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IV 

 VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o stanovení obsahu a rozsahu specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související s balzamací 

a konzervací a náležitostí dokladu o jejím absolvování 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně pro místní rozvoj dne 26. 6. 2017, 

s termínem dodání stanovisek do 19. 7. 2017. Vyhodnocení tohoto připomínkového řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Připomínkové 

místo 
K § / 

bodu 

Připomínky Vypořádání 

Úřad vlády ČR 

- místopředseda 

vlády pro vědu, 
výzkum 

a inovace 

§ 1 

  
Připomínky: 

1. Z předloženého návrhu vyhlášky není patrné, z čeho vychází 
stanovený minimální počet výukových hodin specializované 

odborné přípravy, jakož i rozvržení počtu hodin vlastní výuky 

na jednotlivé oblasti. Z praktických důvodů doporučujeme 
nestanovovat minimální hranici počtu výukových hodin, ale 

naopak uvést maximální možnou hranici počtu hodin na 

jednotlivé oblasti. 

2. Zmiňovaný počet hodin na jednotlivé oblasti specializované 

přípravy může být velmi diskutabilní. Dle našeho názoru by 

postačovalo např. v případě právního bloku minimálně 15–18 
hodin, přičemž zbylé hodiny by mohly být využity na výuku 

odborné přípravy. 

Neakceptováno 

Jak vyplývá z obecné části odůvodnění, kvalifikační požadavky 
na koncesovanou živnost provádění balzamace a konzervace 

včetně počtu výukových hodin jsou obsaženy v zákoně č. 

256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, a v prováděcí vyhlášce 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 od počátku (tj. již 15 let) a  změny 

zákona se jich dotýkají nepřímo – nejedná se o zavádění nové 

regulace. Pouze se navyšuje a zpřesňuje obsah a rozsah 
rekvalifikačních kurzů zejména z důvodu, 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.  

§ 2 písm. 

h) 
 

V § 2 písm. h) je poněkud zavádějící pojem „počet úspěšně 

provedených konzervací a balzamování“, což vyplývá z § 1 
písm. g) návrhu vyhlášky. Nelze vyloučit případy, že došlo i k 

Neakceptováno 

V případě, že došlo k neúspěšným konzervacím a balzamování, 
tyto budou zaznamenány zpravidla v protokolu o praktické 
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neúspěšným konzervacím a balzamování a počet úspěšných 

praktických provedení může být v těchto případech zavádějící, 
doporučujeme proto v § 2 písm. h) požadovat konkrétní 

minimální počet úspěšně provedených konzervací a 

balzamování. 

části. Počet úspěšných praktických provedení je podle našeho 

názoru rozhodující a nemůže být zavádějící. 
 

§ 3 Zvláštní část důvodové zprávy 

V souvislosti se zrušením stávající vyhlášky, kterou se stanoví 

obsah a rozsah specializované odborné přípravy k provozování 
pohřební služby, provádění balzamace a konzervace a 

provozování krematoria, doporučujeme pro přehlednost uvést, 

že v případě odborné přípravy k provozování pohřební služby a 
k provozování krematoria došlo ke změně zákona o 

pohřebnictví, z čehož plyne vypuštění prováděcí právní úpravy. 

Pověřenou osobou pro vypořádání připomínek je Mgr. Jakub 

Joklík, e-mail: joklik.jakub@vlada.cz, tel.: 224 002 273. 

Akceptováno 

Do zvláštní části důvodové zprávy k § 3 doplníme větu: 

 

„V případě odborné přípravy k provozování pohřební 

služby a k provozování krematoria došlo ke změně 

zákona o pohřebnictví, z čehož plyne vypuštění prováděcí 

právní úpravy.“. 
 

Ministerstvo 

vnitra 

§ 1 písm. 

g) 
Připomínky: 

Dle navrhovaného ustanovení spočívá praktická část 
specializované odborné přípravy v provedení konzervace a 

balzamace dvaceti lidských pozůstatků, mezi kterými musí být 

lidské pozůstatky, u kterých byla provedena pitva i u kterých 

provedena nebyla. Vzhledem k tomu, že má vyhláška mj. 
reagovat na problémy balzamace po pitvě, dáváme na zvážení 

možnost stanovení konkrétního počtu lidských pozůstatků 

z požadovaných dvaceti, u kterých byla provedena pitva, 
předložené znění je v tomhle ohledu značně neurčité.  

 

Akceptováno.  
Text § 1 písm. g) bude za středníkem doplněn následovně: 

„g) praktickou část spočívající v provedení konzervace a 

balzamace minimálně 20 lidských pozůstatků; mezi 

konzervacemi hodnocenými osobou provozující 

vzdělávací zařízení jako úspěšné musí být vždy alespoň 3 

lidské pozůstatky, u kterých byla provedena pitva, a 

alespoň 3 lidské pozůstatky, u kterých nebyla provedena 

pitva; mezi balzamacemi hodnocenými osobou 

provozující vzdělávací zařízení jako úspěšné musí být 

vždy alespoň 7 lidských pozůstatků, u kterých byla 

provedena pitva, a alespoň 7 lidských pozůstatků, u 

kterých nebyla provedena pitva, a“. 

§ 2 Doporučujeme formulačně upravit úvodní část ustanovení, 

neboť dle zmocňovacího ustanovení (§ 10 odst. 3 zákona č. 
193/2017 Sb.) mají být vyhláškou upraveny náležitosti dokladu 

úspěšného absolvování specializované odborné přípravy, nikoli 

skutečnost, jakým způsobem se úspěšné absolvování prokazuje. 

Akceptováno 
Úvodní část ustanovení § 2 bude i s ohledem na zavedení 

legislativní zkratky v § 1 upravena takto: 

„Doklad o úspěšném absolvování specializované odborné 

přípravy obsahuje“. 
§ 2 písm. Za slovo „číslo“ doporučujeme vložit zjevně chybějící slovo Neakceptováno 
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b) „osoby“, viz zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. 

 

Přikláníme se k závěru, že ze stavby věty je zřejmé, že jde o 

identifikační číslo osoby, provozující vzdělávací zařízení. 

§ 2 písm. 

d) 

 

Doporučujeme podrobit revizi formulační znění písmene d). 

Jelikož se jedná o náležitosti dokladu o absolvování dané 

přípravy, není dle našeho názoru vhodné nadále hovořit o 

údajích „uchazeče“. 
Slova „místo trvalého pobytu“ doporučujeme nahradit slovy 

„adresa místa trvalého pobytu“. Není nám dále zcela zřejmé, 

z jakého důvodu má doklad vydávaný cizinci obsahovat místo 
pobytu mimo území České republiky. Za příhodnější bychom 

považovali zapsání pouze „místa pobytu na území České 

republiky, jde-li o cizince“. 

Akceptováno jinak 

Označení „uchazeč“ bude v souladu s § 5 písm. d) vyhlášky č. 

176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci 

vzdělávacího programu, organizace vzdělávání 
v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, nahrazeno 

absolventem specializované odborné přípravy a jeho 

identifikace bude zjednodušena takto: 

„d) údaje o absolventovi specializované odborné přípravy, 

a to jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum a místo 

narození,“. 

§ 2 písm. 

h) 

Údaj o počtu úspěšně provedených konzervací a balzamací, 

který má být uváděn na dokladu o úspěšném absolvování 

specializované odborné přípravy, považujeme za zcela 
bezpředmětný a doporučujeme písmeno k) z ustanovení 

vypustit. § 1 písm. g) jasně stanoví, že pro praktickou část je 

dostačující provedení konzervace a balzamace dvaceti lidských 

pozůstatků, nedomníváme se tedy, že by bylo potřeba tento údaj 
uvádět i na předmětném dokladu.  

 

Akceptováno jinak 
Text § 1 písm. g) bude za středníkem doplněn následovně: 

„g) praktickou část spočívající v provedení konzervace a 

balzamace minimálně 20 lidských pozůstatků; mezi 

konzervacemi hodnocenými osobou provozující 

vzdělávací zařízení jako úspěšné musí být vždy alespoň 3 

lidské pozůstatky, u kterých byla provedena pitva, a 

alespoň 3 lidské pozůstatky, u kterých nebyla provedena 

pitva; mezi balzamacemi hodnocenými osobou 

provozující vzdělávací zařízení jako úspěšné musí být 

vždy alespoň 7 lidských pozůstatků, u kterých byla 

provedena pitva, a alespoň 7 lidských pozůstatků, u 

kterých nebyla provedena pitva, a“. 
§ 2 písm. 

i) 

Doporučujeme doplnit odkaz na příslušné ustanovení zákona, 

které upravuje vykonání závěrečné zkoušky, neboť navrhovaný 

prováděcí předpis ji nijak neupravuje ani jinde v textu o ní nelze 
nalézt zmínku. 

 

Akceptováno jinak 

Po úpravách vyhlášky § 1 písm. h) se bude uvádět „vykonání 

závěrečné zkoušky“ jako část specializované odborné přípravy. 
Odkaz bude uveden v odůvodnění na str. 4 takto:  

„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 včetně data úspěšného vykonání závěrečné 
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zkoušky.“ 

§ 2 písm. 

k) 

Slova „podpis předsedy zkušební komise a“ doporučujeme bez 

náhrady vypustit, neboť povinnost složení komisionální 
zkoušky není jednou z náležitostí specializované odborné 

přípravy. 

Akceptováno jinak 

„Do § 1 se doplní nové písmeno h): 

„h) vykonání závěrečné zkoušky.“ 

§ 3 a 4 Připomínka legislativně technická a formálního charakteru: 
§ 3 a 4: 

 S ohledem na ustálenou legislativní praxi navrhujeme 

doplnit § 3 a 4 o nadpisy „Zrušovací ustanovení“ a „Účinnost“. 

Akceptováno.  
Z důvodu přehlednosti bude pod číselné označení § 3 vložen 

nadpis „Zrušovací ustanovení“ a pod číselné označení § 4 

nadpis „Účinnost“. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

§ 2 Připomínky: 

Navržené znění návětí § 2 nepovažujeme za vhodné ze dvou 
důvodů: 

Za prvé, podle § 10 odst. 2 zákona o pohřebnictví, ve znění 
zákona č. 193/2017 Sb., žadatel prokazuje absolvování 

specializované odborné přípravy „zaměřené na odbornou 

problematiku související s balzamací a konzervací“, a nikoliv 

odbornou přípravu „k provádění balzamace a konverzace,“ jak 
stojí v návrhu vyhlášky.    

Za druhé, podle § 10 odst. 3 téhož zákona prováděcí právní 
předpis stanoví, mimo jiné, „náležitosti dokladu úspěšného 

absolvování specializované odborné přípravy“. Oproti dikci 

zákonného zmocnění shora uvedené návětí navazuje dojem, že 
účelem navržené normy  

je stanovit způsob prokazování určité skutečnosti, tj. 

absolvování odborné přípravy.  

S ohledem na shora uvedené doporučujeme formulovat návětí § 

2 následovně: 

Doklad o úspěšném absolvování specializované odborné 

přípravy zaměřené na odbornou problematiku související 

s balzamací a konzervací obsahuje: 

Akceptováno jinak. 

Úvodní část ustanovení § 2 bude upravena takto: 

„Doklad o úspěšném absolvování specializované odborné 

přípravy obsahuje“. Přitom v § 1 je v úvodní části ustanovení 

zavedena legislativní zkratka „specializovaná odborná 

příprava“. 

 
 

§ 2 písm. 

i) a k) 

Shora uvedená ustanovení předpokládají, že pro završení 

odborné přípravy je třeba úspěšně absolvovat závěrečnou 

zkoušku. Upozorňujeme, že v § 1 návrhu vyhlášky, jež 
stanovuje obligatorní náležitosti odborné přípravy, není 

povinnost složení závěrečné zkoušky obsažena,  

Akceptováno  

Do § 1 se doplní nové písmeno h): 

„h) vykonání závěrečné zkoušky.“. 
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tj. doklad předpokládá konání zkoušky, jež nemá oporu 

v právním řádu. Doporučujeme proto do § 1 doplnit ustanovení 
stanovující povinnost vykonat závěrečnou zkoušku, popřípadě 

bez náhrady vypustit § 2 písm. i) a v písmenu k) vypustit slova 

„podpis předsedy zkušební komise a“. 

 

 

§ 3 a 4 Pro zajištění větší přehlednosti právního předpisu doporučujeme 

opatřit shora uvedené paragrafy nadpisy, tj. pod označení § 3 

vložit nadpis „Zrušovací ustanovení“ a pod označení  
§ 4 vložit nadpis „Účinnost“.  

Projednáním připomínek je pověřen Jan Broz, tel. 221 997 507, 
email jbroz@msp.justice.cz. 

Akceptováno.  

Z důvodu přehlednosti bude pod číselné označení § 3 vložen 

nadpis „Zrušovací ustanovení“ a pod číselné označení § 4 

nadpis „Účinnost“. 

Úřad vlády ČR 

- 
Odbor 

kompatibility  

§ 2 písm. 

d) 
Připomínky: 

V případě dokladu, který se týká cizince (§ 2 písm. d), 
doporučujeme zvážit nahrazení formulace „místo pobytu mimo 

území České republiky a místo pobytu v České republice“ 

pojmem bydliště. 
 

Akceptováno jinak 

Označení „uchazeč“ bude v souladu s § 5 písm. d) vyhlášky č. 
176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci 

vzdělávacího programu, organizace vzdělávání 

v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, nahrazeno 
absolventem specializované odborné přípravy a jeho 

identifikace bude zjednodušena takto: 

„d) údaje o absolventovi specializované odborné přípravy, 

a to jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum a místo 

narození,“. 
Ministerstvo 

zdravotnictví 

 Připomínky: 

K nadpisu vyhlášky  

Doporučujeme nadpis vyhlášky upravit tak, aby odpovídal 
zákonnému zmocnění. 

Odůvodnění 

Z prováděného ustanovení § 10 odst. 3 zákona (dále jen 

„zmocnění“) vyplývá, že vyhláška bude upravovat obsah a 
rozsah specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou 

problematiku související s balzamací a konzervací. 

Akceptováno 

Název vyhlášky bude upraven takto: „o stanovení obsahu a 

rozsahu specializované odborné přípravy zaměřené na 

odbornou problematiku související s balzamací a 

konzervací a náležitostí dokladu o jejím absolvování“. 

§ 1 a) Upozorňujeme, že stanovení formy, v níž se SOP 
uskutečňuje, je nad rámec zmocnění.  

Odůvodnění 

Zmocnění umožňuje vyhláškou upravit obsah a rozsah SOP a 

náležitosti dokladu úspěšného absolvování SOP. Ve zmocnění 
však není  uvedena možnost stanovit formu SOP. 

Akceptováno 

V § 1 budou vypuštěna slova „má prezenční formu a“.  
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b) Doporučujeme pod číselné označení § 1 doplnit nadpis, 
který zní: 

„Obsah a rozsah specializované odborné přípravy zaměřené 

na odbornou problematiku související s balzamací a 
konzervací“ 

 

 

c)  Doporučujeme uvozující část věty § 1 uvést v tomto znění: 
 

        „Specializovaná odborná příprava zaměřená na odbornou 

problematiku související s balzamací a konzervací (dále jen 
„specializovaná odborná příprava“) má tyto části:“. 

Následně pak doporučujeme části vyjmenované v jednotlivých 

písmenech ustanovení uvést v 1. pádu. 

Odůvodnění k písmenu b) a c) 
Jde o zpřesnění ve vztahu k § 10 zákona o pohřebnictví. 

 

 

Akceptováno 

Pod číselné označení § 1 bude vložen nadpis: „Obsah a rozsah 

specializované odborné přípravy“. Znění nadpisu je 

přizpůsobeno legislativní zkratce zavedené v úvodní části 

ustanovení § 1.  
 

 

Akceptováno jinak. 

Úvodní část ustanovení § 1 bude znít takto:  

„Specializovaná odborná příprava zaměřená na odbornou 

problematiku související s balzamací a konzervací 

požadovaná podle § 10 odst. 2 zákona (dále jen 

„specializovaná odborná příprava“) zahrnuje“.  
Máme za to, že výraz „zahrnuje“ může být ponechán, neboť 

z hlediska významu je dle našeho názoru zaměnitelné slovo 
„mít“ a „zahrnovat“. 

§ 2 a) Doporučujeme pod číselné označení § 2 doplnit nadpis, 

který zní: 
„Náležitostí dokladu o úspěšném absolvování specializované 

odborné přípravy“. 

 

 
 

 

 
b)  Upozorňujeme, že uvozující část věty § 2 je v rozporu se 

zmocněním, proto doporučujeme uvozující část věty § 2 

uvést v tomto znění: 
        „Doklad o úspěšném absolvování specializované 

odborné přípravy obsahuje tyto náležitosti:“. 

Odůvodnění 

Zmocnění nestanoví možnost vymezit vyhláškou, čím se 
prokazuje absolvování SOP. Tato skutečnost nepřímo vyplývá z 

§ 10 zákona o pohřebnictví. 

 

Akceptováno 

V souladu se zněním § 10 odst. 3 zák. č. 256/2001 Sb., o 
pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, bude vložen pod číselné označení § 2 nadpis: 

„Náležitosti dokladu úspěšného absolvování 

specializované odborné přípravy“. 

 

 

Akceptováno jinak 
Uvozující část věty § 2 bude upravena takto: 

 

„Doklad o úspěšném absolvování specializované odborné 

přípravy obsahuje“. 
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c) Doporučujeme v písmenu d) slova „údaje o uchazeči“ 

nahradit slovy „identifikační údaje osoby, jíž se doklad o 
úspěšném absolvování specializované odborné přípravy 

vydává, a to v rozsahu …“. 

Odůvodnění: 
Při vydání dokladu o úspěšném absolvování SOP již nejde o 

uchazeče, ale o úspěšného absolventa. 

 

 
 

 

 
 

d) K písmenu g) upozorňujeme, že není jasná vazba na § 1. 

Odůvodnění 

Ustanovením § 1 se v rámci stanovení obsahu SOP nevymezují 
předměty, ale jednotlivé části. Ani výuka v částech SOP není 

členěna na teoretickou a praktickou; praktická část je vymezena 

pouze v § 1 písm. g), a to ve vztahu k provedení konzervace a 
balzamace stanoveného počtu lidských pozůstatků. 

Akceptováno jinak 

Označení „uchazeč“ bude v souladu s § 5 písm. d) vyhlášky č. 
176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci 

vzdělávacího programu, organizace vzdělávání 

v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, nahrazeno 
absolventem specializované odborné přípravy a jeho 

identifikace bude zjednodušena takto: 

„d) údaje o absolventovi specializované odborné přípravy, 

a to jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum a místo 

narození,“. 
 

 

Akceptováno 
Ustanovení § 2 písm. g) bude upraveno takto: 

„g) celkovou hodinovou dotaci specializované odborné 

přípravy a hodinové dotace výuky podle jednotlivých 

částí,“. 
 

§ 4 Doporučujeme pod číselné označení § 4 doplnit nadpis, 

který zní: 

 
„Účinnost“ 

Odůvodnění 

Jde o legislativně-technickou připomínku. 
 

Kontaktní osoba pro zajištění projednání stanoviska: 

Mgr. Zdeňka Bartošová, legislativní odbor MZ, tel. č. 
224972670, e-mail zdenka.bartosova@mzcr.cz. 

Sekretariát odboru LEG: tel č. 224972674 

Akceptováno.  

Pod číselné označení § 4 bude vložen nadpis „Účinnost“. 

Ministerstvo 

průmyslu a 
obchodu 

§ 1 Připomínky: 

Doporučujeme prověřit, zda se v případě dotčeného ustanovení 
§ 1 nejedná o kumulativní výčet a případně ho upravit podle čl. 

42 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, který říká, že v případě 

více možností, které musejí být splněny současně, se mezi ně 
vloží čárky a mezi poslední dvě možnosti se vloží slovo „a“, 

Akceptováno 

Na konci § 1 písm. g) bude vloženo slovo „a“. 

Na konci § 2 písm. k) bude vloženo slovo „a“. 
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před nímž se nepíše čárka. Podobně doporučujeme upravit 

taktéž ustanovení § 2. 

§ 2 písm. 

a) a d) 

Upozorňujeme, že podle § 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”. Pro zachování terminologické jednoty 
právního řádu doporučujeme příslušná ustanovení v § 2 upravit 

tak, aby obsahovala pouze obecný termín „jméno“. 

 
Vypořádáním výše uvedených připomínek je pověřena Ing. 

Kateřina Naimannová (+420 224 853 567, 

naimannova@mpo.cz) 

Neakceptováno 

Vyhláška o stanovení obsahu a rozsahu specializované odborné 

přípravy zaměřené na odbornou problematiku související 

s balzamací a konzervací a náležitostí dokladu o jejím 
absolvování bude prováděcím předpisem k zákonu č. 256/2001 

Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a bude povahy veřejnoprávní. Pojmosloví 
v předmětné normě se přiklonilo k tomuto hledisku a odpovídá 

na základě obecně užívané praxe terminologii užívané 

v normách obdobné povahy. 

Ministerstvo 
zemědělství 

§ 1 Připomínky: 
Doporučujeme na konci textu písmene f) čárku nahradit slovem 

„a“.  

Akceptováno 

Na konci § 1 písm. g) bude vloženo slovo „a“. 

§ 2 Obdobnou úpravu doporučujeme provést v § 2.  
Odůvodnění: 

     V navrhovaném ustanovení je třeba vyjádřit varianty 

v souladu s ustanovením čl. 42 Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno 

Na konci § 2 písm. k) bude vloženo slovo „a“. 

Ministerstvo 
kultury 

 K předkládací zprávě a k návrhu vyhlášky  
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 a 

v návrhu zákona. 

Akceptováno 
V předkládací zprávě a v návrhu vyhlášky bude zohledněn fakt, 

že senátní tisk č. 122 byl 10. července, tj. během 

mezirezortního připomínkového řízení k návrhu vyhlášky, 
vyhlášen ve Sbírce zákonů jako zákon č. 193/2017 Sb. 

 

Hlavní město 
Praha 

 Připomínky: 

K úvodní větě: 
v souladu s 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. 227/2009 Sb., zákona č. 

375/2011 Sb., zákona č. 202/2015 Sb. a zákona č. …/2017 Sb.“ 
vypustit (neboť § 31 zákona č. 256/2001 Sb. nebyl dosud 

novelizován) 

Akceptováno jinak 
Vzhledem k tomu, že v mezidobí došlo k přijetí zákona č. 

193/2017 Sb., kterým byl novelizován i § 31 zák. č. 256/2001 

Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, bude úvodní věta znít:  

„Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 31 zákona 

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

zákonů, ve znění zákona č. 193/2017 Sb. (dále jen 

„zákon“), k provedení § 10 odst. 3 zákona:“.  

§ 1 písm. 

g) 
- V souladu s čl. 43 odst. 1 Legislativních pravidel vlády slovo 

„dvaceti“ nahradit číslem „40“, neboť v okolních členských 

státech Evropské unie (Francie, Německo, Velká Británie) je 

Akceptováno a vysvětleno 

Z legislativně technického hlediska akceptováno. Slovo 

„dvaceti“ bude nahrazeno v § 1 písm. g) číslem „20“.  
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minimální standard 40 těl zemřelých, z toho nejméně jedna 

třetina po pitvě; 

 

Souhlasíme s faktem, že v některých státech Evropské unie je 
minimální standard 40 těl zemřelých, z toho nejméně jedna 

třetina po pitvě. Vycházíme však z dlouhodobých zkušeností, 

které máme s odbornou specializovanou přípravou zaměřenou 
na problematiku související s konzervací a balzamací v České 

republice. Do roku 2002 taková příprava neexistovala, 

monopol na tyto služby měly ústavy soudních lékařství (v době 

totality šlo o vylepšení rozpočtu ústavu ve valutách zejména 
kvůli převozům nabalzamovaných těl na Kubu). Zájem o 

konzervaci a balzamci zemřelých Čechů je dosud velmi u nás 

málo četný a nepravidelný; trvá zájem u zemřelých cizinců 
(odhadem se provede 50 balzamací ročně v celé ČR). 

Zahraniční objednavatelé balzamací ovšem nechtějí dávat 

souhlas s poskytnutím těla na výcvik kandidátů. Po účinnosti 

zákona o pohřebnictví a jeho prováděcí 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, šlo proto pouze o teoretický 

rekvalifikační kurz, nebyly v něm 15 let stanoveny žádné 

povinné praktické části. Nyní se navrhuje sice pouze polovina 
z evropského standardu, ale této praktické části musí přecházet 

další praktické zkoušky - v souladu s § 10 odst. 2 písmeny a) až 

e) zákona musí kandidát absolvovat nejprve praktické zkoušky 

dvou profesních kvalifikací (1) Pracovník pro úpravu a 
přepravu lidských pozůstatků a (2) Pracovník pro vyšší 

hygienické zaopatření těl zemřelých. Zde se setká s úpravou 

dalších minimálně deseti těl zemřelých. Další argument je ten, 
že počet poskytovatelů balzamace a konzervace v ČR je nízký 

(jeden nelékařský a devět lékařských poskytovatelů – zdroj 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2015). A počet 
rekvalifikačních zařízení pro konzervaci a balzamaci je ještě 

nižší – pouze jedno. Konkurence mezi poskytovateli nebo 

vzdělávacími zařízeními je v podstatě nulová. Tento důvod 

bude vložen do zvláštní části odůvodnění k § 1. 

§ 2 písm. V souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády čárku na Neakceptováno 
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b) až e) a 

k) 

konci nahradit středníkem. Dle našeho názoru nejde o věty v jazykovém smyslu. 

Olomoucký kraj § 1 písm. 

g) V návrhu předmětného ustanovení je mj. uvedeno, cit.: 

„…praktickou část spočívající v provedení konzervace a 

balzamace dvaceti lidských pozůstatků;…“. Z textu však není 

zcela zřejmé, u kolika lidských pozůstatků má být provedena 
konzervace a u kolika balzamace – jinými slovy, zda tedy bude 

nutné provést konzervaci dvaceti lidských pozůstatků a 

balzamaci dvaceti lidských pozůstatků, nebo se stanovený počet 
dvaceti lidských pozůstatků vztahuje na konzervaci a balzamaci 

dohromady. Potom však není jasné, u kolika ze stanoveného 

počtu dvaceti lidských pozůstatků má být provedena 
konzervace a u kolika balzamace. Doporučujeme proto 

navrhovaný text přiměřeně konkretizovat. 

Akceptováno 
Text § 1 písm. g) bude za středníkem doplněn následovně: 

„g) praktickou část spočívající v provedení konzervace a 

balzamace minimálně 20 lidských pozůstatků; mezi 

konzervacemi hodnocenými osobou provozující 

vzdělávací zařízení jako úspěšné musí být vždy alespoň 3 

lidské pozůstatky, u kterých byla provedena pitva, a 

alespoň 3 lidské pozůstatky, u kterých nebyla provedena 

pitva; mezi balzamacemi hodnocenými osobou 

provozující vzdělávací zařízení jako úspěšné musí být 

vždy alespoň 7 lidských pozůstatků, u kterých byla 

provedena pitva, a alespoň 7 lidských pozůstatků, u 

kterých nebyla provedena pitva, a“. 
 § 2 písm. 

h) Návrh v tomto bodě hovoří o cit.: „počtu úspěšně provedených 

konzervací a balzamací“. V návaznosti na první výše uvedenou 

připomínku podotýkáme, že z textu nevyplývá, zda má být 
v příslušném „dokladu“ uveden počet konzervací a balzamací 

odděleně – tedy kolik bylo provedeno konzervací a kolik 

balzamací, nebo zda bude postačovat uvedení souhrnného 

počtu, tedy celkový počet konzervací a balzamací dohromady. 
Vzhledem k těmto interpretačním nejasnostem doporučujeme 

návrh odpovídajícím způsobem upřesnit. 

Akceptováno 

Text písm. h) bude znít:  

„h) počet provedených konzervací a počet provedených 

balzamací,". 

V Praze dne 19. srpna 2017 

Vypracoval: Milan Mičo, OPO-55 
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