
 
 

STANOVISKO VLÁDY 
 

k návrhu poslanců Jiřího Miholy, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, Ondřeje 
Benešíka, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, kterým se mění  
zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů  
(sněmovní tisk č. 793) 

 

 
 

Vláda na své schůzi dne 23. května 2016 projednala a posoudila návrh zákona, kterým 

se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a zaujala k tomuto návrhu neutrální stanovisko s tím, že upozorňuje na 

některé níže uvedené skutečnosti, které je vhodné v rámci dalšího legislativního procesu 

zohlednit. 
 

1. Vláda oceňuje snahu předkladatelů řešit aktuální a citlivý problém možnosti pohřbívání 

mrtvě narozeného dítěte nebo plodu po potratu. S předloženým návrhem zákona však 

nemůže vyslovit souhlas, neboť tento návrh obsahuje některé níže uvedené věcné i 

legislativně technické nepřesnosti. 

 

2. Nedostatkem předloženého návrhu je zejména absence souběžného návrhu novely 

zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, který v ustanovení § 91 zahrnuje plod 

po potratu mezi anatomicko-patologický odpad. V důsledku přijetí předloženého návrhu 

zákona by došlo k rozporu v právním řádu, kdy na jedné straně by bylo možné pohřbení 

plodu po potratu, na druhé straně by bylo nařízeno spálit jej po potratu ve spalovně. 

 

3. Navrhovaná právní úprava je rovněž v některých případech nepřesná, neúplná nebo 

rozporná, a to například v těchto oblastech: 

-  Předložený návrh v navrhovaném znění ustanovení § 2 písm. a) zákona o 

pohřebnictví fakticky uvádí definici živě narozeného dítěte. Vláda v této souvislosti 

upozorňuje, že definice živě narozeného dítěte je v právním řádu již zavedena 

v příloze vyhlášky č. 297/2012 Sb., o Listu o prohlídce zemřelého, provádějící zákon 

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a přijetí navrhované úpravy by tak 

znamenalo terminologickou nejednotnost a rozpornost právní úpravy. 
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- Mezi jiné lidské pozůstatky podle navrhovaného znění § 2 písm. b) zákona je 

zahrnuto i tělo dítěte, u něhož známka života nebyla určena, tedy tělo mrtvě 

narozeného dítěte. Z této úpravy tak ve spojení s nově do zákona doplňovaným 

ustanovením § 5 odst. 6 vyplývá, že nesjedná-li ve stanovené lhůtě fyzická nebo 

právnická osoba pohřbení těla mrtvě narozeného dítěte, bude s tímto tělem 

nakládáno jako s biologickým odpadem, tedy spáleno ve spalovně. Takovýto postup 

je však v rozporu s principem zakotveným v § 493 občanského zákoníku, podle nějž 

s lidským tělem (i mrtvým) ani s jeho částí nelze nakládat jako s věcí, ale i s obsahem 

samotné důvodové zprávy k předloženému návrhu zákona. Přitom pro pohřbívání 

mrtvě narozených dětí jsou ve stávající právní úpravě vymezeny podmínky (postupy) 

stejné jako pro živě narozené děti, které následně zemřou.  

- Do vymezení pojmu „úprava lidských ostatků“ podle navrhovaného § 2 písm. i) jsou 

doplňovány i „jiné lidské pozůstatky“. Úpravou jiných lidských pozůstatků by tak bylo 

zejména jejich umývání, holení, stříhání, kosmetické úpravy, oblečení do šatů nebo 

rubáše, což je ve vztahu k plodu po potratu a zejména k biologickým zbytkům po 

potratu nepravděpodobné. 

- V souvislosti s navrhovaným doplněním § 4 o nový odstavec 5 a § 5 o nový odstavec 

6 není zřejmá vazba lhůty 1 týdne podle § 5 odst. 6 na lhůtu podle § 4 odst. 4, resp. 

podle § 5 odst. 1, neboť není stanoveno v jaké lhůtě „sjednávající osoba“ úmysl 

pohřbít jiné lidské pozůstatky poskytovateli zdravotních služeb oznámí. Není tedy 

zřejmé, zda by byl poskytovatel zdravotních služeb povinen tyto pozůstatky uchovat 

ve lhůtě 48 hodin podle § 4 odst. 4, nebo 96 hodin podle § 5 odst. 1, nebo 1 týden. 

- Z předloženého materiálu není zřejmé, zda je u vydání k pohřbení uvažováno 

i s plody po umělém přerušení těhotenství. 

 

4. Vláda současně upozorňuje, že v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 

2016 připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj návrh novely zákona o pohřebnictví 

a novel dalších souvisejících zákonů. Tyto navrhované změny právní úpravy 

pohřebnictví mají komplexně upravit problematiku, která je dílčím způsobem upravována 

v předloženém poslaneckém návrhu zákona. Vláda proto upřednostňuje řešení 

problematiky pohřbívání mrtvě narozeného dítěte nebo plodu po potratu jako součásti 

koncepčnější právní úpravy přijaté po širším odborném posouzení všech aspektů této 

problematiky, tedy cestou vládního návrhu zákona. V tomto směru již ke shora 

uvedenému návrhu Ministerstva pro místní rozvoj proběhlo meziresortní připomínkové 

řízení a návrh by měl být vládě předložen do srpna 2016. 
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