovitostí), byly považovány za věci, se kterými se nakládá jako s 
opuštěnými – viz zásadní připomínka k bodu 80. Takový postup lze 
považovat za neústavní a s navrženým zněním § 20 písm. g) a § 25 
odst. 8 v případě hrobek nelze souhlasit. (V obecné rovině to však 
platí i pro hrobové zařízení jako movité věci) Doporučit tak lze, aby 
doba pro opuštění hrobek byla delší. K úvaze se dává také možnost 
zavedení stavení doby, kdy by předmětná doba uplynula v případech 
probíhajících pozůstalostních řízení ne dříve, než do jednoho roku 
ode dne právní moci rozhodnutí, podle kterého došlo k nabytí 
dědictví nebo individuálních věcí z dědictví ať děděním nebo 
odkazem (tj. hrobek, hrobů či hrobového zařízení). Návrh zákona 
vychází navíc evidentně z předpokladu, že v případě hrobek se jedná 
o stavby existující (a tak také přistupuje i k řešení jejich opuštění) a 

K odůvodnění viz text k připomínce 13.62. 
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neřeší vůbec vznik hrobek nových. V takovém případě by měla být 
zohledněna občanskoprávní úprava umožňující stavět stavby na cizím 
pozemku podle NOZ, (např. právo stavby podle § 1240 a násl. NOZ), 
protože jinak by platila základní zásada, že stavba se stává součástí 
pozemku, který podle zákona může být jen obce event. církve, jde-li 
o veřejné pohřebiště. V takových případech by ostatně celá úprava o 
jejich opuštění byla zcela nadbytečná.  
 
Ačkoliv vnímáme snahu předkladatele řešit závažnou problematiku, 
neboť se při přípravě NOZ a ustanovení pojednávajících o opuštění 
věcí movitých a nemovitých na speciální právní úpravu v zákoně o 
pohřebnictví vůbec nepamatovalo, máme k navržené úpravě totožné 
výhrady jako k bodu 80 - k § 20 písmeno g) zákona o pohřebnictví a 
navrhujeme proto uplatnit tříletou lhůtu pro stanovení konstrukce, že 
došlo k opuštění movité věci, která je již uvedena v ustanovení § 
1050 odst. 1 NOZ. Dále navrhujeme, aby se na hrobky vztahovala 10 
letá lhůta podle § 1050 odst. 2 NOZ, a to s ohledem na charakter 
hrobky jako stavby a nemovitosti a její větší hodnotu oproti pouhému 
náhrobku (hrobovému zařízení).  
 
Tyto připomínky považujeme za zásadní. 
 
13.64 K čl. 1, k bodu 98, k § 25 odst. 5 zákona o pohřebnictví: 
 
V tomto ustanovení se stanovuje, že pokud je nájemcem fyzická 
osoba, přechází právo nájmu hrobového místa na její dědice, není-li 
ve smlouvě o nájmu hrobového místa stanoveno jinak. Je-li více 
dědiců a nedohodnou se, na kterého z nich právo nájmu hrobového 
místa přejde, řídí se přechod tohoto práva na osobu podle § 114 odst. 
1 občanského zákoníku. Podle důvodové zprávy se navrhovatel snaží 
vyřešit závažný problém, který nastával provozovateli veřejného 
pohřebiště ve chvíli, kdy se k jedné nájemní smlouvě znalo více 
dědiců. Nájemce hrobového místa je totiž ze zákona o pohřebnictví 
nadán – na rozdíl od osoby blízké k pohřbenému – základními 
dispozičními právy k lidským ostatkům (zákaz exhumace, povolení 

Akceptováno.  
Ustanovení § 25 odst. 5 přeformulováno. Vydělování přechodu 
nájmu od vzniku vlastnického práva podle dědického práva 
není předmětem novely. Nejde o nepřímou novelu NOZ, ale o 
speciální úpravu účinnou od 1. 1. 2002. Vlastnické právo 
k náhrobku přejde vždy podle dědického práva, pouze nájemní 
právo k hrobovému místu se dědí ze zákona. 
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dalšího pohřbu, úprava hrobu, výstavba náhrobku apod.). Navrhuje se 
proto, aby nájemní právo k hrobovému místu přecházelo vždy pouze 
na jednoho dědice, a pokud se nedohodnou, nájemce bude osoba dle 
§ 114 občanského zákoníku, minimálně tedy osoba blízká k 
pohřbenému nebo není-li ani osoba blízká, obecní úřad, který 
vypravil zemřelému sociální pohřeb. 
Uvedené ustanovení je adresováno především dědicům, resp. osobám 
blízkým zemřelému, který byl nájemcem. Osoba, která se bude u 
provozovatele pohřebiště domáhat podle navrhovaného ustanovení 
uzavření nové nájemní smlouvy, jako oprávněný nájemce plně 
odpovídá za právní důsledky tohoto jednání při případných sporech, k 
jejichž řešení je příslušný soud. 
 
Ačkoliv vnímáme snahu předkladatele zjednodušit dosavadní praxi a 
předejít případným soudním sporům dědiců – společných nájemců 
hrobového místa, máme za to, že k tomu volí zcela nevhodné 
nástroje. Konkrétně máme k navržené úpravě tyto výhrady: 
 
Celá koncepce přechodu nájmu hrobového místa v případě, že se 
nedohodnou dědicové, je v rozporu s NOZ. O tom, kdo je skutečný 
dědic, se veřejnost může dovědět až z pravomocného rozhodnutí o 
dědictví. Návrh změny tohoto zákona však předpokládá, že po 
skončení pozůstalostního řízení zde má dojít ke změně v nájemci, 
protože se dědicové o nájmu nedohodli, tedy že již jednou ze zákona 
přešlé právo na základě úmrtí přejde na někoho jiného. Návrh změny 
zákona navíc přímo odkazuje na § 114 odst. 1 NOZ, v němž je 
uvedeno tak široké množství osob (navíc se jedná i o osoby zcela 
odlišné od dědiců – za blízké osoby se považují podle § 22 NOZ 
např. i osoby sešvagřené, žily-li spolu se zůstavitelem), že to nemůže 
v žádném případě odstranit navrhovatelem uváděné problémy, 
naopak. Není možné takto uvést, že není-li těchto osob, pak je to 
obec, na níž nájem přejde. Pokud tomu tak má být, pak by nastaly 
situace, kdy nájemcem by byl někdo úplně jiný, než je vlastník 
hrobky, hrobu (hrobového zařízení). Nelze vydělovat přechod nájmu 
od vzniku vlastnického práva podle dědického práva. Pokud to tak je 
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zamýšleno, pak jde o nepřímou novelu NOZ, což nelze považovat za 
přípustné. Návrh zákona vůbec nepočítá s tím, že zůstavitel může 
ohledně hrobky či hrobu ustanovit odkaz. Jak se bude postupovat v 
případě, když si zůstavitel bude přát něco jiného, než uvádí tento 
zákon? Navíc legislativně chybně se používá slovo „podle“ namísto 
„uvedených v“, protože v tomto ustanovení NOZ se žádný přechod 
neupravuje, toto ustanovení upravuje otázky způsobu pohřbu a 
rozhodování o něm. Navíc není stanovena ani doba, v níž se mají 
dědicové dohodnout - jde o zcela neurčité ustanovení neposkytující 
právní jistotu nikomu.  
 
Proto navrhujeme uvést toto ustanovení do souladu s NOZ a v zájmu 
zabezpečení právní jistoty přechod nájmu odvodit od vzniku 
vlastnického práva podle dědického práva. 
 
Tyto připomínky považujeme za zásadní. 
13.65 K čl. 1, k bodu 100, k § 25, odstavce 7 a 8 zákona o 
pohřebnictví:  
 
Podle důvodové zprávy jde o navržení lhůty k derelikci nájemního 
práva k hrobovému místu, protože i nájemní právo je věcí, kterou lze 
opustit. Pokud si nájemce po skončení této minimálně jednoroční 
lhůty neodebere náhrobek a hrobové zařízení nebo neodstraní hrobku, 
nakládá provozovatel pohřebiště i s těmito věcmi jako s věcmi 
opuštěnými. Dále se navrhuje, aby provozovatel pohřebiště směl 
odmítnout návrh nájemce na prodloužení smlouvy o nájmu k 
hrobovému místu, jen pokud má být pohřebiště zrušeno z důvodu 
veřejného zájmu.  
 
Podle § 25, odst. 8) pokud si nájemce po skončení lhůty uvedené v 
odstavci 7 neodebere náhrobek a hrobové zařízení nebo neodstraní 
hrobku, postupuje provozovatel pohřebiště podle § 20 písm. g) bodů 
4 a 5 obdobně.“  
 
Obdobně jako u novelizačního bodu 80 a 95 máme k navržené úpravě 

Akceptováno zčásti. 
K odůvodnění viz text k připomínce 13.62. 
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tyto výhrady: 
 
Takový postup lze považovat za neústavní a s navrženým zněním 25 
odst. 7 a 8 v případě hrobek nelze souhlasit (v obecné rovině to však 
platí i pro hrobové zařízení jako movité věci). Doporučit tak lze, aby 
doba pro opuštění hrobek byla delší, jak je uvedeno v předchozích 
připomínkách k bodu 80 a 95. Navrhujeme také možnost zavedení 
stavení doby, kdy by předmětná doba uplynula v případech 
probíhajících pozůstalostních řízení ne dříve, než do jednoho roku 
ode dne právní moci rozhodnutí, podle kterého došlo k nabytí 
dědictví nebo individuálních věcí z dědictví ať děděním nebo 
odkazem (tj. hrobek, hrobů či hrobového zařízení). Nesouhlasíme s 
tím, aby i hrobky, chápané jako stavby a samostatné nemovité věci 
(ať zapisované nebo nezapisované do katastru nemovitostí), byly 
považovány za opuštěné. Rovněž lhůtu pro opuštění nemovité věci 
lze považovat za krátkou.  
 
Tyto připomínky považujeme za zásadní. 
 

14. 
Veřejný 
ochránce práv 

14.66 Úvodem považuji za důležité zmínit, že předkládaná novela 
zákona o pohřebnictví je jeho první zásadní revizí za dobu účinnosti 
tohoto právního předpisu. Potřebnost novely zákona o pohřebnictví 
vychází zejména ze změn, které od doby přijetí tohoto zákona v 
právním řádu i ve společnosti nastaly. V této souvislosti bych chtěla 
upozornit především na to, že stávající zákon o pohřebnictví vůbec 
nereflektuje novou právní úpravu civilního práva v podobě nového 
občanského zákoníku, jenž významným způsobem posiluje právo na 
ochranu osobnosti zahrnující právo každého na slušný pohřeb dle 
místních zvyklostí. Z tohoto důvodu vítám, že Ministerstvo pro 
místní rozvoj k pracím na novele zákona o pohřebnictví přistoupilo. 
Za zcela zásadní a pozitivní krok považuji návrh Ministerstva pro 
místní rozvoj zajistit právo rodičů na pohřbení mrtvě narozených dětí, 
včetně plodů po potratu. Podle mého názoru není žádný rozumný 
důvod pro to, aby rodiče dětí, které zemřely ještě před porodem, 
nemohli požádat o vydání svého mrtvě narozeného dítěte za účelem 

Akceptováno. Vysvětleno. 
 
Pokud je připomínka pojata jako podpora řešení rozeslaného 
do meziresortního připomínkového řízení, pak lze 
předpokládat, že při odklonu od navrhované úpravy se MMR 
po vypořádání připomínek dostane s VOP do rozporu. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNABYLS7HV)



46 
 

jeho pietního pohřbení dle svého přání. Za neslučitelné s principem 
postmortální ochrany lidského těla považuji to, aby se na mrtvě 
narozené děti nahlíželo jako na biologický odpad, který nemocnice 
likvidují zpopelněním v nemocniční spalovně spolu s ostatním 
biologickým odpadem, jako jsou např. odebrané lidské tkáně a 
amputáty. Právní úprava, která by rodičům mrtvě narozených dětí bez 
ohledu na délku trvání těhotenství či váhu plodu umožnila jejich 
pohřbení dle přání rodičů, je potřebná a koresponduje s trendem, 
který v tomto směru nastavila judikatura Evropského soudu pro 
lidská práva.  Z předkládaného návrhu změny zákona o pohřebnictví 
a důvodové zprávy k tomuto zákonu je zřejmé, že Ministerstvo pro 
místní rozvoj respektovalo výtky, které vůči stávající právní úpravě v 
tomto směru veřejný ochránce práv opakovaně uplatňoval. 
Za pozitivní pokládám rovněž to, že předkládaná novela zákona o 
pohřebnictví posiluje pravomoci krajských úřadů a Ministerstva pro 
místní rozvoj na úseku pohřebnictví, které by se dle návrhu měly stát 
plnohodnotnými dozorovými orgány nad plněním povinností 
vyplývajících ze zákona o pohřebnictví s právem ukládat nápravná 
opatření a sankce za nesplnění zákonem stanovených povinností. 
Také v tomto směru vnímám předkládaný návrh novely zákona o 
pohřebnictví jako krok k posílení právní ochrany pozůstalých a 
zajištění účinnějšího vymáhání zákonem uložených povinností. 
Tato připomínka je zásadní. 
14.67 K čl. I, bodu 17 (§ 5 odst. 7) 
Původní návrh pracovní komise k novele zákona o pohřebnictví 
vycházel z předpokladu, že rodiče mrtvě narozených dětí budou mít 
lhůtu až 168 hodin na to, aby zdravotnickému zařízení oznámili, že 
hodlají své mrtvě narozené dítě pohřbít. V průběhu jednání pracovní 
komise došlo ke shodě na lhůtě 96 hodin. Tato lhůta se v navrhované 
novele zákona zkrátila na pouhých 48 hodin od potratu. 
S ohledem na značnou psychickou zátěž rodičů v situaci, kdy se musí 
vyrovnávat s tím, že jejich ještě nenarozené dítě zemřelo, považuji 
lhůtu 48 hodin za nedostatečnou a navrhuji její prodloužení na 
alespoň 96 hodin. Má-li navrhovaná právní úprava naplnit svůj účel a 
zajistit rodičům právo na pohřeb jejich mrtvě narozeného dítěte, měla 

Akceptováno. 
Lhůta je pro rozhodnutí o pohřbení jiných lidských pozůstatků 
navržena shodně jako v případě lidských pozůstatků, tj. 96 
hodin, ovšem s tím rozdílem, že se počítá od potratu, nikoli do 
jeho oznámení.  
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by stanovit takovou lhůtu, která by poskytovala přiměřený časový 
prostor pro to, aby rodiče mohli o pohřbení rozhodnout. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
14.68 K čl. I, bodu 66 (§ 17 odst. 1) 
Předpokladem pro zachování piety a důstojnosti pohřebiště je 
regulace negativních vlivů okolí. Zákon o pohřebnictví proto 
stanovuje, že v okolí hřbitova má být zřízeno ochranné pásmo v šíři 
nejméně 100 m. Zřízení ochranného pásma však probíhá podle 
stavebního zákona, kdy výhradně na návrh vlastníka pohřebiště (obce 
nebo církve) vydá stavební úřad územní rozhodnutí, který ochranné 
pásmo zřídí. Na území ochranného pásma hřbitova se pak vztahuje 
zvláštní režim, který omezuje například výstavbu, která by se 
neslučovala s charakterem lokality, ať už z hlediska 
architektonického (např. u hřbitova v centrální části obce), nebo z 
hlediska staveb, jejichž charakter a provoz by ohrožovaly provoz 
pohřebiště a jeho důstojnost. 
V praxi však obce o územní rozhodnutí nežádají a v zákoně není 
žádná sankce, která by je k tomu přinutila. Ochranná pásma kolem 
hřbitovů tak nevznikají a při rozhodování o povolení staveb nejsou 
potom stavební úřady vázány žádným omezením. Bez stanoveného 
ochranného pásma je navíc pro stavební úřady argumentačně velice 
obtížné odůvodnit zamítnutí určitého stavebního záměru pouhým 
odkazem na blízkost pohřebiště. Důsledkem tohoto stavu jsou pak 
případy, s nimiž se ochránce v minulosti setkal, kdy byla v těsném 
sousedství hřbitova umístěna např. hlučná vinárna, noční bar, 
diskotéka nebo poutě s kolotoči.  
S přihlédnutím k výše uvedenému považuji za deficit navrhované 
právní úpravy absenci zákonem výslovně uložené povinnosti 
provozovatelům veřejných pohřebišť zřídit jejich ochranné pásmo. V 
této souvislosti tedy předkladateli navrhuji, aby (například) v rámci 
přechodných ustanovení k této novele zákona stanovil 
provozovatelům veřejných pohřebišť povinnost ve lhůtě dvou let od 
účinnosti novely požádat příslušný stavební úřad o zřízení 
ochranného pásma veřejného pohřebiště.  

Vysvětleno. 
Provozování veřejného pohřebiště je službou ve veřejném 
zájmu zajišťovanou obcí v její samostatné působnosti.  
Z platně právní úpravy vyplývá jednoznačný úmysl 
zákonodárce ochranná pásma veřejných pohřebišť povinně 
zřizovat z důvodu v zákoně uvedených. Nepovažujeme za 
nezbytné a účelné splnění této povinnosti nově prodlužovat o 2 
roky od nabytí účinnosti navrhované změny zákona o 
pohřebnictví, neboť se neztotožňujeme ani s připomínkou 
sankcionovat vlastníka či provozovatele veřejného pohřebiště 
za nevyhlášení ochranného pásma Při aplikaci tohoto 
ustanovení ve vztahu k nově zřizovaným veřejným pohřebištím 
nespatřujeme problémy, neplnění povinností se vyskytuje 
výlučně u stávajících veřejných pohřebišť. Domníváme se, že 
bude dostačující využít odbornou metodickou pomoc obcím 
namísto razantního sankcionování za nesplnění uvedené 
zákonné povinnosti. 
 
Důvodová zpráva k navrhované novele zákona o pohřebnictví 
bude doplněna o stanovisko, že MMR bude neplnění zákonem 
uložené povinnosti zřídit ochranné pásmo u veřejných 
pohřebišť řešit odborně metodickou pomocí. 
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Tato připomínka je zásadní. 
 
14.69 K čl. I, bodu 106 (§ 28a odst. 5) 
Za účelem naplnění požadavku zákona o pohřebnictví zřídit okolo 
veřejného pohřebiště ochranné pásmo navrhuji doplnit ustanovení § 
28a odst. 5 tak, že provozovatel veřejného pohřebiště podle tohoto 
zákona se dopouští přestupku tím, že ve lhůtě stanovené zákonem 
nepožádá příslušný stavební úřad o zahájení územního řízení o 
zřízení ochranného pásma veřejného pohřebiště. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 Vysvětleno. 
 
Odůvodnění shodné jako u připomínky 14.68. 

15. 
Magistrát hl. 
m. Prahy 

15.70 K bodu 19 (§ 6 a 7): 
V § 6 odst. 1 navrhujeme za slova „ukládání do uren,“ vložit slovo 
„a“, tím se oddělí věta vložená, která stanovuje, co není předmětem 
koncese „Provozování pohřební služby“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  
Navrhovaná změna napomáhá srozumitelnosti ustanovení. 

15.71 
V § 7 odst. 1 písm. h) navrhujeme vypustit slovo „bezplatně“ a 
nahradit je slovy „za přiměřenou úplatu“, případně toto slovo vypustit 
bez náhrady. Domníváme se, že navrhované znění zakládá rozpor se 
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, a s jinými souvisejícími předpisy. Z těchto právních 
předpisů vyplývá odpovědnost zaměstnavatele (i podnikatele) za 
činnost jiných tzv. přizvaných osob. Vykonávat vyjmenovanou 
činnost bez předchozího vyškolení o rizicích práce a zásadách 
bezpečnosti včetně hygieny považujeme za protiprávní. Je možné, 
aby se tak dělo pod dozorem dalších zaměstnanců, v tom případě 
však nelze spravedlivě požadovat bezúplatnost. 
Tato připomínka je zásadní. 

 Vysvětleno. 
 
Provádění úpravy lidských pozůstatků osobou zajišťující 
pohřbení, nebo jí pověřenou osobou, není klasickou pracovní 
činností, na kterou by se vztahoval zákoník práce. Pojem 
„přizvaná osoba“ nadto není obsažen v zákoníku práce, ale 
v zákoně č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), kdy je 
možnost přizvání další osoby ke kontrole upravena v zájmu 
dosažení účelu kontroly. V kontextu s umožněním úpravy 
lidských pozůstatků nespatřujeme proto souvislost.  
Povinnosti osoby v souvislosti s jejím chováním v místnosti 
pro úpravu lidských pozůstatků si stanoví každý provozovatel 
pohřební služby ve svém řádu.   
 

15.72 V § 7 odst. 1 písm. j) považujeme rozsah vedení evidence 
pohřební služby za zbytečně rozsáhlý. Navrhujeme proto z 
navrhované úpravy vypustit povinnost evidovat a archivovat list o 
prohlídce zemřelého, doklad o zpopelnění nebo pohřbení a evidenční 
číslo vozidla, které lidské pozůstatky, jiné pozůstatky nebo ostatky 

 Vysvětleno. 
 
Evidenci dozoruje KHS, která společně s MMR trvá na takto 
nastaveném rozsahu.  
Evidována bude kopie Listu o prohlídce zemřelého. 
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přepravilo. List o prohlídce zemřelého předá pohřební služba do 
místa pohřbení a v případě zachování navrhované úpravy by musela 
být zajištěna kopie, v případě dokladu o zpopelnění nebo pohřbení je 
tento dokument předán objednateli pohřbení a v případě vozidla, 
které se nachází v majetku pohřební služby, je evidence a archivace 
evidenčního čísla podle našeho názoru nadbytečná. 
Tato připomínka je zásadní. 

Evidenční číslo vozidla, které lidské pozůstatky, jiné lidské 
pozůstatky nebo ostatky přepravilo, musí z důvodu eliminace 
podvodů evidovat také provozovatel krematoria. 
 

15.73 K bodu 21 (§ 8 odst. 1): 
Věta druhá je v rozporu s § 4 odst. 1 písm. a) zákona o pohřebnictví. 
Podle navrhovaného znění „lidské pozůstatky … v ostatních 
případech“ (to znamená při jiných převozech, než na místo pohřbení) 
„mohou být uloženy i do rakve transportní, do transportního vaku  
pouze v případech uvedených v § 4 odst. 1 písm. a).“. Navrhované 
znění však stanovuje, že v těchto případech musí být lidské 
pozůstatky vždy uloženy, a to i při jiném převozu než na místo 
pohřbení, do konečné rakve. V tomto směru lze odkázat na „Opatření 
k zamezení ohrožení veřejného zdraví při transportu osob, které 
zemřely v souvislosti s onemocněním vysoce nakažlivou nemocí“ ze 
dne 4. 12. 2014 vydané Hygienickou správou hlavního města Prahy. 
V případech převozu při úmrtí v terénu nebo v špatně přístupných 
místech (úzké schodiště v panelových domech apod.) je použití 
transportního vaku nezbytné. Navrhujeme proto toto znění: 
„Provozovatel pohřební služby je povinen zajistit, aby lidské 
pozůstatky při převozech na místo pohřbení nebo vystavení byly 
vždy oblečeny, nebo, není-li obléknutí možné, důstojně zahaleny a 
uloženy v konečné rakvi. V ostatních případech mohou být uloženy i 
do rakve transportní nebo do transportního vaku. V případech 
uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) musí být lidské pozůstatky uloženy 
pouze do konečné rakve. Rakve a transportní vaky musí být označeny 
tak, aby nemohlo dojít k záměně lidských pozůstatků v nich 
uložených. Označení lidských pozůstatků v rakvi nebo v transportním 
vaku musí odpovídat dokumentaci vystavené prohlížejícím 
lékařem.“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně.  
Ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) i § 8 odst. 1 jsou nově 
přeformulovány. 
 

15.74 K bodu 51 (§ 14 odst. 2 písm. g)): Akceptováno zčásti. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNABYLS7HV)



50 
 

Navrhujeme převzít část § 14 odst. 2 písm. f) platného znění zákona o 
pohřebnictví, tedy formulovat ustanovení takto: „g) uložit popel 
zbavený kovových a jiných nespalitelných příměsí  
spolu se značkou uvedenou v písmenu e) do pevně uzavíratelné urny 
a označit ji číslem záznamu o zpopelnění v návaznosti na jím 
vedenou evidenci lidských pozůstatků, jiných lidských pozůstatků a 
ostatků jménem a příjmením zemřelého, místem a datem narození, 
úmrtí a zpopelnění,“. Nesouhlasíme s využitím odkazu na § 15 odst. 
2 zákona o pohřebnictví, který ukládá, jakou má provozovatel 
krematorium vést evidenci, a obsahuje údaje, které se na označení 
urny nemohou uvést, kupříkladu záznam o nebezpečné nemoci, což 
je citlivý údaj podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nic 
neurčuje jakým údajem z evidovaných dat, má provozovatel 
krematoria označit urnu.   
Tato připomínka je zásadní. 

Bude upraveno ve znění: 
„g) uložit popel zbavený kovových a jiných nespalitelných 
příměsí spolu se značkou uvedenou v písmenu e) do pevně 
uzavíratelné urny a označit ji číslem záznamu o zpopelnění v 
návaznosti na jím vedenou evidenci lidských pozůstatků, 
jiných lidských pozůstatků a lidských ostatků a údaji podle § 
15 odst. 2 písm. a) a b).“.  
Upřesněný odkaz na konkrétní položky evidence, kterou vede 
provozovatel krematoria, umožňuje ve stručnosti odkázat i na 
situaci, kdy některé údaje o zemřelém nejsou známy. 
 

15.75 K bodu 52 (§ 14 odst. 2 písm. h)): 
Navrhujeme zachovat smysl § 14 odst. 2 písm. g) platného znění 
zákona o pohřebnictví ohledně slov „smísením se zemí“ a tato slova 
proto navrhujeme za slovem „uložit“ ponechat. To znamená, že se 
zpopelněné ostatky vyjmou z urny a uloží volně do společného hrobu 
a zasypou zeminou. Jiným způsobem tato činnost nelze provést. 
Ukládat do společného hrobu plastové urny s ostatky nelze, neboť 
urny zabírají mnoho místa a stejně se ze společného hrobu nedají 
vyjmout. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Provozovatel krematoria je povinen uložit do hrobu 
zpopelněné lidské ostatky, není specifikován způsob uložení na 
veřejném pohřebišti.  
 

15.76 K bodu 71 (§ 19 odst. 2 písm. a)):         
Nahrazením slov „do kterých lze pohřbívat pouze v rakvích 
celodubových nebo z jiných tvrdých dřev, do kterých bude vložena 
spodní část zinkové vložky, nebo v rakvích kovových s 
nepropustným dnem“ dojde, podle našeho názoru, k nejasnostem 
dikce zákona pro pohřbení do hrobky, proto navrhujeme tato slova 
ponechat. Objednatel pohřbení se bude bránit použití rakve s tvrdého 
dřeva s vložkou, protože je dražší a zákon o pohřebnictví to 
vysloveně neukládá. Při pohřbívání do hrobu nebo hrobky nelze 

Vysvětleno. 
 
Vložením odkazu na ustanovení vymezující „konečnou rakev“ 
je upřesněno, že jde o rakev vyrobenou z dřevěných desek 
nebo z desek na bázi dřeva, splňující kritéria pevnosti rakve 
pro pohřbení, nebo alespoň podle parametrů určené technické 
normy. Transportní vaky nelze vyloučit v případech, kdy je  
tělo ve značném stádiu rozkladu. Termín „rubáš“ v sobě 
zahrnuje vhodné oblečení do rakve.  
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použít transportní vak, neboť brání rozkladnému procesu. Rovněž 
evidovat rubáš je zbytečné, nemá na pohřbení vliv. Spíše by, podle 
našeho názoru, mělo dojít k úpravě oblečení do rakve. Umělá vlákna 
se v zemi těžko rozkládají.        
Tato připomínka je zásadní. 

 

15.77 K bodu 83 (§ 21 odst. 1 písm. d)): 
Navrhujeme vypustit slova „transportního vaku a rubáše“. Není zcela 
jasné, proč je nutné evidovat rubáš, a považujeme to za nadbytečné. 
Použití transportního vaku při pohřbení do hrobu nebo hrobky není 
přípustné, neboť brání rozkladu lidských ostatků. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně. 
Dispozitivní ustanovení § 2 písm. i) a rovněž ustanovení § 21 
odst. 1 písm. d) bylo rozšířeno o výraz „šaty“. Užití 
transportního vaku vloženého v rakvi nelze obecně vyloučit 
v případě, kdy jsou pohřbívány lidské pozůstatky v pokročilém 
stadiu rozkladu. Uvedené informace jsou potřebné evidovat 
pro případy exhumace. 
 

15.78 K bodu 86 (§ 22 odst. 1 písm. d)): 
Nesouhlasíme s tím, aby byla vypuštěna povinnost zasypat rakev s 
lidskými pozůstatky po uložení do hrobu s kypřenou zeminou 
minimálně ve výši 1,2 metru. Navrhujeme proto ponechat původní 
text a toto ustanovení zachovat. Vypuštění stávající povinnosti může 
být chápáno i jako odmítnutí povinnosti rakev po uložení do hrobu 
zasypat vykopanou zeminou (což je naštěstí ojediněle prezentováno 
jako možné řešení). 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Cílem novely je odstranit zbytečnou kazuistiku. Obdobně 
zákon neupravuje povinnost provozovatele zavřít kremační pec 
po závozu. 
 

15.79 K bodu 90 (§ 22 odst. 7): 
Navrhujeme vypustit slova „popřípadě exhumovat“, neboť z povahy 
věci není vyjmutí zpopelněných ostatků exhumací.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Podle nově navrhovaného znění § 2 písm. l) je exhumace 
vymezena nově.  
 

15.80 K části páté čl. VI 
V části 1.4 „Identifikace dotčených subjektů“ u hlavního města Prahy 
požadujeme slova „Renata Chylová 236 002 551, 
renata.chylova@cityofprague.cz“ nahradit slovy „Ing. Kamila 
Svobodová – tel.: 236 00 2551, kamila.svobodova@praha.eu“. 

Akceptováno. 
Kontakt bude aktualizován. 
 

16. 
Krajský úřad 
Středočeského 
kraje 

16.81 § 18 odst. 5  
V ustanovení je použit pojem „oprávněná osoba“. V kontextu s 
důvodovou zprávou není tento pojem zcela jasný. V důvodové zprávě 
se hovoří o „kvalifikovaném“ hrobníku, z textu zákona však žádný 

Akceptováno. 
Ustanovení § 18 odst. 5 bylo nahrazeno novým § 4a. 
V textu ustanovení § 19 odst. 2 písm. k) bude ke spojení 
„fyzická osoba“ doplněno „podnikající“. 
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požadavek kvalifikace nevyplývá. V této souvislosti připomínáme 
rozpor mezi § 18 odst. 2 návrhu s § 19 odst. 2 písm. j), neboť v 
prvém ustanovení se uvádí „podnikající fyzická osoba“ a v druhém 
pouze „fyzická osoba“. 

17. 
Krajský úřad  
Jihočeského 
kraje 

17.82 Zásadní připomínka: 
K § 5: Nesouhlas s převedením agendy sociálních pohřbů do 
přenesené působnosti obcí. 
K § 28: Nesouhlas s výkonem dozoru nad činností provozovatelů 
pohřebišť.  
K § 28b: Nesouhlas se stanovením věcné příslušnosti krajských úřadů 
k projednávání přestupků právnických osob nebo podnikajících 
fyzických osob.  
 
Odůvodnění ad 1 až 3: Navazující dozor krajských úřadů nad 
výkonem přenesené působnosti obcí ve věci sociálních pohřbů a 
výkon dozoru krajských úřadů nad činností (všech) provozovatelů 
pohřebišť představuje pro kraje další agendu (fakticky kompletně 
novou), navíc to znamená přesun další oblasti soukromého práva do 
rozhodování úřadů. Setrváváme na svém návrhu, který jsme 
prezentovali už v rámci přípravy novely zákona, tj. aby výkon 
uvedeného státního dozoru vykonávalo MMR. 

Akceptováno částečně. Rozpor trvá. 
K § 5: Nesouhlas se změnou působnosti obcí v agendě 
sociálních pohřbů nebyl připomínkovým místem náležitě 
odůvodněn. Nadále je navrhováno řešit uvedenou agendu v 
přenesené působnosti obcí v zájmu zvýšení odbornosti, 
sjednocení postupů, snížení administrativní zátěže a usnadnění 
pozice obcí, kterým bude státem poskytována náhrada účelně 
vynaložených nákladů za zajištění pohřbu. Kromě návrhu 
změny uvedené působnosti předkladatelem a gestorem zákona 
o pohřebnictví, byla ponecháním přenesené působnosti také 
akceptována připomínka Ministerstva spravedlnosti 
K § 28: Orgán dozoru nad provozováním veřejných pohřebišť 
zůstává v návrhu novely beze změny.  
K § 28b: Akceptováno částečně, navrhovaný systém dozoru a 
řešení přestupků (prostřednictvím živnostenských úřadů a 
krajských hygienických stanic) zahrnuje roli krajských úřadů 
pouze v omezeném rozsahu, a to pouze nad poskytovateli 
zdravotních a sociálních služeb.  

18. 
Krajský úřad 
Plzeňského 
kraje 

18.83 Zásadní připomínky: 
K nově navrhovanému § 16 odst. 1 zákona o pohřebnictví: Zásadně 
nesouhlasíme s nově uvedenou povinností obcí uzavírat 
veřejnoprávní smlouvy v případě zajištění pohřbívání v jiné obci. 
Tato povinnost bude nadbytečnou administrativní zátěží pro obce a 
pouze zbytečně zasáhne do stávajícího často i několik desítek let 
fungujícího stavu. Argumenty o bezdůvodném obohacování uvedené 
v důvodové zprávě nejsou pak ničím podepřeny, krajský úřad 
nezaznamenal z řad obcí žádný spor týkající se zajišťování 
pohřbívání v jiné obci. Náklady na údržbu stávajících hřbitovů jsou 
minimální, když zde dochází např. k sekání trávy. Pokud jsou nutné 
rozsáhlé opravy hřbitovních zdí, obec na tento účel většinou získá 
dotaci. Pokud by náklady na provozování hřbitova byly vyšší a bylo 

Akceptováno. 
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zapotřebí větší finanční účasti, tak se obce na tomto dohodnou i bez 
nutnosti regulace tohoto jednání prostřednictvím veřejnoprávní 
smlouvy. Na základě uvedeného tedy naprosto odmítáme další 
nucený zákonný zásah v podobě povinnosti uzavírat veřejnoprávní 
smlouvy. Navíc z návrhu zákona ani z jeho přechodných ustanovení 
není zřejmé, zda se tato povinnost týká pouze nově zřizovaných 
pohřebišť nebo se vztahuje i na stávající pohřebiště. 
 
18.84 K § 21 odst. 2 zákona o pohřebnictví: Z tohoto ustanovení 
požadujeme vypuštění slova „veřejného“. Podle nově navrhovaného 
§ 21 odst. 1 zákona o pohřebnictví se vede evidence u všech 
pohřebišť, nejen veřejných, a proto se pravidla na zpracování 
osobních údajů musí vztahovat na vedení evidence všech pohřebišť, 
nejen těch veřejných. 
 

Akceptováno. 

19. 
Krajský úřad 
Královehradec
kého kraje 

19.85 21. 4. 2016; KUKHK-13728/VZ/2016 
K § 16 odst. 1 (tj. bod 64 návrhu zákona) 
Provozování veřejného pohřebiště je i nadále pojato jako služba ve 
veřejném zájmu, která je zajišťována (mj.) obcí v samostatné 
působnosti. Je navrhováno, aby pro případ, kdy obec nemůže zajistit 
pohřbívání v územním obvodu své působnosti, toto zajistila v  jiné 
obci v  okolí na základě veřejnoprávní smlouvy s provozovatelem 
pohřebiště. 

 
Pro uzavření veřejnoprávní smlouvy dle ust. § 160 odst. 6 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, tedy 
veřejnoprávní smlouvy týkající se plnění úkolů vyplývajících ze 
samostatné působnosti při výkonu veřejné moci, je nezbytné, aby tuto 
možnost připouštěl zvláštní zákon, zde tak tedy činí zákon o 
pohřebnictví. Z navrhovaného znění vyvstává otázka, zda  se bude 
jednat o veřejnoprávní smlouvu, k jejímuž uzavření je nebo není 
třeba souhlasu nadřízeného orgánu. Pro případ, kdy by tato smlouva 
měla být uzavírána bez souhlasu, je k posouzení, zda v praxi dojde 
k nějaké změně oproti stavu, kdy byla vyžadována prostá dohoda 
obcí v tomto směru. Pro případ, kdy by tato veřejnoprávní smlouva 

Akceptováno. 
Povinnost uzavírat veřejnoprávní smlouvy bude vypuštěna. 
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(dále též „VPS“) podléhala souhlasu, bylo by nutno vymezit v zákoně 
rovněž procesní úpravu tohoto souhlasu.                          
Dle Ministerstvem vnitra opakovaně vyjádřeného názoru 
v obdobných věcech, však ani přes to, že zvláštní zákon takovou 
možnost předpokládá, nelze VPS uzavřít, pokud zvláštní zákon 
postrádá samostatnou procesní úpravu, tj. nestanoví rovněž 
výslovnou úpravu procedury jejího uzavření (zejména potom pokud 
nestanoví orgán příslušný k vyslovení souhlasu s jejím uzavřením), a 
to s poukazem na skutečnost, že určení k tomu příslušného orgánu 
podle ust. § 178 správního řádu není možné. Jako analogie pro tento 
typ VPS je uváděn zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 
pozdějších předpisů, který stanoví v ust. § 3a odst. 2, že 
veřejnoprávní smlouva tohoto typu vyžaduje ke svému uzavření nebo 
změně obsahu souhlas krajského úřadu. O udělení souhlasu 
rozhoduje krajský úřad v přenesené působnosti ve správním řízení 
podle zvláštního zákona. V této souvislosti je třeba zmínit ještě 
absenci nepominutelných obsahových náležitostí takové 
veřejnoprávní smlouvy, neboť analogii dle ust. § 63 odst. 2 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nelze ani 
podpůrně užít, a to z toho důvodu, že předmětná úprava je použitelná 
pouze pro případ, kdy se jedná o přenášení výkonu přenesené 
působnosti. 
19.86 K § 19 odst. 1 (tj. mezi stávající bod 69 a 70 vložit nový bod 
70 návrhu zákona a dále posunout odpovídajícím způsobem 
číslování následných bodů novelizace):   
V návrhu zákona zůstává i nadále neupravena forma, ve které je 
přijímán a vydáván Řád veřejného pohřebiště (dále též „ŘVP nebo 
Řád“). V praxi tato absence formy ŘVP, který je mnohdy při 
interpretaci zákona o pohřebnictví chápán jako obecně závazná 
vyhláška obce (dále též „OZV“) s poukazem na výkon samostatné 
působnosti obce v této oblasti, způsobuje, že ŘVP, ač je svou 
podstatou „pouhým“ provozním řádem, obsahuje ustanovení, která 
nedovolují takový Řád schválit (např. typicky předpokládá 
sankcionování dle ust. § 46  příp. § 48 zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů). Další nesnáz činí 

Vysvětleno. 
Je navrhováno, aby provozování veřejného pohřebiště bylo 
nadále pojímáno jako služba ve veřejném zájmu zajišťovaná 
v samostatné působnosti obce, nad níž by byl vykonáván dozor 
shodně jako nad ostatními službami a činnostmi vykonávanými 
v samostatné působnosti. 
Návrh zákona o pohřebnictví nestanovuje formu řádu 
veřejného pohřebiště a ani nesvěřuje jeho vydání konkrétnímu 
orgánu obce. Právní konstrukce přijetí řádu v § 19 zákona o 
pohřebnictví je dle našeho názoru správná, neboť s ohledem na 
možnost, že provozovatelem veřejného pohřebiště bude osoba 
odlišná od obce, není vhodné stanovovat konkrétní formu či 
orgán obce. Obec jako provozovatel pohřebiště neprovozuje 
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publikační povinnost ŘVP ve formě OZV i ŘVP ve formě „pouhého“ 
provozního řádu přijatého usnesením příslušného orgánu obce (rady 
či zastupitelstva, pokud by si tuto pravomoc vyhradilo), když tato má 
zcela jiný charakter a v důsledku toho nastupuje rozdílně rovněž 
okamžik účinnosti ŘVP v návaznosti na jeho formu. Další otázkou 
zůstává, v jaké formě by ŘVP přijímali od obce odlišní provozovatelé 
veřejných pohřebišť, tedy např. registrované církve nebo náboženské 
společnosti. 

pohřebiště v přenesené působnosti, naopak, je to její 
„soukromá činnost“, tedy v rámci samosprávy. A tím spíš v 
takovém případě nepotřebuje žádnou výslovnou úpravu a může 
si sama rozhodnout o procesu přípravy a schválení řádu 
pohřebiště. Taková úprava plyne z obecního zřízení a 
povinnost určitého způsobu zveřejnění již je v zákoně o 
pohřebnictví obsažena. Obě tyto úpravy (schválení příslušným 
orgánem i otázka zveřejnění) jsou tedy dle našeho názoru v 
novele zákona o pohřebnictví zcela nadbytečné – opakovaly by 
jen to, co plyne z obecního zřízení a ze zákona o pohřebnictví. 
 Z pohledu zákona o obcích, lze konstatovat, že tento zákon 
nesvěřuje vydání řádu pohřebiště do vyhrazené působnosti 
zastupitelstva  ani rady obce. Na základě § 102 odst. 3 
zabezpečuje rada rozhodování ostatních (nevyhrazených) 
záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud 
nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je nevyhradilo. 
Jde o tzv. zbytkovou kompetenční klauzuli v oblasti 
samostatné působnosti obce, z čehož vyplývá, že záležitosti 
spadající do samostatné působnosti obce, které nejsou 
vyhrazeny zastupitelstvu (§ 84 a § 85 obecního zřízení) a ani 
nejsou uvedeny v § 102 odst. 2 (vyhrazená pravomoc rady 
obce), jsou v pravomoci rady, pokud si je však zastupitelstvo 
nevyhradí anebo je rada obce nesvěří (zcela nebo zčásti) 
starostovi nebo obecnímu úřadu.   V obci, kde se rada nevolí 
 vykonává její pravomoc (dle § 99 odst. 2 obecního zřízení 
starosta).  

V praxi pak může dojít k následujícím situacím: 
1) Obec má zřízenu radu obce, a ta rozhodne o vydání 

Řádu veřejného pohřebiště formou usnesení 

2) Obec má zřízenu radu obce, a ta rozhodne usnesením o 
svěření pravomoci k vydání Řádu veřejného pohřebiště 
starostovi. Starosta formou rozhodnutí či jiného 
opatření vydání řád veřejného pohřebiště. 
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3) Obec má zřízenu radu obce, a ta rozhodne usnesením o 
svěření pravomoci k vydání Řádu veřejného pohřebiště 
obecnímu úřadu  Obecní úřad formou rozhodnutí či 
jiného opatření vydání řád veřejného pohřebiště. 

4) Obec má zřízenu radu obce. Zastupitelstvo obce si 
svým usnesením vyhradí rozhodování o vydání řádu 
veřejného pohřebiště a následně usnesením vydá Řád 
veřejného pohřebiště. Lze akceptovat i postup, pokud 
si zastupitelstvo sice výslovně nevyhradí rozhodování 
o vydání řádu, ale řád svým usnesením vydá. 

5) Obec nemá zřízenu radu obce.  Působnost rady 
přechází ze zákona na starostu obce. Starosta formou 
rozhodnutí či jiného opatření vydání řád veřejného 
pohřebiště. 

6) Obec nemá zřízenu radu obce. Zastupitelstvo obce si 
svým usnesením vyhradí rozhodování o vydání řádu 
veřejného pohřebiště a následně usnesením vydá Řád 
veřejného pohřebiště. Lze akceptovat i postup, pokud 
si zastupitelstvo sice výslovně nevyhradí rozhodování 
o vydání řádu, ale řád svým usnesením vydá. 

Lze tedy shrnout, že forma vydání řádu veřejného pohřebiště 
může být různá v návaznosti na konkrétním orgánu obce, který 
bude o vydání řádu veřejného pohřebiště rozhodovat. 
Z hlediska výkonu dozoru ze strany krajského úřadu bude 
irelevantní, zda k vydání dojde usnesením rady či 
zastupitelstva obce nebo rozhodnutím či jiným opatřením 
starosty či obecního úřadu. Z hlediska zákona je nutno všechny 
tyto formy vydání považovat za rovnocenné. 

19.87 K § 20 písm. g)  bod 4. (tj. dosavadní bod 80 návrhu zákona 
Lhůta pro derelikci je v návrhu zákona stanovena shodně pro věci 

Vysvětleno. 
V předmětné právní úpravě není obsažena definice hrobového 
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movité i pro věci nemovité, a to v délce trvání 2 let. Zde by bylo 
vhodné zvážit stanovení této lhůty odlišně pro věci movité (zde 
ponechat jeden rok dle stávající právní úpravy) a věci nemovité (zde 
stanovit nově dvouletou lhůtu dle návrhu novely),      a to zejména 
s poukazem na zohlednění provozních potřeb provozovatelů 
pohřebišť, dostupných volných kapacit pro pohřbívání, jakož i 
zachování piety     a důstojnosti v situaci, kdy po dobu běhu 
derelikční lhůty hrob i hrobové zařízení chátrá a v některých 
případech může, v důsledku neudržování, taktéž hrozit způsobením 
škody na okolním majetku, příp. mohou hrozit rovněž rizika 
bezpečnostní pro ostatní návštěvníky pohřebiště. Na tomto místě je 
nutno zohlednit skutečnost, že k uvedeným lhůtám je v mnoha 
případech nutno připočíst rovněž lhůty dle navrhovaného znění § 25 
odst. 7 a 8 (tj. dle dosavadního bodu 100 návrhu zákona). 

zařízení a hrobky z pohledu jejich rozlišení jako věcí movitých 
či nemovitých. Rozlišení nelze podle našeho názoru provést 
ani na základě obecné úpravy obsažené v § 498 občanského 
zákoníku (např. z ustanovení § 498 odst. 1 věty druhé by bylo 
možné dovodit, že v případě jak hrobového zařízení, tak i 
hrobek jde spíše o věci nemovité). Naproti tomu podle § 17 
odst. 1 zákona o pohřebnictví (bez ohledu na odlišnosti  
platného  a navrhovaného znění) není třeba povolení stavby ke 
zřizování hrobů, hrobek ani hrobových zařízení.   
Za této situace nepovažujeme za účelné v normativním textu 
navrhované novely upravovat odlišné konstrukce a procesní 
úpravy, resp. lhůty pro věci movité a nemovité. Lhůta pro 
derelikci je stanovena v novele zákona o pohřebnictví podle 
obecné úpravy v občanském zákoníku. 
V zájmu adekvátního řešení výjimečně dlouhých 
pozůstalostních řízení byla do nové právní úpravy doplněna 
aplikace stavení doby.  

19.88 K § 28a (tj. dosavadní bod 106 návrhu zákona) 
Ustanovení § 28a upravuje přestupky právnických osob nebo 
podnikajících fyzických osob, avšak dosavadní praxe je vždy taková, 
že přestupků se dopouštějí fyzické osoby, zatímco právnické osoby 
nebo podnikající fyzické osoby se dopouštějí výhradně správních 
deliktů. Trváme proto na zachování dosavadního dělení na přestupky 
a správní delikty. 

Vysvětleno. 
Právní úprava je navrhována s ohledem na jednotnou úpravu 
přestupků obsaženou v nové právní úpravě, které je nyní 
projednávána Poslaneckou sněmovnou (tisk č. 555).   

19.89 K § 28b odst. 2. (tj. dosavadní bod 106 návrhu zákona) 
Podle tohoto ustanovení projednává přestupky podle § 28a odst. 4 
písm. i) v prvním stupni krajská hygienická stanice, avšak takové 
ustanovení (písmeno) v § 28a odst. 4  uvedeno není. 

Akceptováno. 

20 Krajský 
úřad 
Ústeckého 
kraje 

20.90 Požadujeme, aby zvýšení příspěvku pro kraje, tak jak je 
uvedeno v bodu 3.2.2.3 RIA, bylo odpovídajícím způsobem 
garantováno. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Předkladatel sice nemůže předem garantovat skutečnosti 
uváděné v materiálu určeném do legislativního procesu, 
nicméně předkladatel při vypořádání připomínek řeší 
rozpočtové dopady s MF a bude trvat na takovém usnesení 
vlády, ve kterém vláda schválí požadované finance. 
V opačném případě je na zvážení, zda předkládat návrh novely 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNABYLS7HV)



58 
 

do PSP. 
20.91 K bodu 17 - § 5 odst. 3 
Navrhujeme upravit § 5 odst. 3, větu druhou takto: 
„Není-li dědiců nebo byl-li zemřelý státním příslušníkem cizího státu 
nebo se jednalo o tělo dítěte při narození bez známek života 
uvedených v §2 odst. 1, uplatňuje obecní úřad úhradu těchto nákladů 
vůči České republice zastoupené Ministerstvem pro místní rozvoj 
(dále jen „ministerstvo“).“ 
Odůvodnění: 
Obecní úřad není schopen povinnost stanovenou ve výše uvedeném 
odstavci dodržet u mrtvě rozených dětí, jelikož u mrtvě rozených dětí 
se řízení o pozůstalosti nezahajuje. U mrtvě rozených dětí se 
nevydává úmrtní list, který by se dále postupoval soudu k přidělení 
notáře a zahájení řízení o pozůstalosti. U mrtvě rozených dětí se 
vydává pouze rodný list s uvedením, že dítě se mrtvě rodilo. 
 
Dle § 2 odst. 1 je lidskými pozůstatky myšleno mrtvé lidské tělo nebo 
jeho části do pohřbení, pokud nejsou za podmínek stanovených 
zvláštním právním předpisem26) použity pro potřeby lékařské vědy, 
výzkumu nebo k výukovým účelům a spáleny ve spalovně 
poskytovatele zdravotních služeb podle zvláštního právního 
předpisu26); lidskými pozůstatky je i tělo dítěte, kterému po úplném 
opuštění dělohy tlouklo srdce, nebo pulzovala pupeční šňůra nebo se 
dostavilo přirozené dýchání plícemi nebo se nesporně pohybovalo 
kosterní svalstvo bez ohledu na to, zda byl pupečník přerušen či 
placenta připojena, a poté zemřelo nebo žádná z výše uvedených 
známek života nebyla určena. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno. 
Bude-li uplatněn návrh na zabezpečování pohřbení v přenesené 
působnosti obcí, předmětné ustanovení bude z předlohy 
vypuštěno (obce nebudou dosavadním způsobem žádat o 
náhradu účelně vynaložených nákladů na pohřbení). Mezi 
lidské pozůstatky je zahrnuto jak mrtvě tak i živě narozené 
dítě. Vzhledem k tomu, že u mrtvě narozeného dítěte se řízení 
o pozůstalosti nezahajuje, budou vždy náklady na jeho 
pohřbení refundovány státem (MMR). 

20.92 K bodu 21 - § 8 odst. 1 
Navrhujeme upravit navrhované znění ust. § 8 odst. 1 věta druhá, 
které odkazuje na ust. § 4 odst. 1 písm. a), neboť tato ustanovení jsou 
ve vzájemném rozporu. 
 
Odůvodnění: 

Akceptováno. 
Obě ustanovení budou sladěna, viz připomínka č. 15.73. 
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Ust. § 8 odst. 1: „Provozovatel pohřební služby je povinen zajistit, 
aby lidské pozůstatky při převozech na místo pohřbení nebo 
vystavení byly vždy oblečeny nebo, není-li obléknutí možné, 
důstojně zahaleny a uloženy v konečné rakvi. V ostatních případech 
mohou být uloženy i do rakve transportní, do transportního vaku 
pouze v případech uvedených v § 4 odst. 1 písm. a). Rakve a 
transportní vaky musí být označeny tak, aby nemohlo dojít k záměně 
lidských pozůstatků v nich uložených. Označení lidských pozůstatků 
v rakvi nebo v transportním vaku musí odpovídat dokumentaci 
vystavené prohlížejícím lékařem.“. 
 
Ust. § 4 odst. 1 písm. a) o ukládání do transportního vaku nehovoří. 
„S lidskými pozůstatky, jinými lidskými pozůstatky a s lidskými 
ostatky musí být zacházeno důstojně a tak, aby nedošlo k ohrožení 
veřejného zdraví nebo veřejného pořádku; z těchto důvodů je 
zakázáno  
a) upravovat, konzervovat nebo balzamovat lidské pozůstatky osoby, 
která v době úmrtí byla nakažena morem, cholerou, žlutou zimnicí, 
pravými neštovicemi, skvrnivkou a hemoragickou horečkou typu 
Lassa, Marburg a Ebola, nebo dalšími infekčními onemocněními, 
vyvolanými jinými vysoce rizikovými biologickými agens a jejich 
toxiny; tato infekční onemocnění stanoví příslušný orgán ochrany 
veřejného zdraví 4a (dále jen "nebezpečná nemoc") nebo které jsou 
ve stavu pokročilého rozkladu; lidské pozůstatky osoby, která v době 
úmrtí trpěla nebezpečnou nemocí, smí být uloženy pouze do konečné 
rakve,“. 
 
Podle věty druhé § 8 odst. 1 by tedy bylo možné do transportního 
vaku ukládat pouze lidské ostatky v případech uvedených v § 4 odst. 
1 písm. a). V § 4 odst. 1 písm. a) je však upraven zákaz určitého 
zacházení s lidskými pozůstatky osoby, která byla v době úmrtí 
nakažena nebezpečnou nemocí, a je zde stanoveno, že takové ostatky 
smí být uloženy pouze do konečné rakve. 
Tato připomínka je zásadní. 
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20.93 K bodu 102 - § 26 odst. 1 písm. g) 
Navrhujeme v § 26 odst. 1 písm. g) na konci textu vypustit „odst. 1 
písm. b)“ 
Po námi navržené úpravě § 26 odst. 1 písm. g) zní: 
„g) porušuje povinnosti osoby, která sjednala pohřbení, nebo jí 
pověřené osoby v souvislosti s pořádkem v místnosti pro úpravu 
lidských pozůstatků a jiných lidských pozůstatků stanovené 
provozním řádem provozovatele pohřební služby v souladu s § 7a 
odst. 1 písm. b)“ 
 
Odůvodnění: 
§  7a není členěn na odstavce, má pouze písmena. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
V textu ustanovení bude vypuštěn odkaz na „odst. 1“. 

20.94 K bodu 106 - § 28a odst. 1 písm. e) 
Navrhujeme v § 28a odst. 1 písm. e) na konci textu vypustit „odst. 1“. 
Po námi navržené úpravě § 28a odst. 1 písm. e) zní: 
„e) nevydá před zahájením provozu řád pro provozování pohřební 
služby v souladu s  § 7 odst. 1 písm. b) nebo vydá řád pro 
provozování pohřební služby, popřípadě jeho změnu a nestanoví v ní 
všechny povinné náležitosti podle § 7a odst. 1“ 
 
Odůvodnění: 
§  7a není členěn na odstavce, má pouze písmena. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
V textu ustanovení bude vypuštěn odkaz na „odst. 1“. 

20.95 K bodu 106 - § 28b odst. 2 
Navrhujeme v § 28b odst. 2 vypustit slova „písm. i)“. 
Po námi navržené úpravě § 28b odst. 2 zní: 
„(2) Přestupky podle tohoto zákona projednávají v prvním stupni 
obecní živnostenské úřady a Česká obchodní inspekce s výjimkou 
přestupků uvedených v § 28a odst. 1 písm. b), f) a i), § 28a odst. 3 
písm. a) a § 28a odst. 6, které projednává v prvním stupni 
ministerstvo, přestupků uvedených v § 28a odst. 1 písm. a), d), g) a 
k), § 28a odst. 2 písm. b), § 28a odst. 3 písm. c) a h), § 28a odst. 4 
písm. b), c) a i), § 28a             odst. 5 písm. d), a e) a § 28a odst. 7, 
které projednává v prvním stupni krajská hygienická stanice příslušná 

Akceptováno. 
Odkaz opraven. 
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podle správního obvodu a přestupků uvedených v § 28a odst. 4 písm. 
a), d) až h), v § 28a odst. 5 písm. a) až c), f) až k) a v § 28a odst. 8, 
které projednává v prvním stupni územně příslušný krajský úřad.“ 
 
Odůvodnění: 
V § 28a odst. 4 není uvedeno písm. i). 
Tato připomínka je zásadní. 
20.96 K § 1 písm. a) bod 1. (obdobně také k § 2 písm. c) bod 1.) 
návrhu vyhlášky 
Ve znění obou paragrafů navrhujeme nahradit slova „příkazní 
smlouvy“ slovy „příkazní smlouvy nebo objednávky“. 
 
Odůvodnění:  
V současné praxi obce žádnou příkazní smlouvu s pohřební službou 
neuzavírají. Smluvní vztah je na základě objednávky. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Návrh prováděcího předpisu se podle čl. 10 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády v této fázi předkládá bez 
projednání v připomínkovém řízení. 
Zpracovatel k připomínce přihlédne při přípravě prováděcího 
předpisu pro samostatné připomínkové řízení. 

 20.97 K § 1 písm. a) bod 11. návrhu vyhlášky 
Navrhujeme změnit text ust. § 1 písm. a) bod 11 takto: 
„11. přeprava lidských pozůstatků (kromě přepravy na pitvu) s 
uvedením počtu ujetých km“ 
 
Odůvodnění: 
Z přepravy lidských pozůstatků je vyňata i přeprava z pitvy do místa 
pohřbení. Jedná se o účelně vynaložený náklad obce, která 
zabezpečuje pohřbívání dle § 5 odst. 1 navrhovaného zákona. 
Přeprava lidských pozůstatků z pitvy do místa pohřbení je 
realizována na základě objednávky vypravovatele pohřbu (obecního 
úřadu) a je účelně vynaloženým nákladem obce. Pitva se provádí ve 
zdravotnickém zařízení, ze kterého jsou zemřelý odvážen pohřební 
službou na základě sjednání pohřbu jeho vypravovatelem. S ohledem 
na toto navrhujeme bod č. 11 pozměnit dle našeho návrhu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Návrh prováděcího předpisu se podle čl. 10 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády v této fázi předkládá bez 
projednání v připomínkovém řízení. 
Zpracovatel k připomínce přihlédne při přípravě prováděcího 
předpisu pro samostatné připomínkové řízení. 

21 Krajský 
úřad 
Libereckého 

21.98 K Bodu 17   - k ust.§ 5 uvádíme tuto zásadní připomínku 
 
§ 5 

Vysvětleno. 
Vzhledem k úpravě navrhované v § 5 odst. 2 je zřejmé, že 
půjde o úhradu nákladů vzniklých v přenesené působnosti obcí.     
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kraje (4) Právnická nebo fyzická osoba, u které jsou lidské pozůstatky 
uloženy, je povinna neprodleně informovat příslušný obecní úřad, že 
nastaly skutečnosti podle odstavce 1. Je-li prokázáno, že se jedná o 
lidské pozůstatky státního příslušníka cizího státu, může obecní úřad 
zajistit jejich pohřbení až po obdržení souhlasu příslušného státu s 
pohřbením na území České republiky; pokud obecní úřad tento 
souhlas neobdrží do 1 měsíce od oznámení úmrtí, může zajistit 
pohřbení pouze uložením do hrobu nebo hrobky. 
 
Návrh: 
V zákoně upravit, co dělat v případě, když nebude udělen souhlas 
příslušného státu, kdy a jak dojde k pohřbení, kdo bude platit náklady 
s tím spojené do doby získání souhlasu od jiného státu? Navrhujeme, 
aby to byl stát. 
Dále upravit kdo bude platit náklady při prodlevě spojené s 
uchováním těla v márnici, do doby než bude udělen souhlas, kdy 
navrhujeme, aby to byl stát. 
Odůvodnění: 
Vyjasnění těchto skutečností zabezpečí bezproblémovou aplikaci 
tohoto ustanovení. 
 
21.99 K Bodu 66 – k ust. § 17 uvádíme tuto zásadní připomínku 
 
§ 17 
„(1) Veřejné pohřebiště lze zřídit na návrh obce nebo registrované 
církve nebo náboženské společnosti jen na pozemku v jejich 
vlastnictví na základě rozhodnutí o změně využití území14) a 
následného povolení stavby, je-li podle zvláštního právního předpisu 
vyžadováno; dotčenými orgány jsou vždy také krajská hygienická 
stanice, úřad územního plánování a vodoprávní úřad. Mají-li být 
součástí veřejného pohřebiště hroby nebo hrobky, je obec nebo 
registrovaná církev nebo náboženská společnost povinna kromě 
podkladů stanovených zvláštním právním předpisem16) předložit i 
výsledky hydrogeologického průzkumu, z nichž je patrno, že 
pozemek je k takovému způsobu pohřbívání vhodný. Ke zřizování 

Vysvětleno. 
Odkaz na navrhovanou novelu stavebního zákona není jasný – 
obecně nelze slaďovat návrh zákona s právní úpravou, která 
není účinná. 
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jednotlivých hrobů, hrobek, úložišť uren a hrobových zařízení na 
pohřebišti není třeba rozhodnutí o jejich umístění podle zvláštního 
právního předpisu16) ani povolení stavby.  
 
Návrh:  
U úřadu územního plánování zohlednit navrhovanou novelu o 
pohřebnictví s navrhovanou novelou stavebního zákona, viz ust. § 6 
stavebního zákona. 
Odůvodnění: 
Je nutné zabezpečit vzájemnou propojenost mezi jednotlivými 
zákony. 
 
21.100 K Bodu 105 – k ust. § 28 uvádíme tuto zásadní připomínku 
Dozor nad činností provozovatele pohřebiště podle tohoto zákona 
vykonává územně příslušný krajský úřad, který rovněž vymáhá 
splnění uložených povinností.  
 
Návrh: 
Doplnit za slovo „povinností“ formulaci „stanovené tímto zákonem“. 
Odůvodnění: 
Navrhované upřesnění zabezpečí orientaci v  navrhovaném zákoně. 
 

Vysvětleno. 
Formulace § 28 byla na základě připomínek zcela změněna, 
legislativně technicky není nutné odkazovat na tentýž zákon. 
 

22 Krajský 
úřad Kraje 
Vysočina 

22.101 Připomínka k bodu 3.2.2.3 RIA: 
Kraj Vysočina považuje předpoklad navýšení mzdových 

nákladů u krajů v rozsahu 1,0 úvazku zaměstnance kraje (oproti 
dosavadnímu 0,2 úvazku) uvedený v RIA jako neodpovídající 
skutečnosti.  

Vezmeme-li v úvahu celou koncepci novely, je zřejmé, že 
veškeré dozorové a kontrolní mechanismy vyplývající z novely pro 
krajský úřad rozsah 1,0 úvazku nejspíš nepokryje. 

Navrhujeme proto zprávu RIA doplnit o výše uvedené 
skutečnosti včetně odůvodnění preferovaného řešení. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
Připomínka k Čl. I bodu 64: 
Nahrazení dosavadních „dohod“ veřejnoprávními smlouvami v § 16 

Akceptováno. 
Dopady regulace v oblasti nároků na mzdové prostředky budou 
revidovány, mj. i v souvislosti s koncepcí dozorové úlohy krajů 
zaměřené na dozor nad zabezpečováním pohřbení v přenesené 
působnosti obcí, pokud je nesjednala jiná osoba.   
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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odst. 1 nám přijde příliš rigidní a zbytečné.  
Argument bezdůvodného obohacení obce neprovozující veřejné 
pohřebiště na úkor obce provozující veřejné pohřebiště nám nepřijde 
jako skutečný problém vyplývající z praxe. Dosavadní „dohoda“ 
vždy znamená i určitý konsensus v oblasti spolufinancování, proto se 
domníváme, že navrhovaná úprava není nutná.  

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

Povinnost uzavírat veřejnoprávní smlouvy k zajišťování 
pohřbení v jiné obci bude vypuštěna.     

22.102 Připomínka k Čl. I bodu 106: 
Z legislativně technického hlediska se domníváme, že poslední věta § 
28b odst. 1 (cit.): „Na řízení podle tohoto zákona se vztahují obecně 
právní předpisy o správním řízení.“ by měla být vyčleněna do 
samostatného paragrafu. 
Takto je součástí ustanovení týkající se přestupků, přitom má ale 
dopad na celý obsah zákona. Navíc zavedení aplikace správního řádu 
na řízení probíhající podle zákona o pohřebnictví nám přijde jako 
zbytečně formalistické a zatěžující.  
Je zapotřebí si uvědomit, že zákon v praxi aplikují mj. obce prvého 
typu, které dostatečnými znalostmi tohoto procesního právního 
předpisu nedisponují. V případě aplikace § 5 bude použití správního 
řádu skutečně problematické a zdlouhavé, což jde proti smyslu tohoto 
ustanovení.  
Pokud by byl postup podle správního řádu skutečně nezbytný, stálo 
by za úvahu do zákona včlenit několik speciálních úprav oproti 
správnímu řádu (doručování, lhůty apod.). 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

 
Akceptováno. 
Věta bude vypuštěna. 

23 Krajský 
úřad  
Jihomoravskéh
o kraje 

23.103 Zásadní připomínky: 
 
A) obecně k návrhu zákona: 
 
Nesouhlasíme s převedením pohřbívací povinnosti obcí (tzv. sociální 
pohřby) ze samostatné působnosti obcí do jejich přenesené 
působnosti, kdy dozor nevykonává příslušné ministerstvo, ale krajský 
úřad, a to s ohledem na níže uvedené dopady: 

 
 
 
 
Akceptováno zčásti. 
Bude navrhováno, aby sociální pohřby zabezpečovala obec 
v přenesené působnosti s dozorem na úrovni kraje a 
zastřešením na úrovni MMR. 
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- prodloužení rozhodování o sociálním pohřbu (v důsledku použití 
správního řádu) a s tím související zvýšení nákladů;   
- nejistota na straně obcí, zda jim náklady budou skutečně 
proplaceny; 
- zvýšené náklady na straně krajských úřadů – přibyla by další 
agenda, byla by dána dozorová a kontrolní pravomoc krajských úřadů 
nad výkonem této části přenesené působnosti tak, jak předpokládá 
ustanovení § 125 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů;   
- nedodržení zákonem presumovaného rozdělení pravomocí při 
dozoru a dohledu nad samostatnou a přenesenou působností obcí 
(přenesenou působnost obcí kontroluje bez dalšího krajský úřad); 
zavádění „sdílené“ či „společně kontrolované“ působnosti toto 
rozdělení nerespektuje. 
Navrhujeme, aby v návrhu zákona byla užita speciální úprava a aby 
bylo výslovně uvedeno, že na toto rozhodování se správní řád 
nepoužije.  
S ohledem na výše uvedené máme zato, že je vhodnější, aby výkon 
veřejné správy na úseku pohřebnictví byl centrálně řízen 
Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen „MMR“), resp. 
navrhujeme, aby výkon dozorové, kontrolní a metodické činnosti 
zůstal plně v kompetenci MMR. Namísto zřízení speciálního místa 
zabývajícího se pohřbíváním na každém krajském úřadě by stačilo 
více personálně posílit MMR. 

Výkon přenesené působnosti umožní prosadit jednotný přístup 
k výkonu této činnosti (podzákonné předpisy, metodická 
regulace) a posílit pozici obcí při získávání finančních zdrojů 
státního rozpočtu. 
Vzhledem k tomu, že provozování veřejných pohřebišť bude 
podle návrhu zabezpečováno v samostatné působnosti obcí 
s dozorem nad vydáváním obecně závazných vyhlášek jako u 
jiných agend, dozorová funkce krajů bude omezena pouze na 
oblast sociálních pohřbů a na projednávání přestupků 
fyzických osob ve druhém stupni. 
 
 

23.104 B) k jednotlivým novelizačním bodům v části první návrhu 
zákona: 
 
k novelizačnímu bodu č. 11 - § 4 odst. 1 písm. f): „f) provést 
pohřbení jiným způsobem než uvedeným v § 2 písm. d),“: 
navržené znění zpochybňuje definici pohřbení dle § 2 písm. d); jiným 
způsobem nelze pohřbít; jedná se o nedovolený způsob nakládání s 
tělesnými pozůstatky nebo s jinými tělesnými pozůstatky určenými k 
pohřbení definovaným způsobem; doporučujeme v tomto smyslu 
dané ustanovení přeformulovat; týká se i § 26 odst. 1 písm. d) a § 28a 
odst. 4 písm. b);  

Akceptováno. 
Ustanovení § 4 písm. f) bude upraveno v souladu 
s navrhovanou formulací přestupku (v § 26 odst. 1 písm. d) a § 
28a odst. 4 písm. b/) ve znění: 
„f) změnit lidské pozůstatky nebo jiné lidské pozůstatky v 
lidské ostatky jiným způsobem než pohřbením ,“. 
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNABYLS7HV)



66 
 

 
23.105 k novelizačnímu bodu č. 80 - § 20 písm. g) bod 3.: „3. pokud 
nájemci hrobových míst před zveřejněným dnem zrušení pohřebiště 
nepřemístí lidské ostatky na jiné pohřebiště, ponechat nezpopelněné 
lidské ostatky na místě, urny vybrat a lidské ostatky, které v nich byly 
obsaženy, uložit do společného hrobu na jiném pohřebišti,“: 
nelze souhlasit s tím, aby v případě rušení hřbitova, kdy nájemce 
hrobového místa nepřemístí lidské ostatky na jiné pohřebiště, byly na 
tomto místě ponechány pouze nezpopelněné lidské ostatky a obsah 
uren (zpopelněných lidských ostatků) byl uložen do společného 
hrobu na jiném pohřebišti, neboť se zpravidla jedná o lidské ostatky 
osob blízkých, které si za života přály po smrti spočinout spolu v 
jednom hrobě; domníváme se, že takové jednání odporuje pietnímu 
nakládání s tělesnými ostatky uloženými na veřejném pohřebišti; 
 

Akceptováno zčásti. 
Předmětné ustanovení v dané souvislosti přejímá dosud platné 
znění. 
Nepovažujeme za proveditelné, aby u rušených pohřebišť byly 
kompletně exhumovány a přemístěny veškeré lidské ostatky, 
jejichž přemístění nezajistí nájemci hrobových míst. 
Ustanovení proto navrhujeme formulovat takto: 
 „3. pokud nájemci hrobových míst před zveřejněným dnem 
zrušení pohřebiště nepřemístí lidské ostatky na jiné pohřebiště, 
ponechat nezpopelněné lidské ostatky na místě, urny vybrat a 
lidské ostatky, které v nich byly obsaženy, vsypat do země na 
místě jejich nálezu nebo do společného hrobu na jiném 
veřejném pohřebišti a překrýt zeminou,“  

23.106 k novelizačnímu bodu č. 81 - § 20 písm. h): za slova 
„pohřbení lidských pozůstatků“ vložit slova „nebo jiných lidských 
pozůstatků“; 
 

Akceptováno. 
Bude doplněno. 

23.107 k novelizačnímu bodu č. 86 - § 22 odst. 1 písm. c): „c) boční 
vzdálenosti mezi jednotlivými hroby musí činit nejméně 0,3 m,“: 
lze se domnívat, že toto ustanovení se týká pouze nových pohřebišť, 
neboť zkušenosti ukazují, že na řadě pohřebišť jsou boční vzdálenosti 
mezi jednotlivými hroby mnohem menší až žádné, bylo by proto 
žádoucí upřesnit tuto podmínku jako podmínku pro nová hrobová 
místa; 

Akceptováno. 
Není předmětem novely měnit 15 let staré povinnosti ve 
prospěch provozovatelů pohřebišť. Boční vzdálenosti mezi 
hroby jsou naprosto zásadní kvůli bezpečnosti hrobníků při 
výkopech (hrozí zřícení stěn hrobu) i kvůli zabránění exhumaci 
cizích ostatků ze soudních hrobů. 

 
23.108 k novelizačním bodům č. 102 a č. 106 - § 26 a § 28b: § 26 
odst. 3 -  „O řízení ve věcech přestupků, o podmínkách odpovědnosti 
za přestupky, jakož i o příslušnosti k projednávání přestupků platí 
obecné předpisy.“; § 28b odst. 2 - „Přestupky podle tohoto zákona 
projednávají v prvním stupni obecní živnostenské úřady a Česká 
obchodní inspekce…“; 
ze znění navrhovaných ustanovení není příliš jasná kompetence k 
projednávání přestupků podle § 26 návrhu zákona – budou to obecní 

Akceptováno. 
Podle navrhované koncepce by měly přestupky fyzických osob 
v prvním stupni projednávat obce a přestupky právnických 
osob nebo podnikajících fyzických osob příslušné úřady 
(živnostenský úřad, krajská hygienická stanice, Ministerstvo 
pro místní rozvoj). Viz zcela nový § 25a. 
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úřady obcí s rozšířenou působností, jak je avizováno v návrhu nového 
zákona o odpovědnosti za přestupky, na který je upozorňováno v 
důvodové zprávě, nebo rovněž přímo obecní živnostenské úřady či 
Česká obchodní inspekce? Není ani řešeno, kdo z těchto orgánů bude 
mít přednost při řešení téhož případu; 
23.109 k novelizačnímu bodu č. 105 - § 28 odst. 1, 2: není zcela 
zřejmé, zda dozorová činnost bude probíhat pouze na základě 
podnětu nebo půjde o provádění plánovaných kontrol dle zákona č. 
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád); pokud půjde o kontrolní 
činnost plánovanou, pak vzhledem k počtu pohřebišť není v silách 
jednoho pracovníka (na krajský úřad) určeného pro oblast 
pohřebnictví kontroly a s nimi související sankční povinnosti 
zvládnout. Bude nutné navýšit pracovní místa na krajských úřadech!!, 
přestože RIA na str. 40 výslovně uvádí „Není uvažováno s 
navýšením počtu zaměstnanců krajských úřadů pro výkon přenesené 
působnosti pro správní činnosti v oblasti pohřebnictví ani s 
navýšením nákladů na nezbytné materiálně technické vybavení.“; 

Vysvětleno.  
Dopady regulace v oblasti nároků na mzdové prostředky byly 
s kraji konzultovány v rámci mezirezortní pracovní skupiny. 
Při výkonu dozoru KÚ nad provozovateli pohřebiště se § 5 
odst. 1 kontrolního řádu nepoužije, což je přímo v normě (srov. 
§ 25a odst. 3). Tím se sníží personální náklady KÚ, které bude 
řešit pouze podněty, uzná-li podnět za hodnověrný. 
MMR jedná s MF o souvisejících finančních požadavcích dle 
RIA. 
 

23.110 k novelizačnímu bodu č. 105 - § 28 odst. 2 písm. b) a c): „b) 
požadovat splnění povinnosti stanovené tímto zákonem; není-li 
náprava zjednána, zabezpečit náhradní výkon na náklad 
provozovatele pohřebiště, jestliže uloženou povinnost může splnit 
někdo jiný“, „c) není-li splnění povinnosti podle povahy věci možné 
nebo účelné zabezpečit podle písmene b), vymáhat splnění povinnosti 
postupným ukládáním pokut rozhodnutími vydanými ve správním 
řízení; úhrn uložených pokut nesmí převýšit předpokládané náklady 
na plnění povinnosti způsobem uvedeným v písmenu b),“; 
u písmene b) není z formulace ustanovení zcela zřejmé, zda je tím 
zamýšleno ukládání opatření ke zjednání nápravy, a to ve správním 
řízení rozhodnutím; uložení povinnosti náhradního výkonu se bude 
rovněž vést formou správního řízení? - mělo by být výslovně 
uvedeno; u písmene c) pak není vůbec jasné, jaké řízení je myšleno; 
bude takové řízení vedeno až poté, co nebude zjednána náprava podle 
bodu b)?; bude nutné vydávat předchozí výzvy ke zjednání nápravy?; 
podle našeho názoru je celé ustanovení § 28 velmi neurčité, 
neodůvodněné a v praxi bude velmi těžko aplikovatelné; 

Akceptováno z části. 
Ustanovení § 28 odst. 2 písm. b) a c) odstraněno. 
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23.111 k novelizačnímu bodu č. 106 - § 28a odst. 4 písm. g): viz 
shora uvedené k novelizačnímu bodu č. 86 - požadavky na parametry 
stávajících hrobů nelze často splnit (boční vzdálenosti mezi hroby, 
nezřídka i neexistující…); jde-li o přestupek, budou muset nájemci 
hrobových míst přistupovat k rekonstrukcím hrobových zařízení tak, 
aby byly zákonné parametry splněny?; 

Akceptováno. 
Vizte návrh vypořádání připomínky 22.101. 
  

23.112 k novelizačnímu bodu č. 106 - § 28a odst. 6: v rámci návrhu 
nového zákona je daném ustanovení obsažen jiný text než v platném 
znění zákona s vyznačením navrhovaných změn a doplnění – který 
text je správný?; 

Akceptováno. 
Normativní text byl rozšířen způsobem uvedeným v platném 
znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění.   

23.112 k novelizačnímu bodu č. 106 - § 28b odst. 2: v rámci návrhu 
nového zákona je v daném ustanovení uveden (mj.) odkaz na „§ 28a 
odst. 4 písm. b), c) a i)“ přičemž návrh zákona § 28a odst. 4 písm. i) 
neobsahuje; 

Akceptováno. 
Ustanovení byla sladěna, odkaz na písm. i) vypuštěn. 

23.113 C) k novelizaci v části třetí návrhu zákona: 
 
návrh zákona počítá se změnou zákona č. 40/3009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů – se zavedením nového 
trestného činu „hanobení lidských pozůstatků“ (lidské tělo před 
pohřbením); přestože jde o velmi zásadní změnu v oblasti postihu 
nedovoleného jednání na úseku pohřebnictví, není tato změna 
výslovně zmíněna v cílech návrhu zákona uvedených ve shrnutí 
závěrečné zprávy RIA na str. 1 a ani v předkládací zprávě; trest 
odnětí svobody se jeví jako neefektivní, upřednostňujeme postih 
formou zákazu činnosti; s ohledem na výsledky původních jednání na 
úrovni MMR před vypracováním návrhu zákona navrhujeme zůstat u 
řešení na úrovni správních deliktů; 

Vysvětleno. 
Nadále bude s ohledem na závažnost takového jednání 
navrhováno upravit trestním zákoníkem hanobení lidských 
pozůstatků. 

24 Krajský 
úřad  
Olomouckého 
kraje 
 
 

24.114 20. 4. 2016; KUOK 31313/2016 
K čl. I bodu 3. (§ 3 odst. 2) 
Navrhujeme, aby způsob zřízení neveřejného pohřebiště byl upraven 
obdobně, jako je tomu u veřejného pohřebiště, tedy aby bylo 
výslovně uvedeno, že je k jeho zřízení nutné územní rozhodnutí o 
změně využití území a následné povolení stavby, je-li to podle 
zvláštního právního předpisu vyžadováno. 
Odůvodnění:  

Akceptováno.  
V ustanovení § 3 odst. 2 na konci věty třetí bude doplněno: „… 
o změně využití území podle zvláštního právního předpisu14) a 
následného povolení stavby .“. 
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Jestliže byly nastaveny stejné podmínky pro provozování veřejných i 
neveřejných pohřebišť i pro jejich zrušení, měla by být nastavena 
obdobná pravidla i pro jejich zřízení. Přestože povinnost opatřit si 
pro zřízení pohřebiště územní rozhodnutí vyplývá ze zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, je tato 
povinnost s jistým upřesněním výslovně stanovena u zřízení veřejného 
pohřebiště i v navrhované novele § 17, zatímco u zřízení neveřejného 
pohřebiště nikoliv 

24.115 K čl. I bodu 15.:  
Nelze souhlasit s povinností zařízení sociálních služeb hradit do doby 
sjednání pohřbení, nejdéle však po dobu 48 hodin od úmrtí, náklady 
spojené s uložením lidských pozůstatků. Jak se uvádí i v důvodové 
zprávě, namísto zařízení sociálních služeb, nese tyto náklady v řadě 
případů vypravitel pohřbu již po dvou hodinách od úmrtí. Jsme 
přesvědčeni, že tato praxe je správná a není důvodné, aby náklady šly 
za poskytovatelem sociální služby. Žádáme, aby tato část ustanovení 
§ 4 odst. 4 byla upravena tak, aby povinnost úhrady nebyla stanovena 
zařízení sociálních služeb, v němž osoba zemřela. 

Odůvodnění:  Olomoucký kraj - Krajský úřad Olomouckého kraje si 
je vědom, že je navrhována pouze terminologická úprava v 
návaznosti na 10 let starou úpravu sociálních služeb zákonem č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
Současně však v situaci, kdy dochází k novele tohoto ustanovení, 
nemůže s jeho zněním vyjádřit souhlas. Do současné doby nebylo 
ustanovení fakticky užíváno, poskytovatelé sociálních služeb 
uvedené náklady nehradili (náklady nebyly provozovateli pohřebních 
služeb požadovány). Domníváme se, že tato dlouholetá praxe by se 
měla projevit i v novele zákona. Velmi těžko lze hledat legitimní 
důvod, pro který přenášet tyto náklady na poskytovatele sociálních 
služeb (pobytové služby sociální péče jsou považovány za prostředí, 
které je jistou náhradou domácího prostředí, úmrtí v tomto zařízení 
tak de facto odpovídá situaci, kdy člověk zemře v tzv. domě s 
pečovatelskou službou či jiné své domácnosti), když dlouhodobá 
praxe ukázala, že není důvodu, aby náklady nehradil vypravitel 

Vysvětleno. 
V navrhované úpravě není v úhradě nákladů do 48 hodin od 
úmrtí změna oproti platné úpravě. Nově je pouze upřesněno, že 
zařízení sociálních služeb (namísto ústavu sociální péče), 
v rámci této lhůty hradí náklady pouze do doby sjednání 
pohřbení (což také bylo dosud v praxi uplatňováno). 
 
Poskytovatelé jmenovaných zařízení soc. služeb často vyvíjejí 
nátlak na pozůstalou rodinu, aby se zbavila svého zákonného 
práva a obratem, po sdělení úmrtí klienta, vyžadují sdělení, u 
kterého provozovatele pohřební služby pohřbení zajistí. Tento 
nátlak na pozůstalé je apriori porušením dalšího ustanovení 
ZoP, neboť na svá rozhodnutí mají pozůstalí lhůtu 96 hodin od 
oznámení úmrtí. Pohřbívací povinnost v ČR mají pouze obce. 
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pohřbu (či dědic). Pro poskytovatele sociálních služeb půjde (v 
kontextu toho, že po kontrolách poskytovatelů pohřebních služeb 
začínají být náklady poskytovateli těchto služeb vyžadovány nově po 
poskytovatelích sociálních služeb) nyní o nové náklady, které však 
nejsou žádným způsobem kryty (nelze je pokrýt z úhrad za 
poskytování sociální služby, ani z dotací z veřejných rozpočtů). Z 
uvedeného důvodu požaduje Olomoucký kraj změnit koncepci tohoto 
ustanovení a nikoliv pouze upřesnit jeho terminologii ve smyslu 
uvedeného zákona o sociálních službách. Považujeme za nezbytné 
přenést tyto náklady z poskytovatelů sociálních služeb na ty, kdož 
vypravují pohřeb či osoby. 
24.116 K čl. I bodu 17.: 

V navrhovaném § 5 odst. 3 je použito slov „obecní úřad“ – ten má 
uplatnit úhradu účelně vynaložených nákladů – je otázkou, zda nemá 
být tato povinnost uložena obci, neboť se jedná o finanční prostředky 
pro obec (nikoliv obecní úřad). I navrhovaná vyhláška o stanovení 
rozsahu položkového vyúčtování ceny pohřbení v § 1 předpokládá, že 
položkové vyúčtování účelně vynaložených nákladů na zajištění 
pohřbení bude předkládat obec (nikoliv obecní úřad) – návrh 
prováděcí vyhlášky je v tomto v rozporu s navrhovaným zněním 
zákona. 

V tomto ustanovení není rovněž zřejmé, co se rozumí rozsahem 
účelně vynaložených nákladů na slušné pohřbení, který má být 
stanoven prováděcím právním předpisem (nutno podotknout, že 
návrh tohoto prováděcího právního předpisu výslovně rozsah těchto 
nákladů neřeší). 

Vysvětleno. 
Bude navrhováno, aby tzv. sociální pohřby zabezpečovala obec 
v její přenesené působnosti (s dozorem na úrovni kraje a 
zastřešením na úrovni MMR). 
Výkon přenesené působnosti umožní prosadit jednotný přístup 
k výkonu této činnosti (podzákonné předpisy, metodická 
regulace).  

24.117 K čl. I bodu 80. (§ 20 písm. g) bod 1.):  
Navrhujeme přeformulovat bod 1. takto:  „po podání žádosti o vydání 
rozhodnutí o zrušení pohřebiště u územně příslušného krajského 
úřadu informovat nájemce hrobových míst o zahájení řízení podle § 
24 odst. 1 …..“ 
Odůvodnění: 
Náležitosti žádosti i způsob jejího podání upravuje obecný právní 

Akceptováno. 
Navrhovaná formulace bude do textu začleněna. 
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předpis – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Ten navíc umožňuje 
učinit podání (žádost)  
i jinými způsoby než jen písemně. Domníváme se, že hlavním 
obsahem bodu 1. by měla být povinnost, aby po podání žádosti (a 
tedy zahájení řízení) provozovatel pohřebiště provedl řádné 
informování nájemců hrobových míst a veřejnosti. 
24.118 K bodům 93. – 95. (§ 24):  
Navrhujeme v názvu ust. § 24 a dále v odst. 1, 2 a 4 vypustit slovo 
„veřejné“.  
Odůvodnění:  
Podle navrhovaného nového odst. 5 v ust. § 3 se podle § 24 odst. 1 až 
4 postupuje i při rušení neveřejného pohřebiště. Jelikož námi 
navrhovaným způsobem jsou již předkladatelem navržena k úpravě i 
ustanovení § 20 – 23, která stanovují povinnosti při provozování 
pohřebiště (veřejného i neveřejného), domníváme se, že by mělo být 
jednotným způsobem postupováno i v případě § 24. 

Akceptováno. 
Platnost ustanovení § 24 o zrušení veřejného pohřebiště bude 
navržena i pro neveřejná pohřebiště. 

24.119 K bodu 64. a 105. (§ 16 a § 28):  
Navrhujeme přepracovat a dát do souladu působnosti obou správních 
orgánů. Buďto tedy stanovit, že provozování veřejného pohřebiště je 
službou ve veřejném zájmu zajišťovanou obcí v přenesené 
působnosti, nebo upravit dozorový orgán tak, aby dozor nad 
výkonem samostatné působnosti obce byl v souladu s ust. § 123 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.  
Odůvodnění:  
Jak předkladatel sám uvádí v hodnocení RIA – v bodu 1.2.4.3 
Působnost obcí a krajů ve vztahu k provozování jejich veřejných 
pohřebišť, cit. „koncepční rozpornost provozování veřejných 
pohřebišť plyne rovněž z formální stránky: krajský úřad má udělovat 
souhlas s dokumentem upravujícím činnost obecně spadající 
do samostatné působnosti obce”. Tato koncepční rozpornost nejen že 
není navrhovanou úpravou odstraněna, ale je navíc posílena nově 
stanovovanou dozorovou povinností krajského úřadu nad 
provozováním veřejného pohřebiště obcí, která tuto činnost vykonává 
v samostatné působnosti. Navrhované řešení je i v rozporu 
s navrhovanými cíli (bod 1.5.3) a variantami řešení dle hodnocení 

Akceptováno.  
Je navrhováno, aby provozování veřejného pohřebiště bylo 
nadále pojímáno jako služba ve veřejném zájmu zajišťovaná 
v samostatné působnosti obce, nad níž bude vykonáván dozor 
krajský úřad. Obec je zde chápána stejně jako jiný 
provozovatel pohřebiště (církev nebo náboženská společnost). 
Provozování veřejného pohřebiště bude upraveno jako výkon 
samostatné působnosti obce s dozorem podle obecního zřízení. 
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RIA (bod 2.3, kdy navržené řešení neodpovídá variantě 0 ani variantě 
1). 
24.120 K Čl. II Přechodná ustanovení:  
Navrhujeme doplnit, co se stane v případě, kdy provozovatel 
pohřebiště do 3 let od nabytí účinnosti navrhovaného zákona (novely) 
neprovede změnu řádu pohřebiště tak, aby byl v souladu s požadavky 
zákona o pohřebnictví ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona.  
Odůvodnění:  
V případě, že nebude provedena změna řádu pohřebiště, lze využít 
dozorové prostředky k nápravě stavu, nicméně (vezmeme-li v úvahu 
dozor podle navrhované úpravy) je v tomto případě možné nápravy 
dosáhnout pouze postupným ukládáním pokut, to však pouze do výše 
předpokládaných nákladů na plnění povinností způsobem uvedeným 
v § 28 odst. 2 písm. b). Ačkoliv výši těchto nákladů nelze přesněji 
odhadnout, nebude se jednat o významnou částku a donucovací 
prostředek tak nemusí být účinný. 

Vysvětleno. 
Uplatňování sankcí ve vztahu k činnostem v samostatné 
působnosti obcí považujeme za problematické obecně, mj. 
vzhledem k rozdílné situaci velikostních typů obcí.  
Kromě postupného ukládání pokut lze spojovat motivační 
účinek také s širší publicitou návrhu ve vztahu k občanům 
(nebo občanským iniciativám) sledujícím práci obecních 
zastupitelstev.    

24.121 K návrhu vyhlášky o stanovení rozsahu položkového 
vyúčtování ceny pohřbení:  
Podle navrhovaného ustanovení § 5 odst. 3 má prováděcí právní 
předpis (vyhláška) stanovit rozsah účelně vynaložených nákladů na 
slušné pohřbení podle místních zvyklostí zajišťovaného obecním 
úřadem, včetně obsahových náležitostí položkového vyúčtování ceny 
pohřbení a uložení zpopelněných lidských ostatků na veřejném 
pohřebišti. Navrhovaný text vyhlášky však řeší pouze jednu část, a to 
náležitosti položkového vyúčtování ceny pohřbení. Rozsah nákladů 
na slušné pohřbení není návrhem vyhlášky řešen (zejména co do 
jejich výše). 

Vysvětleno. 
Cena za tzv. sociální pohřbení je regulována výměrem MF č. 
1/2016, v němž jsou stanoveny nejvýše přípustné ceny.  
Cílem prováděcího předpisu je spíše upřesnit strukturu 
nákladů, které bude možné vykazovat. Vzhledem k tomu, že je 
navrhováno provádět agendu tzv. sociálních pohřbů 
v přenesené působnosti obcí, předpokládáme kromě 
prováděcího právního předpisu také využití navazujících 
metodických nástrojů.       

24.122 Připomínky k hodnocení RIA:  
K bodu 3.2.2.3 Dozorový orgán na úrovni krajů – Olomoucký kraj 
nesouhlasí s vyhodnocením, že navýšení činnosti krajského úřadu ze 
současného 0,2 úvazku bude pouze na 1,0 úvazku. 
Odůvodnění:  
Z předloženého hodnocení není zřejmé, jak předkladatel dospěl 

Vysvětleno. 
Dopady regulace v oblasti nároků na mzdové prostředky byly 
s kraji konzultovány v rámci mezirezortní pracovní skupiny. 
Při výkonu dozoru KÚ nad provozovateli pohřebiště se § 5 
odst. 1 kontrolního řádu nepoužije, což je přímo v normě (srov. 
§ 25a odst. 3). Tím se sníží personální náklady KÚ, které bude 
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k závěru, že pracovník vykonávající působnost podle zákona o 
pohřebnictví je zařazen do 12. platové třídy. Tato skutečnost 
nevyplývá z nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve 
veřejných službách a správě. Dále nelze souhlasit s vyhodnocením, 
jak bude navýšen výkon pracovních činností pracovníka krajského 
úřadu podle předkládané novely. Jak je správně uvedeno, v současné 
době provádí 1 pracovník krajského úřadu, který výkon této 
působnosti provádí pouze na cca 0,2 úvazku, dozor nad provozovateli 
veřejných pohřebišť, mimo obcí, tj. v případě Krajského úřadu 
Olomouckého kraje 5 provozovatelů. Dále pak schvaluje řády 
veřejných pohřebišť cca 270 provozovatelů veřejných pohřebišť (v 
případě Krajského úřadu Olomouckého kraje). To je zcela jiný objem 
prací, než je navrhováno novelou, která předpokládá provádění 
dozoru nad všemi pohřebišti včetně případného ukládání sankcí. 
Dále je krajskému úřadu nově založena povinnost provádět 
metodickou a dozorovou činnost vůči obecním úřadům, a to 
v souvislosti s novou povinností obecních úřadů uvedenou 
v navrhované novele § 5, kdy pohřbívání lidských pozůstatků podle 
odst. 1 téhož ustanovení je službou ve veřejném zájmu zajišťovanou 
obecním úřadem v přenesené působnosti. Nelze tak souhlasit s tím, že 
toto navýšení ze současného 0,2 úvazku bude pouze na 1,0 úvazku. 

řešit pouze podněty, uzná-li podnět za hodnověrný. 
MMR jedná s MF o souvisejících finančních požadavcích dle 
RIA. 
 
 

25 Krajský 
úřad 
Moravskoslezs
kého kraje 
 
 

25.123 Zásadní připomínky: 
 
Návrh novely zákona o pohřebnictví nově uvádí, že obec v rámci 
výkonu přenesené působnosti provádí pohřbení, nesjedná-li pohřbení 
ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí žádná fyzická nebo právnická 
osoba (příp. další subjekty). Tato skutečnost mimo jiné znamená, že 
krajským úřadům bude nově svěřena dozorová a kontrolní pravomoc 
nad výkonem této přenesené působnosti dle ust. § 125 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
Návrh novely zákona o pohřebnictví dále nově zavádí krajským 
úřadům dozorovou činnost nad činností provozovatele pohřebiště, 
tedy jak neveřejného, tak nově také veřejného.  

Neakceptováno. Rozpor trvá. 
Dopady regulace v oblasti nároků na mzdové prostředky byly 
s kraji konzultovány v rámci mezirezortní pracovní skupiny. 
Při výkonu dozoru KÚ nad obcemi jako vypraviteli pohřbu 
není předpokládána zvýšená agenda, protože sociálních pohřbů 
bylo za rok 2015 cca 1200, na každý kraj připadá v průměru 
jen 85 pohřbů za rok. Nejvyšší počet sociálních pohřbů je 
v Praze, kde Magistrát hl. m. Prahy tento dozor nerozporuje, 
spíše jej vítá. 
 
Při výkonu dozoru KÚ nad provozovateli pohřebiště se § 5 
odst. 1 kontrolního řádu nepoužije, což je přímo v normě (srov. 
§ 25a odst. 3). Tím se sníží personální náklady KÚ, které bude 
řešit pouze podněty, uzná-li podnět za hodnověrný. 
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S navrženým zavedením dozorové a kontrolní činnosti 
Moravskoslezský kraj nesouhlasí a navrhuje ponechat výkon dozoru 
krajským úřadem pouze vůči registrovaným církvím nebo 
náboženským společnostem (stávající stav); v opačném případě by 
bylo nutno přehodnotit dopad nové kompetence na kraje (personální 
a finanční zajištění) - blíže viz odůvodnění. 
  
Odůvodnění: 
Ustanovení § 16 odst. 1 návrhu novely zákona o pohřebnictví, podle 
něhož je provozování veřejného pohřebiště službou provozovanou v 
samostatné působnosti, zůstává beze změny. Pro provádění dozoru 
nad činností obce v samostatné působnosti nemají krajské úřady 
oprávnění. Máme za to, že návrh novely je v daném případě vnitřně 
rozporný, neboť zavádí dozor nad činností obce jako provozovatele 
veřejného pohřebiště, ale ponechává tuto činnost jako činnost 
vykonávanou v rámci samostatné působnosti. Podle ust. § 123 zákona 
o obcích je k výkonu dozoru nad samostatnou působností obce 
příslušné Ministerstvo vnitra. 
 
Nad rámec výše uvedeného uvádíme, že v současné době vykonávají 
krajské úřady podle zákona o pohřebnictví dozor nad provozovateli 
pohřebišť v případě, jedná-li se o registrované církve nebo 
náboženské společnosti. Nově by (za předpokladu, že by nebyl 
shledán rozpor ve shora uvedeném) měly krajské úřady dozorovat 
všechny provozovatele pohřebišť (veřejných i neveřejných), což by 
vedlo k výraznému nárůstu vykonávaných činností - podle RIA by se 
jednalo o nárůst průměrně z 21 neveřejných pohřebišť (a „několik 
desítek pohřebišť ve vlastnictví církví v celé ČR“) na průměrně 447 
obcí. V daném případě je potřeba poukázat na skutečnost, že nelze 
srovnávat počet neveřejných pohřebišť a počet obcí, protože zejména 
u větších obcí/měst se na jejich území nachází pohřebišť více a nárůst 
činností bude z hlediska číselného vyjádření vyšší (např. na území 
Moravskoslezského kraje je sice 300 obcí, ale cca 470 pohřebišť, 
tedy na jednu obec připadá průměrně 1,5 pohřebiště, včetně 

 
MMR jedná s MV a MF o souvisejících finančních 
požadavcích dle RIA. 
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církevních).  
 
Jak je uvedeno v RIA (bod 3.2.2.3), není uvažováno s navýšením 
počtu zaměstnanců krajských úřadů pro výkon přenesené působnosti 
pro správní činnosti v oblasti pohřebnictví, ani s navýšením nákladů 
na nezbytné materiálně technické vybavení. Jedná se však o značný 
nárůst agendy krajských úřadů bez odpovídajícího navýšení 
finančních prostředků na odpovídající personální zabezpečení jejího 
výkonu, s čímž nelze souhlasit. 
  

26 Krajský 
úřad Zlínského 
kraje 
 
 

26.124 Obecné zásadní připomínky 
 
Návrh zákona obsahuje závažné změny v oblasti tzv. sociálních 
pohřbů, zejména ve způsobu financování vzniklých nákladů. 
Nesrovnalosti vidíme v obsahu předložených následujících materiálů, 
a to v Důvodové zprávě a ve zprávě RIA.  V Důvodové zprávě na str. 
5, v tabulce „Náklady na přenesenou a samostatnou působnost státu v 
oblasti pohřbívací povinnosti a dozoru“, v části „kraje“, je uvedeno, 
že mzdové náklady na pokrytí pracovního úvazku k rozšíření 
přenesené působnosti budou 100% hrazeny, kdežto v „Závěrečné 
zprávě z hodnocení dopadů regulace“ (RIA - str. 40) není s 
navýšením počtu zaměstnanců krajských úřadů pro výkon přenesené 
působnosti uvažováno.  
V současné době nejsou krajské úřady na výkon této navrhované 
agendy připraveny nejen personálně, nýbrž ani odborně. Převedení 
dozorové pravomoci nad všemi pohřebišti do agendy krajských úřadů 
by v každém případě znamenalo nutnost navýšení počtu 
zaměstnanců. To je změna oproti stávajícímu stavu, kdy je dozor nad 
některými dílčími částmi vykonáván pouze jako menšinová část 
agendy (max. 25%) jednoho pracovníka. Nabízí se též otázka, zda 
výkon agendy s sebou neponese i požadavek na zvýšení odborné 
kvalifikace uvedených pracovníků, zkoušku odborné způsobilosti. 
V Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA - str. 22) je 
uvedeno, že po schválení novely zákona o pohřebnictví bude 
Ministerstvo pro místní rozvoj odvolacím orgánem proti rozhodnutí 

Neakceptováno. Rozpor trvá. 
Dopady regulace v oblasti nároků na mzdové prostředky byly 
s kraji konzultovány v rámci mezirezortní pracovní skupiny. 
Při výkonu dozoru KÚ nad provozovateli pohřebiště se § 5 
odst. 1 kontrolního řádu nepoužije, což je přímo v normě (srov. 
§ 25a odst. 3). Tím se sníží personální náklady KÚ, které bude 
řešit pouze podněty, uzná-li podnět za hodnověrný. 
 
V „Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace“ (RIA - str. 
40) není s navýšením počtu zaměstnanců krajských úřadů pro 
výkon přenesené působnosti uvažováno proto, že již jednoho 
zaměstnance na tuto agendu kraje mají, pouze je třeba mu 
zvýšit úvazek na 100%. 
 
MMR jedná s MV a MF o souvisejících finančních 
požadavcích dle RIA. 
 
Informace o působnosti Ministerstva pro místní rozvoj jako 
odvolacího orgánu proti rozhodnutí obecních živnostenských 
úřadů bude v textu Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace opravena. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNABYLS7HV)



76 
 

obecních živnostenských úřadů. Takový postup je v rozporu se 
zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění 
pozdějších předpisů, neboť podle tohoto zákona o odvolání proti 
rozhodnutí obecních živnostenských úřadů rozhoduje krajský 
živnostenský úřad. 
26.125 Zásadní připomínky k jednotlivým ustanovením návrhu 
zákona o pohřebnictví: 
 
K novelizačnímu bodu 17 (§ 5 odst. 2 ) - navrhujeme text v tomto 
znění:  
„(2) Pohřbívání lidských pozůstatků podle odstavce 1 je službou ve 
veřejném zájmu zajišťovanou obecním úřadem. Na rozhodování obce 
o pohřbení zemřelého ve smyslu § 5 odst. 1 se správní řád 
nepoužije.“ 
Odůvodnění:  
Odmítáme navrženou koncepční změnu systému tzv. sociálních 
pohřbů, neboť aplikace správního řádu na sociální pohřby dle našeho 
názoru a poznatků z praxe není vhodná, přestože i na úseku 
sociálních pohřbů dochází k rozhodování o právech a povinnostech. 
Využívání správního řádu může způsobit prodlužování řízení o 
pohřbení tím, že mohou nastat problémy při doručování při zahájení 
řízení z moci úřední i s doručováním samotného rozhodnutí, lhůtu 
pro pohřbení navýší i lhůta pro podání odvolání. Zákonitě dojde ke 
zvýšení nákladů, neboť se prodlouží nutná doba uložení zemřelého v 
chladících prostorách pohřebních ústavů, protože je nebude možné 
pochovat.   
 

Vysvětleno. 
Tzv. sociální pohřby bude podle navrhované koncepce 
zabezpečovat obec v přenesené působnosti s dozorem na 
úrovni kraje a zastřešením na úrovni MMR. V této souvislosti 
není zřejmá potřeba aplikace správního řádu.  
 

26.126 K novelizačnímu bodu 17 (§ 5 odst. 1 a odst. 3) – navrhujeme 
definovat pojem „slušné pohřbení“ 
 
Odůvodnění:  
V § 5 odst. 1 a odst. 3 se pracuje s pojmem „slušné pohřbení“, obce 
jsou povinny je zajistit ve stanovených případech a také na něj 
vynaložit náklady, ale ve vymezení pojmů v § 2 pojem „slušné 
pohřbení“ chybí.  Vzhledem k tomu, že se jedná o neurčitý právní 

Vysvětleno. 
Vzhledem k navrhovanému zabezpečování tzv. sociálních 
pohřbů v přenesené působnosti obcí bude možné vymezit 
nároky na „slušné pohřbení“ prováděcím předpisem (jako  
strukturu nákladů, které bude možné vykazovat) a navazujícím 
metodickým usměrňováním. Interpretace pojmu „slušné 
pohřbení“ je odvozeno z požadavku plynoucího z § 114 odst. 2 
věty druhé občanského zákoníku, podle níž platí: 
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pojem, bude vždy nutné, aby byl správním orgánem v řízení vyložen 
a odůvodněn. Vzhledem k nutnosti jednotného výkladu, navrhujeme 
zařadit do tohoto ustanovení vymezení pojmu slušné pohřbení. 
 

„Pokud pozůstalost nestačí ke krytí nákladů toho způsobu 
pohřbu, jaký si zesnulý přál, musí být pohřben alespoň 
slušným způsobem podle místních zvyklostí.“. 
 

26.127 K novelizačnímu bodu 96 (§ 25 odst. 1)  - navrhujeme  
ponechat osvědčené stávající ustanovení, respektive je nezbytné, aby 
výše nájemného a cena služeb byly ve smlouvě stanoveny odděleně 
 

Vysvětleno. 
Dvojsložková cena nájmu nemá z hlediska pohřebnictví 
(provozuji pohřebiště) odůvodnění, pouze byrokraticky 
zatěžovala provozovatele pohřebišť. 

26.128 K novelizačnímu bodu 105 (§ 28 odst. 2)  - navrhujeme text 
ustanovení, včetně poznámky pod čarou, v tomto znění: 
 
„(2) Při výkonu dozoru podle odstavce 1 územně příslušný krajský 
úřad postupuje podle jiného právního předpisu xx). 
Poznámka pod čarou č. xx zní: 
xx) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)“. 
 
Odůvodnění:  
Je nedůvodné mít odlišnou právní úpravu od kontrolního řádu. 
Kontrolní řád jako obecný procesní předpis pro oblast kontroly se má 
vztahovat na veškeré kontrolní postupy, v rámci nichž je kontrola 
vykonávaná jako vrchnostenská pravomoc.  
 

Vysvětleno. 
Návětí v ustanovení § 28 odst. 2 bylo zcela zrušeno, nyní je 
nově odstavec 2 upraven v § 25a odst. 2 av § 28 odst. 2 písm. 
b).    

26.129 K novelizačnímu bodu 106 (§ 28b odst. 3) – navrhujeme text 
v tomto znění:  
 
„(3) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je 
příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu 
uložil.“ 
 
Dále navrhujeme dosavadní odstavec 3 označit jako odstavec 4. 
 
Odůvodnění:  
Z důvodové zprávy je zřejmé, že se navrhuje, aby pokuty vybrané na 
jeho základě           
byly příjmem státního rozpočtu. Není v souladu s praxí ve veřejné 

Akceptováno.  Text vložen do § 28 odst. 5. 
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správě, aby příjem pokud byl příjmem státního rozpočtu, když dozor 
nad dodržováním povinností ze zákona o pohřebnictví vykonávají 
nejenom orgány státní správy, ale i orgány územních samosprávných 
celků. 
 
26.130 II. Návrh vyhlášky o stanovení rozsahu položkového 
vyúčtování ceny pohřbení 
 
K § 1 písm. a) bod 1. položku - navrhujeme vypustit slovo „příkazní“  
 
Odůvodnění:  
Považujeme za nevhodné formalizovat právní vztah a určovat 
smluvní typ, a proto navrhujeme obecnější formulaci smluvního 
zajištění, které lépe vystihuje současný stav a není třeba zatěžovat 
úřednický aparát specifickou smlouvou. V mnohých případech (malé 
obce) by bylo nutné se obrátit na advokátní kancelář s požadavkem 
na vytvoření této smlouvy, což zvyšuje náklady. 
 
Dále v této souvislosti upozorňujeme, že není třeba cenovou regulaci 
upravovat „Vyhláškou o stanovení rozsahu položkového vyúčtování 
ceny pohřbení. Navrhujeme ponechat stávající a osvědčenou cenovou 
regulaci prostřednictvím výměru MF, kterým se vydává seznam 
zboží s regulovanými cenami, publikovaný v cenovém věstníku MF, 
částka 12: Pohřební služby, pouze služby spojené s pohřbením, které 
zajišťuje obec podle právního předpisu o pohřebnictví (§ 5 zákona č. 
256/2001 Sb.).“Doporučujeme stávající cenový předpis pouze 
upřesnit nebo rozšířit. 
Jedná se o další nadbytečný regulační předpis. Kraje a obce, jako 
prvostupňový cenový orgán podle zákona č. 265/1991 Sb., mohou 
kdykoli u poskytovatele pohřební služby ověřit správnost účtované 
ceny, včetně povinně vytvořené kalkulace ceny, cenovou kontrolou.  
 

Vysvětleno. 
Návrh prováděcího předpisu se podle čl. 10 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády v této fázi předkládá bez 
projednání v připomínkovém řízení. 
 
Zpracovatel k uváděným připomínkám přihlédne při přípravě 
prováděcího předpisu pro samostatné připomínkové řízení. 

26.131 K § 2 písm. e) - navrhujeme vypustit slova „dle zvláštního 
zákona1), včetně poznámky pod čarou č. 1 - Zákon č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách 

Vysvětleno.  
Návrh prováděcího předpisu se podle čl. 10 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády v této fázi předkládá bez 
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Odůvodnění:  
Souhlasíme s návrhem, aby součástí spisu byl úřední záznam o 
výběru dodavatelů pohřebních služeb. Pokud by ale jejich výběr 
probíhal podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
přinesl by tento postup zvýšení administrativní zátěže úředníků obcí, 
docházelo by pravděpodobně k prodlužování termínu pohřebení a tím 
také zvyšování nákladů pohřebení. Navíc malé obce nedisponují 
úředníky, kteří by agendu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách běžně vykonávali, nebo ji mohli zvládat při malé četnosti 
sociálních pohřbů. A také nelze dost dobře „naplánovat“ počet 
sociálních pohřbů v jednotlivých obcích. U malých obcí to může být 
např. pouze jeden pohřeb za několik let. Z pohledu praxe by mělo být 
dostačující srovnání cen služeb jednotlivých pohřebních ústavů – 
např. aktuálních ceníků získaných z webových stránek nebo 
vyžádaných ceníků pohřebních služeb v okolí nebo regionu. 
 

projednání v připomínkovém řízení. 
Zpracovatel k uváděným připomínkám přihlédne při přípravě 
prováděcího předpisu pro samostatné připomínkové řízení. 

27 Svaz měst a 
obcí České 
republiky 

27.132 Obecně 
 
Náklady na provoz veřejného pohřebiště dle návrhu zákona jsou 3 až 
desetinásobkem současného stavu, jak vyplývá z důvodové zprávy na 
straně č. 5. Povinnost obce písemně informovat nájemce hrobového 
místa o blížícím se konci doby nájmu, znamená další náklady obce a 
nájemce hrobového místa si zásilku nemusí ani přebírat. 
 
 
 
Upřesnění SMO: požadujeme doslovně uvést, že přenesená 
působnost bude obcím hrazena plně. 
 
 
 
 
 
27.133 Nově jsou kontrolou pověřeny krajské úřady to znamená 

Vysvětleno. 
Předně nejde o nově navrhovanou povinnost, je po této stránce 
upravena již v platném znění (§ 25 odst. 8). Oznámení o 
skončení doby nájmu s časovým předstihem považujeme s 
ohledem na lhůtu, na niž je nájem sjednáván za potřebnou 
službu nájemcům; vyvolané náklady jsou relativně nízké v 
porovnání s náklady na rušení hrobového místa, nehledě na 
etické souvislosti. 
 
Předkladatel sice nemůže předem garantovat skutečnosti 
uváděné v materiálu určeném do legislativního procesu, 
nicméně předkladatel při vypořádání připomínek řeší 
rozpočtové dopady s MF a bude trvat na takovém usnesení 
vlády, ve kterém vláda schválí požadované finance. V 
opačném případě je na zvážení, zda předkládat návrh novely do 
PSP. 
 
Vysvětleno. 
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vyplňování dalších formulářů, příprava podkladů ke kontrole, mít 
vyčleněnou osobu, aby plnila požadavky kontroly. Dostanou obce 
finanční příspěvek na dalšího zaměstnance? Obce nemohou neustále 
přebírat od státu další agendy, aniž by měly finančně pokryty náklady 
v plné výši. Nelze také úředníky přetěžovat, protože to je na úkor 
kvality výkonu práce. 
 
 
 
 
27.134 Provozování veřejného pohřebiště by mělo být dle nového 
návrhu zákona v přenesené působnosti, která by měla být plně 
hrazena státem a nikoli částečně jako doposud, v navrhovaném 
materiálu se nikde tato skutečnost neuvádí. Návrh zákona neřeší ani 
případy, kdy obec provozuje veřejné pohřebiště na pozemku, které 
patří církvi (takových obcí je mnoho). Pokud provozovatel pohřebiště 
provádí stavební úpravy např. oprava hřbitovní zdi, hradí náklady ze 
svého rozpočtu, protože majitel pozemku standardně všem obcím v 
této situaci sděluje, že nemá finanční prostředky. Obec, protože 
veřejné pohřebiště není jejím majetkem, nemůže čerpat dotace ani z 
evropských fondů. Podmínkou totiž je, že veřejné pohřebiště musí 
být jejím majetkem.   
 
Upřesnění SMO:  Nastavení těchto vztahů má vliv i na případné 
využití vnější finanční podpory.  
Jasně v zákoně oddělit, která činnost je v přenesené působnosti, 
protože pravidlem zůstává, že pokud není uvedeno, že činnost není 
vykonávána v přenesené působnosti, zůstává činnost automaticky v 
samostatné působnosti. V každém případě požadujeme sankce snížit 
a uvést jich méně. 
 
 
 
 
27.135 Sankce § 26, § 28, § 28a), § 28b) uvědomuje si předkladatel 

Připomínka je zmateční – v úvodu směřuje k postavení krajů 
při kontrole a poté zmiňuje nároky vůči obcím. Obcím se 
žádná nová agenda v pohřebnictví novelou zákona o 
pohřebnictví nezakládá, naopak, získají finanční příspěvek na 
přenesenou působnost v agendě pohřbívací povinnosti. 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Provozování veřejného pohřebiště náleží podle návrhu do 
samostatné působnosti obce, novela v tomto nic nemění. Zákon 
o pohřebnictví nemůže obecně řešit postavení obce jako 
provozovatele pohřebiště, jde-li o pohřebiště ve vlastnictví 
církve. Vzájemné vztahy těchto subjektů jsou (resp. historicky 
měly být) upraveny smluvně podle místních podmínek. 
 
Je to přesně stanoveno v § 5 odst. 4. Sankce sníženy, jejich 
počet bude zredukován téměř o polovinu díky neochotě MPO a 
MZ dozorovat vše. Např. nebude ani po novele existovat dozor 
nad pohřbíváním do vody (na špatně odvodněných hřbitovech) 
nebo zda je tělo zemřelého upraveno, oblečeno, uloženo do 
rakve a převáženo v pohřebním vozidle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Precizace a doplnění sankcí ve vztahu k povinnostem 
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návrhu, že každá chyba bude vždy přestupkem, všechny dotčené 
subjekty budou pod tlakem a vznikne prostor pro stížnosti. 
 
 
 
Bude mít obec proplacený od MMR sociální pohřeb, pokud odmítne 
dědictví např. z důvodu dědictví, které má velmi malou cenu a 
nestačí ani na vypravení pohřbu? 
 
 
 
27.136 Není řešeno, jak se bude přistupovat k úhradě účelně 
vynaložených výdajů na sociální pohřeb, pokud obec odmítne 
dědictví např. z důvodu majetku bez hodnoty nebo nepatrné hodnoty. 
Přijetí takového majetku velmi často zvyšuje výdaje obce a zatěžuje 
administrativně úředníky. V těchto případech by obec by měla mít 
možnost odmítnout dědictví a to bez případného rizika následného 
odmítnutí refundace ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. 
 
 
27.137 Návrh zákona není v souladu s principem proporcionality, 
protože na jedná straně malé skupině obyvatel umožňuje pohřbívání 
bez rakve a další skupině obyvatel nařizuje pohřbívání do rakví s 
vystýlkou, typ/materiál rubáše a vylučuje pohřbení v dřevěné rakvi.  
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uloženým zákonem souvisí s potřebou odstranění stávajících 
nedostatků. Uváděná vazba mezi sankcemi a stížnostmi není ze 
znění připomínky dostatečně zřejmá. 
 
Ano, bude. Podle nálezu Ústavního soudu týkající se práva 
vypravitele pohřbu odmítnout majetek nepatrné hodnoty MMR 
nemůže krátit refundaci za náklady obcím na sociální pohřeb 
jen proto, že obec odmítla nepatrný majetek po zůstaviteli. 
 
 
Vysvětleno. 
Zabezpečování tzv. „sociálních pohřbů“ je na rozdíl od 
stávající úpravy nově navrhováno provádět v přenesené 
působnosti obcí. Postup bude podrobněji metodicky upraven.   
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Rozpor trvá. 
Princip proporcionality není narušen. Jestliže novela zákona 
navrhuje zakázat pohřbívání bez rakví na veřejných 
pohřebištích, pak podle ústavně zaručené korporátní svobody 
musí tatáž novela pohřbívání povolit na neveřejných 
pohřebištích. V daném případě jde o střet dvou Listinou 
zaručených základních práv, resp. svobod. Na jedné straně je 
zde princip rovnosti (čl. 1 Listiny), na straně druhé svoboda 
náboženského vyznání a svoboda jeho projevu (čl. 15 odst. 1 a 
čl. 16 odst. 1 Listiny). Podle čl. 16 odst. 1 Listiny má každý 
právo svobodně projevovat své náboženství (...) "soukromě 
nebo veřejně". Tedy už tím, že je podle návrhu omezen 
zvláštní způsob pohřbívání pouze na neveřejná pohřebiště, 
dochází právě v zájmu proporcionality k omezení práva 
svobodně projevovat své náboženské vyznání. Navrhované 
řešení je tedy zcela v souladu s principem proporcionality, kdy 
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Na této připomínce trváme, opět se MMR níže odvolává na normu, 
jaké jsou tedy normy u pohřbívání bez rakve?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jedno právo (rovnost) je sice omezeno, na druhou stranu též 
druhé právo (svobodně projevovat své náboženství) je 
omezeno, kdy je toto právo omezeno na projev ne zcela 
veřejný, tedy na neveřejných pohřebištích.  
Návrh právní úpravy připouští odlišnosti při pohřbívání na 
neveřejných pohřebištích příslušníkům registrovaných církví a 
náboženských společností, jejichž vnitřní předpisy a obřady 
neumožňují ukládání lidských pozůstatků, jiných lidských 
pozůstatků nebo zpopelněných lidských ostatků na veřejném 
pohřebišti. Tuto skutečnost jsou registrované církve a 
náboženské společnosti před zřízením nového neveřejného 
pohřebiště povinny prokázat (podrobnější odůvodnění u 
připomínky 27.143). 
 
Vymezení tzv. konečné rakve vychází z přijaté technické 
normy (§2 písm. j/), údaje o druhu vložky do rakve nebo 
oblečení zemřelého je navrhováno začlenit do evidence 
související s provozováním veřejného pohřebiště kvůli 
případné exhumaci (§ 21 odst. 1 písm. d/). 
 
Pohřbívání bez rakve technicky upraveno není, jde o 
náboženský obřad. V Bratislavě na ortodoxním žid. hřbitově se 
doposud pohřbívá bez rakve, tělo se přenáší zabalené v rubáši a 
talitu na prkně (bez výjimky společenského postavení 
zesnulého, po smrti jsme si všichni rovni). 
 
 
Orgány obce vykonávající přenesenou i samostatnou 
působnost jsou oprávněny využívat referenční údaje ze 
základního registru obyvatel a ostatní potřebné údaje z 
informačního systému evidence obyvatel a informačního 
systému cizinců.  
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27.138 Na této připomínce zvlášť trváme a to z důvodu, že na 
informaci o osobě blízké je daný další postup obce. Pokud policista 
tuto informaci nepředá, ze ZR se to těžko úředník dozví nebo je 
MMR známo kdo a kdy informaci do ZR vloží včas? 
 
V návrhu zákona rovněž chybí zakotvení povinnosti Policie České 
republiky podat na obecní úřad informaci o osobě blízké u zemřelého 
v rámci sociálního pohřbu. Lékař informuje Policii České republiky, 
že neví komu by měl oznámit úmrtí. Policie České republiky zjistí 
osobu blízkou a o úmrtí ji informuje. Úředník by měl mít legální 
možnost získat od Policie České republiky tento kontakt, aby mohl s 
osobou blízkou komunikovat ohledně sjednání pohřbení.   
 

 

27.139 K § 2 písm. a) a §2 písm. b) 
 
Navrhujeme nahradit slova:“ jinými lidskými pozůstatky plod po 
potratu, u něhož žádná známka života podle písmene a) nebyla 
určena“ slovy: „lidskými pozůstatky mrtvé lidské tělo, jeho části 
nebo plod po potratu do pohřbení, pokud nejsou za podmínek 
stanovených zvláštním právním předpisem použity pro potřeby 
lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům a zpopelněny ve 
spalovně zdravotnického zařízení podle zvláštního právního 
předpisu“.   
 
Odůvodnění: 
Do zákona se vkládá nový pojem „jiné lidské pozůstatky“. Tento 
pojem nadbytečně rozšiřuje obecný pojem lidské pozůstatky, 
nadbytečně komplikuje základní pojmy v zákoně, navíc podmiňuje 
tím i novelu zákona o zdravotních službách. Komplikace vzniká 
zejména rozšířením definice na takový plod, který vykazoval a 
nevykazoval známky života. K tomu, aby byla realizována myšlenka 
umožnění pohřbení mrtvě rozených dětí postačuje návrat k 
původnímu znění zákona o pohřebnictví z doby jeho schválení v 
Poslanecké sněmovně. Uvedená varianta pokrývá všechny v úvahu 
přicházející alternativy nyní podmiňované v zákoně o zdravotních 

Vysvětleno. 
Doporučovaná úprava v podobě prvního vyhlášeného znění 
zákona o pohřebnictví je problematická v tom, že pod „lidské 
pozůstatky“ zařazuje bez dalšího bližšího vymezení plod po 
potratu. Tím však současně stanoví pro nakládání s plodem po 
potratu a jeho evidenci shodné podmínky jako pro „lidské 
pozůstatky“ obecně, což však v praxi nelze splnit.  
Proto je plod po potratu vymezen odlišně jako „jiné lidské 
pozůstatky“, s odlišnými požadavky vůči označení (§ 2 písm. 
n/), evidenci a nakládání v příslušných ustanoveních zákona.        
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službách. Návrat k vyhlášenému znění je jednodušší a pochopitelnější 
pro všechny dotčené subjekty.  
Tato připomínka je zásadní. 
27.140 K § 2 písm. f) 
 
Navrhujeme nahradit slova: „hrobovým místem místo na pohřebišti 
určené pro zřízení hrobu nebo hrobky nebo vyhrazené místo v 
úložišti jednotlivých uren“ slovy: „hrobovým místem místo na 
pohřebišti určené pro zřízení hrobu, hrobky nebo vyhrazené místo v 
úložišti jednotlivých uren nebo na vsypové loučce“. 
 
Odůvodnění: 
Hrobovým místem je podle nynějšího znění zákona o pohřebnictví 
hrob, hrobka, kolumbární schrána, urnový hrob a vsypové místo, 
všechna tato místa jsou definována svým rozměrem, ke všem se 
uzavírá nájemní smlouva. Rozptylová loučka není podle platné 
legislativy hrobovým místem, protože k rozptylu není uzavírána 
nájemní smlouva a jedná se z hlediska správy pohřebiště o technický 
úkon. Navrhovaná změna v zákoně znamená, že hrobovým místem 
nebude vsypové místo a je proto potřebné rozšířit vymezení 
základních pojmů o pojem „úložiště jednotlivých uren“ tak, aby se 
zde myslelo i vsypové místo. Pokud se navrhované ustanovení § 2 
písm. f) nezmění, nebude možné k vsypu uzavírat nájemní smlouvu. 
Tato připomínka je zásadní.     

Akceptováno. 
Ustanovení bude doplněno navrženým způsobem. 

27.141 K § 2 písm. j) 
 
Navrhujeme nahradit slova: „konečnou rakví rakev vyrobená z desek 
na bázi dřeva, splňující kritéria pevnosti rakve pro pohřbení, nebo 
alespoň podle parametrů určené technické normy27)“ slovy: 
„konečnou rakví rakev, v níž jsou lidské pozůstatky pohřbeny“. 
 
Odůvodnění: 
Dle návrhu zákona nebude možné pohřbít v dřevěné rakvi, protože 
není z desek na bázi dřeva. Předkladatel zde zasahuje do práva 
blízkých, zvolit si rakev podle svého přání. 

Akceptováno zčásti. 
Právo osoby sjednávající pohřbení na volbu rakve podle svého 
přání je zde omezeno veřejným zájmem na užití rakve, která 
svými vlastnostmi (při zpopelnění nebo ukládání do hrobu 
nebo hrobky) nenarušuje životní prostředí, neohrožuje např. 
zdraví osob provádějících exhumace a po stránce nároků na 
pevnost, manipulaci i pietně estetický vzhled vyhovuje danému 
účelu. 
Formulaci „z desek na bázi dřeva“ převzatou z technické 
normy v zájmu jednoznačné interpretace navrhujeme doplnit 
ve znění: 
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Tato připomínka je zásadní. „konečnou rakví rakev vyrobená z dřevěných desek nebo desek 
na bázi dřeva, splňující kritéria pevnosti rakve pro pohřbení, 
nebo alespoň podle parametrů určené technické normy27)“. 

27.142 K § 2 písm. l) 
 
Navrhujeme upřesnit. 
 
Odůvodnění: 
Z návrhu není zřejmé, zda je exhumací myšlena pouze manipulace s 
popelem samotným nebo i manipulace s urnou. Manipulace s 
lidskými ostatky je provedena i tehdy, když např. hrobník uklízí v 
hrobce pro nové pohřbení. Exhumací se obecně rozumí vyjmutí 
ostatků z hrobu nebo hrobky (srov. Tesař, 1976, s. 43).   
Tato připomínka je zásadní.   
 

Akceptováno. 
Ustanovení bude upraveno ve znění:  
„l) exhumací nezvratné vyzdvižení lidských ostatků nebo urny 
se zpopelněnými lidskými ostatky z hrobového místa na 
pohřebišti “.  
Přemístění travního porostu se zeminou u vsypových a 
rozptylových luk na jiné pohřebiště (§ 20 písm. g/ bod 6 
návrhu) z tohoto pohledu nelze považovat za exhumaci 
(zpopelněné lidské ostatky zde zpravidla již nelze 
bezprostředně nalézt). 
Za exhumaci také nelze považovat manipulaci se 
zpopelněnými lidskými ostatky při provádění rozptylu nebo 
vsypu. 

27.143 K § 3 odst. 2  
 
Navrhujeme upravit. 
 
Odůvodnění: 
Proč je tato možnost dána pro neveřejné pohřebiště a nikoli pro 
veřejné pohřebiště. Jedná se o diskriminaci jedné skupiny obyvatel 
vůči druhé, zvýhodněná je skupina obyvatel, která je členem 
řeholního řádu nebo kongregace. Pokud je zde jediným faktorem 
příslušenství k řeholnímu řádu nebo kongregaci a evidentně se 
nejedná o hygienické nebo epidemiologické hledisko, měla by být 
dána tato možnost všem, nebo nikomu. Srov. § 2 odst. 3) 
antidiskriminačního zákona.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Návrh právní úpravy připouští odlišnosti při pohřbívání na 
neveřejných pohřebištích příslušníkům registrovaných církví 
nebo náboženských společností, jejichž vnitřní předpisy a 
obřady neumožňují ukládání lidských pozůstatků, jiných 
lidských pozůstatků nebo zpopelněných lidských ostatků na 
veřejném pohřebišti. Tuto skutečnost jsou registrované církve a 
náboženské společnosti před zřízením nového neveřejného 
pohřebiště povinny prokázat. 
Uvedenou možnost pojímáme jako aplikaci čl. 16 odst. 1 
Listiny základních práv a svobod, podle něhož  
„každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo 
víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, 
bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo 
zachováváním obřadu“.  
Tím, že jde o neveřejné pohřebiště, je výrazně omezena 
možnost napadení osobami z řad místní veřejnosti z důvodů 
nepietního nedůstojného nakládání s lidskými pozůstatky, resp. 
nakládání v rozporu s místními zvyklostmi.   
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Na danou problematiku se antidiskriminační zákon nevztahuje 
- vizte § 1 odst. 1 antidiskriminačního zákona: 
"(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských 
společenství1) a v návaznosti na Listinu základních práv a 
svobod a mezinárodní smlouvy, které jsou součástí právního 
řádu, blíže vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz 
diskriminace ve věcech 
a) práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání, 
b) přístupu k povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné 
činnosti, 
c) pracovních, služebních poměrů a jiné závislé činnosti, 
včetně odměňování, 
d) členství a činnosti v odborových organizacích, radách 
zaměstnanců nebo organizacích zaměstnavatelů, včetně výhod, 
které tyto organizace svým členům poskytují, 
e) členství a činnosti v profesních komorách, včetně výhod, 
které tyto veřejnoprávní korporace svým členům poskytují, 
f) sociálního zabezpečení, 
g) přiznání a poskytování sociálních výhod, 
h) přístupu ke zdravotní péči a jejího poskytování, 
i) přístupu ke vzdělání a jeho poskytování, 
j) přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení, pokud jsou 
nabízeny veřejnosti nebo při jejich poskytování.". 
Tento názor podporuje i zákon o pohřebnictví svou speciální 
úpravou nediskriminace (že v řádu pohřebišť musí být 
upraveny stejné podmínky pro všechny nájemce atp.). 

27.144 K § 4 odst. 4 a § 5 odst. 4 
  
Navrhujeme upravit: 
 
Odůvodnění:  
Pokud jsou ve zdravotnickém/sociálním zařízení uloženy lidské 
pozůstatky déle než 48 hodin, hradí uložení ten, kdo sjedná pohřeb. 
Není to častým jevem, ale stává se, že zdravotnické zařízení opomene 

Vysvětleno. 
Povinnost právnické nebo fyzické osoby, u které jsou lidské 
pozůstatky uloženy neprodleně informovat příslušný obecní 
úřad, že nastaly skutečnosti podle odstavce 1, se vztahuje  

• k uplynutí lhůty 96 hodin, během níž nikdo po 
oznámení úmrtí nesjednal pohřbení (při současné 
absenci zájmu o využití lidských pozůstatků pro 
potřeby lékařské vědy a výzkumu nebo k výukovým 
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ohlásit na obec (14-30 dní), že v zákonem stanovené lhůtě nikdo 
nesjednal pohřbení a žádá úhradu všech nákladů. Většinou obec 
odmítne a k soudnímu sporu nedojde, avšak je vhodné, aby byla 
stanovena lhůta, kdy je zdravotnické zařízení povinno obci tuto 
skutečnost oznámit. Částečně je lhůta upravena v navrhovaném § 5 
odst.4 a to použitím pojmu „neprodleně“, vhodnější je použít definice 
konkrétního časového údaje např. nejpozději do 48 hodin. Tím by 
vznikl požadovaný součet 96, kdy je obec povinna sjednat pohřbení. 
Tato připomínka je zásadní.   

účelům),  
• k marnému uplynutí týdenní lhůty pro zjištění 

totožnosti mrtvého. 
Za této situace nepovažujeme za vhodné stanovit navrženým 
způsobem konkrétní nejzazší lhůtu pro předmětnou informační 
povinnost právnické nebo fyzické osoby.     

27.145 K § 5 odst. 1) 
 
Navrhujeme upřesnit.  
 
Odůvodnění: 
V § 5 odst. 1 návrhu zákona o pohřebnictví je používán pojem „od 
oznámení úmrtí“, avšak v § 7 odst. 1 písm. f) je použit pojem „od 
zjištění úmrtí prohlížejícím lékařem“. Navrhujeme pojmy sjednotit. 
Tato připomínka je zásadní.   
 

Vysvětleno. 
V § 5 odst. 1 větě první je „oznámení úmrtí“ vázáno na 
ustanovení § 86 odst. 1 písm. c) zák. č. 377/2011 Sb., podle 
něhož lékař provádějící prohlídku těla zemřelého informuje o 
úmrtí nebo nálezu těla zemřelého osobu blízkou zemřelému, 
je-li mu tato osoba známa.  
V ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) jde o určení způsobu 
uchování lidských pozůstatků, lhůta se zde proto počítá již od 
zjištění úmrtí.   

27.146 K § 5a 
 
Navrhujeme doplnit o orgány obce. 
 
Odůvodnění: 
V souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 21 (evidence související s 
provozováním pohřebiště) a v souvislosti s ustanoveními § 149a odst. 
1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, navrhujeme zahrnouti orgány obce. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Orgány obce vykonávající přenesenou i samostatnou 
působnost jsou oprávněny využívat referenční údaje ze 
základního registru obyvatel a ostatní potřebné údaje z 
informačního systému evidence obyvatel a informačního 
systému cizinců - viz např. stanovisko MV:  http://www.kr-
ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=4500
18&id_dokumenty=1671042. 
 
V rámci meziobecní spolupráce je možné získat náhled do 
registru na ORP nebo osoby blízké zemřelému zašle obci 
přímo MV. V souladu s citovaným stanoviskem MV není 
možné, aby měly obce přístup do registrů z důvodu 
provozování pohřebiště, protože obec jako provozovatel 
pohřebiště vystupuje prakticky jako soukromoprávní subjekt (v 
tomto postavení by tedy neměla mít jiná oprávnění než jako 
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každý jiný provozovatel pohřebiště). 
27.147 K § 17 
 
Navrhujeme doplnit. 
 
Odůvodnění: 
Podle platné právní úpravy zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jsou na 
základě novely zákonem č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů a zákon č. 388/1991 Sb. o Státním fondu 
životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, s 
účinností od 1.4.2015 nově zpoplatněny stavby občanské vybavenosti 
jako jsou např. hřbitovy, které byly v dříve platném zákonu č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů (účinný do 31.3.2015) osvobozeny od platby 
odvodů za trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního 
fondu. Žádáme zahrnout do ustanovení § 11a odst. 1 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů, tj. mezi případy, za něž se finanční odvody 
nestanoví, znovu i stavby občanské vybavenosti jako jsou např. 
hřbitovy tak, jak byly specifikovány dříve. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
V této připomínce je vyžadováno doplnit přímou novelu 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby stavby občanské 
vybavenosti, jako jsou např. hřbitovy, byly opět osvobozeny od 
platby odvodů za trvalé odnětí zemědělské půdy ze 
zemědělského půdního fondu, jako tomu bylo ve znění zákona 
účinném do 31. 3. 2015. 
Návrh jde nad rámec navrhované novely mj. tím, že se 
vztahuje ke stavbám občanské vybavenosti jako celku 
(citováno z uváděného znění) : 
(3) Odvody za trvale odnímanou půdu (odstavec 1 písm. a)) se 
nepředepisují, jde-li o odnětí půdy pro … 
c) komunikace, nádvoří, zpevněné plochy a zeleň při bytové 
výstavbě a pro výstavbu občanského a technického 
vybavení,…“.     
Připomínka trvá. Lze měnit zákony související. 
Tato připomínka nesouvisí se zpracovaným návrhem novely, 
jde nad její rámec.  
Pokud tato novela ZoP mění některá ustanovení jiných zákonů, 
jedná se výlučně o legisl.-technické řešení, tj. sjednocení 
pojmů v českém právním řádu, s výjimkou zákona o zdrav. 
službách, jehož změna je vyvolána jedním z témat-důvodů 
novely. 
SMO uplatnil tuto připomínku již dne 15. 7. 2014 pod č. j. 
428/14 při mezirezortním připomínkovém řízení pod č. j. OVA 
962/14, tj. k návrhu zákona, kterým došlo ke změně zákona č. 
334/1992 a předkladatelem, tj. Ministerstvem životního 
prostředí nebyla akceptována. 
Vzhledem k tomu, že veřejná pohřebiště součást občanské 
vybavení obcí jsou součástí veřejné infrastruktury, 
doporučujeme iniciovat změnu uvedeného zákona jinou cestou. 

27.148 K § 19 odst. 2 písm. a) 
 

Vysvětleno. 
Cílem ustanovení je stanovit, aby provozovatel pohřebiště v 
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Navrhujeme nahradit slova: „rozsah služeb poskytovaných na 
veřejném pohřebišti včetně stanovení druhů konečných rakví pro 
ukládání do hrobů a hrobek, vložek do rakví, transportních vaků, 
vystýlek do rakví a rubášů,“ slovy: „rozsah služeb poskytovaných na 
veřejném pohřebišti, včetně stanovení druhů konečných rakví pro 
ukládání do hrobu nebo hrobek a vystýlek do rakví. 
 
Odůvodnění: 
Není zcela jasné  co předkladatel myslí transportními vaky. Je 
logické stanovení druhu konečné rakve, stejně tak možné použití 
vložek do rakve, vystýlek a rubáše. Není možné nutit osobu 
sjednávající pohřeb, aby byla v rakvi výstelka (pokud to zákon nikde 
jinde nepožaduje), stejně tak není možné předepisovat typ/materiál 
rubáše pro zemřelého. 
Tato připomínka je zásadní. 

řádu veřejného pohřebiště evidoval skutečnosti citované v 
připomínce, pokud jsou v konkrétním případě vloženy do 
rakve (nejde tedy o povinné součásti vybavení rakve). 
Transportní vaky jsou zde zmíněny proto, že v nich bývají 
ukládány v rakvích lidské pozůstatky ve vyšším stupni 
rozkladu.  
Evidence je potřebná pro případné pozdější exhumace.   

27.149 K § 20 písm. d) 
 
Navrhujeme ponechat v původním znění. 
 
Odůvodnění: 
Jde o další nadbytečnou administrativu a zátěž pro obce. Ten, kdo 
sjednává pohřbení musí mít i právní vztah k hrobovému místu a ten 
má ve smyslu § 25 tohoto zákona smlouvou. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Cílem právní úpravy (požadující od provozovatele pohřebiště 
vystavit osobě zajišťující pohřbení doklad o pohřbení 
obsahující číslo hrobu nebo hrobky, jméno a příjmení 
zemřelého, místo a datum narození, úmrtí, pohřbení a 
jednoznačnou identifikaci právnické nebo podnikající fyzické 
osoby, která pohřbení provedla) je především upřesnit obsah 
dokladu o zajištění služeb pohřebiště, který dosud nebyl 
zákonem upraven.   
Doklad o pohřbení je podmínkou pro získání sociální dávky 
pohřebného ve výši 5000.- Kč. 

27.150 K § 20 písm. g) 
 
Navrhujeme všude, kde je prodloužení lhůty na dva roky, vrátit 
původní lhůtu na jeden rok. 
 
Odůvodnění: 
Každé prodlužování lhůty komplikuje činnost obecním úřadům. 
Lhůta jednoho roku je dostatečná. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Změna je vyvolána přijetím nového občanského zákoníku, 
který řeší derelikce odlišně pro věci movité a nemovité.  
V předmětné právní úpravě není obsažena definice hrobového 
zařízení a hrobky z pohledu jejich rozlišení jako věcí movitých 
či nemovitých. Rozlišení nelze podle našeho názoru provést 
ani na základě obecné úpravy obsažené v § 498 občanského 
zákoníku (např. z ustanovení § 498 odst. 1 věty druhé by bylo 
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 možné dovodit, že v případě jak hrobového zařízení, tak i 
hrobek jde spíše o věci nemovité). Naproti tomu podle § 17 
odst. 1 zákona o pohřebnictví (bez ohledu na odlišnosti  
platného a navrhovaného znění) není třeba povolení stavby ke 
zřizování hrobů, hrobek ani hrobových zařízení.   
Za této situace nepovažujeme za účelné v normativním textu 
navrhované novely upravovat odlišné konstrukce a procesní 
úpravy, resp. lhůty pro věci movité a nemovité. Vše se bude 
řídit občanským zákoníkem. 
 
V zájmu adekvátního řešení výjimečně dlouhých 
pozůstalostních řízení byla v občanském zákoníku doplněna 
aplikace stavení doby. 
 

27.151 K § 20 písm. g) 
 
Navrhujeme upřesnit.  
 
Odůvodnění: 
Není zcela jednoznačně zřejmé, zda se uvedené povinnosti vztahují 
pouze k případu rušení veřejného pohřebiště nebo obecně jakéhokoliv 
pohřebiště, když se v navrhovaném textu užívá pojem „pohřebiště“, 
ale návětí odkazuje na splnění podmínek rušení veřejného pohřebiště 
(§24). 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Bude upřesněno, že ustanovení § 20 písm. g) se v navržené 
podobě vztahuje k rušení veřejného i neveřejného pohřebiště. 

27.152 K § 21 
 
Navrhujeme ponechat stávající znění. 
 
Odůvodnění: 
V navrhovaném znění zákona jde o nadbytečné shromažďování údajů 
a s tím související nárůst administrativy. V praxi je obtížné získat 
některé z údajů např. hloubku pohřbení, vložky do rakve, transportní 
vak, zejména však rubáš. Jakým způsobem si má tyto údaje 
provozovatel veřejného pohřebiště ověřit?. Tento požadavek dále 

Vysvětleno. 
Návrh nové evidence se liší (kromě odstranění rodného čísla, 
doplnění odlišné evidence „jiných lidských pozůstatků“ a 
upřesnění údajů vztažených ke hrobovému zařízení) především 
upřesňujícími údaji o způsobu uložení lidských pozůstatků. 
Požadavek na doplnění uvedených údajů byl doporučen v 
rámci ustavené pracovní skupiny pro přípravu novely, cílem 
úpravy je mít k dispozici informace potřebné především k 
úspěšnému a zdraví neohrožujícímu provádění exhumací.  
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způsobí výměnu hřbitovních knih, protože se vedou v listinné podobě 
a všechny požadované informace do nich zapsat nelze. Dále je nutné 
si uvědomit, že některé obce vedou hřbitovní knihy dlouhá léta např. 
mají  málo obyvatel. Musely by založit nové hřbitovní knihy, což 
přináší opět finanční náklady a administrativu navíc. Některé 
požadované informace, které musí být v knize zapsány se vedou např. 
v registru nájemních smluv. Velice zatíží obecní rozpočty i 
doplňování údaje o hrobce, hrobovém místě, náhrobku, pokud bude 
muset být pořízena např. fotodokumentace, nebo přesný popis např. 
druh kamene, nápisy. 
Tato připomínka je zásadní. 

Nikdo nebude obec dozorovat, jak vede evidenci, nicméně 
když už se rozhodne zakoupit hřbitovní knihu nebo software, 
měly by tyto nástroje být důkladné a umožnit evidenci hodnou 
21. stol. Nejlevnější a nejméně zatěžující by bylo pro obce 
zakázat pohřbívat do země, což samozřejmě provozovatel smí. 

27.153 K § 24 odst. 5 
 
Navrhujeme vrátit roční lhůtu. Upravit hrobku jako věc opuštěnou. 
 
Odůvodnění: 
Na hrobku jako na věc nemovitou se dosud nevztahovala ustanovení 
zákona o pohřebnictví. Zákon o pohřebnictví se tímto problémem 
nezabýval a je nutné použít obecný právní režim opuštěné věci 
nemovité tak, jak je upraven v ustanovení § 135 zákona č. 40/1964 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a následně 
ustanovení § 1045 odst. 2 zákona č. 89/2012 občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů. Pokud tedy v minulosti provozovatel 
veřejného pohřebiště dodržel postup dle ustanovení § 25 odst. 8 
zákona o pohřebnictví a vlastník se ve lhůtě šesti měsíců (dle 
ustanovení § 135 zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník) od 
skončení nájmu hrobového místa k hrobce nepřihlásil, ani nijak 
nekontaktoval provozovatele veřejného pohřebiště, přičemž tato 
šestiměsíční lhůta uplynula nejpozději do 31.12.2013 (tj. za účinnosti 
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník), pak tato hrobka připadla 
do vlastnictví obce. 
S ohledem na to, že na spoustu hrobek na veřejných pohřebištích 
provozovaných obcemi nebylo zaplaceno užívání hrobového místa 
ještě před účinností zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ani na ně 
nebyla sjednána smlouva o nájmu hrobového místa, pak tyto hrobky 

Vysvětleno. 
K základnímu konceptu navrhované úpravy vizte text u návrhu 
vypořádání připomínky 27.150 . 
Co se týká naložení s opuštěnými hrobkami (popř. i hroby), 
které nyní jsou ve vlastnictví státu (viz závěr připomínky), je 
věcí ÚZSVM. 
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nabyly statusu opuštěnosti do 30.5.2005 a v té době nabýval 
vlastnictví k opuštěným věcem stát (až od 1.10.2005 obec) dle § 135 
novely občanského zákoníku č. 359/2005, stav k 30.9.2005, z čehož 
plyne, že tyto hrobky jsou stále ve vlastnictví státu. 
Pokud nájem hrobového místa skončil po 1.1.2014 (tj. za účinnosti 
nového občanského zákoníku), pak dochází v právní úpravě k zásadní 
změně, kdy hrobku jako nemovitost nebude do svého vlastnictví 
nabývat obec, jako tomu bylo dosud, ale po uplynutí desetileté lhůty 
stát ve smyslu ustanovení § 1045 odst. 2 NOZ. 
Pokud nájem hrobového místa skončil za účinnosti zákona č. 40/1964 
Sb., občanský zákoník, ale šestiměsíční lhůta  dle ustanovení 135 
uplynula až po 1.1.2014, pak s ohledem na výše uvedené se hrobka 
nacházející na takovém hrobovém místě nestane vlastnictvím obce, 
ale od 1.1.2014 poběží nová desetiletá lhůta dle ustanovení § 1050 
odst. 2 NOZ pro opuštění nemovité věci a po marném uplynutí této 
lhůty připadne tato hrobka do vlastnictví státu. 
O hrobky ve vlastnictví státu se nikdo nestará, obce řeší jejich 
chátrání, bezpečnost, nikdo neplatí za užívání hrobového místa, nikdo 
nemůže být nájemcem hrobového místa, často chybí vazby na 
vlastníky hrobek. Problém by se vyřešil zkrácením desetileté lhůty, 
alespoň na polovinu a změnou vlastníka. Další variantou může být, že 
stát bude hradit obcím finanční náklady za údržbu jeho majetku. 
Tato připomínka je zásadní.     
 
27.154 K § 25 odst. 1 
 
Navrhujeme ponechat stávající znění. 
 
Odůvodnění: 
Obecná informace o nájmu a o výši služeb je velmi důležitá. Každý 
nájemce ví, kolik platí za kterou část, není důvod, aby tato informace 
nebyla transparentní a přezkoumatelná. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Cílem navrhované úpravy je sladění ustanovení o nájmu v 
zákoně o pohřebnictví s obecným rámcem tohoto institutu 
obsaženým v občanském zákoníku.  
Část věty navrhovaná k vypuštění stanoví, že smlouva o nájmu 
musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby 
spojené s nájmem, pokud je provozovatel pohřebiště poskytuje. 
Závazek nájemce platit za užívání věci pronajímateli nájemné 
plyne přímo ze základní charakteristiky nájmu v § 2201. 
V kontextu s obecnou úpravou nájmu se jeví oddělení 
nájemného a úhrad za služby spojené s nájmem jako účelové, 
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pro potřeby odlišného zdanění a regulace. Nájem sám o sobě je 
spojen s některými službami pronajímatele: nájemní smlouva 
podle § 2205 písm. b) a c) pronajímatele zavazuje udržovat věc 
v takovém stavu, aby mohla sloužit tomu užívání, pro které 
byla pronajata a dále zajistit nájemci nerušené užívání věci po 
dobu nájmu. Ve vztahu k nájmu hrobového místa to může být 
interpretováno např. jako zabezpečení přístupu k hrobovému 
místu nebo ochrana náhrobku a hrobového příslušenství před 
odcizením nebo poškozením. 
Závazek udržovat věc v takovém stavu, aby mohla sloužit 
tomu užívání, pro které byla pronajata, může v závislosti na 
povaze smluvní úpravy nájmu zahrnovat také „služby spojené 
s nájmem“. 

27.155 K § 25 odst. 5 
 
Navrhujeme doplnit. 
 
 
Odůvodnění: 
V praxi může činit problém v případě, že nájemce hrobového místa 
zemře, není tedy určen dědic, protože neproběhlo dědické řízení. Je 
jen vypravovatel pohřbu, případně někdo další žádá o povolení k 
uložení lidských pozůstatků. De facto by nikdo nemohl toto povolení 
dostat, pokud by nebyl nový nájemce. Jak se tedy uloží lidské 
pozůstatky? 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Lze již dnes ustanovit v nájemní smlouvě, nájemce si sám určí 
osoby, které budou po jeho smrti v nájmu pokračovat. Některé 
hřbitovy využívají tzv. zápůjční hrobky pro přechodné uložení 
nebo uzavřou k hrobovému místu výpůjčku s vypravitelem 
pohřbu. 

27.156 K § 25 odst. 6 
 
Navrhujeme ponechat stávající znění. 
 
Odůvodnění: 
Svaz trvá na zachování možnosti provozovatele veřejného pohřebiště 
neuzavřít novou smlouvu o nájmu hrobového místa v případě, že 
nájemce neplní své povinnosti související s údržbou hrobového 
místa. 

 
Akceptováno. 
Obce jako provozovatelé pohřebišť tohoto tvrdého 
represivního ustanovení nevyužívaly, raději nájemce 
pokutovaly na základě smluvních pokut. Pojem „údržba 
hrobu“ je relativní, každý má jiný vkus, těžko se dokazuje. 
Připomínka trvá. 
Je obtížné prokázat nájemci opak, totiž, že řádně hrob 
neudržuje. Trestat ho za plevel na hrobě tím, že mu exhumuji 
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Tato připomínka je zásadní. rodinu a uzavřu nájem s jiným, je velmi kruté. 
Po jednání dne 15. 6. 2016 navrhujeme přeformulovat § 25 
odst. 6 takto (nově odst. 8): 
(8) Jestliže nájemce podá před uplynutím sjednané doby 
nájmu návrh na prodloužení smlouvy o nájmu a plní své 
povinnosti uvedené v odstavci 4, může provozovatel 
pohřebiště jeho návrh odmítnout jen v případě, má-li být 
veřejné pohřebiště zrušeno podle § 24 odst. 1. 

27.157 K § 26 odst. 3 
 
Navrhujeme upravit věcnou příslušnost v jednom společném 
ustanovení. 
 
Odůvodnění: 
V ustanovení § 26 odst. 3 je mimo jiné stanoveno, že o příslušnosti k 
projednávání přestupků platí obecné předpisy. V § 28b odst. 2 se 
však navrhuje věcná příslušnost k projednání přestupku. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 

27.158 K § 28 odst. 1) 
 
Navrhujeme upravit dozorovou působnost v jednom společném 
ustanovení. 
 
Odůvodnění: 
V § 28 odst. 1 se upravuje působnost k dozoru. Působnost dozoru 
však upravuje i ustanovení 28b odst. 1. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 

27.159 K § 28 odst. 2 písm. a) 
 
Navrhujeme vypustit 
 
Odůvodnění: 
V § 28 odst. 2 písm. a) se upravuje oprávnění dozorového subjektu 
požadovat poskytnutí informací potřebných pro výkon dozoru. 
Vzhledem ke skutečnosti, že stejné oprávnění již obsahuje § 8 písm. 

Akceptováno. 
Ustanovení o působnosti krajů bude upraveno zcela odlišně. 
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c) zákona o kontrole, požadujeme toto oprávnění vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 
27.160 K § 28 odst. 2 písm. a) 
 
Navrhujeme upřesnit. 
 
Odůvodnění: 
V uvedeném ustanovení se stanovuje oprávnění požadovat poskytnutí 
informací potřebných pro výkon dozoru, a to ve stanovených lhůtách. 
Kdo bude tyto lhůty stanovovat a v jakém časovém rozsahu? 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Úloha kraje bude upravena odlišně - viz návrh vypořádání k 
27.159. 
 
 

27.161 K § 28 odst. 2 písm. b) 
 
Navrhujeme upravit. 
 
Odůvodnění: 
Požadujeme výslovně stanovit, které povinnosti je dozorový subjekt 
oprávněn požadovat splnit. Každý dozorový orgán požaduje po obci 
jiné informace. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Úloha kraje bude upravena odlišně - viz návrh vypořádání k 
27.159. 
 
 

27.162 K § 28 odst.2 písm. c) 
 
Navrhujeme upřesnit. 
 
Odůvodnění: 
Z textu není zřejmé, zda se jedná o novou úpravu pořádkových pokut, 
anebo o klasické ukládání pokut za přestupky. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Úloha kraje bude upravena odlišně - viz návrh vypořádání k 
27.159. 
 
 

27.163 K § 28 odst. 2 písm. c) 
 
Navrhujeme upravit. 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme stanovit lhůtu pro využití podmínky opakovanosti, 
zejména v souvislosti se sankcí. 

Akceptováno. 
Úloha kraje bude upravena odlišně - viz návrh vypořádání k 
27.159. 
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Tato připomínka je zásadní. 
27.164 K § 28 b odst. 1 
 
Navrhujeme upřesnit. 
 
Odůvodnění: 
Ve výše uvedeném ustanovení  je zakotveno, že „Na řízení podle 
tohoto zákona se vztahují obecně právní předpisy o správním řízení“. 
V § 26 odst. 3 je však stanoveno, že „O řízení ve věcech přestupků, o 
podmínkách odpovědnosti za přestupky, jakož i o příslušnosti k 
projednávání přestupků platí obecné předpisy“. 
Tato připomínka je zásadní.   

Akceptováno.  
 

28 Unie 
zaměstnanecký
ch svazů České 
republiky 

28.165 20. 4. 2016; 16055 
Navrhujeme část týkající se souvisejících zákonů doplnit o změnu v 
zákoně č. 274/2001 Sb, Zákon o vodovodech a kanalizacích, 
Ministerstva zemědělství ČR, ze dne 10.07.2001, částka 104/2001, 
platnost od 01.07.2001, účinnost od 01.01.2002, Hlava IV, § 20, odst. 
(6), ve znění: 
„Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro 
veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních 
komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy 
drah celostátních a regionálních včetně pevných zařízení potřebných 
pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy s 
výjimkou staveb, pozemků nebo jejich částí využívaných pro služby, 
které nesouvisí s činností provozovatele dráhy nebo drážního 
dopravce, zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k 
trvalému bydlení a na domácnosti.“ 
Za slova: „zoologické zahrady“ vložit slova: ...“,pohřebiště veřejná a 
neveřejná“  
Odůvodnění: 
Provozování pohřebiště je službou ve veřejném zájmu, z tohoto a 
rovněž i z morálních důvodů by nemělo být zatíženo paušální platbou 
za srážkové vody. Tato částka je mnohdy 30-ti i vícenásobně vyšší než 
cena za skutečně odebranou vodu z veřejného vodovodu na 
pohřebišti, účtovaná na základě skutečného odběru odečteného na 

Akceptováno 
 
Za část devátou bude vložena část desátá, čl. XI., která zní: 
V § 20 odst. 6 zákona č. 274/2001 SB., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích) se za slova „zoologické 
zahrady“ vkládají slova „ , veřejná a neveřejná pohřebiště“. 
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vodoměru.    
29 
Konfederace 
zaměstnavatels
kých a 
podnikatelskýc
h svazů ČR 

29.166 21. 4. 2016; 211774 
 
Navrhujeme část týkající se souvisejících zákonů doplnit o změnu v 
zákoně č. 274/2001 Sb, Zákon o vodovodech a kanalizacích, 
Ministerstva zemědělství ČR, ze dne 10.07.2001, částka 104/2001, 
platnost od 01.07.2001, účinnost od 01.01.2002, Hlava IV, § 20, odst. 
(6), ve znění: 
„Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro 
veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních 
komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy 
drah celostátních a regionálních včetně pevných zařízení potřebných 
pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy s 
výjimkou staveb, pozemků nebo jejich částí využívaných pro služby, 
které nesouvisí s činností provozovatele dráhy nebo drážního 
dopravce, zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k 
trvalému bydlení a na domácnosti.“ 
Za slova: „zoologické zahrady“ vložit slova: ...“,pohřebiště veřejná a 
neveřejná“  
Odůvodnění: 
Provozování pohřebiště je službou ve veřejném zájmu, z tohoto a 
rovněž i z morálních důvodů by nemělo být zatíženo paušální platbou 
za srážkové vody. Tato částka je mnohdy 30-ti i vícenásobně vyšší než 
cena za skutečně odebranou vodu z veřejného vodovodu na 
pohřebišti, účtovaná na základě skutečného odběru odečteného na 
vodoměru.    

Akceptováno 
 
Za část devátou bude vložena část desátá, čl. XI., která zní: 
V § 20 odst. 6 zákona č. 274/2001 SB., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích) se za slova „zoologické 
zahrady“ vkládají slova „ ,  veřejná a neveřejná pohřebiště“. 

30  Notářská 
komora České 
republiky 

30.167  K novelizačnímu bodu 17 (k § 5 odst. 3) 
 
Navrhujeme nové znění § 5 odst. 3 tak, aby lépe odpovídalo 
zamýšlenému účelu předkladatele: 
 
„(3) Obecní úřad, který zajistil pohřbení podle odstavce 1, je povinen 
přihlásit svoji pohledávku z titulu účelně vynaložených nákladů na 
slušné pohřbení podle místních zvyklostí do pasiv pozůstalosti. Bylo-
li řízení o pozůstalosti zastaveno, uplatňuje obecní úřad úhradu těchto 

Akceptováno. 
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nákladů vůči České republice zastoupené Ministerstvem pro místní 
rozvoj (dále jen „ministerstvo“). Prováděcí právní předpis stanoví 
rozsah účelně vynaložených nákladů na slušné pohřbení podle 
místních zvyklostí zajišťovaného obecním úřadem, včetně 
obsahových náležitostí položkového vyúčtování ceny pohřbení a 
uložení zpopelněných lidských ostatků na veřejném pohřebišti.“ 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Důvody: 
 
Smyslem navrhované právní úpravy je uložit obecním úřadům, které 
vypravily sociální pohřeb (zajistily tuto službu ve veřejném zájmu v 
přenesené působnosti), aby svoji pohledávku z titulu účelně 
vynaložených nákladů na slušné pohřbení podle místních zvyklostí 
přihlásily (a doložily listinami) do pasiv pozůstalosti, přičemž pasiva 
pozůstalosti ve smyslu § 171 odst. 2 písm. b) zákona č. 292/2013 Sb., 
o zvláštních řízeních soudních, tvoří mj. náklady pohřbu. Tomuto 
smyslu lépe odpovídá navržená změna věty první v § 5 odst. 3 
zákona. Dědic hradí pasiva pozůstalosti (zejména dluhy zůstavitele a 
náklady pohřbu), která byla věřiteli přihlášena (a řádně doložena 
listinami). Podle § 1703 ObčZ dokud soud nepotvrdí dědici nabytí 
dědictví, mohou věřitelé vymáhat plnění jen vůči tomu, kdo spravuje 
pozůstalost, domáhat se uspokojení jen z majetku patřícího do 
pozůstalosti. Podle § 1711 ObčZ dědic, který si vyhradil soupis, nebo 
ten, kdo pozůstalost spravuje, může před rozhodnutím soudu o 
potvrzení dědictví navrhnout, aby soud pro vyhledání dluhů 
zůstavitele věřitele vyzval, aby v přiměřené lhůtě ohlásili a doložili 
své pohledávky (konvokace věřitelů). Dokud nebude skončeno řízení, 
které se takto zavede, nemá dědic, ani ten, kdo spravuje pozůstalost, 
povinnost uspokojovat věřitele. Není tedy až tak podstatné, vůči 
komu (zda vůči dědicům nebo státu) se uplatní úhrada účelně 
vynaložených nákladů na slušné pohřbení podle místních zvyklostí, 
nýbrž je důležité, aby obecní úřad svoji pohledávku přihlásil do pasiv 
pozůstalosti, protože (jen) tato pohledávka bude uvedena do seznamu 
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pasiv a v rozhodnutí podle § 180 ZŘS (určení obvyklé ceny). 
Koneckonců tato pohledávka může být uhrazena i v případě, kdy v 
důsledku nařízené likvidace pozůstalosti zaniknou dědická práva 
zůstavitelových dědiců, a to z výtěžku zpeněžení majetku likvidační 
podstaty – jde o pohledávku zařazenou do páté skupiny dle § 273 
odst. 1 písm. e) ZŘS.  
 
V původně navrženém znění zákona se navrhuje, aby v případě, že 
není dědiců nebo že zemřelý byl státním příslušníkem cizího státu, 
účelně vynaložené náklady na slušné pohřbení podle místních 
zvyklostí hradil stát. I v tomto případě se domníváme, že navržené 
znění neodpovídá zcela záměrům zákonodárce, resp. že takový záměr 
nebyl vhodným způsobem projeven navenek. Stát by měl obecnímu 
úřadu uhradit účelně vynaložené náklady na slušné pohřbení podle 
místních zvyklostí, jestliže bylo řízení o pozůstalosti zastaveno (zejm. 
podle § 153 nebo § 154 ZŘS a obec odmítla převzít majetek nepatrné 
hodnoty, anebo není-li dána mezinárodní pravomoc českých soudů), 
neboť potom nedochází k dědění a není soudem rozhodnuto o dědici, 
který by měl takové náklady uhradit. 
Naopak není až tak podstatné, zda zůstavitel byl, nebo nebyl 
cizincem. Jestliže měl zůstavitel (a to i cizinec) obvyklý pobyt na 
území České republiky, je založena mezinárodní příslušnost českých 
soudů – srov. § 76 ZMPS nebo článek 4 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. 7. 2012 o příslušnosti, 
rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a 
výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského 
dědického osvědčení, jde-li o úmrtí po 17.8.2015. Není tedy žádného 
důvodu, aby v těchto případech nemohl obecní úřad přihlásit svoji 
pohledávku z titulu účelně vynaložených nákladů na slušné pohřbení 
podle místních zvyklostí do pasiv pozůstalosti. 

 30.168  K novelizačnímu bodu 98 (§ 25 odst. 5) 
 
Navrhujeme nové znění § 25 odst. 5: 
 
„(5) Právo nájmu hrobového místa přechází na osobu, stanovenou 

Akceptováno. 
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nájemcem ve smlouvě o nájmu hrobového místa. Není-li taková 
osoba ve smlouvě stanovena, nebo není-li možné aby na takovouto 
osobu právo nájmu hrobového místa přešlo, u nájemce fyzické osoby 
právo nájmu hrobového místa přechází 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 ani jich nebo není-li 
možné aby na osobu určenou podle věty druhé právo nájmu 
hrobového místa přešlo, pak na právo nájmu hrobového místa 
přechází na dědice zemřelého. Osoba podle věty první až třetí nebo 
právní nástupce nájemce je povinen sdělit provozovateli pohřebiště 
nové údaje potřebné pro vedení evidence veřejného pohřebiště.“. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Důvody: 
 
Důvodová zpráva správně uvádí, že přechod nájemného byl po celou 
dobu účinnosti zákona o pohřebnictví notáři jako soudními komisaři 
chápan jako přechod nájemního práva na konkrétní osobu (dědice), 
nikoli jako aktiva a pasiva dědictví – proto se ani nájemné k 
hrobovému místu neprojednávalo v dědickém (pozůstalostním) řízení 
a na dědice přecházelo nájemní právo přímo ze zákona. 
 
Úprava navržená NKČR se snaží primárně posílit dispozitivní 
možnosti přechodu nájmu, kdy nájemce sám ve smlouvě o nájmu 
hrobového místa stanoví osobu, na kterou právo nájmu přejde (dále 
„stanovená osoba“). Teprve, pokud smlouva neobsahuje ustanovení o 
stanovené osobě, nebo na takovouto stanovenou osobu nemůže právo 
nájmu hrobového místa přejít (např. zemřela), dojde k přechodu 
nájemního práva hrobového místa na osoby, určené ze zákona. 
NKČR se domnívá, že není účelné, aby toto právo nájmu hrobového 
místa zemřelého přecházelo v takovémto případě na dědice stanovené 
osoby, ale naopak na osoby blízké zemřelému. Výklad ustanovení o 
tom, že nějaké právo „přechází na dědice“ by mohl vést i k tomu, že 
bude vyžadováno, aby nájem přešel na dědice, který nabude např. 
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zařízení hrobového místa. Je však nutno uvést, že vlastník zařízení 
hrobového místa mnohdy nemusí být už dnes osobou totožnou s 
nájemcem hrobového místa, což by zatížilo pozůstalé mnohdy celou 
řadou dodatečných projednání dědictví.  
 
V případě, kdy není nájemní smlouvou stanovená osoba, nebo není 
možné, aby na takovouto osobu nájemní právo přešlo, navrhuje 
NKČR, aby právo nájmu ze zákona přešlo primárně na osobu  
blízkou  zemřelému. Jedná se tedy v zásadě o modifikovaný výčet 
podle § 114 odst. 1 ObčZ, s tím, že podle názoru NKČR není účelné, 
aby v tomto výčtu byla uvedena obec, na jejímž území člověk zemřel 
(jeví se jako ne zcela vhodné a smysluplné, aby obec, na jejímž 
území člověk zemřel, měla v nájmu hrobové místo, které se může 
pochopitelně nacházet ve zcela jiné obci). Teprve až není-li těchto 
osob blízkých, nebo není možné, aby na takto určenou osobu nájem 
hrobového místa přešel, přechází zákonné právo nájmu na dědice. 
Výhoda tohoto návrhu tkví podle našeho názoru v tom, že na osobu 
blízkou přejde právo nájmu ze zákona okamžikem úmrtí zemřelého, 
již před ukončením dědického řízení, a osoba blízká může tedy jednat 
s provozovatelem pohřebiště prakticky okamžitě (není třeba čekat na 
ukončení dědického řízení a tedy na okamžik, až by byla známa 
osoba dědice). 
 
Co se týče právnických osob, tak je zcela nadbytečné zvláště uvádět, 
že právo nájmu přechází na jejího právního nástupce – to plyne z 
podstaty univerzálního nástupnictví, že právní nástupce vstupuje eo 
ipso do všech práv a povinnosti svého právního předchůdce. 
 
Upozorňujeme dále, že zatímco úmysl zákonodárce předpokládal 
určení jedné osoby, na kterou právo nájmu hrobového místa přejde (z 
důvodu tvrzeného „snížení byrokracie“), návrh § 25 odst. 5 tomu 
neodpovídal, protože odkazuje v případě nedohody více dědiců  na 
osobu podle § 114 odst. 1 ObčZ (jednotné číslo), kdy však dotyčné 
ustanovení zákona hovoří o „dětech“, „rodičích“, „sourozencích“ 
(množné číslo).  Pokud by tedy přešel podle původního návrhu 
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V Praze dne 12. 7. 2016 

Vypracoval: Mgr. Tomáš Kotrlý, Th.D., vrchní ministerský rada 

přechod práva nájmu např. na tři sourozence zemřelého podle § 114 
odst. 1 ObčZ, nelze bez následné dohody těchto osob určit jedinou 
osobu, na kterou by právo nájmu přešlo! Tvrzené „snížení 
byrokracie“ navíc není blíže odůvodněno v Hodnocení dopadu 
regulace (RIA). 
 
Návrh NKČR zachovává systematiku § 114 odst. 1 ObčZ, hovořící o 
(více) dětech, rodičích, sourozencích. Rovněž tak, když by právo 
nájmu hrobového místa přešlo na dědice, nelze vyloučit, že se může 
jednat o více dědiců. Jako nepřijatelný bychom shledávali případný 
zákaz, aby smlouvu nájmu hrobového místa mohlo uzavřít více 
dědiců – takový zákaz je podle našeho názoru v rozporu s čl. 11 odst. 
1 LPS, který zaručuje dědění. 
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