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IV 

TABULKA VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK 

 

Návrh vyhlášky o stanovení postupu obce při zajištění slušného způsobu pohřbení 

 

V souladu s Legislativními pravidly vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně pro místní rozvoj. 

Připomínkové řízení bylo zahájeno dne 26. 6. 2017 a ukončeno bylo dne 19. 7. 2017. Vyhodnocení připomínkového řízení je uvedeno 

v následující tabulce: 

 

 

Připomínko

vé místo 

K § / bodu Připomínky Vypořádání 

Státní úřad 

pro jadernou 

bezpečnost 

(SÚJB) 

§ 4 Doporučujeme provést revizi návrhu z hlediska souladu 

s Legislativními pravidly vlády v oblasti tvorby výčtů. 

 

Odůvodnění: 

Materiál ve svém § 4 nerespektuje ve výčtech čl. 42 

Legislativních pravidel vlády. V případě výčtu v odstavci 1 

směšuje techniku kumulativních a alternativních výčtů (zejména 

v pododstavci označeném písmenem o), u nějž navíc následuje 

několik bodů se spojkou „nebo“ za sebou), v případě ostatních 

odstavců tohoto ustanovení pak pomíjí jejich zjevně kumulativní 

povahu. 

Akceptováno jinak 

 

Ustanovení § 4 nově zní: 

„§ 4  

 

(1) V případě zajištění slušného pohřbení 

do hrobu nebo hrobky na veřejném pohřebišti 

obec postupuje tak, aby s tím související 

náklady byly tvořeny nejméně těmito 

položkami: 

a) hrobnické práce, 

b) nájem hrobového místa na dobu tlecí a 

c) opatření hrobového místa včetně hrobové 

desky. 

 

(2) V případě zajištění slušného pohřbení v 

krematoriu obec postupuje tak, aby s tím 

související náklady byly tvořeny nejméně 

těmito položkami: 

a) kremace, 

b) nájem hrobového místa na dobu deseti let, 
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c) opatření hrobového místa včetně hrobové 

desky, 

d) urna, 

e) uložení popela do pevně uzavíratelné urny 

s označením, 

f) převoz urny s lidskými ostatky na veřejné 

pohřebiště a 

g) uložení urny s lidskými ostatky do úložiště 

jednotlivých uren na veřejném pohřebišti, 

uložení urny s lidskými ostatky do hrobu nebo 

hrobky na veřejném pohřebišti, rozptyl 

zpopelněných lidských ostatků na veřejném 

pohřebišti, nebo vsyp zpopelněných lidských 

ostatků na veřejném pohřebišti. 

(3) Obec při zajištění slušného pohřbení 

podle odstavce 1 nebo 2 postupuje tak, aby 

s tím související náklady byly dále tvořeny 

nejméně těmito položkami:  

a) odměna pro provozovatele pohřební 

služby, 

b) použití chladicího zařízení, 

c) použití mrazicího zařízení, 

d) konečná rakev, 

e) vložka do konečné rakve, 

f) vystýlka do konečné rakve, 

g) transportní vak, 

h) úprava těla zemřelého  

1. svlečení, 

2. umývání, 

3. holení, 

4. stříhání, 

5. kosmetické úpravy, 

i) rubáš, 

j) návleky na chodidla, 
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k) oblečení do šatů nebo rubáše, 

l) uložení těla zemřelého do rakve, 

m) manipulace s rakví, jinou obdobnou 

schránkou nebo transportním nosítkem a  

n) přeprava těla zemřelého, kromě přepravy 

na pitvu a z pitvy, do místa pohřbení.“ 

 

§ 4 odst. 1 Doporučujeme provést revizi návrhu z hlediska souladu 

s Legislativními pravidly vlády v oblasti odkazů na technickou 

normu. 

 

Odůvodnění: 

Materiál ve svém § 4 odst. 1 písm. c) nerespektuje čl. 45a 

Legislativních pravidel vlády. Zřejmě se má jednat o výlučný 

odkaz na technickou normu, ovšem pak je nutné, aby byla taková 

norma v právním předpisu jednoznačně identifikována 

„uvedením označení, data vydání a úplného názvu technické 

normy“, což návrh nečiní. 

Akceptováno jinak 

 

Nově v § 4 odst. 3 písm. d) zní: 

„d) konečná rakev,“ 

 

Odůvodnění změny: 

V § 4 odst. 1 písm. c) jsou slova „dle ČSN 

Rakve 49 3160“ vypuštěna pro nadbytečnost, 

neboť v § 2 písm. k) zákon č. 256/2001 Sb., 

o  pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o pohřebnictví“), jsou stanoveny požadavky na 

konečnou rakev. 

§ 4 odst. 3 

písm. b) 

V § 4 odst. 3 písm. b) navrhujeme nahradit slovo „najetých“ 

slovem „uražených“ a doporučujeme uvážit, zda nemá být spíše 

odkazováno (popř. rovněž odkazováno) na § 4 odst. 1 písm. m) 

vyhlášky. 

 

Odůvodnění: 

Vyhláška implicite předpokládá, že vzdálenost byla překonána 

jízdou, přičemž v praxi nelze vyloučit případy, kdy bude 

manipulace prováděna jinými formami přesunu (pouhým 

přenášením, letecky apod.). Zejména se však nabízí úvaha, zda 

by údaj o kilometrech nedával smysl spíše u „přepravy těla 

zemřelého“, tj. u položky podle § 4 odst. 1 písm. m) vyhlášky, 

která se zřejmě bude odehrávat na delší vzdálenosti. 

 

Neakceptováno 

 

Ustanovení § 4 je přepracováno. Původní 

ustanovení § 4 odst. 3 je po přijetí zásadní 

připomínky Ministerstva spravedlnosti bez 

náhrady vypuštěno. 
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V případě dalších doplňujících dotazů prosím kontaktujte Mgr. 

Štěpána Kochánka, 

 stepan.kochanek@sujb.cz, +420 221 624 250. 

Úřad vlády 

ČR 

místopředsed

a vlády pro 

vědu, 

výzkum 

a inovace 

Obecně V celém materiálu není zmiňována otázka nájmu hrobového 

místa a s tím souvisejících smluv o nájmu hrobového místa, 

poplatku za tento nájem a prodlužování doby nájmu hrobového 

místa. Předpokládáme, že tato položka bude řešena v rámci § 4 

návrhu vyhlášky. V opačném případě dáváme na zvážení tuto 

položku do textu vyhlášky explicitně doplnit (včetně krátké 

pasáže v odůvodnění). 

 

Pověřenou osobou pro vypořádání připomínky je JUDr. Ota 

Srba, e-mail: srba.ota@vlada.cz, tel.: 224 003 817. 

Akceptováno částečně 

 

Otázka nájmu hrobového místa je explicitně 

uvedena v § 4 odst. 1 písm. n) bodu 1. S tím 

související smlouva o nájmu hrobového místa, 

poplatek za tento nájem a prodlužování doby 

nájmu hrobového místa jsou řešeny přímo v § 

25 zákoně o pohřebnictví. 

 

U zpopelněných lidských ostatků není 

ze zákona o pohřebnictví stanovena doba tlecí, 

proto je do § 4 odst. 1 doplněn nájem 

hrobového místa na dobu deseti let. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

§ 4 odst. 2 až 4 Podle zmocňovacího ustanovení obsaženého v § 5 odst. 4 zákona 

o pohřebnictví, ve znění zákona č. 193/2017 Sb., „[p]rováděcí 

právní předpis stanoví postup obce při zajišťování slušného 

způsobu pohřbení“. Podle § 2 písm. e) téhož zákona se 

pohřbením rozumí „uložení lidských pozůstatků do hrobu nebo 

hrobky na pohřebišti nebo jejich zpopelnění v krematoriu“.  

S ohledem na právě uvedenou legální definici by měl být 

prováděcím právním předpisem upraven toliko postup při 

samotném pohřbení, popř. kroky, jejichž účelem je zajištění 

slušného pohřbení zemřelého (úprava těla zemřelého, etc.). 

Oproti tomuto výkladu však návrh vyhlášky taktéž normuje 

náležitosti, jež musí obec splnit, aby mohla přihlásit svoji 

pohledávku z titulu účelně vynaložených nákladů na slušné 

pohřbení podle místních zvyklostí do pasiv pozůstalosti. Máme 

za to, že takovýto postup odporuje rozsahu zákonného zmocnění 

k vydání vyhlášky tak, jak je toto definováno v § 5 odst. 4 ve 

spojení s § 31 zákona o pohřebnictví, jelikož je krom vlastního 

postupu při zajištění slušného způsobu pohřbení normován taktéž 

Akceptováno jinak 

 

Ustanovení § 4 je přepracováno, nové znění § 4 

je uvedeno ve vypořádání připomínky SÚJB k 

§ 4. 

 

Text původních odstavců 2 až 5 byl bez 

náhrady vypuštěn (původní odstavec 5 byl 

vypuštěn také, neboť odkazoval na vypuštěný 

odstavec 2.) 
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následný postup obce při uplatnění pohledávky. 

Námi předestřené argumentaci zároveň přisvědčuje systematika 

§ 5 zákona. Zmocňovací ustanovení je obsaženo v odstavci 4, tj. 

navazuje na ustanovení vztahující se k institutu zajištění slušného 

pohřbení, zatímco proces přihlašování pohledávky do pasiv 

pozůstalosti je upraven teprve následně v odstavci 5, tj. 

ustanovení, jež již není pokryto uvedeným zmocňovacím 

ustanovením. 

 

S ohledem na gramatický a systematický výklad zmocňovacího 

ustanovení § 5 odst. 4 zákona požadujeme bez náhrady vypustit 

odstavce 2 až 4 § 4 s ohledem na překročení zmocňovacího 

ustanovení. 

 

Projednáním připomínky je pověřen Jan Broz, tel. 221 997 507, 

email jbroz@msp.justice.cz. 

Ministerstvo 

zemědělství 

Obecně Doporučujeme legislativní zkratku „(dále jen „zákon“)“ uvést až 

za úplnou citaci zákona.  

 

Odůvodnění: 

Podle ustanovení čl. 67 Legislativních pravidel vlády se 

legislativní zkratky „(dále jen „zákon“)“ připojí k úplné citaci 

zákona. 

Akceptováno 

 

Karlovarský 

kraj 

 

§ 2 odst. 1 

 

Z ustanovení § 2 odst. 1 není zřejmé jak se obec, která nemá 

matriční úřad, ale je povinna vypravit pohřeb, protože došlo 

k úmrtí na jejím území, dozví jméno lékaře, od kterého si má 

stejnopis listu o prohlídce zemřelého vyžádat (nebo od kterého 

lékařského zařízení).  

 

Doporučujeme: Zapracovat do textu ustanovení § 2 odst. 1 

možnost obce vyžádat si stejnopis listu o prohlídce zemřelého od 

příslušného matričního úřadu, který tento list již obdržel. 

Zjišťování jména lékaře a následná žádost o dodání stejnopisu 

listu prodlužuje lhůtu k pohřbení a s ní i náklady na pohřeb. 

Akceptováno jinak 

 

Ustanovení § 2 odst. 1 po přijetí zásadní 

připomínky Ministerstva zdravotnictví znít 

takto: 

 

„(1) Obec po přijetí informace podle § 5 odst. 6 

zákona si vyžádá od poskytovatele zdravotních 

služeb nebo pohřební služby, kde je tělo 

zemřelého uloženo, část B2 Listu o prohlídce 

zemřelého (dále jen „část B2 Listu“) a ověří 
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svou místní příslušnost k zajištění slušného 

pohřbení.“ 

§ 2 odst. 1 

 

Text: „podle § 5 odst. 6“ doporučujeme vypustit a nahradit 

textem: „podle § 5 odst. 2.“ 

 

Odůvodnění:  

Ustanovení tohoto odstavce se odvolává na ustanovení § 5 odst. 

6 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých 

zákonů, který obsahuje pouze odstavců 5 a povinnost informovat 

příslušnou obec je uvedena v ustanovení § 5 odst. 2 zákona 

č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů. 

Neakceptováno 

 

Karlovarský kraj nevycházel ze zákona 

o pohřebnictví ve znění novely provedené 

zákonem č. 193/2017 Sb. 

 

§ 4 odst. 1 

písm. m) 

 

Doporučujeme vypustit text: „(kromě přepravy na pitvu a z pitvy 

do místa pohřbení).“ 

 

Odůvodnění:  

Obec musí kromě nákladů přepravy těla zemřelého hradit 

i náklady na převoz na nařízenou soudní  pitvu, proč tedy tento 

náklad není uznatelným?  

Neakceptováno 

 

Náklady na přepravu na pitvu a z pitvy 

do místa pohřbení nejsou v souladu s § 5 odst. 

9 zákona o pohřebnictví a § 39 zákona 

č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění 

a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů („je-li místo pohřbu stejně vzdálené 

nebo bližší než místo, kde osoba zemřela“) 

hrazeny vypravitelem pohřbu. Náklady na 

převoz na soudní nebo anatomickou pitvu hradí 

ten, kdo ji přikázal. 

§ 4 odst. 3 

písm. b) 

 

Doporučujeme text: „podle odstavce 1 písm. l)“ vypustit a 

nahradit textem: „podle odstavce 1 písm. m).“ 

 

Odůvodnění: 

Ustanovení § 4 odst. 3 písm. b) odkazuje na odst. 1 písm. l) počet 

najetých kilometrů, i přesto, že tento paragraf nehovoří o 

najetých kilometrech, ale hovoří o manipulaci s rakví, jinou 

obdobnou schránkou nebo transportním nosítkem.   

Neakceptováno 

 

Text obsažený v původním § 4 odst. 3 byl po 

přijetí zásadní připomínky Ministerstva 

spravedlnosti bez náhrady vypuštěn. 

Nové znění § 4 je uvedeno ve vypořádání 

připomínky SÚJB k § 4. 

 

§ 4 odst. 4 

písm. c) 

Doporučujeme ustanovení § 4 odst. 4 písm. c) vypustit, případně 

část textu: „doklad o zahájení řízení o pozůstalosti soudem jiného 
Neakceptováno 
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 státu“ nahradit textem: „doklad prokazující komunikaci obce 

s daným státem ve věci úmrtí daného občana.“ 

Odůvodnění: 

Dle tohoto ustanovení má být k seznamu podle odst. 2 přiložen 

u zemřelého státního příslušníka cizího státu doklad o zahájení 

řízení o pozůstalosti soudem jiného státu. Dle ustanovení § 5 

odst. 2 zákona o pohřebnictví může obec cizího státního 

příslušníka pohřbít až po obdržení souhlasu příslušného státu a je 

tedy nutné čekat na souhlas příslušného velvyslanectví. Pokud 

tento souhlas obec neobdrží do 1 měsíce, může zajistit pohřbení 

(což samozřejmě přináší i nárůst nákladů na vypravení pohřbu). 

V praxi však většinou daná velvyslanectví v této věci s obcí 

vůbec nekomunikují a nezbývá než čekat na uplynutí dané lhůty. 

V této souvislosti se obce domnívají, že si nedovedou představit, 

že bude obec úspěšná při získávání dokladu o zahájení řízení o 

pozůstalosti soudem jiného státu. Písmeno c) proto navrhujeme 

vypustit, případně nepožadovat předložení dokladu o zahájení 

řízení o pozůstalosti, ale pouze doklad o komunikaci s cizím 

státem ve věci úmrtí jeho občana. 

 

Osoba oprávněná k vypořádání zásadních připomínek: 

Mgr. Johana Vydrová, vedoucí oddělení právního, odboru 

legislativního a právního a krajského živnostenského úřadu 

e-mail: johana.vydrova@kr-karlovarsky.cz, telefon: 354 222 661 

Text obsažený v původním § 4 odst. 4 byl po 

přijetí zásadní připomínky Ministerstva 

spravedlnosti bez náhrady vypuštěn. 

Nové znění § 4 je uvedeno ve vypořádání 

připomínky SÚJB k § 4. 

 

Hlavní město 

Praha  

 

Obecně Doplnit postup v případě, kdy se po zajištění slušného pohřbení 

obcí o zpopelněné lidské ostatky přihlásí pozůstalí, resp. doplnit 

do smlouvy mezi obcí a pohřební službou, že zpopelněné lidské 

ostatky se uloží do společného hrobu na veřejném pohřebišti 

nebo se provede jejich rozptyl či vsyp na veřejném pohřebišti 

(aby se zabránilo zneužití pohřbení zajištěných obcí, neboť v 

současnosti často pozůstalí využijí tuto možnost, což je výrazně 

levnější než obvyklá cena pohřbu bez obřadu [rozdíl přibližně 10 

000 Kč], a po vykonání všech náležitostí se přihlásí o urnu 

s lidskými ostatky, zaplatí cenu pohřbu a ušetří tím zmíněný 

Neakceptováno 

 

Navrhované doplnění ustanovení do smlouvy 

mezi obcí a pohřební službou, že zpopelněné 

lidské ostatky se uloží do společného hrobu 

na veřejném pohřebišti nebo se provede jejich 

rozptyl či vsyp na veřejném pohřebišti, by bylo 

duplicitní k ustanovení § 5 odst. 2 zákona 

o pohřebnictví. 
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rozdíl v ceně);  

 úvodní věta V souladu s čl. 44 odst. 3 a čl. 65 odst. 1 Legislativních pravidel 

vlády slova „ve znění zákona č. 479/2001 Sb., zákona č. 

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

zákona č. 67/2006 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 

277/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 202/2015 Sb. a 

zákona č. …/2017,“ vypustit (neboť § 31 zákona č. 256/2001 Sb. 

nebyl dosud novelizován), 

Akceptováno jinak 

 

Odůvodnění: 

Ustanovení § 31 zákona bylo novelizováno, 

a to zákonem č. 193/2017 Sb. 

 § 2 odst. 1 

 

V souladu s čl. 45 odst. 5 Legislativních pravidel vlády za slova 

„(dále jen „List“)“ vložit slova „podle jiného právního předpisu“, 

u poznámky pod čarou č. 1, v souladu s čl. 64 odst. 2 

Legislativních pravidel vlády, slova „ve znění vyhlášky 

č. 364/2015 Sb.“ nahradit slovy „ve znění pozdějších předpisů“ 

Akceptováno jinak 

 

Odůvodnění: 

Bylo vyhověno zásadní připomínce 

Ministerstva zdravotnictví. 

Znění § 2 odst. 1 je uvedeno ve vypořádání 

připomínky Karlovarského kraje k § 2 odst. 1. 

 § 3 odst. 2 Slovo „pohřebení“ nahradit slovem „pohřbení“, Akceptováno 

 

 § 4 

 

v odstavci 1 písm. o) bodech 4 až 6, v souladu s čl. 42 odst. 1 

Legislativních pravidel vlády, vypustit slovo „nebo“ a na konci 

bodu 7 čárku nahradit slovem „nebo“; 

 

 

 

v odstavci 3 písm. b) slova „podle odstavce 1 písm. l)“ nahradit 

slovy „podle odstavce 1 písm. m)“, neboť odstavec 1 písm. l) se 

týká manipulace s rakví, jinou obdobnou schránkou nebo 

transportním nosítkem a odstavec 1 písm. m) se týká přepravy 

těla zemřelého; 

 

v odstavci 4 na konci písmene b), v souladu s čl. 26 odst. 6 

Legislativních pravidel vlády, čárku nahradit středníkem;  

Akceptováno jinak. 

 

Odůvodnění: 

Nové znění § 4 je uvedeno ve vypořádání 

připomínky SÚJB k § 4. 

 

Neakceptováno 

 

Původní text obsažený v § 4 odst. 3 a 4 byl po 

přijetí zásadní připomínky Ministerstva 

spravedlnosti bez náhrady vypuštěn. 

 

 

 

 nad rámec 

návrhu 

sjednotit položky za služby v Cenovém věstníku Ministerstva 

financí (věcně usměrňované ceny) s navrhovanými položkami, 

Neakceptováno 
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 resp. náklady slušného pohřbení. Cenový věstník Ministerstva financí byl 

stanoven za jiným účelem (věcně usměrňované 

ceny) než návrh vyhlášky (zajištění slušného 

způsobu pohřbení). 

Ministerstvo 

kultury 

K předkládací 

zprávě 

K návrhu 

vyhlášky  

K odůvodnění 

– obecná část  

 

Upozorňujeme, že novela zákona o pohřebnictví jako senátní tisk 

č. 122 byla již 10. července 2017 vyhlášena ve Sbírce zákonů 

v částce 71 jako zákon č. 193/2017 Sb. Doporučujeme proto 

opravit v tomto smyslu text v předkládací zprávě, v návrhu 

zákona a v obecné části odůvodnění. 

 

Akceptováno 

 

V předkládací zprávě, v návrhu zákona 

a v obecné části odůvodnění bude opraven fakt, 

který nastal 10. července během mezirezortního 

připomínkového řízení, totiž, že novela zákona 

o pohřebnictví byla 10. července 2017 

vyhlášena ve Sbírce zákonů v částce 71 jako 

zákon č. 193/2017 Sb. 

Ministerstvo 

financí 

K odůvodnění, 

zvláštní části, 

K § 3 

V poslední větě doporučujeme slovo "cenu" nahradit slovem 

"náklady". Text vyhlášky pracuje pouze s termínem "náklady". V 

této souvislosti uvádíme, že v současné době jsou služby spojené 

s pohřbením, které zajišťuje obec podle zákona o pohřebnictví, 

zahrnuty do seznamu zboží s regulovanými cenami. Obce tedy 

požívají ochrany v podobě cenové regulace, aby nebyly 

zatěžovány nepřiměřeně vysokými částkami od provozovatelů 

příslušných služeb. Doporučujeme tento fakt v odůvodnění 

zmínit a uvést názor předkladatele na další pokračování cenové 

regulace. Podle našeho názoru § 5 odst. 4 zákona, k jehož 

provedení je nová vyhláška určena, není natolik konkrétní, aby 

ve svém důsledku představoval výluku z úpravy § 1 odst. 4 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

a nadále se bude jednat ze strany provozovatelů pohřebních 

služeb o uplatnění cen za tyto služby. 16 

Akceptováno 

 

 

K odůvodnění, 

zvláštní části, 

K § 4  

(str. 6,  

Jestliže se v první větě předposledního odstavce na str. 6 uvádí, 

že „Je-li stát dědicem zůstavitele, refunduje Ministerstvo financí 

obcím jako vypravitelům pohřbu (stejně jako Ministerstvo pro 

Akceptováno 
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předposlední 

odstavec) 

 

místní rozvoj) … pouze náklady účelně vynaložené … v souladu 

s ustanovením § 1701 odst. 2 občanského zákoníku.“, pak to 

vzbuzuje mylný dojem, že v každém případě nabytí dědictví 

státem poskytuje Ministerstvo financí obcím, které se postaraly o 

pohřbení zůstavitele, náhradu nákladů, které na pohřbení 

vynaložily. Zřejmě se však míní případy, kdy v řízení o dědictví 

jedná za stát Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

(dále jen „Úřad“) z důvodu odúmrti (§ 1634 občanského 

zákoníku) nebo z důvodu povolání státu za závětního dědice, kdy 

však v závěti není určena obmyšlená, příslušná organizační 

složka státu (v těchto případech se jedná o příslušnost Úřadu k 

hospodaření s nabytým majetkem státu podle § 11 odst. 2 zákona 

č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů), popř. 

případy, kdy Úřad jedná za stát jako závětního dědice v řízení o 

dědictví jako v závěti obmyšlená, příslušná organizační složka 

státu (kdy se jedná o příslušnost Úřadu podle § 9 odst. 1 zákona 

č. 219/2000 Sb.). Příjmy a výdaje Úřadu jsou obsaženy v 

rozpočtu kapitoly Ministerstva financí (viz § 18 odst. 1 zák. č. 

201/2002 Sb.) a Úřad - nikoliv Ministerstvo financí – v 

uvedených případech hradí obcím, které uplatnily v řízení o 

dědictví své nároky na náhradu nákladů pohřbu, náklady v 

rozsahu stanoveném § 1701 odst. 2 občanského zákoníku, tzn. 

jen náklady pohřbení a opatření zůstavitelova hrobového místa. 

Vyrozumíváme, že k obdobnému rozsahu náhrady nákladů se 

podle návrhu zavazuje i Ministerstvo pro místní rozvoj vůči 

obcím, které zajistily pohřbení zůstavitele slušným způsobem, 

tedy nebude jim nahrazovat výdaje za pořízení kamenných 

náhrobků, desek, křížů apod. nadstandardních hrobových 
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zařízení. Požadujeme proto text odůvodnění ve výše uvedeném 

smyslu upřesnit. 62 

§ 2 odst. 1 

 

Z textu návrhu vyhlášky ani z důvodové zprávy není jasné, na 

základě čeho si obec ověří místní příslušnost k zajištění slušného 

pohřbení. Doporučujeme doplnit do odůvodnění. 

Akceptováno 

 

 

§ 4 odst. 2 

 

V první větě doporučujeme za slovo "seznam" doplnit slovo 

"položek" 

Neakceptováno 

 

Původní text obsažený v § 4 odst. 2 byl po 

přijetí zásadní připomínky Ministerstva 

spravedlnosti vypuštěn. 

Nové znění § 4 je uvedeno ve vypořádání 

připomínky SÚJB k § 4. 

§ 4 odst. 3 

písm. b) 

V první větě doporučujeme za slovo "seznam" doplnit slovo 

"položek" 

Neakceptováno 

 

Původní text obsažený v § 4 odst. 3 byl po 

přijetí zásadní připomínky Ministerstva 

spravedlnosti vypuštěn. 

Nové znění § 4 je uvedeno ve vypořádání 

připomínky SÚJB k § 4. 

§ 4 odst. 4 

písm. a) 

Za slovo "smlouva" doporučujeme doplnit slovo "obce". Neakceptováno 

 

Původní text obsažený v § 4 odst. 4 byl po 

přijetí zásadní připomínky Ministerstva 

spravedlnosti vypuštěn. 

Nové znění § 4 je uvedeno ve vypořádání 

připomínky SÚJB k § 4. 

§ 4 odst. 5 

písm. c) 

Za slovo "jméno" doporučujeme doplnit text ", popřípadě jména, 

příjmení". 

Neakceptováno 

 

Ustanovení § 4 odst. 5 bylo po přijetí zásadní 

připomínky Ministerstva spravedlnosti 

vypuštěno. 

Úřad pro 

zastupování 

úvodní věta Za textem v úvodní větě vyhlášky „k provedení § 5 odst. 4“ by 

mělo být uvedeno slovo „zákona“. 

Akceptováno 
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státu ve 

věcech 

majetkových 

 

§ 3 odst. 1 Navrhujeme doplnit ustanovení § 3 odst. 1 navrhované vyhlášky 

takto:  

Obec zajistí „na své náklady“ slušné pohřbení těla zemřelého bez 

zbytečných průtahů.  

Toto doplnění navrhujeme s ohledem na skutečnost, že pokud by 

obec nezajistila slušné pohřbení těla zemřelého na své náklady, 

nemohla by poté požadovat náhradu nákladů u Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR. Dle našeho názoru se toto doplnění jeví jako 

vhodné i přesto, že již vyplývá ze samotného zákona č. 256/2001 

Sb. (§ 5 odst. 5). 

Neakceptováno 

 

Navrhovaná úprava by byla duplicitní vůči 

§  5 odst. 5 zákona o pohřebnictví. 

§ 4 odst. 1 

písm. m) 

Navrhujeme doplnit k ustanovení § 4 odst. 1 písm. m) bod 2 a 

písm. n) bod 8 návrhu: 

„opatření hrobového místa včetně hrobové desky“ 

V obou případech se jedná o položky „opatření hrobového 

místa“, přičemž ve výčtu jsou uvedeny na posledních místech, 

což znamená, že se jedná o nejméně používaný způsob uložení 

lidských pozůstatků, respektive zpopelněných lidských 

pozůstatků. Hrobové místo je definováno jako místo na 

pohřebišti určené pro zřízení hrobu nebo hrobky nebo vyhrazené 

místo v úložišti jednotlivých uren. 

Pokud výraz „opatřit“ neznamená označení, ohrazení nebo 

zvýraznění hrobového místa, lze mít za to, že jde o prosté uložení 

rakve nebo urny do neoznačeného kusu země na veřejném 

pohřebišti. V tomto případu by mezi uznávané položky nákladů 

slušného pohřbení mělo být zařazeno pořízení jednoduché 

trvanlivé desky nebo stély označující hrob, i když nebyly lidské 

pozůstatky identifikovány. Z hlediska zákona lze odkázat na text 

ustanovení § 114 odst. 2 zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník - 

„slušný způsob podle místních zvyklostí“. Identifikace hrobu a 

Akceptováno 
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pohřbeného nepochybně je místní zvyklostí- jsou tak opatřeny 

všechny hroby na českých hřbitovech. 

K odůvodnění Zásadní připomínka: 

„Je-li stát dědicem zůstavitele, refunduje Ministerstvo financí 

obcím jako vypravitelům pohřbu (stejně jako Ministerstvo pro 

místní rozvoj) nikoli veškeré náklady zůstavitelova pohřbení, ale 

pouze náklady účelně vynaložené…“ doporučujeme nahradit 

následovně: 

„Nabyde-li stát majetek jako odúmrť, k úhradě účelně 

vynaložených nákladů zůstavitelova pohřbení dochází v rámci 

dědického řízení…“ 

Nabyde-li stát majetek jako odúmrť, k úhradě pohledávky 

dochází v rámci dědického řízení (§ 5 odst. 5 zákona č. 256/2001 

Sb.); k refundaci nedochází. Za stát v rámci dědického řízení 

právně jedná Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

nikoli Ministerstvo financí. V případě majetku zůstavitele patřící 

do likvidační podstaty, který se nepodařilo zpeněžit, připadá 

takový majetek státu (ÚZSVM) - § 237 zákona č. 292/2013 Sb. 

V tomto případě ovšem pohledávka ve smyslu § 5 odst. 5 zákona 

č. 256/2001 Sb. ve své neuspokojené části zaniká - § 277 zákona 

č. 292/2013 Sb. 

Závěr 

1) Za textem v úvodní větě vyhlášky „k provedení § 5 odst. 

4“ by mělo být uvedeno slovo „zákona“. 

2) Navrhujeme doplnit ustanovení § 3 odst. 1 navrhované 

vyhlášky takto:  

Obec zajistí „na své náklady“ slušné pohřbení těla zemřelého bez 

zbytečných průtahů.  

3) Navrhujeme doplnit k ustanovení § 4 odst. 1 písm. m) 

Akceptováno jinak 

 

Odůvodnění zvláštní části k § 4 zní: 

 

„Nabyde-li stát majetek jako odúmrť nebo z 

důvodu povolání státu za závětního dědice, kdy 

však v závěti není určena obmyšlená, příslušná 

organizační složka státu (v těchto případech se 

jedná o příslušnost Úřadu ro zastupování státu 

ve věcech majetkových k hospodaření s 

nabytým majetkem státu podle § 11 odst. 2 

zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 

republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, ve znění pozdějších předpisů) nebo z 

důvodu povolání státu za závětního dědice, kdy 

v závěti je určena obmyšlená, příslušná 

organizační složka státu (kdy se jedná o 

příslušnost Úřadu podle § 9 odst. 1 zákona č. 

219/2000 Sb.). Příjmy a výdaje Úřadu jsou 

obsaženy v rozpočtu kapitoly Ministerstva 

financí (viz § 18 odst. 1 zák. č. 201/2002 Sb.) a 

Úřad v uvedených případech hradí obcím, které 

uplatnily v řízení o dědictví své nároky na 

náhradu nákladů pohřbu, náklady v rozsahu 

stanoveném § 1701 odst. 2 občanského 

zákoníku, tzn. jen náklady pohřbení (srov. § 5 

odst. 5 zákona o pohřebnictví) a opatření 

zůstavitelova hrobového místa. 

 

V případě majetku zůstavitele patřící do 

likvidační podstaty, který se nepodařilo 

zpeněžit, připadá takový majetek státu. V tomto 
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bod 2 a písm. n) bod 8 návrhu: 

„opatření hrobového místa včetně hrobové desky“ 

 

případě ovšem pohledávka ve smyslu § 5 odst. 

5 zákona o pohřebnictví věty první ve své 

neuspokojené části zaniká. Vzhledem k tomu, 

že se podle § 5 odst. 4 zákona o pohřebnictví 

ovšem jedná o činnost zajišťovanou obcí v 

přenesené působnosti, obec má právo uplatnit 

náhradu těchto nákladů u Ministerstva pro 

místní rozvoj.“ 

Ministerstvo 

obrany 

§ 4 odst. 3 

písm. b) 

Doporučujeme zkontrolovat, zda dané ustanovení odkazuje 

správně na § 4 odst. 1 písm. l), který upravuje manipulaci s rakví, 

nebo zda by nemělo spíše odkazovat na § 4 odst. 1 písm. m), 

který upravuje přepravu těla zemřelého (kromě přepravy na pitvu 

a z pitvy do místa pohřbení). 

Odůvodnění: 

Smyslem připomínky je odstranit pochybnosti o správnosti 

odkazu na jiné ustanovení návrhu vyhlášky. 

Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno 

 

Původní text obsažený v § 4 odst. 3 byl po 

přijetí zásadní připomínky Ministerstva 

spravedlnosti vypuštěn. 

Nové znění § 4 je uvedeno ve vypořádání 

připomínky SÚJB k § 4. 

 

Ústecký kraj § 4 odst. 1 

písm. m) 

Navrhujeme z textu písm. m) vypustit část textu uvedenou v 

závorce „a z pitvy do místa pohřbení“. 

 

Odůvodnění: Náklady na přepravu z pitvy do místa pohřbení 

hradí ten, kdo sjednává pohřeb zemřelého tj. v případě 

vypravování pohřbu osamělých osob obec. Přeprava z pitvy do 

místa pohřbení je tedy součástí nákladů, které obec vynakládá v 

souvislosti s pohřbení osamělé osoby.  

Tato připomínka je ZÁSADNÍ. 

Neakceptováno 

 

Náklady na přepravu na pitvu a z pitvy 

do místa pohřbení nejsou v souladu s § 5 odst. 

9 zákona o pohřebnictví a § 39 zákona č. 

48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a 

o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů („je-li místo pohřbu stejně vzdálené 

nebo bližší než místo, kde osoba zemřela“) 

hrazeny vypravitelem pohřbu. Náklady na 

převoz na soudní nebo anatomickou pitvu hradí 

ten, kdo ji přikázal. 

§ 4 odst. 2 věta 

druhá 

Navrhujeme nahradit původní text: “K jednotlivým položkám 

seznamu musí přiložit doklady prokazující vynaložení 

příslušného nákladu" novým zněním "K seznamu položek je 

Neakceptováno 

 

Původní text obsažený v § 4 odst. 2 byl po 
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třeba přiložit doklad prokazující vynaložení celkové sumy 

nákladů“. 

Odůvodnění: Obce zajišťující pohřbení osamělých osob nemají k 

dispozici doklady prokazující vynaložení příslušného nákladu. 

Před zabezpečením pohřbení má obec většinou k dispozici 

cenovou nabídku, obsahující naceněné jednotlivé položky 

nákladů uvedené v § 4 odst. 1 vyhlášky. K prokázání vynaložení 

nákladů pohřbu má obec k dispozici pouze fakturu s celkovou 

sumou nákladů za pohřeb. 

Tato připomínka je ZÁSADNÍ. 

přijetí zásadní připomínky Ministerstva 

spravedlnosti vypuštěn. 

Nové znění § 4 je uvedeno ve vypořádání 

připomínky SÚJB k § 4. 

 

K § 4 odst. 3 

písm. b)  

Navrhujeme nahradit původní text: „u položky podle odstavce 1 

písm. l) počet najetých kilometrů“ novým zněním: „u položky 

podle odstavce 1 písm. m) počet najetých kilometrů“. 

Odůvodnění: Zde jde o chybný odkaz na položku nákladů v 

odstavci 

Neakceptováno 

 

Původní text obsažený v § 4 odst. 3 byl po 

přijetí zásadní připomínky Ministerstva 

spravedlnosti vypuštěn. 

Nové znění § 4 je uvedeno ve vypořádání 

připomínky SÚJB k § 4. 

K § 4 odst. 4 

písm. c) 

Navrhujeme vypustit text: "u zemřelého státního příslušníka 

cizího státu doklad o zahájení řízení o pozůstalosti soudem 

jiného státu". 

Odůvodnění: Obce nemají možnost zjistit zahájení řízení o 

pozůstalosti soudem jiného státu. K tomuto údaji nemají přístup 

nemluvě o jazykové bariéře. Žádná právní norma obcím 

neumožňuje požadovat tento údaj po soudu jiného státu. Je 

nepravděpodobné, že obcím tento doklad zabezpečí 

velvyslanectví jiného státu, kterému se posílá oznámení o úmrtí 

jejich občana. Není jasné, o jaký doklady by se mělo jednat. Kdo 

by tento doklad měl povinnost obci vydat. Tato podmínka v 

podstatě znemožní obci uplatnění nákladů na pohřbení u 

Ministerstva pro místní rozvoj v souvislosti se zabezpečením 

Neakceptováno 

 

Původní text obsažený v § 4 odst. 4 byl po 

přijetí zásadní připomínky Ministerstva 

spravedlnosti vypuštěn. 

Nové znění § 4 je uvedeno ve vypořádání 

připomínky SÚJB k § 4. 
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pohřbení cizího státního příslušníka obcí.  

Tato připomínka je ZÁSADNÍ. 

Ministerstvo 

zdravotnictví 

§ 2 odst. 1 Požadujeme ustanovení § 2 odst. 1 upravit takto: 

„(1) Obec po přijetí informace podle § 5 odst. 6 zákona si vyžádá 

od poskytovatele zdravotních služeb nebo pohřební služby, kde 

je tělo zemřelého uloženo, část B2 Listu o prohlídce zemřelého 

(dále jen „část B2 Listu“) a ověří svou místní příslušnost k 

zajištění slušného pohřbení.“. 

Odůvodnění: Ustanovení § 2 odst. 1 návrhu vyhlášky neodpovídá 

zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 

jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění 

pozdějších předpisů; rovněž nerespektuje vyhlášku č. 297/2012 

Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho 

vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení 

ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a 

hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), 

ve znění vyhlášky č. 364/2015 Sb., ve vztahu k vymezení Listu a 

nakládání s ním, a to zejména z těchto důvodů: 

- V návrhu vyhlášky se předpokládá, že obec jako 

vypravitel pohřbení si vyžádá stejnopis Listu od lékaře, který 

provedl prohlídku těla zemřelého. Přitom se nebere v úvahu 

ustanovení § 86 odst. 4 zákona č. 372/2011 Sb., to je skutečnost, 

že lékař, který provedl prohlídku těla zemřelého, zajistí předání 

částí Listu subjektům určeným prováděcím právním předpisem, a 

§ 2 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 297/2012 Sb., to je například, že v 

případě pitvy se List nachází u poskytovatele zdravotních služeb, 

kam byl zemřelý za účelem provedení pitvy převezen. 

- List se člení na část A (určená ÚZIS) a část B, která se 

dále člení na části B1 (určená matrice) až B3  (určená 

Akceptováno 

 

Ustanovení § 2 odst. 1 zní: 

 

Nové znění § 2 odst. 1 je uvedeno 

ve vypořádání připomínky Karlovarského kraje 

k § 2 odst. 1. 
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provozovateli pohřební služby zajišťující pohřbení). Vypraviteli 

pohřbení (osoba sjednávající pohřbení) je určená část B2. Pokud 

dojde k naplnění podmínek § 5 odst. 1 zákona o pohřebnictví, je 

obec vypravitelem pohřbení (osobou sjednávající pohřbení) a 

přísluší jí tedy část B2 Listu. 

- podle § 5 odst. 6 zákona o pohřebnictví je osoba, u které 

je tělo zemřelého uloženo, povinna neprodleně informovat obec, 

na jejímž území došlo k úmrtí nebo bylo tělo zemřelého 

nalezeno, případně vyloženo z dopravního prostředku, že nastaly 

skutečnosti podle odstavce 1, to je pro pohřbení obcí. Takovou 

osobou může být například poskytovatel zdravotních služeb nebo 

pohřební služba. 

Nelze tedy stanovit, že obec si vyžádá stejnopis Listu, neboť 

obci, jako vypraviteli pohřbení (osobě sjednávající pohřbení) 

nepřísluší znát všechny údaje vedené o zemřelém v částech 

Listu, které nejsou určeny vypraviteli. Rovněž nelze stanovit, že 

List, a to platí i pro příslušnou část Listu, bude vyžádán u lékaře, 

který provedl prohlídku těla zemřelého, neboť ten již například v 

případě pitvy dotčenou část Listu předal příslušnému 

poskytovateli zdravotních služeb. 

§ 2 odst. 2 Slovo „Listem“ nahradit slovy „části B2 Listu“. 

Odůvodnění: 

Jde o legislativně-technickou úpravu navazující na výše 

navrhovanou úpravu § 2 odst. 1. 

Akceptováno 

 

§ 3 odst. 2 Upozorňujeme na překlep, místo slova „pohřbení“ je uvedeno 

slovo „pohřebení“. 

Akceptováno 

 

Ministerstvo 

vnitra 

§ 4 odst. 1 

 

1. Navrhované ustanovení stanovuje maximální rozsah 

položek, které mohou tvořit náklady na slušné pohřbení těla 

zemřelého dle místních zvyklostí. Dle našeho názoru by však 

Akceptováno 

 

Úvodní věty odstavců jsou upraveny tak, že je 

zdůrazněno, že se jedná „nejméně“ o výslovně 
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ustanovení mělo být formulováno tak, že právní úprava stanoví 

minimální standard, který je nutné splnit, aby bylo možné hovořit 

o zajištění slušného způsobu pohřbení těla zemřelého. 

Požadujeme proto upravit formulaci úvodní věty odstavce 1 tak, 

aby reflektovala požadavek na splnění minimálních kritérií, které 

bude nezbytné dodržet pro zajištění slušného způsobu pohřbení. 

uvedené položky. 

 

 2. Podle § 5 odst. 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a 

o změně některých zákonů, je pohřbení těla zemřelého 

zajišťováno obcí v přenesené působnosti. S ohledem na 96 

hodinovou lhůtu pro vypravení pohřbu jinou osobou může dojít k 

pohřbení podle místních zvyklostí na základě rozhodnutí obce i v 

případě, kdy by pozůstalost stačila ke krytí nákladů na pohřeb, 

neboť v té době není ještě výše pozůstalosti známa. Je tedy 

otázkou, zda by v takovém případě nemohlo dojít k porušení 

práva člověka rozhodnout o tom, jaký má mít pohřeb, podle § 

114 odst. 1 občanského zákoníku, a to především v případě 

rozhodnutí obce o pohřbení do země nebo žehem. Navrhujeme 

proto stanovit povinnost obce řídit se v rámci dodržení 

stanovených nákladů na zajištění slušného způsobu pohřbení i 

rozhodnutím zemřelého, je-li známo. 

Tyto připomínky (1. a 2.) považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno 

 

Ustanovení § 3 odst. 1 zní: 

 

„(1) Obec zajistí slušné pohřbení těla 

zemřelého bez zbytečného odkladu. Řídí se 

rozhodnutím zemřelého, je-li jí známo.“ 

 

Odůvodnění zvláštní část k § 3 odst. 1 je 

doplněno. 

 

 

§ 2 odst. 1 Doporučující připomínky: 

Podle § 86 odst. 1 písm. a) zákona o zdravotních službách (zákon 

č. 372/2011 Sb.) a § 2 vyhlášky o Listu o prohlídce zemřelého 

(vyhláška č. 297/2012 Sb.) má lékař, který provedl prohlídku těla 

zemřelého, povinnost předat osobě zařizující pohřeb pouze část 

Listu o prohlídce zemřelého, neboť ten je rozdělen do několika 

oddělených částí, které jsou určené různým subjektům. Navíc má 

dojít k předání originálu části Listu, nikoliv jeho stejnopisu. 

Akceptováno jinak 

 

Ustanovení § 2 odst. 1 je upraveno na základě 

zásadní připomínky Ministerstva zdravotnictví. 

  

Nové znění § 2 odst. 1 je uvedeno ve 

vypořádání připomínky Karlovarského kraje k 

§ 2 odst. 1. 
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Navrhované ustanovení proto doporučujeme v tomto smyslu 

upravit. 

§ 4 odst. 1 

písm. c) 

 

V navrhovaném ustanovení je bez dalšího přímo odkazováno na 

českou technickou normu (ČSN). Používání technických norem 

je však založeno na principu dobrovolnosti, neboť jejich 

zpřístupnění je zpoplatněno. Dle čl. 45a Legislativních pravidel 

vlády má být přednostně použit indikativní odkaz na ČSN, kdy je 

třeba v právním předpise výstižně definovat základní technické 

požadavky a zároveň uvést, že se považují za splněné, postupuje-

li se ve shodě s určenou normou nebo její částí, definovanou v § 

4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

[srov. § 2 písm. j) zákona č. 256/2001 Sb.]. Výlučného odkazu 

na ČSN je možné užít, pouze není-li možné využít indikativního 

odkazu. V takovém případě je nutné tuto skutečnost odůvodnit v 

odůvodnění a zároveň stanovit způsob, jakým bude odkazovaná 

technická norma zpřístupněna veřejnosti. Technickou normu, na 

kterou se v právním předpisu takto odkazuje, je nutné 

jednoznačným způsobem identifikovat, a to normativním 

odkazem uvedením označení, data vydání a úplného názvu 

technické normy v textu právního předpisu. Doporučujeme proto 

navrhované ustanovení v tomto směru přepracovat. 

Akceptováno jinak 

 

Ustanovení § 4 je nově upraveno. 

Nové znění § 4 je uvedeno ve vypořádání 

připomínky SÚJB k § 4. 

 

Odkaz na ČSN je vypuštěn pro nadbytečnost, 

neboť přímo zákon č. 256/2001 Sb., 

o pohřebnictví a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, stanoví pro 

konečnou rakev parametry a indikativně 

odkazuje na předmětnou ČSN v § 2 písm. k). 

 

§ 4 odst. 3 

písm. c) 

Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 

Za účelem sjednocení terminologie v předpise doporučujeme 

mezi slova „pohřbení zemřelého“ vložit slovo „těla“. 

Neakceptováno 

 

Původní text obsažený v § 4 odst. 3 byl po 

přijetí zásadní připomínky Ministerstva 

spravedlnosti vypuštěn. 

Nové znění § 4 je uvedeno ve vypořádání 

připomínky SÚJB k § 4. 

§ 5 S ohledem na čl. 30 odst. 5 a 6 Legislativních pravidel vlády 

navrhujeme doplnit pod označení § 5 nadpis „Účinnost“, neboť v 

Akceptováno 
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současné podobě je § 5 podřazen pod nadpis „Slušné pohřbení“. 

Fakultní 

nemocnice  

u sv. Anny 

v Brně  

–Ústav 

soudního 

lékařství 

§ 4 odst. 1 V § 4 odst. 1 návrhu vyhlášky doporučujeme doplnit nové 

písmeno r) „odměna pro provozovatele pohřební služby“.  

 

Tato položka je vyžadována evropskou technickou normou pro 

pohřební služby EN 15017/2005 závazná i jako ČSN EN 

15017/2006. 

Akceptováno 

 

 

Svaz měst a 

obcí České 

republiky 
§ 2 odst. 1 Navrhujeme upravit. 

Odůvodnění: Povinnost je uložena pracovníkovi zdravotnického 

zařízení (lékaři) podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) bod 2 

zákona. Kontrola obce je v tomto případě nadbytečným 

administrativním úkonem a je otázkou, zda se nejedná o 

povinnost uloženou nad rámec zákona.  

Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno jinak 

 

Ustanovení § 2 odst. 1 je upraveno na základě 

zásadní připomínky Ministerstva zdravotnictví. 

 

Nové znění § 2 odst. 1 je uvedeno ve 

vypořádání připomínky Karlovarského kraje k 

§ 2 odst. 1. 

§ 2 odst. 2 Navrhujeme vypustit. 

Odůvodnění: Povinnost zaslat List o prohlídce zemřelého 

vyplývá z vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o 

prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání 

místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství 

porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky 

(vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), čehož plyne, že 

předmětné ustanovení je nadbytečné. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 

 

Ustanovení § 2 odst. 2 je dostatečně 

odůvodněno.  

Kompetenční spory mezi obcemi při nálezu těla 

zemřelého v terénu zejména na hranicích mezi 

nimi jsou časté. Prohlížející lékař nemá 

povinnost informovat o úmrtí žádnou obec, 

pouze matriční úřad, v jehož správním obvodu 

byla zemřelá fyzická osoba nalezena, a to až do 

tří pracovních dnů od prohlídky, popřípadě od 

provedení pitvy. 

§ 2 odst. 3 Navrhujeme upravit. 

Odůvodnění: Obec by úmrtí list měla dostat až po uplynutí této 

lhůty. Protože do té doby se může přihlásit kdokoli, aby vypravil 

pohřeb. 

Neakceptováno 

 

Obec nečeká až 30 dnů na úmrtní list, to by 

nebylo účelné. Přihlásit se prohlížejícímu 
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Tato připomínka je zásadní. lékaři, pohřební službě, ve které je tělo 

uloženo, nebo Policii sice může kdokoli, aby 

vypravil pohřeb, ale v souladu s § 5 odst. 1 

zákona o pohřebnictví jen do 96 hodin od 

chvíle, kdy mu bylo oznámeno úmrtí. Úmrtí 

oznamuje příbuzným nebo osobám blízkým 

prohlížející lékař nebo Policie okamžitě. Ne 

vždy se však lékaři, a poté Policii podaří osoby 

blízké nalézt nebo v přiměřené době 

zkontaktovat. Obec musí mít od lékaře nebo 

Policie ČR doklad, že zákonný postup při úmrtí 

byl přesto dodržen a po osobách blízkých se již 

nadále nepátrá (nebylo by to účelné). Jinak 

hrozí, že obec pohřbí neoprávněně dříve, než 

prohlížející lékař předal informaci Policii a než 

Policie vůbec pátrání zahájila, což se nezřídka 

stává. 

§ 2 odst. 4 Navrhujeme doplnit. 

Odůvodnění: Jakým způsobem a jakou formou nebo bude 

ponecháno volbě dotčené obce.  

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 

 

Informování matričního úřadu bude ponecháno 

na volbě dotčené obce, což bylo doplněno do 

zvláštní části odůvodnění. 

§ 4 odst. 1 

písm. d) 

Navrhujeme doplnit. 

Odůvodnění: Bude proplacená cena za každý materiál, který 

bude použitý na vložku do konečné rakve, nebude záležet např. 

na ceně této vložky? 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 

 

Kovová vložka do rakve je zpravidla 

požadována při pohřbení do hrobky, a to řádem 

příslušného pohřebiště. Materiál vložky může 

určovat řád pohřebiště, a při refundaci nákladů 

na sociální pohřby musíme tuto skutečnost 

respektovat. Jedná se zejména o pohřbívání 

cizinců nebo osob nezjištěné totožnosti. 

§ 4 odst. 1 

písm. n) bod 3 

Navrhujeme doplnit.  

Odůvodnění: Není zcela jasné, co je pojem „opatření“ znamená, 

Neakceptováno 

 

Do odůvodnění § 4 odst. 1 bude na základě 
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zda jde o nájem a služby s nájmem spojené nebo i o hrobové 

zařízení. V tomto případě může vzniknout nejistota a vynaložené 

náklady by obci nemusely být proplaceny, protože by mohlo 

MMR rozhodnout o neuznatelnosti nákladů. 

Tato připomínka je zásadní. 

přijetí připomínky ÚZSVM doplněno:  

 

„Hrobové místo je definováno jako místo 

na pohřebišti určené pro zřízení hrobu nebo 

hrobky nebo vyhrazené místo v úložišti 

jednotlivých uren. Výraz „opatření hrobového 

místa“ zahrnuje jak označení, tak také ohrazení 

nebo zvýraznění hrobového místa, a lze mít 

za to, že nejde o prosté uložení rakve nebo urny 

do neoznačené části země na veřejném 

pohřebišti. Mezi uznávané položky nákladů 

slušného pohřbení je proto zařazeno pořízení 

jednoduché, například dřevěné, desky nebo 

stély označující hrob, a to i když nebyly lidské 

pozůstatky identifikovány.“ 

§ 4 odst. 1 

písm. o) bod 2 

Navrhujeme doplnit. 

Odůvodnění: 

Není zcela jasné, zda půjde o běžnou úřední urnu anebo může 

být urna zhotovena z kamene, skla, křišťálu.  

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 

 

Pojem úřední urna není v zákoně 

o pohřebnictví vymezena, zákon používá výraz 

„urna“. Technická norma na urny neexistuje. 

Poté, kdy bude přijata stejně jako v případě 

rakví technická norma pro úřední urny, může 

následně vyhláška odkazovat na tuto normu. 

V odůvodnění je uvedeno, že se jedná o běžnou 

úřední urnu. 

§ 4 odst. 3 

písm. o) bod 3 

Navrhujeme doplnit. 

Odůvodnění: Jakým způsobem se bude počítat, může být převoz 

vlakem, autobusem, vozidlem obce apod. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 

 

Původní text obsažený v § 4 odst. 3 byl 

po přijetí zásadní připomínky Ministerstva 

spravedlnosti vypuštěn. 

Nové znění § 4 je uvedeno ve vypořádání 

připomínky SÚJB k § 4. 

§ 4 odst. 3 

písm. a) 

Navrhujeme vypustit slova: „počet dnů chlazení případně Neakceptováno 
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mrazení těla zemřelého“.   

Odůvodnění: Počet dnů chlazení případně mrazení těla 

zemřelého je uvedeno v daňovém dokladu, je proto nadbytečné 

opět uvádět.  

Tato připomínka je zásadní. 

Původní text obsažený v § 4 odst. 3 byl 

po přijetí zásadní připomínky Ministerstva 

spravedlnosti vypuštěn. 

Nové znění § 4 je uvedeno ve vypořádání 

připomínky SÚJB k § 4. 

§ 4 odst. 3 

písm. b) 

Navrhujeme doplnit. 

Odůvodnění: Žádáme o doplnění, podle jakého klíče se budou 

ujeté kilometry proplácet. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 

 

Původní text obsažený v § 4 odst. 3 byl 

po přijetí zásadní připomínky Ministerstva 

spravedlnosti vypuštěn. 

Nové znění § 4 je uvedeno ve vypořádání 

připomínky SÚJB k § 4. 

§ 4 odst. 4 

písm. a) 

Navrhujeme upřesnit. 

Odůvodnění: Smlouva o zajištění slušného pohřbení, v současné 

době, neexistuje. Pokud by měla být uzavřena podle zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník požadujeme např. poznámkou 

pod čarou odkázat na příslušné ustanovení tohoto zákona. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 

 

Původní text obsažený v § 4 odst. 4 byl 

po přijetí zásadní připomínky Ministerstva 

spravedlnosti vypuštěn. 

Nové znění § 4 je uvedeno ve vypořádání 

připomínky SÚJB k § 4. 

§ 4 odst. 4 

písm. c) 

Navrhujeme doplnit. 

Odůvodnění: Ustanovení řeší případ zemřelého státního 

příslušníka cizího státu, vynechán je případ povinného pohřbení 

neznámé osoby. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vypracovala: Mgr. Miroslava Sobková, sekce legislativně-právní 

Kancelář Svazu měst a obcí České republiky, tel.: 234 709 716, 

email: sobkova@smocr.cz 

Neakceptováno 

 

Původní text obsažený v § 4 odst. 4 byl 

po přijetí zásadní připomínky Ministerstva 

spravedlnosti vypuštěn. 

Nové znění § 4 je uvedeno ve vypořádání 

připomínky SÚJB k § 4. 

Ministerstvo 

dopravy 

 

§ 4 odst. 3 

písm. b) 

V § 4 odst. 3 písm. b) je nutné opravit chybu, protože počet 

najetých kilometrů se má vztahovat k přepravě těla zemřelého, 

tedy k položce podle odstavce 1 písm. m) nikoliv písm. l). 

 

Neakceptováno 

 

Původní text obsažený v § 4 odst. 3 byl 

po přijetí zásadní připomínky Ministerstva 

spravedlnosti vypuštěn.  
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Nové znění § 4 je uvedeno ve vypořádání 

připomínky SÚJB k § 4. 

 

Unie 

zaměstnava-

telských 

svazů 

§ 4 odst. 2 a 3 Navrhujeme odstranit odst. 2 a 3 z § 4. 

Odůvodnění: V praxi to funguje tak, že obec při uplatňování 

náhrady nákladů předkládá fakturu (doklad prokazující 

vynaložení příslušného nákladu). Pohřební služby ke každé 

faktuře přikládají přílohu, která je členěna přesně na ty položky, 

které jsou uvedeny v odstavci 1. Pracovnice vystavující sociální 

pohřby se proto domnívají, že aby se splnil požadavek vyhlášky, 

bude obec u každého pohřbu zbytečně tuto přílohu faktury 

opisovat. 

Tato připomínka je zásadní 

 

Akceptováno  

 

Původní text obsažený v § 4 odst. 2 a 3 byl i 

vzhledem k přijetí zásadní připomínky 

Ministerstva spravedlnosti bez náhrady 

vypuštěn. 

Nové znění § 4 je uvedeno ve vypořádání 

připomínky SÚJB k § 4. 

§ 2 odst. 3 Navrhujeme, aby § 2 odst. 3 nově zněl: 

Osoba, u které je tělo zemřelého uloženo, a která je povinna 

neprodleně informovat obec podle § 5 odst. 7 zákona, je též 

povinna obci prokázat, že uplynula lhůta uvedená v § 5 odst. 1 

zákona. 

 

Odůvodnění: Podle návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 

256/2001 Sb. o pohřebnictví, je nově upraven § 5 odst. 1 a to tak, 

že nesjedná-li ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí pohřbení těla 

zemřelého žádný vypravitel pohřbu ani žádný poskytovatel 

zdravotních služeb nebo univerzitní vysoká škola, která provádí 

anatomické pitvy v souladu s podmínkami stanovenými 

zvláštním právním předpisem26), neprojeví zájem o využití těla 

zemřelého pro potřeby lékařské vědy a výzkumu nebo k 

výukovým účelům, nebo nebyla-li zjištěna totožnost mrtvého do 

1 týdne od zjištění úmrtí, zajistí pohřbení slušným způsobem 

podle místních zvyklostí obec, na jejímž území k úmrtí došlo 

nebo bylo tělo zemřelého nalezeno, případně vyloženo z 

dopravního prostředku. O zajištění pohřbení podle věty první 

může obec uzavřít veřejnoprávní smlouvu s jinou obcí; 

Neakceptováno 

 

Podle zmocňovacího ustanovení obsaženého 

v § 5 odst. 4 zákona o pohřebnictví, ve znění 

zákona č. 193/2017 Sb., „[p]rováděcí právní 

předpis stanoví postup obce při zajišťování 

slušného způsobu pohřbení“. Podle § 2 písm. e) 

téhož zákona se pohřbením rozumí „uložení 

lidských pozůstatků do hrobu nebo hrobky na 

pohřebišti nebo jejich zpopelnění 

v krematoriu“.  

S ohledem na právě uvedenou legální definici 

by měl být prováděcím právním předpisem 

upraven toliko postup při samotném pohřbení, 

popř. kroky, jejichž účelem je zajištění 

slušného pohřbení zemřelého (úprava těla 

zemřelého, etc.). 

Oproti tomuto výkladu však návrh k § 2 odst. 3 

normuje náležitosti, jež musí splnit třetí osoba. 

Máme za to, že takovýto postup odporuje 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAQ3BWYX2)



25 

podmínka stanovená v § 63 odst. 1 větě první zákona o obcích se 

nepoužije. 

Na toto ustanovení se odkazuje § 2 odst. 3 vyhlášky, které 

stanoví, že obec ověří, zda od oznámení úmrtí uplynula lhůta 

podle § 5 odst. 1 zákona. Z uvedeného ustanovení ovšem 

vyvstávají nejasnosti: 

U koho informaci obec ověří? 

Podle ust. § 5 odst. 7 zákona osoba, u které je tělo zemřelého 

uloženo, je povinna neprodleně informovat obec, na jejímž 

území došlo k úmrtí nebo bylo tělo zemřelého nalezeno, případně 

vyloženo z dopravního prostředku, že nastaly skutečnosti podle 

odstavce 1. 

List o prohlídce zemřelého, kterým lékař příp. zdravotnické 

zařízení osvědčuje úmrtí člověka podle vyhl. č. 297/2012 Sb., o 

náležitostech listu o prohlídce zemřelého způsobu jeho 

vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení 

ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a 

hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého) 

se posílá: 

část A Ústavu zdravotnických informací a statistiky České 

republiky,  

část B1 matričnímu úřadu podle zákona o matrikách, 

část B2 osobě zajišťující pohřbení, 

část B3 provozovateli pohřební služby zajišťující pohřbení. 

U koho z těchto subjektů se bude informace ověřovat? 

Od kdy počíná běžet lhůta 96 hodin? Není jasno co má 

zákonodárce na mysli pojmem oznámení úmrtí (původní právní 

úprava zněla oznámení úmrtí podle zvláštního právního 

předpisu). Komu se oznamuje, je shora uvedeno, počíná tedy 

lhůta běžet o oznámení úmrtí Matričnímu úřadu? Provozovateli 

pohřební služby? Ústavu zdravotnických informací? Statistice? 

Není pravděpodobné, že se list doručí všem subjektům ve stejný 

časový okamžik.  

Logické by bylo, aby ten, kdo má povinnost informovat 

rozsahu zákonného zmocnění k vydání 

vyhlášky tak, jak je toto definováno v § 5 odst. 

4 ve spojení s § 31 zákona o pohřebnictví. 
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neprodleně obec podle § 5 odst. 1 zákona, měl také povinnost 

prokázat obci uplynutí lhůty. Tj. měl by prokázat, kdy mu bylo 

doručeno oznámení o úmrtí (obdržení listu o prohlídce 

zemřelého). Tím by obci odpadlo složité ověřování náročné na 

administrativu a nároky na veřejné prostředky. 

Tato připomínka je zásadní.  

 

Kontaktní osoba: Žaneta Chmelíková,  

email: zaneta.chmelikova@mesto-most.cz tel.: 476 448 294 

V Praze dne 19. srpna 2017 

Vypracoval: Tomáš Kotrlý, VO OPO-55 
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