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III 

ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

 

K přípravě návrhu vyhlášky o stanovení obsahu a rozsahu specializované odborné přípravy 

k provádění balzamace a konzervace a náležitostí dokladu o jejím absolvování bylo 

přistoupeno v souvislosti s projednávaným návrhem zákona, kterým se mění zákon 

č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

a další související zákony, který přináší, kromě jiných změn, nutné nahrazení vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 379/2001 Sb., kterou se stanoví obsah a rozsah 

specializované odborné přípravy k provozování pohřební služby, provádění balzamace 

a konzervace a provozování krematoria. 

 

b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

 

V § 10 odst. 3 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) je stanoveno, že prováděcí právní předpis stanoví 

obsah a rozsah specializované odborné přípravy podle § 10 odst. 2 zákona včetně náležitostí 

dokladu úspěšného absolvování specializované odborné přípravy. 

 

Tato vyhláška je prováděcím předpisem k tomuto ustanovení zákona. Navrhovaná vyhláška 

by měla nabýt účinnosti dnem 1. října 2017. 

 

c) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 

Kvalifikační požadavky na koncesovanou živnost provádění balzamace a konzervace byly 

obsaženy v zákoně od počátku (tj. již 15 let) a navrhované změny zákona se jich dotýkají 

nepřímo – nejedná se o zavádění nové regulace. Pouze se navyšuje a zpřesňuje obsah a rozsah 

rekvalifikačních kurzů, které jsou doplněny ve smyslu Memoranda Evropské komise 

o celoživotním učení návrhem systému uznávání neformálního vzdělávání a informálního 

učení pro dosažení stupně vzdělání dospělé populace – tzv. profesními kvalifikacemi v 

souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o 

změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Výhodou tohoto řešení je, že k získání odborné kvalifikace mají přístup a živnost mohou 

provádět i osoby bez lékařského nebo zdravotnického vzdělání, tj. osoby pouze se 

středoškolským vzděláním, které ale získaly pětiletou praxi přímo v oboru balzamace 

a konzervace. 

 

Návrh vyhlášky klade mnohem větší důraz v teoretické části na základy patologické anatomie 
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(vznik a povaha některých patologických procesů ovlivňujících průběh balzamace) a úplné 

základy soudně-lékařské traumatologie (determinace druhu poranění pro dokonalou 

úpravu/rekonstrukci). Vyhláška jak v teoretické, tak v praktické části reaguje také na 

problémy balzamace po pitvě. V České republice bylo kolem 18 % propitvanosti z celkového 

počtu úmrtí 105 665 v roce 2014 (poslední statistiky ÚZIS 2015). Základní znalost pitevních 

technik je využívána v některých případech balzamace a navíc je bazální znalost těchto 

postupů v mnoha případech důležitá pro dokonalou rekonstrukci těla zemřelého nejen po 

traumatech, ale zvláště po provedení pitevních zásahů. 

 

Rekvalifikační kurz, jehož rozsah a obsah je v návrhu vyhlášky stanoven, se doporučuje 

v souladu s § 10 odst. 2 zákona písmeny a) až e) absolvovat osobám minimálně se středním 

vzděláním s maturitní zkouškou, které mají zároveň již 5 let praxe v provádění balzamace 

a konzervace a úspěšně vykonali zkoušky dvou profesních kvalifikací (1) Pracovník pro 

úpravu a přepravu lidských pozůstatků a (2) Pracovník pro vyšší hygienické zaopatření těl 

zemřelých. To jsou totiž zároveň minimální požadavky stanovené zákonem pro získání 

koncese k provádění balzamace a konzervace. Bylo by zbytečné investovat čas a peníze na 

nejnáročnější odbornou přípravu v této oblasti předem, dokud by kandidát nesplňoval všechny 

zákonné požadavky k povolení podnikání. 

 

Specializovanou odbornou přípravu k provádění balzamace a konzervace obdobně jako 

jakýkoli jiný rekvalifikační kurz pro podnikání může pořádat podnikající fyzická či právnická 

osoba splňující požadavky zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů. Podnikající fyzická či právnická osoba nemusí žádat Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy ani Ministerstvo pro místní rozvoj o akreditaci vzdělávacího programu 

k pořádání rekvalifikačních kurzů v oblasti provádění balzamace a konzervace. 

 

Vzdělávací činnost v oblasti provádění balzamace a konzervace spadá do oboru činnosti 

náležející do živnosti volné, který je uveden pod č. 72 a názvem Mimoškolní výchova 

a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti v příloze č. 4 zákona 

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že by osoba, která chce provozovat  vzdělávací 

činnosti v oblasti provádění balzamace a konzervace, měla mít živnostenské oprávnění, na 

rozdíl od činnosti autorizovaných osob oprávněných ověřovat dosažení odborné způsobilosti 

vyžadované k získání osvědčení o profesní kvalifikaci podle zákona č. 179/2006 Sb., 

o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon 

o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, která na základě § 3 

odst. 3 písm. ag) zákona č. 455/1991 Sb. živností není. 

 

Zákon odkazuje, pokud jde o zajišťování specializované odborné přípravy, v § 10 odst. 3 na 

zvláštní právní předpis, a to na vyhlášku č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti 

o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a 

způsob jeho ukončení. Vzdělávací zařízení je povinno provádět specializovanou odbornou 

přípravu k zajištění balzamace a konzervace nejen v souladu s navrženou vyhláškou, ale také 

v souladu s vyhláškou č. 176/2009 Sb. Absolvování přípravy pro podnikání v provádění 

balzamace a konzervace, která by byla v rozporu s citovanou vyhláškou, není splněním 

podmínky nezbytné k udělení koncese podle zákona. Orgánem dohledu je Ministerstvo pro 

místní rozvoj. 
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d) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie 

 

Na oblast, pro kterou je navrhovaná právní úprava zpracována, se předpisy Evropské unie, 

judikatura soudních orgánů Evropské unie ani obecné právní zásady práva Evropské unie 

nevztahují. 

 

e) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 

menšiny, a dopady na životní prostředí 

 

Návrh předmětné vyhlášky nepředpokládá negativní hospodářský a finanční dopad na 

podnikatelské prostředí. Nepředpokládají se ani jiné negativní dopady, tj. na státní rozpočet 

ani na ostatní veřejné rozpočty. Návrh též nemá negativní sociální dopady a negativní dopady 

na životní prostředí se nepředpokládají. 

 

f) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na zákaz diskriminace ve smyslu zákona č. 198/2009 

Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně 

některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a nikterak se 

nedotýká otázek rovnosti mužů a žen, resp. je z hlediska rovnosti mužů a žen indiferentní. 

 

g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

 

Navrhovaná právní úprava není spojena s dopady na oblast ochrany soukromí a osobních 

údajů. 

 

h) Zhodnocení korupčních rizik 

 

Navrhovaná právní úprava plně respektuje zavedené standardy veřejné správy v ČR a 

nepřináší nová korupční rizika. 

 

i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Navrhovaný právní předpis nemá žádný vztah k bezpečnosti a obraně státu a nemá na ně tedy 
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žádné dopady.  

 

 

 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K § 1 

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

specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související s balzamací 

a konzervací, zejména povinnost dodržet prezenční formu této specializované odborné 

přípravy (nelze použít formu distanční ani kombinovanou), rozsah prezenční formy přípravy 

(minimálně 180 hod. teoretické přípravy) a obsah prezenční formy přípravy (provozní část, 

anatomická část, hygienická část, psychologická část, ekonomická část, právní část 

a praktická část). Během praktické části musí kandidát provést úspěšnou konzervaci 

i balzamaci nejméně dvaceti lidských pozůstatků. 

 

Oproti § 2 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 379/2001 Sb., kterou se stanoví obsah 

a rozsah specializované odborné přípravy k provozování pohřební služby, provádění 

balzamace a konzervace a provozování krematoria, je navržené ustanovení § 1 rozšířeno 

zejména v písm. g) o praktickou, časově neomezenou část, která může teoreticky trvat i déle 

než dosud platná minimální délka provozní části teoretické výuky, která činí 260 výukových 

hodin (jde o část provozní zaměřenou na postupy při balzamaci a konzervaci, na bezpečnost a 

zdraví při práci a na otázky technického a provozního vybavení). Cvičná konzervace lidských 

pozůstatků může trvat u nezkušeného uchazeče 8 hodin, balzamace 12 i více hodin 

v návaznosti na stav lidských pozůstatků po pitvě. Celkem má uchazeč tedy zvládnout 

minimálně 180 hodin teoretické výuky a cca 200 hodin praktické výuky. 

 

K § 2 

V § 3 odst. 2 vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci 

vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho 

ukončení, se hovoří o vydání osvědčení o rekvalifikaci a v jejím § 5 jsou pak uvedeny jeho 

obecné náležitosti. Doklad o úspěšném absolvování specializované odborné přípravy ve 

smyslu § 10 odst. 3 zákona je dokladem speciálním oproti výše uvedeným osvědčením o 

rekvalifikaci dle vyhlášky č. 176/2009 Sb., na kterou je v zákoně odkazováno. 

 

K § 3 
 

Navrhuje se zrušit dosud platnou vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj č. 379/2001 Sb., 

kterou se stanoví obsah a rozsah specializované odborné přípravy k provozování pohřební 

služby, provádění balzamace a konzervace a provozování krematoria. Tato vyhláška již 

neodpovídá novému zmocnění stanovenému v ustanovení § 10 odst. 3 zákona. 
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K § 4 

Účinnost vyhlášky je stanovena v návaznosti na předpokládanou účinnost novely zákona. 
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