
 

 

 



 

 

 



Důvodem pro vstup těchto účastníků na straně navrhovatele je jejich oprávněný zájem (těchto 

spolků a jejich členů) na dobrém a rovném konkurenčním prostředí v pohřebnictví v ČR a na 

ochraně jejich oprávněných práv a zájmů jako podnikatelů (fysických i právnických osob) – 

držitelů koncesí k provozování pohřební služby podle zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví … 

Část B. doplnění žaloby podle usnesení soudu ze dne 22. 08. 2016 č. j. 79 Cm 65/2016-2 

následuje datovou zprávou samostatným podáním. 

Navrhovatel: 

JUDr. Mgr. Petr RAMBOUSEK, MBIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDr. Mgr. Petr RAMBOUSEK, MBIE, gen. ve spisu, DS ID: a7fzhec. 

Duisburg, dne 25. září 2016 

Městský soud v Praze 

Spálená 6/2 

120 00 Praha 2 

DS ID: snkabbm.                                                                                                        

DATOVÁ ZPRÁVA. 

STEJNOPIS! 

K č. j. 79 Cm 65/2016-2 ze dne 22. 08. 2016. 

 

Věc: 

Tobit, z. s. – návrh na zrušení spolku – doplnění návrhu k výzvě soudu – část B. 

 

Navrhovatel: JUDr. Mgr. Petr RAMBOUSEK, MBIE,  ve věci návrhu ze dne 19. 06. 2016 

na zrušení spolku Tobit, z. s., IČ 02127989, se sídlem Široká 64/12, 110 00 Praha 1, 

zapsaného ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu L 26164, 

v právní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 79 Cm 65/2016, 

s přihlédnutím k návrhu ze dne 31. 08. 2016 na přistoupení dalších účastníků na straně 

navrhovatele: 

1/ 

Sdružení pohřebnictví v ČR, z. s., IČ 13643037, se sídlem Prokopa Velikého 

197/29, 703 00 Ostrava – Vítkovice, zapsané ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským 

soudem v Ostravě, v oddílu L a vložce č. 310, jednající předsedou spolku panem 

Ladislavem Kopalem, nar. 03. 11. 1958, Máchova 935/28, 466 01 Jablonec nad Nisou, a 

2/ 

Asociace pohřebních služeb v ČR, z. s., IČ 22858776, se sídlem Krystalová 

470/7, 196 00 Praha 9 – Čakovice, zapsaná ve spolkovém rejstříku, Městským soudem 

v Praze, v oddílu L a vložce č. 21854, jednající předsedou spolku panem Jaroslavem 

Manglem, 

doplňuje,  

v návaznosti na již doplněnou část A. doplnění (která byla doručena soudu již dne 31. 

08. 2016 jako odeslaná datová zpráva č. 396969490), návrh dále i částí B. podání: 

 



I. 

Navrhovatel předně odkazuje na svůj původní návrh ze dne 19. 06. 2016 na zrušení spolku 

Tobit, z. s., IČ 02127989, se sídlem Široká 64/12, 110 00 Praha 1, zapsaného ve 

spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu L a vložce číslo 26164. 

V tomto prvotním návrhu jsou uvedeny, byť stručně a velmi koncentrovaně důvody návrhu ke 

zrušení toho spolku. 

II. 

(1) Spolek Tobit, z. s. (dále v návrhu jako „Tobit“), IČ 02127989, se sídlem Široká 64/12, 

110 00 Praha 1, je zapsán ve spolkové rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, 

od oddílu L 26164 a vložce č. 26164.  

(2) V článku III. platných stanov spolku, nazvaném „Účel a hlavní činnosti Spolku“, 

se v bodě 3.1 uvádí – cituji: „Účelem Spolku je pohřbívat opuštěné mrtvě narozené 

děti a plody po potratu (dále jen „děti zemřelé před narozením“), napomáhat 

jejich rodičům a podporovat registraci intrauterinního úmrtní na matrice.“. Dále 

se v bodě 3.2.3 uvádí – cituji: „vypravování pohřbů dětí zemřelých před 

narozením slušným způsobem v souladu se zákony a podle místních zvyklostí 

v případě, kdy o jejich pohřbení dobrovolně nemá během zákonné lhůty nikdo 

zájem;“  

(3) Ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, od oddílu L 26164 a 

vložce č. 26164, je zapsáno jako účel – cituji: „Pohřbívat opuštěné mrtvě narozené 

děti a plody po potratu, napomáhat jejich rodičům a podporovat registraci 

intrauterinního úmrtí na matrice.“. 

Důkaz:  

- Stanovami spolku v platném znění, 

- výpisem ze spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, v oddílu L a 

vložce číslo 26164, 

- výroční zprávou Tobitu za rok 2014. 

III. 

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o … (dále „zákon“), v platném znění, upravuje 

vztahy a postupy související s pohřbíváním. 

V § 1 se stanoví: „…zákon stanoví podmínky pro zacházení s lidskými pozůstatky, práva a 

povinnosti související s provozováním pohřební služby, prováděním balzamace a 

konzervace…“;  pro tento návrh se pojem lidské pozůstatky vyjadřuje zkratkou „LP“ a 

provozování pohřební služby zkratkou „PPS“. 

V § 2 písm. c) zákon určuje pojem pohřbení (to je uložení do hrobu či hrobky a zpopelnění 

v krematoriu).  

V § 6 odst. 1 zákon určuje, že: „Provozování pohřební služby, zahrnující činnosti spojené 

s pohřbením, s výjimkou …., a převozy ….., je koncesovanou živností.“ Tedy živností podle 

přílohy č. 3 zák. č. 455/1991 Sb. 

 



IV. 

Tobit od svého vzniku není držitelem koncese – živnostenského oprávnění k PPS podle zák. 

č. 455/1991 Sb. 

Důkaz:  

     - zprávou živnostenského odboru Úřadu Městské části Praha 1. 

V. 

Tobit má zapsany ve spolkovém rejstříku dva statutární orgány, jak uvádějí stanovy v čl. 

IX. - XI., a to předně: 

výkonného ředitele, kterým je ThLic. Tomáš KOTRLÝ, Th.D., nar. 11. května 1972, trvale 

bytem Široká 64/12, Josefov, 110 00 Praha 1, jemuž členství i funkce v Tobitu vznikly 28. 09. 

2013, a jednak 

předsedu, kterou je Ing. Jana VALIŠOVÁ, nar. 26. března 1967, trvale bytem Matky Boží 

1160/25, 586 01 Jihlava, u které členství i funkce v Tobitu vznikly 25. 10. 2014.  

Ze stanov vyplývá způsob jejich jednání za Tobit, a to každého samostatně. 

Důkaz: 

- Výpisem ze spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, v oddílu L a 

vložce číslo 26164. 

VI. 

Výkonný ředitel Tobitu ThLic. Tomáš Kotrlý, Th. D., je současně (a to již delší dobu) státním 

úředníkem na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, (adresou: Staromětské náměstí 6, 110 15 

Praha 1, DS ID: 26iaava), ve kterém zastává funkci vrchního ministerského rady a je vůdčí 

osobou tohoto ministerstva při zpracování návrhu novely MMR zákona o pohřebnictví, který 

se v této době nachází v projednání v Legislativní radě vlády ČR. 

Důkaz: 

- Zprávou MMR o funkci a pracovním zařazení výkonného ředitele Tobitu ThLic. T. 

Kotrlého, Th. D., která budiž vyžádána soudem pro účely řízení, 

- Návrhem novely, jak se nachází u LRV vlády ČR, 

- Výslechem svědkyně Ing. Karly Šlechtové, ministryně pro místní rozvoj, pod adresou 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Straoměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, 

- Výslechem dalších svědků. 

VII. 

Dne 02. 06. 2016 v České televizi na ČT1 byl vysílán pořad „Máte slovo“, kterého se vedle 

moderátorky zúčastnila předsedkyně Tobitu Ing. Jana Vališová i navrhovatel, jakož i stutární 

osoby přistupujících účastníků na straně navrhovatele (zejména Ladislav Kopal – předseda 

Sdružení pohřebnictví v ČR, z. s., a Jaroslav Mangl – předseda Asociace pohřebních služeb 



ČR, z. s.), ministryně pro místní rozvoj Ing. K. Šlechtová, jakož i další osoby ex. c. Antonín 

Cícha, Valérie Bíbová, David Stejskal etc. – všichni z řad profesní veřejnosti, etc. 

Důkaz: 

- videozáznamem pořadu ČT1 Máte slovo ze dne 02. 06. 2016 – přehráním při jednání, 

- výslechem svědků. 

VIII. 

(1) Pro vlastní a samostatný výkon účelu spolku Tobit, jak je popsán výše, má pronajato 

hrobové místo - hrobku č. 119 v Praze na Vinohradském hřbitově v oddílu 4, které 

získal od předchozího nájemce Tomáše Kotrlého a dále na stejném veřejném 

pohřebišti – hřbitově má Tobit také hrobku č. 35 v oddělení č. 23. 

(2) Tobit má hrobová místa i jinde v České republice, jak vyplývá z jeho výroční zprávy 

za rok 2014. 

(3) Tobit působí v zařízeních poskytovatelů zdravotních služeb – viz bod „13.“ Zápisu 

z valné hromady spolku ze dne 28. 09. 2013; k tomu i bod „11.“ na čtvrté straně 

zápisu dole.  

(4) V tomto bodě spolek jasně formuloval, že tehdejší předsedkyně Jana Hynková svým 

jménem bude pohřbívat mrtvě narozené děti z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, 

na což jí spolek půjčí zálohu 5.000,00 Kč s tím, že ona požádá opět svým jménem 

Úřad práce o výplatu pohřebného, které po jeho obdržení vrátí částkou 5.000,00 Kč na 

účet spolku. 

(5) Pro dosahování svého účelu a zisků spolek spolupracuje s „nemocnicemi“ – tedy 

poskytovateli zdravotních služeb při pohřbívání, což vyplývá mimo jiné i z bodu „XI.“ 

Zápisu z náhradní valné hromady spolku ze dne 25. 10. 2014, která se konala v Praze, 

v sakristii kostela Nejsvětějšího Salvátora, na Křížovnickém náměstí (Akademická 

farnost Praha). Mezi nemocnicemi – poskytovateli zdravotní péče jsou mimo jiné i 

Nemocnice Jihlava, Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, Všeobecná fakultní 

nemocnice v Praze či Uhreskohradišťská nemocnice a. s. v Uherském Hradišti. 

Smlouvu o spolupráci má uzavřenu mj. i se Statutárním městem Liberec. 

Důkaz: 

- Zápisem z jednání I. valné hromady spolku dne 28. 09. 2013 v Brně – bodem č. „4.“, 

- výslechem sv. Jany Hynkové, 

- Smlouvou o spolupráci mezi Tobitem a Správou pražských hřbitovů, p. o., ze dne 05. 

07. 2014, 

- zápisem z náhradní valné hromady spolku ze dne 25. 10. 2014, 

- výroční zprávou Tobitu za rok 2014, 

- fotografiemi hrobových míst Tobitu na Vinohradském hřbitově v Praze, 

- zprávou Města Liberec k věci. 

IX. 

Tobit na svých internetových stránkách http://tobit.cz ke své činnosti uvádí – cituji: „Dítě 

zemřelé před narozením nelze zapsat do matriční knihy zemřelých. V jeho rodném listu je 

http://tobit.cz/


uvedeno rodné číslo, určení jeho jména není povinným údajem. Pokud rodiče nepožádají včas 

o vydání těla svého dítěte k pohřbení, je bez možnosti vyzvednout si urnu s jeho popelem 

anonymně a je hromadně likvidováno v nemocniční spalovně s klinickým odpadem. Děje se 

tak i při pokročilé délce jeho gestačního stáří (např. váze přesahující 3 kg a délce 50 cm). Na 

rozhodnutí, zda své mrtvorozené dítě pohřbí, mají rodiče necelých 100 hodin od předání Listu 

o prohlídce zemřelého. Po marném uplynutí této zákonné lhůty zajistí ve spolupráci 

s nemocnicí a pohřební službou jeho pohřeb na vlastní náklady člen Tobitu.“. 

Důkaz: 

- internetovými stránka Tobitu http://tobit.cz ze dne/ke dni 25. 08. 2016 i dále, 

- seznamem členů Tobitu v úplném a aktuálním znění - který budiž vyžádán soudem, 

včetně adres pro obeslání svědků, u Tobitu, protože žalobce nezná všechny členy a 

jejich adresy; někteří členové nesouhlasili se zveřejněním svých osobních údajů; 

navrhovateli jsou veřejně známi členové Tobitu ke dni 01. 06. 2015, podle informace 

na webových stránkách Tobitu: Hynková Jana, Kotrlý Tomáš, Sýkora Petr, Vališová 

Jana, Kyseláková Mlada, Svoboda Jiří, Karásek Jan, Vacková Marie, Cichá Martina, 

Cajzl Pavel, Dorková Zlatica, Hamala Štěpán, Maiello Giuseppe, PEGAS CZ s.r.o., 

Vizingerová Iva, Vrátná Lenka, Broža Zápotocká Kateřina Vizingerová Vendula, 

Nygrinová Eva, Hora Marek, Horová Ludmila, Doležalová Lenka, Wágnerová Irena, 

Broučková Michaela, Šťastná Martina, Růžencová Jindřiška, Zápotocká Ludmila, 

Hrušková Radoslava, Blažková Ilona, Blažek Pavel, Lexová Naděžda, Rychlíková 

Lucie, Votavová Alena, Langová Petra, PS MEMORY s.r.o., Hartmanová Renata, 

Boháčová Nora, Šetřilová Jana, Křížová Monika, Kříž Michal, Kopal Ladislav, 

Pavlová Sylvie, Vaško Josef, Merhaut Antonín, Pobořilová Alena, Kateřina Anežka 

Houdková, Bujna Lukáš, Maurencová Andrea; u právnických osob – členů, pak 

vyslechnout statutární orgány, 

- výslechem svědků – členů spolku Tobit. 

X. 

Ze živnostenského rejstříku odboru živnostenského Úřadu Městské části Praha 1 ze dne 07. 

09. 2016 sp. zn. S UMCP1 143714/2016/01, č. j. UMCP1 145742/2016 bylo zjištěno, že 

Tobit, z. s., není držitelem živnostenského oprávnění – koncese k provozování pohřební 

služby. 

Důkaz: 

- Informací písemně poskytnutou formou datové zprávy navrhovateli ze živnostenského 

rejstříku odboru živnostenského Úřadu Městské části Praha 1 ze dne 07. 09. 2016 sp. 

zn. S UMCP1 143714/2016/01, č. j. UMCP1 145742/2016 + obálkou datové zprávy (2 

listy). 

XI. 

Výkonný ředitel Tobitu je ze svého zaměstnání hlavní osobou, která se podílí na zpracování 

návrhu novely zákona o pohřebnictví. Vzhledem ke svému dvojjedinému postavení v Tobitu a 

na MMR pak zapracovává účelově a cíleně zájmy Tobitu do tohoto návrhu novely zákona o 

pohřebnictví z dílny MMR, a to zejména ve směru pohřbívání plodů a mrtvě narozených dětí 

a vytváří tak kroky k legalisaci souběžné existující linie pohřbívání, kterou již dnes Tobit a 

jeho členové, sice contra legem, praktikují, a to pohřbívání mimo koncesovanou živnost podle 

zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání…, „provozování pohřební služby“, jakož i 

http://tobit.cz/


možnost čerpání pohřebného - dávky u Úřadu práce (zák. č. 117/1995 Sb.). Vedle toho 

v návrhu novely MMR zavádí účelově pojmy, které jsou nadbytečné a účelové a mají sloužit 

jen zájmům Tobitu proti zájmům jiných subjektů – zejména provozovatelů pohřebních služeb. 

V novele MMR výkonný ředitel Tobitu, sice skryt za MMR, navrhuje, čeho on a Tobit touží 

dosáhnout. Návrh novely z dílny výkonného ředitele Tobitu je jasným prosazování 

neoprávněných zájmů spolku - Tobitu do zákona o pohřebnictví. Cituji části návrhu novely 

z dílny MMR v nezbytném rozsahu pro řízení před soudem (nejpodstatnější části návrhu jsou 

zde zdůrazněny červeně navrhovatelem): 

„ZÁKON ze dne ... 2016, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o pohřebnictví 

Čl. I 

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, 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. a zákona č. 202/2015 Sb., se mění takto:  

1. V § 1 se za slovo „pozůstatky“ vkládají slova „jinými lidskými pozůstatky“. 

2. § 2 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 26 a 27 zní: 

„§ 2 

Vymezení základních pojmů  

Pro účely tohoto zákona se rozumí  

a) lidskými pozůstatky mrtvé lidské tělo nebo jeho části do pohřbení, pokud nejsou za 

podmínek stanovených zvláštním právním předpisem
26)

 použity pro potřeby lékařské vědy, 

výzkumu nebo k výukovým účelům a spáleny podle zvláštního právního předpisu
26)

; lidskými 

pozůstatky je i tělo mrtvě narozeného dítěte, 

b) jinými lidskými pozůstatky plod po potratu, včetně biologických zbytků potratu, 

není-li možné je od plodu oddělit, podle zvláštního právního předpisu; plodem po potratu se 

rozumí i plod po umělém přerušení těhotenství, 

c) lidskými ostatky lidské pozůstatky nebo jiné lidské pozůstatky po pohřbení,  

d) pohřbením uložení lidských pozůstatků nebo jiných lidských pozůstatků do hrobu 

nebo hrobky na pohřebišti nebo jejich zpopelnění v krematoriu, 

e) veřejným pohřebištěm prostor určený k pohřbení lidských pozůstatků, jiných 

lidských pozůstatků nebo uložení zpopelněných lidských ostatků v podobě míst pro hroby a 

hrobky nebo úložiště jednotlivých uren nebo rozptylové či vsypové louky nebo jejich 

kombinace,  



f) hrobovým místem místo na pohřebišti určené pro zřízení hrobu nebo hrobky nebo 

vyhrazené místo v úložišti jednotlivých uren, nebo na vsypové louce, 

g) balzamací úprava lidských pozůstatků nebo jiných lidských pozůstatků zamezující 

rozvoji posmrtných změn vyvolaných hnilobnými bakteriemi nebo hmyzem, 

h) konzervací úprava lidských pozůstatků nebo jiných lidských pozůstatků zpomalující 

rozvoj posmrtných změn vyvolaných hnilobnými bakteriemi nebo hmyzem, 

i) úpravou lidských pozůstatků nebo jiných lidských pozůstatků jejich úprava před 

pietním uložením do konečné rakve, zejména umývání, holení, stříhání, kosmetické úpravy a 

oblečení do šatů nebo rubáše, 

j) konečnou rakví zavřená rakev s lidskými pozůstatky nebo jinými lidskými 

pozůstatky určená pro jejich pohřbení, vyrobená z dřevěných desek nebo desek na bázi dřeva 

a splňující kritéria pevnosti rakve pro pohřbení nebo alespoň parametry určené technické 

normy
27)

, 

k) totožností jméno, příjmení, datum narození a státní příslušnost zemřelého, 

l) exhumací nezvratné vyzdvižení lidských ostatků nebo urny se zpopelněnými 

lidskými ostatky z hrobového místa na pohřebišti, 

m) oznámením úmrtí informování o úmrtí alespoň jedné z osob uvedených v § 114 

odst. 1 občanského zákoníku, 

n) identifikací jiných lidských pozůstatků písemné potvrzení poskytovatele 

zdravotních služeb o potratu obsahující údaje o stáří plodu v týdnech, je-li známo, jeho 

pohlaví, pokud ho lze určit, datum potratu, je-li známo, nebo datum ukončení těhotenství a 

jméno matky, 

o) osobou zajišťující pohřbení fyzická nebo právnická osoba sjednávající pohřbení do 

96 hodin od oznámení úmrtí. 

___________________ 

26)
 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 

o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. 

27)
 § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“. 

3. Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje. 

4. V § 3 odst. 1 se za slova „výlučně pro uložení lidských pozůstatků“ vkládají slova 

„, jiných lidských pozůstatků“. 

5. V § 3 odst. 2 větě první se za slova „uložení lidských pozůstatků“ vkládají slova „nebo 

jiných lidských pozůstatků“, slova „církví nebo“ se nahrazují slovy „církví a“ a za 

slova „ukládání lidských pozůstatků“ se vkládají slova „, jiných lidských pozůstatků“. 

6. V § 3 odst. 2 větě druhé se slovo „zřídit“ nahrazuje slovem „provozovat“ a za slovo 

„pohřbívání“ se vkládají slova „a podmínky pro pohřbívání lidských pozůstatků do 

hrobu bez konečné rakve“. 



7. V § 3 odst. 2 se na konci textu věty třetí doplňují slova „o změně využití území podle 

zvláštního právního předpisu
14)

 a následného povolení stavby, je-li podle tohoto 

právního předpisu vyžadováno. Pro výčet dotčených orgánů a povinnosti registrované 

církve a náboženské společnosti platí obdobně § 17 odst. 1“. 

8. Poznámka pod čarou č. 14 zní: 

„
14) 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů.“. 

9. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

„(3) Ke změnám řádu neveřejného pohřebiště je nutný předchozí souhlas územně 

příslušného krajského úřadu.“. 

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. 

10. V § 3 odst. 4 se věta první nahrazuje větou „Zřizovatelem i provozovatelem 

neveřejného pohřebiště smí být pouze registrovaná církev nebo náboženská 

společnost
3)

.“. 

11. Poznámka pod čarou č. 3 zní: 

„
3)

 Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví 

a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích 

a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.“. 

12. V § 3 odst. 4 větě druhé se slova „§ 22 odst. 1 až 5, s výjimkou odstavce 1 písm. c), 

a § 23 odst. 1 a 2“ nahrazují slovy „§ 20 až 23“. 

13. V § 3 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) Při zrušení neveřejného pohřebiště se postupuje podle § 24.“. 

14. V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „pozůstatky“ vkládají slova „, jinými 

lidskými pozůstatky“. 

15.  V § 4 odst. 1 písm. a) se slova „nebo balzamovat“ nahrazují slovy „, balzamovat nebo 

vystavovat“ a slova „; tato infekční onemocnění stanoví příslušný orgán ochrany 

veřejného zdraví
4a)

 (dále jen „nebezpečná nemoc“) nebo které jsou ve stavu 

pokročilého rozkladu; lidské pozůstatky osoby, která v době úmrtí trpěla nebezpečnou 

nemocí, smí být uloženy pouze do konečné rakve“ se nahrazují slovy „, která stanoví 

příslušný orgán ochrany veřejného zdraví
4a)

 (dále jen „nebezpečná nemoc“); lidské 

pozůstatky ve stavu pokročilého rozkladu nebo lidské pozůstatky osoby, která v době 

úmrtí trpěla nebezpečnou nemocí, smí být uloženy pouze do konečné rakve, a to 

v transportním vaku“. 

16. V § 4 odst. 1 písm. b) se za slovo „s“ vkládají slova „vůlí zemřelé osoby, a pokud tato 

osoba nevyslovila během svého života s ukládáním a vystavováním svých pozůstatků 

souhlas, také v rozporu s vůlí osob vyjmenovaných v § 114 odst. 1 občanského 

zákoníku, a“. 

17. V § 4 odst. 1 písm. e) se slovo „nakládat“ nahrazuje slovem „zacházet“. 

18. V § 4 odst. 1 písmeno f) zní: 



„f) změnit lidské pozůstatky nebo jiné lidské pozůstatky v lidské ostatky jiným 

způsobem než pohřbením,“. 

19. V § 4 odst. 1 písm. h) se za slovo „pozůstatky“ vkládají slova „, jinými lidskými 

pozůstatky“, slova „pozůstalých a“ se zrušují a na konci písmene se tečka nahrazuje 

čárkou. 

20. V § 4 se na konci odstavce 1 doplňují písmena i) až k), která znějí: 

„i) konzervovat nebo balzamovat nebo vystavit lidské pozůstatky v rozporu s vůlí 

zemřelé osoby, a pokud tato osoba nevyslovila během svého života s konzervací nebo 

balzamací nebo vystavením svých pozůstatků souhlas, také v rozporu s vůlí osob 

vyjmenovaných v § 114 odst. 1 občanského zákoníku s výjimkami stanovenými v písmenu a), 

j) neoprávněně otevřít konečnou rakev s lidskými pozůstatky nebo urnu s lidskými 

ostatky, a 

k) neoprávněně otevřít hrob nebo hrobku nebo provádět výkopové práce související 

s pohřbením a exhumací nebo exhumaci.“.  

21. V § 4 odstavce 3 a 4 znějí: 

„(3) Poskytovatel zdravotních služeb, který poskytuje jednodenní nebo lůžkovou péči 

podle zvláštního právního předpisu
26)

, a poskytovatel sociálních služeb podle § 34 odst. 1 

písm. c) až f) zákona o sociálních službách, který 

a) má zřízeno oddělení patologie nebo oddělení soudního lékařství, musí  

1. předat lidské pozůstatky nebo jiné lidské pozůstatky provozovateli pohřební 

služby nebo osobě zajišťující pohřbení nebo balzamaci či konzervaci v souladu s tímto 

zákonem umyté a, byla-li provedena pitva, zašité po jejím dokončení,  

2. bezúplatně zajistit pro tyto osoby možnost úpravy lidských pozůstatků nebo 

jiných lidských pozůstatků a jejich uložení do rakve ve vhodné místnosti a umožnit jim 

nezbytnou hygienickou očistu, 

b) nemá zřízeno oddělení patologie nebo oddělení soudního lékařství, musí bezúplatně 

zajistit provozovateli pohřební služby nebo osobě zajišťující pohřbení nebo balzamaci či 

konzervaci v souladu s tímto zákonem, možnost úpravy lidských pozůstatků nebo jiných 

lidských pozůstatků ve vhodné místnosti a umožnit jim nezbytnou hygienickou očistu. 

(4) Jestliže došlo k úmrtí ve zdravotnickém zařízení nebo v zařízení sociálních služeb, 

hradí poskytovatel uvedený v odstavci 3 po dobu 48 hodin od úmrtí náklady spojené 

s uložením lidských pozůstatků. Pokud bylo v době podle věty první zajištěno pohřbení, hradí 

poskytovatel náklady spojené s uložením lidských pozůstatků jen do doby zajištění pohřbení. 

Byla-li provedena pitva, počítá se lhůta 48 hodin od jejího ukončení. Po uplynutí této lhůty 

hradí náklady spojené s uložením lidských pozůstatků ve zdravotnickém zařízení nebo 

zařízení sociálních služeb a s jejich přepravou nebo uložením u jiné osoby ten, kdo zajistí 

pohřbení.“. 

22. V § 4 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) Pokud po uplynutí 48 hodin od úmrtí nemůže poskytovatel uvedený v odstavci 3 

zajistit uložení lidských pozůstatků ve vlastním zařízení, zajistí jejich uložení u jiné osoby; 



přitom jsou zúčastněné osoby povinny počínat si tak, aby náklady spojené s přepravou a 

uložením lidských pozůstatků do pohřbení výrazně nepřevýšily obvyklé provozní náklady 

příslušného poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb za jejich chlazení, popřípadě 

mrazení.“. 

23. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní: 

„§ 4a 

(1) Otevřít konečnou rakev s lidskými pozůstatky nebo urnu s lidskými ostatky je 

oprávněna osoba zajišťující pohřbení nebo jí pověřená osoba.  

(2) Otevírání hrobů nebo hrobek na pohřebišti nebo provádění výkopových prací 

souvisejících s pohřbením a exhumací a exhumaci je oprávněn provádět pouze provozovatel 

pohřebiště nebo osoba uvedená v řádu pohřebiště podle § 19 odst. 2 písm. k) nebo 

provozovatel pohřební služby podle podmínek uvedených v řádu pohřebiště podle § 19 odst. 2 

písm. l). 

(3) Odstavci 1 a 2 není dotčeno oprávnění státního zástupce podle zvláštního právního 

předpisu
10)

.“. 

24. § 5 zní: 

„§ 5 

(1) Pokud ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí nezajistí pohřbení lidských pozůstatků 

žádná fyzická nebo právnická osoba ani žádný poskytovatel zdravotních služeb nebo 

univerzitní vysoká škola, která provádí anatomické pitvy v souladu s podmínkami 

stanovenými zvláštním právním předpisem
26)

,
 
neprojeví zájem o využití lidských pozůstatků 

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 byly lidské pozůstatky nalezeny, 

případně vyloženy z dopravního prostředku.  

(2) Zajišťuje-li obec pohřbení lidských pozůstatků zpopelněním, je jeho součástí vždy 

uložení zpopelněných lidských ostatků na veřejném pohřebišti. 

(3) Lidské pozůstatky, u nichž nebyla zjištěna totožnost zemřelého, mohou být pohřbeny 

pouze uložením do hrobu nebo hrobky. Je-li prokázáno, že se jedná o lidské pozůstatky cizího 

státního příslušníka, může obec zajistit jejich zpopelnění v krematoriu až po obdržení 

souhlasu příslušného státu s tímto druhem pohřbení na území České republiky; pokud obec 

tento souhlas do 1 měsíce od oznámení úmrtí neobdrží, zajistí pohřbení uložením do hrobu 

nebo hrobky. 

(4) Pohřbívání lidských pozůstatků podle odstavce 1 až 3 je službou ve veřejném zájmu 

zajišťovanou obcí v přenesené působnosti. Prováděcí právní předpis stanoví postup obce 

a náležitosti odpovídající slušnému způsobu pohřbení. 

(5) Obec, která zajistila pohřbení podle odstavce 1 a 3, přihlásí svoji pohledávku z titulu 

účelně vynaložených nákladů na slušné pohřbení podle místních zvyklostí do pasiv 

pozůstalosti. Bylo-li řízení o pozůstalosti zastaveno, nebo nebyla-li k němu dána pravomoc 

českých soudů, uplatní obec náhradu těchto nákladů u Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen 

„ministerstvo“). 



(6) Osoba, u které jsou lidské pozůstatky uloženy, je povinna neprodleně informovat 

obec, na jejímž území došlo k úmrtí nebo byly lidské pozůstatky nalezeny, případně vyloženy 

z dopravního prostředku, že nastaly skutečnosti podle odstavce 1.  

(7) Krajská hygienická stanice může v případě, že osoba byla v době úmrtí nakažena 

nebezpečnou nemocí,  

a) stanovit pro osobu zajišťující pohřbení způsob zacházení s lidskými pozůstatky 

b) stanovit způsob zacházení s jinými lidskými pozůstatky nakaženými nebezpečnou 

nemocí při pohřbení, a 

c) rozhodnout o pohřbení zpopelněním bez ohledu na vůli zemřelé osoby, případně 

osob uvedených v § 114 odst. 1 občanského zákoníku nebo osoby zajištující pohřbení, a to i 

v případech uvedených v odstavci 3. 

(8) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 7 nemá odkladný účinek. 

(9) Náklady spojené s přepravou lidských pozůstatků nebo jiných lidských pozůstatků 

a úkony s tím spojené, vyjma přepravy lidských pozůstatků na pitvu, hradí ten, kdo zajistil 

pohřbení podle odstavce 1.“. 

25. Za § 5 se vkládají nové § 5a a 5b, které včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 28 

znějí: 

„§ 5a 

 (1) Poskytovatel zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení došlo k potratu 

nebo ukončení těhotenství na žádost ženy nebo ze zdravotních důvodů, 

a) zajistí uložení jiných lidských pozůstatků pro účely jejich pohřbení po dobu 96 

hodin od potratu nebo ukončení těhotenství; v takovém případě se pro účely tohoto zákona 

potrat nebo ukončení těhotenství považuje za takovou skutečnost, jako by šlo o úmrtí; § 4 

odst. 4 a 5 se použijí přiměřeně, 

b) vydá jiné lidské pozůstatky k pohřbení s identifikací jiných lidských pozůstatků na 

základě žádosti osoby uvedené v § 114 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle písmene 

a). 

(2) Pokud ve lhůtě podle odstavce 1 písm. a) nepožádá žádná z osob uvedených v § 114 

odst. 1 občanského zákoníku o vydání jiných lidských pozůstatků k pohřbení, poskytovatel 

zdravotních služeb uvedený v § 4 odst. 3 s nimi naloží v souladu se zvláštním právním 

předpisem
28)

. 

§ 5b 

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy 

(1) Ministerstvo pro výkon působnosti tohoto zákona využívá ze základního registru 

obyvatel tyto údaje: 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,  

b) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, 

místo a stát, kde se narodil, 
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c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 

d) adresa místa pobytu, 

e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České 

republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí 

soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, 

který nepřežil. 

(2) Ministerstvo pro výkon působnosti tohoto zákona využívá z informačního systému 

evidence obyvatel tyto údaje: 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 

b) datum narození, 

c) pohlaví, 

d) místo a okres narození; v případě narození v cizině, místo a stát, 

e) rodné číslo, 

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 

g) adresa místa trvalého pobytu, 

h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí státního občana České republiky mimo 

území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 

i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 

popřípadě jako den, který nepřežil. 

(3) Ministerstvo pro výkon působnosti tohoto zákona využívá z informačního systému 

cizinců tyto údaje: 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 

b) datum narození, 

c) rodné číslo, 

d) pohlaví, 

e) místo a stát narození; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, 

místo a okres narození, 

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 

g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, 

h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na 

jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí. 

(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové údaje, 

které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 



využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců, 

pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 

___________________ 

28)
 § 82 zákona č. 372/2011 Sb.“. 

26. § 6 a 7 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 29 znějí: 

„§ 6 

Provozování pohřební služby 

 (1) Provozování pohřební služby zahrnující činnosti spojené s úpravou lidských 

pozůstatků nebo jiných lidských pozůstatků, jejich pohřbením, s výjimkou provozování 

pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků, jiných 

lidských pozůstatků nebo exhumovaných lidských ostatků a úpravy popela, včetně jeho 

ukládání do uren, a přepravou pro potřebu poskytovatele zdravotních služeb, policejních 

orgánů nebo jiných orgánů činných v trestním řízení, je koncesovanou živností podle 

zvláštního právního předpisu
6)

.  

 (2) Žadatel o koncesi na provozování pohřební služby musí prokázat svoji odbornou 

způsobilost, kterou se rozumí úspěšné získání profesní kvalifikace Sjednavatel pohřbení a 

profesní kvalifikace Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků podle zvláštního 

předpisu
29)

 a 

a) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a tříletá praxe v oblasti 

pohřebnictví, nebo 

b) minimálně základní vzdělání a desetiletá praxe v oblasti pohřebnictví. 

 (3) K udělení koncese k provozování pohřební služby je nutné stanovisko krajské 

hygienické stanice vydané podle zvláštního právního předpisu
9)

. Krajská hygienická stanice 

vydá kladné stanovisko, pokud žadatel o koncesi prokáže, že má k dispozici 

a) chladicí a mrazicí zařízení odpovídající požadavkům uvedeným v § 7 odst. 1 

písm. a) a f), 

b) silniční motorové vozidlo určené k přepravě lidských pozůstatků a jiných lidských 

pozůstatků odpovídající požadavkům uvedeným v § 9 odst. 1 a 

c) místnost pro úpravu lidských pozůstatků, jiných lidských pozůstatků a pro jejich 

uložení do rakve, odpovídající požadavkům uvedeným v § 7 odst. 1 písm. h). 

(4) Chladicí a mrazicí zařízení podle odstavce 3 písm. a) a místnost pro úpravu lidských 

pozůstatků a jiných lidských pozůstatků podle odstavce 3 písm. c) nesmí být umístěny 

v prostorách a areálech zdravotnického zařízení nebo zařízení sociálních služeb. 

§ 7 

Práva a povinnosti provozovatele pohřební služby 

 (1) Provozovatel pohřební služby je povinen  

a) upravit lidské pozůstatky nebo jiné lidské pozůstatky a k jejich ukládání do 
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pohřbení používat rakve a výhradně chladicí, popřípadě mrazicí, zařízení, jejichž kapacita 

musí odpovídat průměrné třídenní potřebě, minimálně však se 3 místy, 

b) před zahájením provozu vydat řád pro provozování pohřební služby, který musí být 

schválen krajskou hygienickou stanicí, zveřejnit ho na viditelném místě a zajistit provozování 

pohřební služby v souladu s tímto řádem; obdobný postup musí být dodržen při každé změně 

řádu pro provozování pohřební služby, 

c) zdržet se sjednávání pohřbení v prostorách a areálech zdravotnického zařízení nebo 

zařízení sociálních služeb, a to i prostřednictvím jiné osoby, 

d) zdržet se při kontaktu s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům a umožnit při 

smutečních obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností nebo jiných osob 

v souladu s projevenou vůlí zemřelé osoby, a pokud se tato osoba během svého života ke 

smutečnímu obřadu nevyslovila, také v souladu s projevenou vůlí osob vyjmenovaných 

v § 114 odst. 1 občanského zákoníku, 

e) postupovat po převzetí lidských pozůstatků podle pokynů uvedených na listě 

o prohlídce zemřelého, případně stanovených státním zástupcem, který je k tomu oprávněn 

podle zvláštního právního předpisu
10)

, 

f) ukládat lidské pozůstatky nebo jiné lidské pozůstatky do pohřbení pouze v rakvi do 

chladicího zařízení zajišťujícího trvalé udržení teploty v rozmezí 0 °C až +5 °C a v případě, 

kdy doba od zjištění úmrtí prohlížejícím lékařem do pohřbení přesáhne 1 týden nebo kdy to 

vyžaduje stav lidských pozůstatků nebo jiných lidských pozůstatků, v mrazicím zařízení 

zajišťujícím trvalé udržení teploty nižší než -10 °C, 

g) předat provozovateli krematoria nebo pohřebiště společně s lidskými pozůstatky 

nebo lidskými ostatky doklad o úmrtí podle § 14 odst. 1 nebo § 22 odst. 2; v případě jiných 

lidských pozůstatků předat identifikaci jiných lidských pozůstatků, 

h) bezúplatně umožnit osobě zajišťující pohřbení, nebo jí pověřené osobě, úpravu 

lidských pozůstatků nebo jiných lidských pozůstatků a jejich uložení do rakve v místnosti se 

snadno omyvatelnými stěnami a nepropustnou podlahou, opatřené odpovídajícím osvětlením, 

přívodem teplé a studené vody, větráním a zabezpečením proti hmyzu, která je určena pro 

úpravu lidských pozůstatků, jiných lidských pozůstatků a pro jejich uložení do rakve, a 

umožnit jí nezbytnou hygienickou očistu, 

i) vyzvat k převzetí a předat urnu se zpopelněnými lidskými ostatky fyzické nebo 

právnické osobě, která zajistila pohřbení, nebo jí pověřené osobě, způsobem a ve lhůtě 

stanovené řádem pro provozování pohřební služby; pokud do 12 měsíců ode dne výzvy 

provozovatele pohřební služby k převzetí tato osoba urnu nepřevezme nebo není-li taková 

osoba, je provozovatel pohřební služby povinen zajistit uložení zpopelněných lidských 

ostatků do společného hrobu na veřejném pohřebišti, 

j) vést evidenci o zacházení s lidskými pozůstatky, jinými lidskými pozůstatky a 

lidskými ostatky zejména v rozsahu 

1. jméno, příjmení, místo a datum narození, je-li známo, místo a datum úmrtí, je-li 

známo, kopie listu o prohlídce zemřelého, jde-li o lidské pozůstatky nebo lidské ostatky, 

2. identifikace jiných lidských pozůstatků, a 

3. kopie dokladu o zpopelnění nebo pohřbení, datum a čas převzetí lidských 



pozůstatků, jiných lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, datum a čas uložení lidských 

pozůstatků nebo jiných lidských pozůstatků do chladicího, popřípadě mrazicího, zařízení, 

datum a čas předání lidských pozůstatků, jiných lidských pozůstatků nebo lidských ostatků 

provozovateli pohřebiště nebo krematoria, evidenční číslo vozidla, které lidské pozůstatky, 

jiné lidské pozůstatky nebo lidské ostatky přepravilo,  

k) dodržovat požadavky na technické vybavení podle § 6 odst. 3, a 

l) provádět desinfekci provozních prostor, místnosti pro úpravu lidských pozůstatků a 

jiných lidských pozůstatků, chladicího a mrazicího zařízení, pracovních pomůcek a vozidel 

určených k přepravě lidských pozůstatků, jiných lidských pozůstatků a lidských ostatků. 

 (2) Provozovatel pohřební služby je oprávněn převzít lidské pozůstatky ke sjednanému 

pohřbení jen tehdy, je-li úmrtí doloženo  

a) listem o prohlídce zemřelého vystaveným prohlížejícím lékařem a v případě 

provedení pitvy doplněným o příslušné údaje lékařem, který pitvu provedl, a postupovat podle 

pokynů na tomto listě uvedených, 

b) v případě podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s úmrtím, kromě 

dokladů uvedených v písmenu a), i souhlasem státního zástupce, který je k tomu oprávněn 

podle zvláštního právního předpisu
10)

. 

(3) Jiné lidské pozůstatky je provozovatel pohřební služby oprávněn převzít ke 

sjednanému pohřbení jen tehdy, je-li doložena identifikace jiných lidských pozůstatků. 

(4) Evidence související s provozováním pohřební služby podle odstavce 1 písm. j) musí 

být vedena průkazně, pravdivě a čitelně ve formě svázané knihy. Zápisy se provádějí bez 

zbytečného odkladu. 

___________________ 

29)
 Zákon 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.“. 

27. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který zní: 

„§ 7a 

Řád pro provozování pohřební služby 

V řádu pro provozování pohřební služby provozovatel podrobně upraví zejména 

a) rozsah poskytovaných služeb, 

b) povinnosti osoby zajišťující pohřbení, nebo jí pověřené osoby, v souvislosti 

s chováním v místnosti pro úpravu lidských pozůstatků nebo jiných lidských pozůstatků a 

jejich uložením do rakve, zachováním důstojnosti tohoto místa a pravidla užívání zařízení 

pohřební služby jinými osobami,  

c) postup při ukládání do rakve a při přepravě lidských pozůstatků a jiných lidských 

pozůstatků ve stavu pokročilého rozkladu,  

d) způsob uložení a evidence přepravovaných lidských pozůstatků, jiných lidských 



pozůstatků a lidských ostatků od jejich převzetí až po uložení do hrobu nebo hrobky, případně 

předání provozovateli krematoria nebo k provedení balzamace nebo konzervace 

v minimálním rozsahu stanoveném v § 7 odst. 1 písm. j), 

e) postup při provádění desinfekce provozních prostor, místnosti pro úpravu lidských 

pozůstatků a jiných lidských pozůstatků, chladicího a mrazicího zařízení, pracovních 

pomůcek a vozidel určených k přepravě lidských pozůstatků, jiných lidských pozůstatků a 

lidských ostatků, 

f) způsob výzvy, převzetí a lhůtu k předání urny se zpopelněnými lidskými ostatky 

fyzické nebo právnické osobě, která zajistila pohřbení, nebo jí pověřené osobě.“. 

28. Nadpis nad § 8 zní: „Přeprava lidských pozůstatků, jiných lidských pozůstatků a 

lidských ostatků“. 

29. V § 8 odstavec 1 zní: 

„(1) Provozovatel pohřební služby je povinen zajistit 

a) při převozech na místo pohřbení nebo vystavení oblečení lidských pozůstatků, nebo, 

není-li oblečení možné, jejich důstojné zahalení a uložení v konečné rakvi; v ostatních 

případech mohou být uloženy i do rakve transportní nebo do transportního vaku, 

b) uložení lidských pozůstatků nebo jiných lidských pozůstatků, které jsou ve stavu 

pokročilého rozkladu, nebo lidských pozůstatků osoby, která v době úmrtí trpěla nebezpečnou 

nemocí, pouze do konečné rakve, a to v transportním vaku, 

c) označení rakví a transportních vaků tak, aby odpovídalo dokumentaci vystavené 

prohlížejícím lékařem a nemohlo dojít k záměně lidských pozůstatků nebo jiných lidských 

pozůstatků v nich uložených.“. 

30. V § 8 odst. 2 se za slovo „pozůstatků“ vkládají slova „nebo jiných lidských 

pozůstatků“, za slovo „pozůstatky“ se vkládají slova „nebo jiné lidské pozůstatky“ a 

za slovo „chladicím“ se vkládají slova „, popřípadě mrazicím,“. 

31. V § 8 odst. 3 se za slovo „pozůstatků“ vkládají slova „, jiných lidských pozůstatků 

nebo exhumovaných lidských ostatků“. 

32. V § 8 odst. 4 se za slovo „pozůstatky“ vkládají slova „nebo jiné lidské pozůstatky“. 

33. V § 9 odstavec 1 zní: 

„(1) Lidské pozůstatky, jiné lidské pozůstatky a exhumované lidské ostatky mohou být po 

pozemních komunikacích přepravovány pouze ve vozidle zvláštního určení, které musí být 

k takovému účelu schváleno podle jiného právního předpisu
11) 

jako pohřební. Ložný prostor 

vozidla zvláštního určení musí být určen výhradně pro jejich přepravu v rakvích nebo 

v transportních nosítkách s vaky, a to včetně věcí určených pro konání pohřbu, které lze 

přepravovat společně, a musí být opatřen osvětlením a potřebnými úchyty pro upevnění rakví 

nebo transportních nosítek s vaky. Stěny a dno ložného prostoru musí být snadno 

omyvatelné.“. 

34. Poznámky pod čarou č. 11 a 12 znějí: 

„
11)

 Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a 



o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla), ve znění pozdějších předpisů.  

Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

12)
 Mezinárodní Ujednání o přepravě mrtvol, vyhlášené pod č. 44/1938 Sb. 

Dohoda o převozu těl zemřelých, vyhlášená pod č. 22/2012 Sb. m. s.“. 

35. V § 9 se odstavec 2 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3. 

36. V § 9 odst. 3 větě první se slovo „převoz“ nahrazuje slovem „přepravu“. 

37. V § 9 odst. 3 větě druhé se slova „úmrtního listu“ nahrazují slovy „dokladu o úmrtí 

podle § 22 odst. 2“. 

38. V § 9 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Stejný postup se uplatňuje i u zemřelých 

státních příslušníků cizího státu na území České republiky vůči diplomatickým misím 

nebo konzulárním úřadům států, jejichž občanem byl zemřelý státní příslušník.“. 

39. V § 10 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „úspěšné“ vkládají slova „získání 

profesní kvalifikace Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků a profesní 

kvalifikace Pracovník pro vyšší hygienické zaopatření těl zemřelých podle zvláštního 

právního předpisu
29)

, a“. 

40. V § 10 odst. 2 písmena a) až d) znějí: 

„a) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti všeobecného 

lékařství, 

b) vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v oblasti zdravotnictví,  

c) vyšší odborné vzdělání skupiny oborů vzdělání Zdravotnictví, Diplomovaná 

všeobecná sestra, Diplomovaná dětská sestra, Diplomovaná sestra pro intenzivní péči nebo 

Diplomovaná porodní asistentka, 

d) střední vzdělání skupiny oborů vzdělání Zdravotnictví, Všeobecná sestra, Dětská 

sestra nebo Porodní asistentka, anebo“. 

41. V § 10 se na konci odstavce 2 doplňuje písmeno e), které zní: 

„e) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a pětiletá praxe v provádění 

balzamace a konzervace.“.  

42. V § 10 odst. 3 se za slovo „rozsah“ vkládají slova „včetně náležitostí dokladu 

úspěšného absolvování specializované odborné přípravy“. 

43. Poznámka pod čarou č. 7 zní: 

„
7)

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

programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.“. 



44. V § 10 odst. 4 větě první  a druhé se slovo „vyjádření“ nahrazuje slovem „stanovisko“. 

45. V § 10 odst. 4 větě druhé se za slovo „že“ vkládají slova „místnost a“ a slovo „není“ 

se nahrazuje slovem „nejsou“. 

46. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 10a  

Řád pro provádění balzamace a konzervace  

(1) Před zahájením provozování balzamace a konzervace je provozovatel této živnosti 

povinen vydat řád pro provádění balzamace a konzervace, který musí být schválen krajskou 

hygienickou stanicí, a vykonávat živnost v souladu s ním; obdobný postup musí být dodržen 

při každé změně řádu pro provádění balzamace a konzervace. 

(2) Řád pro provádění balzamace a konzervace musí být zveřejněn na viditelném místě. 

Provozovatel v něm podrobně upraví zejména 

a) rozsah poskytovaných služeb, 

b) povinnosti osob, které provádějí balzamaci a konzervaci, a dalších osob podílejících 

se na řádném zajištění této činnosti s ohledem na zachování piety,  

c) postup při přepravě, balzamaci a konzervaci lidských pozůstatků nebo jiných 

lidských pozůstatků a 

d) způsob uložení a evidence balzamovaných lidských pozůstatků nebo jiných 

lidských pozůstatků od jejich převzetí až po uložení do hrobu nebo hrobky, případně předání 

krematoriu.“. 

47. V § 11 písm. a) se slova „ve styku“ nahrazují slovy „při kontaktu“. 

48. V § 11 písm. b) se slovo „mrtvého“ nahrazuje slovem „zemřelého“, slova „nebo jiného 

orgánu činného v trestním řízení“ se zrušují a text „. 
10)

“ se nahrazuje textem „
10)

,“. 

49. V § 11 se doplňuje písmeno c), které zní: 

„c) oprávněna jiné lidské pozůstatky převzít jen tehdy, je-li doložena identifikace 

jiných lidských pozůstatků.“. 

50. V § 13 odstavce 1 a 2 znějí: 

„(1) Provozování krematoria zahrnující zpopelňování lidských pozůstatků, jiných 

lidských pozůstatků nebo exhumovaných lidských ostatků v konečné rakvi a související 

zacházení s ní, manipulaci se zpopelněnými lidskými ostatky, úpravu popela, jeho ukládání do 

uren, jejich předávání a vedení související evidence, je koncesovanou živností
6)

.
 

(2) Žadatel o koncesi na provozování krematoria musí prokázat svoji odbornou 

způsobilost, kterou se rozumí úspěšné získání profesní kvalifikace Obsluha kremačního 

zařízení a profesní kvalifikace Administrátor krematoria podle zvláštního právního předpisu
29)

 

a  

a) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a tříletá praxe v oblasti 

pohřebnictví, nebo  



b) minimálně základní vzdělání a desetiletá praxe v oblasti pohřebnictví.“. 

51. V § 13 se odstavec 3 zrušuje. 

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 

52. V § 13 odst. 3 větě první a druhé se slovo „vyjádření“ nahrazuje slovem „stanovisko“. 

53. V § 13 odst. 3 větě druhé se za slovo „chladicí“ vkládají slova „a mrazicí“. 

54. V § 14 odst. 1 se za slovo „pozůstatky“ vkládají slova „nebo lidské ostatky“ a slovo 

„mrtvého“ se nahrazuje slovem „zemřelého“. 

55. V § 14 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Jiné lidské pozůstatky je provozovatel krematoria oprávněn převzít ke zpopelnění jen 

tehdy, je-li doložena identifikace jiných lidských pozůstatků.“. 

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 

56. V § 14 odst. 3 písm. a) se za slovo „pozůstatky“ vkládají slova „, jiné lidské 

pozůstatky“. 

57. V § 14 odst. 3 písm. b) se za slovo „stanicí“ vkládají slova „a zveřejněn na viditelném 

místě“ a text „, 
15)

“ se nahrazuje slovy „
15)

; obdobný postup musí být dodržen při 

každé změně řádu krematoria,“. 

58. Poznámka pod čarou č. 15 zní: 

„
15)

 Například zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 

předpisů.“. 

59. V § 14 odst. 3 písm. c) se slova „ve styku“ nahrazují slovy „při kontaktu“, slova 

„a jiných subjektů a právnických“ se nahrazují slovy „nebo jiných“ a slova „osoby 

sjednávající pohřbení“ se nahrazují slovy „zemřelé osoby, a pokud se tato osoba 

během svého života ke smutečnímu obřadu nevyslovila, také v souladu s projevenou 

vůlí osob vyjmenovaných v § 114 odst. 1 občanského zákoníku“. 

60. V § 14 odst. 3 písm. d) se za slovo „pozůstatky“ vkládají slova „nebo jiné lidské 

pozůstatky“, slovo „chladicím“ se nahrazuje slovy „konečné rakvi do chladicího nebo 

mrazicího“, slova „uložení lidských pozůstatků“ se nahrazují slovy „jejich uložení“, 

slova „0 st. C do +2 st. C“ se nahrazují slovy „0 °C do +2 °C“ a slovo „lhůta“ se 

nahrazuje slovem „doba“. 

61. V § 14 odst. 3 písm. e) se za slovo „pozůstatky“ vkládají slova „, jinými lidskými 

pozůstatky nebo exhumovanými lidskými ostatky“, za slovo „pozůstatků“ se vkládají 

slova „, jiných lidských pozůstatků“ a za slovo „a“ se vkládá slovo „lidských“. 

62. V § 14 odst. 3 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní: 

„f) osobě zajišťující pohřbení vystavit doklad o zpopelnění obsahující  

1. číslo záznamu o zpopelnění podle písmene g), 

2. jednoznačnou identifikaci provozovatele krematoria a pohřební služby, který 



lidské pozůstatky, jiné lidské pozůstatky nebo exhumované lidské ostatky do krematoria 

přivezl, 

3. údaje o zemřelém v rozsahu jméno a příjmení, místo a datum narození a úmrtí,  

4. údaje o jiných lidských pozůstatcích v rozsahu identifikace jiných lidských 

pozůstatků, 

5. datum zpopelnění lidských pozůstatků, jiných lidských pozůstatků nebo lidských 

ostatků,“. 

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h). 

63. V § 14 odst. 3 písm. g) se za slovo „pozůstatků“ vkládají slova „, jiných lidských 

pozůstatků“, za slovo „a“ se vkládá slovo „lidských“ a slova „jménem a příjmením 

zemřelého, místem a datem narození, úmrtí a zpopelnění“ se nahrazují slovy „a údaji 

podle § 15 odst. 2 písm. a) a b)“. 

64. V § 14 odst. 3 písm. h) se za slova „předat urnu“ vkládají slova „se zpopelněnými 

lidskými ostatky“, slovo „sjednala“ se nahrazuje slovem „zajistila“, slovo „oprávněn“ 

se nahrazuje slovy „povinen zpopelněné“ a slova „smísením se zemí“ se zrušují. 

65. V § 15 odst. 1 úvodní části ustanovení se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“ a doplňuje se 

slovo „zejména“. 

66. V § 15 odst. 1 písm. a), b) a d) se slovo „a“ nahrazuje slovy „, jiných lidských 

pozůstatků a exhumovaných“. 

67. V § 15 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: 

„c) povinnosti návštěvníků krematoria v souvislosti s pořádkem v krematoriu, 

zachováním důstojnosti tohoto místa a pravidla užívání zařízení krematoria,“. 

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až g). 

68. V § 15 odst. 1 písm. d) se slovo „nebo“ nahrazuje slovy „, jiných lidských pozůstatků 

nebo exhumovaných“. 

69. V § 15 odst. 1 písm. f) se za slovo „ukládání“ vkládá slovo „zpopelněných“. 

70. V § 15 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovy „se zpopelněnými lidskými 

ostatky,“ a doplňuje se písmeno h), které zní: 

„h) způsob výzvy a převzetí urny se zpopelněnými lidskými ostatky a lhůtu k jejímu 

předání fyzické nebo právnické osobě, která zajistila pohřbení, nebo jí pověřené osobě.“. 

71. V § 15 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „pozůstatků“ vkládají slova 

„, jiných lidských pozůstatků“ a za slovo „a“ se vkládá slovo „lidských“. 

72. V § 15 odst. 2 písmena a) až f) znějí: 

„a) jméno a příjmení zemřelých, jejichž lidské pozůstatky nebo exhumované lidské 

ostatky byly v krematoriu zpopelněny, 

b) místo a datum jejich narození a úmrtí, pokud jsou známy, 



c) záznam o nebezpečné nemoci, pokud osoba, jejíž lidské pozůstatky byly 

zpopelněny, byla touto nemocí nakažena, nebo jiné lidské pozůstatky, které byly zpopelněny, 

byly touto nemocí nakaženy, 

d) datum a hodinu převzetí lidských pozůstatků, jiných lidských pozůstatků nebo 

exhumovaných lidských ostatků ke zpopelnění, včetně přidělení čísla v evidenci,  

e) druh rakve, vložky do rakve a transportního vaku, 

f) jednoznačnou identifikaci osoby předávající lidské pozůstatky, jiné lidské 

pozůstatky nebo exhumované lidské ostatky ke zpopelnění,“. 

73. V § 15 odst. 2 se doplňují písmena g) až i), která znějí: 

„g) datum a hodinu uložení do chladicího, popřípadě mrazicího, zařízení, 

h) datum zpopelnění a číslo záznamu o zpopelnění, 

i) datum výzvy k převzetí urny se zpopelněnými lidskými ostatky a datum jejího 

vydání nebo odeslání, včetně jména a adresy jejího příjemce, nebo pokud nebyla urna 

převzata podle § 14 odst. 3 písm. h), datum a místo, kde byly zpopelněné lidské ostatky 

uloženy do společného hrobu.“. 

74. V § 15 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Evidence související s provozováním krematoria podle odstavce 2 musí být vedena 

průkazně, pravdivě a čitelně ve formě svázané knihy. Zápisy se provádějí bez zbytečného 

odkladu.“. 

75. V § 16 odst. 1 větě první se slova „(dále jen „provozovatel pohřebiště“)“ zrušují. 

76. V § 17 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 16 zní: 

„(1) Veřejné pohřebiště lze zřídit na návrh obce nebo registrované církve a náboženské 

společnosti jen na pozemku v jejich vlastnictví na základě rozhodnutí o změně využití území 

podle zvláštního právního předpisu
14) 

a následného povolení stavby, je-li podle tohoto 

právního předpisu vyžadováno. Dotčenými orgány jsou vždy také krajská hygienická stanice, 

úřad územního plánování a vodoprávní úřad. Mají-li být součástí veřejného pohřebiště hroby 

nebo hrobky, je obec nebo registrovaná církev a náboženská společnost povinna kromě 

podkladů stanovených zvláštním právním předpisem
16)

 předložit i výsledky 

hydrogeologického průzkumu, z nichž je patrno, že pozemek je k takovému způsobu 

pohřbívání vhodný. Ke zřizování jednotlivých hrobů, hrobek, úložišť jednotlivých uren a 

hrobových zařízení na pohřebišti není třeba rozhodnutí o jejich umístění podle zvláštního 

právního předpisu
16)

 ani povolení stavby. 

___________________ 

16)
 Zákon č. 183/2006 Sb.“.  

77. Poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje. 

78. V § 18 odst. 1 se slova „pohřbívání lidských pozůstatků a lidských ostatků do hrobů 

nebo hrobek, provádění exhumací, ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských 

pozůstatků,“ zrušují a slova „včetně komunikací a okolní zeleně,“ se zrušují. 
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79. V § 18 odst. 2 se za slovo „nebo“ vkládá slovo „podnikající“ a slova „, které tento 

zákon ukládá provozovateli veřejného pohřebiště“ se nahrazují slovy „upravené v § 20 

odst. 1 písm. a) až c), § 21 odst. 1 a § 22 odst. 1 a 5. Tato osoba oznamuje 

provozovateli pohřebiště skutečnosti nastalé podle § 20 odst. 1 písm. d)“. 

80. V § 19 odst. 1 se za slova „Provozovatel pohřebiště“ vkládají slova „nebo právnická 

nebo podnikající fyzická osoba zajišťující v souladu s § 18 odst. 2 provoz veřejného 

pohřebiště“. 

81. V § 19 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „, umožňující stejné podmínky pro 

sjednání nájmu hrobového místa pro všechny občany,“ zrušují. 

82. V § 19 odst. 2 se vkládá nové písmeno a), které zní: 

„a) podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa, které musí být stejné pro všechny 

osoby,“. 

Dosavadní písmena a) až h) se označují jako písmena b) až i). 

83. V § 19 odst. 2 písm. b) se slovo „včetně“ nahrazuje slovem „a“, za slovo „druhů“ se 

vkládá slovo „konečných“ a slova „do kterých lze pohřbívat pouze v rakvích 

celodubových nebo z jiných tvrdých dřev, do kterých bude vložena spodní část 

zinkové vložky, nebo v rakvích kovových s nepropustným dnem“ se nahrazují slovy 

„a to včetně vložek a vystýlek do rakví, transportních vaků a rubášů“. 

84. V § 19 odst. 2 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e), která znějí: 

„d) povinnosti nájemců hrobového místa při záměru zřízení hrobky, 

e) podmínky pro povolování exhumace po tlecí době,“. 

Dosavadní písmena d) až i) se označují jako písmena f) až k). 

85. V § 19 odst. 2 písm. h) se slova „zejména pokud jde o rozsah údržby hrobového 

místa,“ zrušují. 

86. V § 19 odst. 2 písm. k) se za slova „právnické nebo“ vkládá slovo „podnikající“. 

87. V § 19 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které 

zní: 

„l) podmínky pro dohled nad provozovatelem pohřební služby, který na základě 

smlouvy s osobou zajišťující pohřbení hodlá na pohřebišti provádět práce podle § 4a odst. 2.“. 

88. V § 20 se na začátek písmene a) vkládají slova „do hrobu nebo do hrobky pohřbívat 

nebo ukládat pouze lidské pozůstatky, jiné lidské pozůstatky a lidské ostatky a“ a 

slovo „veřejného“ se zrušuje“. 

89. V § 20 se písmeno b) zrušuje. 

Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena b) až f). 

90. V § 20 písm. b) se slova „ve styku“ nahrazují slovy „při kontaktu“, slova „a jiných“ se 

nahrazují slovy „nebo jiných“ a slova „osob, které sjednaly pohřbení“ se nahrazují 

slovy „zemřelé osoby, a pokud se tato osoba během svého života ke smutečnímu 



obřadu nevyslovila, také v souladu s projevenou vůlí osob vyjmenovaných v § 114 

odst. 1 občanského zákoníku“. 

91. V § 20 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a osobě zajišťující pohřbení 

vystavit doklad o pohřbení obsahující číslo hrobu nebo hrobky, jméno a příjmení 

zemřelého, u lidských pozůstatků místo a datum narození, úmrtí, pohřbení a 

jednoznačnou identifikaci právnické nebo podnikající fyzické osoby, která pohřbení 

provedla“. 

92. V § 20 písm. d) se slovo „veřejného“ zrušuje. 

93. V § 20 písm. e) za slovo „informovat“ vkládají slova „územně příslušný krajský 

úřad,“…….. 

94. Nadpis hlavy IV zní: „DOZOR NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONA“. 

95. Na začátek hlavy IV se vkládá díl 1, který včetně nadpisu zní: 

„Díl 1 

Dozor v pohřebnictví 

§ 25a 

(1) Dozor nad dodržováním povinností provozovatelů pohřebních služeb, krematorií, 

osob provádějících konzervaci a balzamaci a poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb 

podle § 4 odst. 3, stanovených v 

a) § 4 odst. 1 písm. b), c), i) a j), § 7 odst. 1 písm. a), c), d), g) a h), § 8 odst. 1 a 2, § 9 

odst. 1, § 11 písm. a), § 14 odst. 3 písm. a), c), e), f) a g) a § 20 odst. 1 písm. b) provádí 

ministerstvo, 

b) § 6 odst. 3, § 7 odst. 1 písm. b), § 10a a § 14 odst. 3 písm. b) provádí živnostenský 

úřad příslušný podle místa poskytování služeb, 

c) § 4 odst. 1 písm. a) a f), § 7 odst. 1 písm. f), j), k) a l), § 7 odst. 4, § 14 odst. 3 písm. 

d) a § 15 odst. 2 a 3 provádí krajská hygienická stanice příslušná podle místa poskytování 

služeb, 

d) § 4 odst. 3, 4 a § 5 odst. 6 a § 9 odst. 1 provádí na úseku dozoru zdravotních a 

sociálních služeb krajský úřad příslušný podle místa poskytování služeb.  

(2) Dozor nad povinnostmi právnických nebo podnikajících fyzických osob při 

provozování pohřebiště stanovenými v § 4 odst. 1 písm. f), j) a k), § 18 odst. 2 a 3, § 19 

odst. 1, § 20 odst. 1 písm. a), d), e), f) a g), § 21 odst. 1 a § 22 odst. 3 a 5 provádí krajský úřad 

příslušný podle místa pohřebiště. 

(3) Při výkonu dozoru podle odstavce 2 je možné zahájit řízení jen podle § 42 správního 

řádu.“. 

96. V hlavě IV se za díl 1 vkládá označení dílu 2, který včetně nadpisu zní: 

„Díl 2 

Přestupky“. 



97. § 26 až 28 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 30 znějí: 

„§ 26 

Přestupky fyzických osob 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. a) upraví, nakonzervuje nebo nabalzamuje lidské 

pozůstatky osoby, která byla v době úmrtí nakažena nebezpečnou nemocí, nebo jiné lidské 

pozůstatky nakažené nebezpečnou nemocí, 

b) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. c) vystaví lidské pozůstatky před pohřbením,   

c) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. d) odstraní z lidských pozůstatků nesnímatelné 

náhrady, 

d) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. f) změní lidské pozůstatky nebo jiné lidské pozůstatky 

v lidské ostatky jiným způsobem než pohřbením, 

e) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. h) zachází s lidskými pozůstatky, jinými lidskými 

pozůstatky nebo lidskými ostatky způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo 

mravního cítění veřejnosti, 

f) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. j) neoprávněně otevře konečnou rakev s lidskými 

pozůstatky nebo urnu s lidskými ostatky,  

g) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. k) neoprávněně otevře hrob nebo hrobku nebo provádí 

výkopové práce související s pohřbením a exhumací nebo exhumaci, 

h) v rozporu s § 5 odst. 6 neinformuje neprodleně příslušnou obec o skutečnostech 

uvedených v § 5 odst. 1, 

i) porušuje povinnosti osoby zajišťující pohřbení, nebo jí pověřené osoby, v souvislosti 

s chováním v místnosti pro úpravu lidských pozůstatků a jiných lidských 

pozůstatků  stanovené podle § 7a písm. b) provozním řádem provozovatele pohřební služby, 

j) přepravuje lidské pozůstatky, jiné lidské pozůstatky nebo exhumované lidské 

ostatky po pozemních komunikacích v rozporu s § 9 odst. 1,  

k) porušuje povinnost návštěvníků krematoria stanovenou podle § 15 odst. 1 písm. c) 

schváleným provozním řádem provozovatele krematoria, nebo 

l) porušuje povinnost návštěvníků veřejného pohřebiště stanovenou podle § 19 odst. 2 

písm. f) schváleným řádem veřejného pohřebiště. 

 (2) Za přestupky podle odstavce 1 písm. a) až g) lze uložit pokutu do 100 000 Kč a za 

přestupky podle odstavce 1 písm. h) až l) pokutu do 70 000 Kč. 

§ 27 

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba provozující pohřební službu se dopustí 

přestupku tím, že  
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a) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. a) upraví, nakonzervuje, nabalzamuje nebo vystaví 

lidské pozůstatky osoby, která byla v době úmrtí nakažena nebezpečnou nemocí, nebo jiné 

lidské pozůstatky nakažené nebezpečnou nemocí, 

b) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. b) uloží a vystaví konzervované nebo balzamované 

lidské pozůstatky nebo v rozporu s § 4 odst. 1 písm. c) vystaví lidské pozůstatky před 

pohřbením, 

c) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. j) neoprávněně otevře konečnou rakev s lidskými 

pozůstatky nebo urnu s lidskými ostatky,  

d) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. k) neoprávněně otevře hrob nebo hrobku nebo provádí 

výkopové práce související s pohřbením a exhumací nebo exhumaci, 

e) má umístěny chladicí nebo mrazicí zařízení a místnosti pro úpravu lidských 

pozůstatků a jiných lidských pozůstatků v prostorách a areálech zdravotnického zařízení nebo 

zařízení sociálních služeb v rozporu s § 6 odst. 3, 

f) nesplní povinnost upravit lidské pozůstatky nebo jiné lidské pozůstatky a uložit je 

k pohřbení do konečné rakve podle § 7 odst. 1 písm. a), 

g) v rozporu s § 7 odst. 1 písm. b) nevydá před zahájením provozu řád pro 

provozování pohřební služby, tento řád nebo jeho změna nejsou schváleny krajskou 

hygienickou stanicí nebo tento řád nebo jeho změnu nezveřejní na viditelném místě, 

h) v rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) sjednává pohřbení, a to i prostřednictvím jiné osoby, 

v areálech zdravotnického zařízení nebo zařízení sociálních služeb, 

i) neuloží lidské pozůstatky nebo jiné lidské pozůstatky do pohřbení v rakvi nebo 

k jejich uložení do pohřbení nepoužije chladicí nebo mrazicí zařízení podle § 7 odst. 1 písm. 

f), 

j) nepředá provozovateli krematoria nebo pohřebiště spolu s lidskými pozůstatky nebo 

lidskými ostatky doklad o úmrtí nebo identifikaci jiných lidských pozůstatků podle § 7 odst. 1 

písm. g),  

k) nezajistí pro osobu zajišťující pohřbení, nebo jí pověřenou osobu, podmínky pro 

úpravu lidských pozůstatků nebo jiných lidských pozůstatků podle § 7 odst. 1 písm. h), 

l) nevede evidenci lidských pozůstatků, jiných lidských pozůstatků a lidských ostatků 

podle § 7 odst. 1 písm. j) a § 7 odst. 4, 

m) nedodržuje požadavky na technické vybavení podle § 7 odst. 1 písm. k), 

n) neprovádí desinfekci provozních prostor, místnosti pro úpravu lidských pozůstatků 

a jiných lidských pozůstatků, chladicího a mrazicího zařízení, pracovních pomůcek a vozidel 

určených k přepravě lidských pozůstatků, jiných lidských pozůstatků a lidských ostatků podle 

§ 7 odst. 1 písm. l), 

o) v rozporu s § 8 odst. 1 nezajistí při převozech na místo pohřbení nebo vystavení 

oblečení lidských pozůstatků nebo, není-li obléknutí možné, důstojné zahalení a uložení 

v konečné rakvi, 

p) v rozporu s § 8 odst. 2 nezajistí, aby byly lidské pozůstatky uloženy do neprodyšně 



uzavřené rakve nebo uloženy v chladicím, popřípadě mrazicím, zařízení, pokud přeprava 

nekonzervovaných nebo nebalzamovaných lidských pozůstatků přesahuje dobu 8 hodin nebo 

vzdálenost 500 km, nebo 

q) přepravuje lidské pozůstatky, jiné lidské pozůstatky nebo exhumované lidské 

ostatky v rozporu s § 9 odst. 1. 

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba provádějící balzamování a konzervaci se 

dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. a) upravuje, konzervuje, balzamuje nebo vystaví lidské 

pozůstatky osoby, která byla v době úmrtí nakažena nebezpečnou nemocí, nebo jiné lidské 

pozůstatky nakažené nebezpečnou nemocí,  

b) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. i) konzervuje nebo balzamuje nebo vystaví lidské 

pozůstatky v rozporu s vůlí zemřelé osoby, a pokud tato osoba nevyslovila během svého 

života s konzervací nebo balzamací nebo vystavením svých pozůstatků souhlas, také 

v rozporu s vůlí osob vyjmenovaných v § 114 odst. 1 občanského zákoníku, 

c) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. j) neoprávněně otevře konečnou rakev s lidskými 

pozůstatky nebo urnu s lidskými ostatky,  

d) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. k) neoprávněně otevře hrob nebo hrobku nebo provádí 

výkopové práce související s pohřbením a exhumací nebo exhumaci,  

e) v rozporu s § 10a nevydá před zahájením provozu řád pro provádění balzamace a 

konzervace, tento řád nebo jeho změna nejsou schváleny krajskou hygienickou stanicí nebo 

tento řád nebo jeho změnu nezveřejní na viditelném místě. 

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba provozující krematorium se dopustí 

přestupku tím, že  

a) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. f) změní lidské pozůstatky nebo jiné lidské pozůstatky 

v lidské ostatky jiným způsobem než pohřbením, 

b) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. j) neoprávněně otevře konečnou rakev s lidskými 

pozůstatky nebo urnu s lidskými ostatky,  

c) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. k) neoprávněně otevře hrob nebo hrobku nebo provádí 

výkopové práce související s pohřbením a exhumací nebo exhumaci, 

d) neuloží lidské pozůstatky nebo jiné lidské pozůstatky do pohřbení pouze v rakvi do 

chladicího nebo mrazicího zařízení podle § 14 odst. 3 písm. d),  

e) poruší povinnost podle § 14 odst. 3 písm. a) zpopelňovat v krematoriu pouze lidské 

pozůstatky nebo jiné lidské pozůstatky nebo exhumované lidské ostatky, 

f) v rozporu s § 14 odst. 3 písm. b) nevydá před zahájením provozu řád krematoria, 

tento řád nebo jeho změna nejsou schváleny krajskou hygienickou stanicí nebo tento řád nebo 

jeho změnu nezveřejní na viditelném místě, 

g) nezajistí splnění povinnosti související s označováním rakve podle § 14 odst. 3 

písm. e), 

h) nevystaví osobě zajišťující pohřbení doklad o zpopelnění včetně všech náležitostí 



podle § 14 odst. 3 písm. f), 

i) nesplní některou z povinností podle § 14 odst. 3 písm. g) související s uložením 

popela do urny, 

j) nevede evidenci lidských pozůstatků, jiných lidských pozůstatků a lidských ostatků 

podle § 15 odst. 2 nebo 3. 

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba zajišťující v souladu s § 18 odst. 2 provoz 

veřejného pohřebiště se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. f) změní lidské pozůstatky nebo jiné lidské pozůstatky 

v lidské ostatky jiným způsobem než pohřbením, 

b) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. j) neoprávněně otevře konečnou rakev s lidskými 

pozůstatky nebo urnu s lidskými ostatky,  

c) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. k) neoprávněně otevře hrob nebo hrobku nebo provádí 

výkopové práce související s pohřbením a exhumací nebo exhumaci, 

d) neoznámí bezodkladně provozovateli pohřebiště, že lidské ostatky ani po uplynutí 

tlecí doby nejsou zetlelé podle § 18 odst. 2, 

e) neprovozuje veřejné pohřebiště v souladu s řádem veřejného pohřebiště podle § 19 

odst. 1, 

f) v rozporu s § 20 odst. 1 písm. a) pohřbívá nebo ukládá do hrobu nebo do hrobky na 

pohřebišti jiné než lidské pozůstatky, jiné lidské pozůstatky nebo lidské ostatky, 

g) nevede evidenci lidských pozůstatků, jiných lidských pozůstatků a lidských ostatků 

podle § 21 odst. 1, nebo 

h) nesplní při exhumaci lidských ostatků některou z povinností podle § 22 odst. 5. 

(5) Provozovatel pohřebiště se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. f) změní lidské pozůstatky nebo jiné lidské pozůstatky 

v lidské ostatky jiným způsobem než pohřbením, 

b) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. j) neoprávněně otevře konečnou rakev s lidskými 

pozůstatky nebo urnu s lidskými ostatky,  

c) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. k) neoprávněně otevře hrob nebo hrobku nebo provádí 

výkopové práce související s pohřbením a exhumací nebo exhumaci, 

d) nevydá před zahájením provozu řád pohřebiště podle § 19 nebo neprovede jeho 

změnu podle § 18 odst. 3, nebo vydá řád pohřebiště nebo jeho změnu bez zveřejnění v místě 

na daném veřejném pohřebišti obvyklém, 

e) neprovozuje veřejné pohřebiště v souladu s řádem veřejného pohřebiště podle § 19 

odst. 1, 

f) v rozporu s § 20 odst. 1 písm. a) pohřbívá nebo ukládá do hrobu nebo do hrobky jiné 

než lidské pozůstatky, jiné lidské pozůstatky nebo exhumované lidské ostatky, 



g) neprodleně nezajistí příslušné podklady pro stanovení nové tlecí doby a na jejich 

základě nenavrhne novou tlecí dobu nebo si nevyžádá k návrhu nové tlecí doby stanovisko 

krajské hygienické stanice a neupraví odpovídajícím způsobem řád veřejného pohřebiště 

podle § 20 odst. 1 písm. d), 

h) neinformuje bezodkladně místně příslušný krajský úřad o zákazu pohřbívání podle 

§ 20 odst. 1 písm. e), 

i) nesplní v případě rušení veřejného pohřebiště některou z povinností podle 

§ 20 odst. 1 písm. f), 

j) neumožní provozovateli pohřební služby nebo osobě zajišťující pohřbení v souladu 

s tímto zákonem pohřbení lidských pozůstatků, jiných lidských pozůstatků nebo uložení 

lidských ostatků na pohřebišti podle § 20 odst. 1 písm. g),  

k) nevede evidenci lidských pozůstatků, jiných lidských pozůstatků a lidských ostatků 

podle § 21 odst. 1, nebo 

l) neuloží nezpopelněné lidské ostatky v hrobě po tlecí dobu podle § 22 odst. 3. 

(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje pohřební službu, provádí 

balzamace nebo konzervace, provozuje krematorium, nebo je provozovatelem veřejného 

pohřebiště, se dopustí přestupku tím, že poruší při kontaktu s pozůstalými některou 

z povinností podle § 7 odst. 1 písm. d), § 11 písm. a), § 14 odst. 3 písm. c) a § 20 odst. 1 

písm. b). 

(7) Poskytovatel uvedený v § 4 odst. 3 se dopustí přestupku tím, že 

a) nepředá lidské pozůstatky nebo jiné lidské pozůstatky umyté, a byla-li provedena 

pitva, zašité po jejím dokončení podle § 4 odst. 3 písm. a), 

b) bezúplatně nezajistí možnost úpravy lidských pozůstatků nebo jiných lidských 

pozůstatků ve vhodné místnosti nebo neumožní nezbytnou hygienickou očistu podle § 4 

odst. 3, 

c) nezajistí uložení lidských pozůstatků nebo jiných lidských pozůstatků do chladicího 

nebo mrazicího zařízení podle § 4 odst. 4, nebo 

d) přepravuje lidské pozůstatky, jiné lidské pozůstatky nebo exhumované lidské 

ostatky v rozporu s § 9 odst. 1. 

(8) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, u které jsou lidské pozůstatky uloženy, se 

dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 5 odst. 6 neinformuje neprodleně místně příslušný 

obecní úřad o skutečnostech uvedených v § 5 odst. 1. 

(9) Za přestupky podle odstavců 1 až 8 lze uložit pokutu do 200 000 Kč. Dopustí-li se 

právnická nebo podnikající fyzická osoba přestupku podle odstavce 1 až 4 opakovaně, uloží 

se pokuta do 500 000 Kč.  

§ 28 

(1) Přestupky fyzických osob podle § 26 projednává v prvním stupni obecní úřad. 

(2) Přestupky právnických nebo podnikajících fyzických osob podle 



a) § 27 odst. 1 písm. b), c), f), h), j), k), o) až q), § 27 odst. 2 písm. b) a c), § 27 odst. 3 

písm. b), e), g) až i) a § 27 odst. 6 projednává v prvním stupni ministerstvo, 

b) § 27 odst. 1 písm. d), § 27 odst. 2 písm. d), § 27 odst. 3 písm. c), § 27 odst. 4, 5, 7 a 

8 projednává v prvním stupni krajský úřad příslušný podle místa pohřebiště, 

c) § 27 odst. 1 písm. a), i), l) až n), § 27 odst. 2 písm. a) a § 27 odst. 3 písm. a), d) a j) 

projednává v prvním stupni krajská hygienická stanice, 

d) § 27 odst. 1 písm. e), g), § 27 odst. 2 písm. e) a § 27 odst. 3 písm. f) projednává 

v prvním stupni obecní živnostenský úřad.  

(3) Porušení povinností uvedených v § 4 odst. 1 písm. f), j) a k), § 7 odst. 1 písm. c), § 7 

odst. 2, § 11 písm. a) a b) a § 14 odst. 3 písm. a), e) a g) se považuje za závažný způsob 

porušení podmínek stanovených zvláštním právním předpisem
30)

. 

(4) Přestupek je spáchán opakovaně, pokud byl spáchán do 1 roku od právní moci 

rozhodnutí, jímž byla tomu, kdo se ho dopustil, uložena pokuta za přestupek podle tohoto 

zákona. 

(5) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze 

kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil. 

___________________ 

30)
 § 58 odst. 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů.“. 

98. V § 30 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které 

znějí: 

„(2) Pokud se v tomto zákoně požaduje předložení listu o prohlídce zemřelého, nahrazuje 

jej u těla plodu po ukončení těhotenství, které vykazovalo známky života, identifikace 

obdobná identifikaci jiných lidských pozůstatků. 

(3) Krajským úřadem příslušným podle § 3 odst. 3, 18 odst. 3, § 20 odst. 1 písm. e), § 20 

odst. 1 písm. f) bodu 1 a 24 odst. 1 a 2 je krajský úřad, v jehož správním obvodu je dané 

pohřebiště.“. 

99. V § 31 se text „§ 6 odst. 3, § 10 odst. 3 a § 13 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 5 odst. 3 a 

§ 10 odst. 3“. 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1. Živnostenská oprávnění k provozování pohřební služby, provozování krematorií a 

provozování balzamace a konzervace, vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 

zůstávají zachována. 

2. Doklady, kterými byla prokázána odborná způsobilost pro provozování 

koncesovaných živností „Provozování pohřební služby“, „Provádění balzamace 

a konzervace“ a „Provozování krematoria“ podle zákona č. 256/2001 Sb., ve znění účinném 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za doklady požadované k prokázání 

odborné způsobilosti podle zákona č. 256/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 



účinnosti tohoto zákona, pokud rozhodnutí o udělení koncese pro provozování uvedených 

živností nebo rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce ustanoveného pro provozování 

uvedených živností nabylo právní moci přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

3. Doklady o profesní kvalifikaci Sjednavatel pohřbení a profesní kvalifikaci 

Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků lze i ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona nahradit dokladem o absolvování specializované odborné přípravy zaměřené na 

odbornou provozní, ekonomickou a právní problematiku související s provozováním pohřební 

služby vydaným podle § 4 vyhlášky č. 379/2001 Sb., kterou se stanoví obsah a rozsah 

specializované odborné přípravy k provozování pohřební služby, provádění balzamace a 

konzervace a provozování krematoria, pokud byla příprava zahájena přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona. 

4. Doklady o profesní kvalifikaci Pracovník pro úpravu a přepravu lidských 

pozůstatků a profesní kvalifikaci Pracovník pro vyšší hygienické zaopatření těl zemřelých lze 

i ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nahradit dokladem o absolvování specializované 

odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související s balzamací a konzervací 

vydaným podle § 4 vyhlášky č. 379/2001 Sb., pokud byla příprava zahájena přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona. 

5. Doklady o profesní kvalifikaci Obsluha kremačního zařízení a profesní kvalifikaci 

Administrátor krematoria lze i ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nahradit dokladem 

o absolvování specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku 

související s provozováním krematoria vydaným podle § 4 vyhlášky č. 379/2001 Sb., pokud 

byla příprava zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

6. Řízení ve věci udělení koncese a schválení ustanovení odpovědného zástupce 

zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona 

č. 256/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

7. Osoby, u kterých bylo pravomocně rozhodnuto o udělení koncese pro provádění 

balzamování a konzervování nebo provozování pohřební služby přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, a které provozování uvedených živností zahájily přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, jsou povinny vydat řád pro provádění balzamace a konzervace, případně pro 

provozování pohřební služby, a zaslat jej ke schválení krajské hygienické stanici příslušné 

podle sídla provozovatele do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

8. Provozovatelé krematorií jsou povinni uvést vydaný řád krematoria do souladu se 

zákonem č. 256/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a zaslat 

jej ke schválení krajské hygienické stanici příslušné podle sídla provozovatele krematoria do 

1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

9. Při změně řádu pohřebiště je provozovatel pohřebiště povinen uvést jej do souladu 

se zákonem č. 256/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; 

nevyvstane-li potřeba změny řádu ze strany provozovatele pohřebiště, je povinen tak učinit do 

3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona…. 

ČÁST OSMÁ 

Změna trestního zákoníku 

Čl. IX 



Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 181/2011 

Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 

420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 360/2012 Sb., 

zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 105/2013 

Sb., zákona č. 241/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 259/2013 Sb., 

zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 165/2015 Sb., zákona č. 377/2015 

Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 150/2016 Sb., zákona č. 163/2016 Sb. a zákona č. 

188/2016 Sb., se mění takto: 

1. V nadpisu § 359 se za slovo „lidských“ vkládají slova „pozůstatků a“. 

2. V § 359 odst. 1 se za slovo „otevře“ vkládají slova „konečnou rakev s lidskými pozůstatky 

nebo“. 

ČÁST DEVÁTÁ 

Změna zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 

o zdravotních službách) 

Čl. X 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 

o zdravotních službách), ve znění zákona č. 167/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, 

vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 66/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona 

č. 60/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., 

zákona č. 147/2016 Sb., zákona č. 189/2016 Sb. a zákona č. 192/2016 Sb., se mění takto: 

1. V § 82 odst. 1 se za slovo „potratu“ vkládají slova „, který nebyl jako jiný lidský pozůstatek 

vydán k pohřbení postupem podle zákona o pohřebnictví,“. 

2. V § 91 větě první se slova „plod po potratu,“ zrušují, za slovo „použity“ se vkládají slova 

„(dále jen „anatomicko-patologický odpad“)“ a slovo „zpopelňují“ se nahrazuje slovem 

„spalují“. 

3. V § 91 větě druhé se slovo „zpopelní“ nahrazuje slovem „spálení“. 

4. Na konci § 91 se doplňuje věta „Plody po potratu, které nebyly jako jiné lidské pozůstatky 

vydány k pohřbení postupem podle zákona o pohřebnictví, se zpopelňují v krematoriu 

odděleně od anatomicko-patologického odpadu, a to na základě smlouvy uzavřené mezi 

poskytovatelem a provozovatelem krematoria.“. 

ČÁST DESÁTÁ 

ÚČINNOST 

Čl. XI 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.…….“. 

XII. 

K tomuto návrhu novely z dílny MMR (a Tobitu) v bodě XI. návrhu vznesl navrhovatel, 

společně se Sdružením pohřebnictví, z. s., a Asociací pohřebních služeb ČR, z. s.,   zásadní 

námitky a připomínky v písemném podání ministru vlády ČR Mgr. J. Dienstbiertovi do 



jednání Legislativní rady vlády k č. j. 14265/2016-LRV, a to – cituji: 

„Vážený pan 

Mgr. Jiří DIENSTBIER  

ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předseda Legislativní rady 

vlády 

Úřad vlády České republiky 

nábř. Edvarda Beneše 4 

118 01 Praha 1 

Datová schránka ID: trfaa33. 

K č. j. 14265/2016-LRV ze dne 4. srpna 2016 

Věc:Námitky a připomínky odborné veřejnosti proti části obsahu návrhu, kterým se má 

měnit zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o …, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony. 

Vážený pane ministře, 

dne 5. srpna 2016 jsme  obdrželi Váš dopis, prostřednictvím JUDr. Jana Kněžínka, Ph. D., ve 

kterém k našemu předchozímu podání navrhujete místo osobního setkání s Vámi, zaslání 

konkrétních připomínek v písemné podobě k návrhu zákona, který má změnit zejména zák. č. 

256/2001 Sb., o pohřebnictví a o …(dále jen „ZoP“), v platném znění. Váš návrh jsme 

akceptovali a společně, stejně jako doposud, jsme zpracovali s odbornou veřejností jednak 

nesouhlasné námitky k návrhu zákona a jednak připomínky v positivním směru (doplnění 

návrhu). 

Tyto námitky byly zpracovány v konečném znění dne 08. 08. 2016 zástupci široké 

odborné veřejnosti, a to: 

Sdružení pohřebnictví v ČR, z. s., dále jen „SP“, (předseda pan Ladislav Kopal) – 

www.pohrebnictvi.cz, 

Asociace pohřebních služeb v České republice, z. s., dále jen „APS“, (předseda pan 

Jaroslav Mangl) – www.aspscr.cz, (člen Evropské pohřební federace), 

JUDr. Mgr. Petr Rambousek, MBIE, dále jen „PR“, (člen představenstva Evropské 

federace pohřebních služeb – EFFS a předseda výboru pro thanatopraxi EFFS – www.effs.eu, 

ředitel provozovatele pohřební služby v ČR (název firmy se z důvodu nevhodnosti reklamy 

neuvádí), kvalifikovaný balsamovač, člen v British Institute of Embalmers v Solihullu / UK – 

www.bioe.co.uk a v Deutsches Institut für Thanatopraxie GmbH v Düsseldorfu / SRN – 

www.bestatter.de), 

jakož i řada dalších individuálních členů SP i APS, kteří se až doposud angažovali v pracích 

na připravované novele ZoP. 

Základní a nezbytné námitky a připomínky jsou uváděny a vztaženy pro přehlednost vždy 

k jednotlivým číslům novelisačních bodů v návrhu novely ZoP ze strany MMR, jak byl 

předložen vládě ČR dopisem paní Ing. Karly Šlechtové ze dne 18. 07. 2016 pod č. j. 

15404/2016-31 předsedovi vlády panu Mgr. Bohuslavu Sobotkovi, a to v níže uvedené 

tabulce. 

http://www.pohrebnictvi.cz/
http://www.aspscr.cz/
http://www.effs.eu/
http://www.bioe.co.uk/
http://www.bestatter.de/


Pokud jde o námitky proti návrhu vyhlášky MMR o stanovení obsahu a rozsahu 

specialisované odborné přípravy k provádění balsamace a konservace, jsou uvedeny až v části 

za námitkami k návrhu zákona. 

Tabulka námitek a připomínek k návrhu novely zákona: 

Bod 

číslo 

Námitka / připomínka 

1. Zásadní námitka: nesouhlasíme se zavedením pojmu „jiné lidské pozůstatky“. Vše, 

co má původ z lidského těla, je vždy lidským pozůstatkem. Navrhovaný pojem je 

nadbytečný a matoucí. 

Zcela postačí v § 1 doplnit za slovo „pozůstatky“, jimiž se rozumí i plod po potratu, 

včetně biologických zbytků potratu, není-li možné je od plodu oddělit, podle 

zvláštního právního předpisu, jakož i lidskými ostatky.  

2. V důsledku námitky k bodu 1, navrhujeme zcela vypustit návrh znění § 2 písm. b).  

Dále v § 2 písm. c) návrhu, vypustit slova „nebo jiné lidské pozůstatky“.  

Pojem „jiné lidské pozůstatky“ vypustit v ust. § 2 písm. d), e), g), h), i), j), n) – 

v důsledku námitky v bodu 1., vypustit celé znění „písm. n)“.  

3. ------- 

4. Viz námitka k bodu 1. 

5. Viz námitka k bodu 1. 

6. K bodu 6. Záměna slova „zřídit“ slovem „provozovat“. -------. 

Zásadní námitka: Odmítáme jakkoliv určovat podmínky pro pohřbívání do hrobu, 

bez konečné rakve. V ČR platí rovnost občanů před zákonem, bez ohledu na 

národnost či státní příslušnost, proto nelze připustit cílené a neoprávněné 

zvýhodňování jedné nebo několika drobných částí obyvatelstva. To by odporovalo 

Ústavnímu pořádku ČR, jakož i cítění většiny obyvatel státu. Takovouto protiprávní 

praxi osobně potvrdila ministryně Ing. Karla Šlechtová dne 2.6.2016 v televizním 

pořadu Máte slovo, když uvedla, že od roku 2000 již takto bylo pohřbeno cca 100 

osob. Tak potvrdila existující protiprávní stav, jemuž je třeba rozhodně zabránit.  

7. ------- 

8. ------- 

9. ------- 

10. ------- 

11. ------- 

12. ------- 

13. ------- 



14. Zásadní námitka: viz bod č. 1 

15. Zásadní námitka: za nebezpečné nemoci lze považovat podle českého právního řádu 

pouze nemoci, stanovené v mezinárodních smlouvách (např. tzv. Berlínská úmluva), 

nebo vyjmenované v trestním právu a postihované podle trestního práva. Pokud jde 

o kupř. pokročilý rozklad lidských pozůstatků apod., nelze takové činnosti 

zakazovat, protože nemají zásadně dopad na veřejné zdraví, či veřejný pořádek. 

Balzamací a rekonstrukcí poškozeného těla lze dosáhnout stavu, kdy lze lidské 

pozůstatky, i po kosmetické úpravě, vystavovat. Pokud by orgán veřejného zdraví 

získal pravomoc omezovat více, než zákony stanoví, jednalo by se o stav contra 

lege. 

Proti ukládání do konečné rakve připomínky nejsou.  

16. Zásadní připomínka: Tato problematika je zcela dostatečně upravena v zák. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, a proto doporučujeme navrhovanou změnu vypustit, 

mimochodem i proto, že pohřbít jiného může v českém právu kdokoliv 

(zaměstnavatel, přátelé, sousedé, etc.).  

17. ------- 

18. Zásadní námitka: jako v bodu 1.  

Jinak: ------- 

19. Zásadní námitka: jako v bodu 1.  

V dalším se odmítá navrhovaný text novely. 

20. Zásadní připomínka: text písm. i) vypustit, jest dostatečně upraveno v občanském 

zákoníku.  

K písm. j) a k) návrhu novely: ------- 

21. Zásadní připomínka: jako k bodu 1. 

Zásadní připomínka: vypustit pojem „jiná osoba zajišťující pohřbení“, neboť 

pohřbívání je exkluzivita provozovatelů pohřební služby; osoba, které objednávající 

pohřbení, není „jiná osoba zajišťující pohřbení“. Pohřbívání za krizového stavu se 

řídí jinými právními předpisy.  

Upozornění: návrh novely nedodržuje jednotnost právních pojmů a místo 

provozovatel zdravotních služeb, nesprávně používá pojem zdravotnické zařízení.  

22. Zásadní připomínka: Do textu návrhu novely zařadit „u jiného provozovatele 

zdravotních služeb nebo poskytovatele sociálních služeb v části první věty před 

středníkem, a naopak zde vypustit „jiné osoby“. Důvodem je zabránit již nyní 

rozšířené praxi obcházení zákona působením provozovatelů pohřebních služeb pod 

různými záminkami v chladících a mrazících zařízení uvedených subjektů. V rámci 

potlačení korupčního prostředí doporučujeme zákaz pronajímat takové prostory – 

chladící a mrazící zařízení / boxy – komukoliv.  

23. ------- 



24. K odst. 1 - 8: ------- 

K odst. 9 zásadní připomínka, jako k bodu 1.  

25. K § 5a zásadní připomínka: pojem „jiné lidské pozůstatky“ nahradit v textu 

pojmem „lidské pozůstatky“.  

Lidský pozůstatek je lidským pozůstatkem vždy, bez ohledu na časovou lhůtu 

určenou k objednání pohřbení.  

K § 5b: ------- 

26. Zásadní připomínka, jako k bodu 1. 

Zásadní připomínka: Za slova „popela, včetně jeho ukládání do uren“ doplnit slova: 

„v krematoriu“.  

K § 6 odst. 2 písm. a) doporučujeme stanovit dobu praxe na 5 let, místo 

navrhovaných 3 roků, a dále slovo pohřebnictví nahradit slovy: „provozování 

pohřební služby“.  

Zásadní připomínka: k § 6 odst. 3 v 2. větě nahradit slova „k dispozici“ slovy „ve 

vlastnictví“.  

Zásadní připomínky k § 6 odst. 3 písm. a) a § 7 odst. 1 písm. a) a f):  

Jako k bodu č. 1 shora. Dále vypustit slovo „rakve“ v § 7 odst. 1 a v § 7 odst. 1 písm. 

f) číslovku „+5°C“ nahradit číslovkou „+2°C“.  

K § 6 odst. 3 písm. b) nahradit slova „silniční motorové vozidlo“ slovy „minimálně 

2 silniční motorová vozidla. Důvody: dosavadní právní úprava o povinnosti 2 

automobilů se osvědčuje a zajišťuje objednavatelům pohřbu a pozůstalým, že 

sjednané pohřební služby budou provedeny. Tím se eliminují nebezpečí 

neočekávaných poruch, či havárií pohřebních vozidel. Nelze připustit, aby 

provozovatel pohřební služby narušil či zrušil smuteční obřady apod.  

Nutno odkázat na aplikační praxi, zejména standardních evropských států, kde je 

zcela obvyklým způsobem pohřbívání několik vozidel současně používaných při 

smutečním obřadu (obřadní limuzína, limuzína pro převoz pozůstalých a další 

pohřební automobily).  

Vedle toho nelze připustit, že takto navrhovaná novela by přivodila nerovnost mezi 

provozovateli pohřebních služeb, když dosavadní provozovatele musejí mít 

minimálně 2 vozidla a budoucí, pokud by novela takto byla přijata, by vystačili 

s vozidlem jedním.  

Zásadní připomínka k § 6 odst. 3 písm. c): viz bod 1. shora.  

Zásadní připomínka k § 6 odst. 4: Jednak jako připomínka k bodu č. 1 a jednak 

nesprávná právní terminologie zdravotnické zařízení a zařízení sociálních služeb, 

když ze zákona jde o poskytovatele zdravotních služeb a poskytovatele sociálních 

služeb.  

Z důvodu vysokého korupčního potenciálu je nezbytné zakázat takové chování i 

v prostorách a areálech školských a univerzitních zařízení, jakkoliv spojených 



skutečnou činností s poskytovateli zdravotních služeb a poskytovateli sociálních 

služeb. Obojí musí platit i pro církevní poskytovatele zdravotních služeb a 

poskytovatele sociálních služeb a školských a univerzitních zařízení. 

Zásadní připomínka: do textu novely zapracovat dosavadní znění § 7 odst. 1 písm. a) 

bodu 1. s doplněním o možnosti používat i transportní nosítka a jednorázové 

hygienické vaky.  

Zásadní připomínka k § 7 odst. 1 písm. a): na základě aplikační praxe důrazně 

doporučujeme nahradit slova „průměrné třídenní potřebě“ slovy „průměrné týdenní 

potřebě“.   

K § 7 odst. 1 písm. b) novely: ------- 

K § 7 odst. 1 písm. c) novely: nesprávná právní terminologie zdravotnické zařízení a 

zařízení sociálních služeb, když ze zákona jde o poskytovatele zdravotních služeb a 

poskytovatele sociálních služeb.  

Z důvodu vysokého korupčního potenciálu je nezbytné zakázat takové chování i 

v prostorách a areálech školských a univerzitních zařízení, jakkoliv spojených 

skutečnou činností s poskytovateli zdravotních služeb a poskytovateli sociálních 

služeb. Obojí musí platit i pro církevní poskytovatele zdravotních služeb a 

poskytovatele sociálních služeb a školských a univerzitních zařízení. 

K § 7 odst. 1 písm. d) novely: za slovo zákoníku před čárkou doplnit slova „nebo 

osoby objednávající pohřbení“.  

K § 7 odst. 1 písm. f) novely: číslovku „+5°C“ nahradit číslovkou „+2°C“.   

Zásadní námitka: k § 7 odst. 1 písm. g) větě za středníkem uvedený text vypustit. 

Důvod: zásadní připomínka, jako k bodu 1. 

Zásadní námitka: k § 7 odst. 1 písm. h) text návrhu novely zcela vypustit, postup je 

upraven v ČSN EN 15017, ve znění z dubna 2014, která tuto možnost řeší a 

upravuje. Provozovatel pohřební služby může úpravu zahrnout do provozního řádu. 

Zásadně je třeba odmítnout bezúplatnost takové služby a dále je třeba dbát na 

ochranu zdraví vyjmenovaných osob při pohybu v infekčním prostředí. Není třeba 

upravovat zákonem. V neposlední řadě třeba konstatovat, že většina provozovatelů 

pohřebních služeb nemá takové místnosti zřízeny, a ani je není schopna v krátké 

době realizovat.  

Zásadní připomínka k § 7 odst. 1 písm. i): ------- 

Zásadní námitky k § 7 odst. 1 písm. j), k bodu 1., 2., 3.: Předně, zásadní námitky, 

jako k bodu 1., dále bod 2. zcela vypustit – bezdůvodná administrativa. Pojem 

evidenční číslo vozidla nahradit správným pojmem registrační značka.  

Zásadní námitka k § 7 odst. 1 písm. l): jako k bodu č. 1. 

Zásadní námitka k § 7 odst. 3 novely: zcela vypustit text novely, jako v bodu č. 1.  

Zásadní námitka a připomínka k § 7 odst. 4 novely: text novely vypustit a vložit text 

„evidence související s provozováním pohřební služby bude upravena v provozním 



řádu“. 

27. Zásadní námitka k § 7a novely písm. b), c), d), e): stejně, jako námitka k bodu 1.  

Připomínka k písm. b) novely: za čárku na konci věty vložit větu „je-li tato místnost 

zřízena“,  

28. ------- 

29. K § 8 odst. 1 písm. a) -------, k písm. b) slovo „transportním“ nahradit slovy 

„jednorázovým hygienickým“.  

30. Zásadní námitka ohledně jiných lidských pozůstatků, stejně, jako námitka k bodu 

1., jinak: ------- 

31. Zásadní námitka k § 8 odst. 3, stejně, jako námitka k bodu 1.  

32. Stejná námitka, jako k bodu 31. 

33. Stejná námitka, jako k bodu 1. 

24. ------- 

35. ------- 

36. ------- 

37. ------- 

38. ------- 

39. Vzhledem k dále uvedeným skutečnostem při kvalifikaci balzamovače i 

v hygienickém zaopatření lidských pozůstatky (těl) zemřelých, což je součást 

balzamování a konzervace, je nezbytné v bodě č. 39. návrhu novely zákona vypustit 

obě dvě profesní kvalifikace – jde totiž o součásti komplexního balzamování či 

konzervace!!! Důvody: 

Vzhledem k náročnosti provádění balzamace a konservace lidských pozůstatků není 

možné připustit, aby odborná příprava popsaná v § 1 návrhu vyhlášky byla tak 

enormně krátká, zejména v návrhu znění § 1 písm. a) pouze v rozsahu „minimálně 

40 vyučovacích hodin“. Zde je nutno trvat na stávající hodinové dotaci minimálně 

260 vyučovacích hodin, jak je dosud de lege lata stanovena v § 2 písm. a) vyhl. č. 

379/2001 Sb. 

S přihlédnutím k tomu, že balsamovači budou většinou osoby bez zdravotnického 

vzdělání, je nutno trvat na 260 hodinách, aby si osvojili uchazeči vše, co je potřebné 

pro tuto činnost. Nutno je zdůraznit, že vyšší hygienické zaopatření lidských 

pozůstatků je integrální součástí studia balsamace a konservace. 

Dosavadní česká úprava ve vyhl. č. 379/2001 Sb. je na spodní hranici hodinových 

dotací studentů balsamování v SRN i Velké Británii. 

V obou těchto zemích je dotace hodin podobná. 

V SRN (Deutsches Institut für Thanatpraxie GmbH/DIT – www.bestatter.de) trvá 

http://www.bestatter.de/


v rámci theoretické výuky na nejméně 160 hodiných studia s tím, že studenti poté 

složí zkoušku z theorie. Uspějí-li při theoretické zkoušce, mohou přikročit k výuce 

praktického balsamování, která je zakončena další praktickou zkoušku, před kterou 

musejí mít pod dohledem balsamovače provedeny zásadně balsamace 80 těl lidských 

pozůstatků, což je v hodinách nejméně 320 hodin; tedy studiu zahrnuje zásadně 480 

hodin!!!. Uspějí-li studenti i při této zkoušce, získají jednak osvědčení Řemeslnické 

komory (HWK) v Düsseldorfu a jednak oprávnění k provádění balsamace a 

konservace lidských pozůstatků, a to od Deutsches Institut für Thanatpraxie GmbH, 

který jim také přidělí licenční číslo. 

Ve Velké Británii je výchovou studentů a jejich zkouškami pověřen britský institut 

balsamovačů (The British Institute of Embalmers/BIE – www.bioe.co.uk). Po studiu 

a zkouškách mohou v Británii a zemích, kde je hlavou státu britská koruna, provádět 

balsamování; přitom získají číslo člena BIE, pod kterým musejí balsamace provádět 

– licenční číslo. I zde je dotace hodin v době dvou let studia nejméně 500 hodin. 

Zásadně stejná pravidla platí ve Francii i v USA, kde jsou ale hodinové dotace ještě 

delší. Ve Španělsku se jedná však o tisíce hodin, než zájemce obdrží oprávnění 

balsamovat. 

Protože Velká Británie, SRN i další státy vědí, co je a jak nutno studovat a trvají na 

tom, nelze akceptovat nesmyslné snížení hodinové dotace, jak navrhuje MMR z 260 

hodin na pouhých 40 hodin. 

40. ------- 

41. ------- 

42. ------- 

43. ------- 

44. ------- 

45. ------- 

46. ------- 

47. ------- 

48. ------- 

49. Zásadní námitka: text novely zcela vypustit – viz námitka k bodu 1. 

50. Zásadní námitka k § 13 odst. 1 novely – viz námitka k bodu 1.  

Zásadní připomínka k § 13 odst. 2 písm. a) novely: slovo „tříletá“ nahradit slovem 

„pětiletá“.  

51. ------- 

52. ------- 

53. ------- 
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54. ------- 

55. Zásadní připomínka k § 14 odst. 2 novely: viz námitka k bodu 1. 

56. Zásadní námitka, jako k bodu č. 1. 

57. ------- 

58. ------- 

59. ------- 

60. Zásadní námitka, jako k bodu č. 1.      

61. Zásadní námitka, jako k bodu č. 1.      

62. Zásadní námitka, jako k bodu č. 1., jinak: -------       

63. Zásadní námitka, jako k bodu č. 1.      

64. ------- 

65. ------- 

66. Zásadní námitka, jako k bodu č. 1., jinak: ------- 

67. ------- 

68. Zásadní námitka, jako k bodu č. 1., jinak: ------- 

69. ------- 

70. ------- 

71. Zásadní námitka, jako k bodu č. 1., jinak: ------- 

72. Zásadně -------, pouze u § 15 odst. 2 písm. e) novely nahradit slovo „transportního“ 

slovy „jednorázového hygienického“.  

73.  ------- 

74. ------- 

75.  ------- 

76. ------- 

77.  ------- 

78. ------- 

79. ------- 

80. ------- 

81. ------- 



82. ------- 

83.  Zásadní námitka k § 19 odst. 2 písm. b) novely: návrh zcela nesmyslný, pomíjející 

objektivní realitu pohřbívání do hrobek a nezbytnou aplikační praxi hledisek 

odborných a právních. Pouze rakve z tvrdých dřev, do nichž je vložena spodní část 

zinkové vložky, zaručují pořádek v hrobce (nepropadání těl zemřelých po rozpadu 

rakví z měkkého dřeva o jedno nebo více poschodí směrem dolů). Je to i záležitost 

pietního zacházení s lidskými ostatky, neboť pouze rakve z tvrdého dřeva se 

zinkovými vložkami zaručují pořádek a důstojnost v hrobce a současně i rozklad těl, 

ve smyslu jejich zániku po pohřbení a současně je zde zaručena ochrana spodních 

vod proti průniku nežádoucích tekutin. Proto navrhujeme zachovat dosavadní 

právní úpravu v § 19 odst. 2 písm. a) platného ZoP. 

84. ------- 

85. ------- 

86. ------- 

87. ------- 

88. Zásadní námitka, jako k bodu č. 1. 

89. ------- 

90. ------- 

91. ------- 

92. ------- 

93. ------- 

94. ------- 

95. Zásadní námitka k novému § 20 písm. g) novely: trváme na vypuštění slov „osobě 

zajišťující pohřbení“, neboť se jedná pouze o činnost provozovatele pohřební služby. 

96. ------- 

97. ------- 

98. ------- 

99. Zásadní námitka, jako k bodu č. 1. 

100. Zásadní námitka, jako k bodu č. 1. 

101. ------- 

102. ------- 

103. Zásadní námitka, jako k bodu č. 1. 

104. ------- 



105. ------- 

106. ------- 

107. ------- 

108. ------- 

109. ------- 

110. ------- 

111. ------- 

112. ------- 

113. ------- 

114. ------- 

115. ------- 

116. ------- 

117. ------- 

118. ------- 

119.  ------- 

120. ------- 

121. ------- 

122. Zásadní námitka k § 25a odst. 1 písm. a): nahradit slovo „ministerstvo“ slovy 

„živnostenský úřad příslušný podle místa poskytování služeb“, jinak ------- 

123. ------- 

124. Zásadní připomínka k § 26 odst. 2 novely: zaměnit číslovku „100 000“ za částku 

„150 000“ a číslovku „70 000“ za číslovku „100 000“. 

Zásadní připomínka k § 27 odst. 9 novely: nahradit číslovku „200 000“ číslovkou 

„300 000“ a číslovku „500 000“ číslovkou „600 000“.  

Zásadní námitka k § 28 odst. 2 písm. a) novely: nahradit slova „v prvním stupni 

ministerstvo“ slovy „v prvním stupni obecní živnostenský úřad“, z důvodu ochrany 

práv a oprávněných zájmů účastníků správního řízení.  

125. Zásadní námitka k § 30 odst. 2 a odst. 3 novely: text odst. 2 zcela vypustit a nahradit 

textem: „Pro identifikaci plodu po ukončení těhotenství, které vykazovalo známky 

života, se vyžaduje předložení Listu o prohlídce zemřelého“.  

Část 

8. čl. 

Zásadní námitky a připomínky:  



IX.  Ke slovnímu označení § 359 ….  nejsou připomínky. 

Navrhujeme znění § 359 odst. 1, ve spojení s návrhem novely MMR, takto: 

„(1) Kdo neoprávněně otevře konečnou rakev s lidskými pozůstatky nebo hrob nebo 

hrobku nebo urnu s lidskými ostatky, jakož i neoprávněně jiným způsobem 

v rozporu se zákonem hanobí lidské pozůstatky, bude potrestán odnětím svobody…“ 

Důvody: zejména se jedná o ochranu lidských pozůstatků v době do pohřbení u 

špatných provozovatelů pohřebních služeb (viz Horažďovice) nebo neoprávněné 

vniknutí do prostor, kde jsou uloženy lidské pozůstatky, z protiprávních důvodů, 

k fotografování a pořizování videozáznamu těl, jejich poškození, či dokonce 

odnímání částí těl.  

Část 

9. čl. 

X. 

Zásadní námitka k pojmu jiný lidský pozůstatek, jako k bodu č. 1.  

 

Námitky proti návrhu vyhlášky MMR o stanovení obsahu a rozsahu specialisované 

odborné přípravy k provádění balsamace a konservace: 

Vzhledem k náročnosti provádění balsamace a konservace lidských pozůstatků není možné 

připustit, aby odborná příprava popsaná v § 1 návrhu vyhlášky byla tak enormně krátká, 

zejména v návrhu znění § 1 písm. a) pouze v rozsahu „minimálně 40 vyučovacích hodin“. Zde 

je nutno trvat na stávající hodinové dotaci minimálně 260 vyučovacích hodin, jak je 

dosud de lege lata stanovena v § 2 písm. a) vyhl. č. 379/2001 Sb. 

Důvody: 

Vzhledem k tomu, že balsamovači budou většinou osoby bez zdravotnického vzdělání, je 

nutno trvat na 260 hodinách, aby si osvojili uchazeči vše, co je potřebné pro tuto činnost. 

Nutno je zdůraznit, že vyšší hygienické zaopatření lidských pozůstatků je integrální součástí 

studia balsamace a konservace. 

Dosavadní česká úprava ve vyhl. č. 379/2001 Sb. je na spodní hranici hodinových dotací 

studentů balsamování v SRN i Velké Britanii. 

V obou těchto zemích je dotace hodin podobná. 

V SRN (Deutsches Institut für Thanatpraxie GmbH/DIT – www.bestatter.de) trvá v rámci 

theoretické výuky na nejméně 160 hodiných studia s tím, že studenti poté složí zkoušku 

z theorie. Uspějí-li při theoretické zkoušce, mohou přikročit k výuce praktického 

balsamování, která je zakončena další praktickou zkoušku, před kterou musejí mít pod 

dohledem balsamovače provedeny zásadně balsamace 80 těl lidských pozůstatků, což je 

v hodinách nejméně 320 hodin; tedy studiu zahrnuje zásadně 480 hodin!!!. Uspějí-li studenti i 

při této zkoušce, získají jednak osvědčení Řemeslnické komory (HWK) v Düsseldorfu a 

jednak oprávnění k provádění balsamace a konservace lidských pozůstatků, a to od Deutsches 

Institut für Thanatpraxie GmbH, který jim také přidělí licenční číslo. 

Ve Velké Británii je výchovou studentů a jejich zkouškami pověřen britský institut 

balsamovačů (The British Institute of Embalmers/BIE – www.bioe.co.uk). Po studiu a 

zkouškách mohou v Británii a zemích, kde je hlavou státu britská koruna, provádět 
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balsamování; přitom získají číslo člena BIE, pod kterým musejí balsamace provádět – licenční 

číslo. I zde je dotace hodin v době dvou let studia nejméně 500 hodin. 

Zásadně stejná pravidla platí ve Francii i v USA, kde jsou ale hodinové dotace ještě delší. Ve 

Španělsku se jedná však o tisíce hodin, než zájemce obdrží oprávnění balsamovat. 

Protože Velká Británie, SRN i další státy vědí, co je a jak nutno studovat a trvají na tom, nelze 

akceptovat nesmyslné snížení hodinové dotace, jak navrhuje MMR z 260 hodin na pouhých 

40 hodin. 

V těchto souvislostech a při kvalifikaci balsamovače i v hygienickém zaopatření lidských 

pozůstatky (těl) zemřelých, což je součást balsamování a konservace, je nezbytné v bodě č. 

39. návrhu zákona vypustit ony dvě profesní kvalifikace – jde totiž o součásti komplexního 

balsamování či konservace!!! 

Jsme ochotni, pane ministře, na Vaše požádání, i osobně a bezplatně spolupracovat 

v odborných otázkách se členy legislativní rady vlády, kteří budou tímto pověřeni.  

Ladislav Kopal      Jaroslav Mangl          JUDr. Mgr. Petr Rambousek, MBIE…“. 

XIII. 

Úplné znění novely MMR s přílohami, předložené do vlády ČR a LRV je přílohou a dále je 

k disposici na internetu: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNA8CL6T5A. 

Důkaz: 

- Zněním novely MMR a jejích příloh na………………………………………………..: 

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNA8CL6T5A.   

XIV. 

Tobit od svého vzniku činil přípravy a již dlouhou dobu praktikuje svoji činnost v rozporu se 

zákony ČR, zejména: 

- Vymezil svůj účel a předmět činnosti v rozporu se živnostenským zákonem – tedy 

pohřbíváním; tato činnost je vyhrazena ex lege pouze provozovatelům pohřebních 

služeb podle zák. č. 256/2001 Sb. a zák. č. 455/1991 Sb., přílohou č. 3, 

- Svoji činnost při tom cíleně zaměřuje na získávání dávky pohřebného podle § 47 a § 

48 zák. č. 117/1995 Sb. – tedy dávky z veřejných rozpočtů; pokud hodlá i pro futuro 

zajišťovat pohřbení lidských pozůstatků, pak nechť tak činí bez pohřebného, které 

náleží ex lege jiné osobě a ne Tobitu či jiným podobným spolkům. K pohřebnému zák. 

č. 117/1995 Sb. stanoví - cituji:  

 

 
            § 47 

             Podmínky nároku na pohřebné 

 

           (1) Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb 

 
            a) dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem, nebo 
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            b) osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte, 

 

            jestliže dítě nebo osoba uvedená v písmenu b) měly trvalý pobyt (§ 3) na území České 

republiky. 

 

            (2) Splňuje-li podmínky nároku na pohřebné více osob, náleží tato dávka jen jednou, a 

to osobě, která uplatní nárok na dávku jako první. Nárok na pohřebné vzniká dnem pohřbení 

podle zvláštního právního předpisu
48a

). 

 

             (3) Podmínka trvalého pobytu a bydliště podle § 3 se nezjišťuje pro nárok na 

pohřebné, jestliže jde o dítě mrtvě narozené. (Zdůrazněno červeně navrhovatelem!). 

 
              § 48 

               Výše a výplata pohřebného 

 
              (1) Výše pohřebného činí 5000 Kč. 

 
              (2) Pohřebné se vyplatí jednorázově. 

- Zásadní právo na pohřebné přísluší rodičce/matce či rodičům, jako vypravitelům 

pohřbení; činnost Tobitu ale vede k tomu, že přesvědčuje svými členy či 

spolupracujícími osobami zásadně matku, a to většinou v prostorách poskytovatelů 

zdravotnických služeb, aby zmocnila Tobit či člena Tobitu nebo jinou osobu, aby 

pohřbili plod po potratu či mrtvě narozené dítě a současně uplatnily pro nárok na 

dávku pohřebného; v tomto směru se jedná u Tobitu o činnosti výdělečnou a navíc bez 

koncese k provozování pohřební služby, 

- Pohřebné je nárokové u dětí mrtvě narozených; zde je nutno odkázat na definice 

v zákoně o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. a contrario (ex. c. § 82 odst. 1, odst. 

2), protože de lege lata je nárok na pohřebné  pouze u dětí mrtvě narozených, zásadně 

vážících více jak 500 gramů; v pořadu „Máte slovo“ uvedla předsedkyně Tobitu Ing. 

Jana Vališová, že chtějí dosáhnout změny zákona a stanovit povinnost pohřbívat i 

plody o hmotnosti pod 500 gramů – tím by vznikl nárok na pohřebné i v těchto 

případech!!!!, 

- Nelze přitom opomenout, že již v době současné někteří provozovatelé pohřebních 

služeb takto pohřbívají k objednávce člena Tobitu etc. za cenu ex. c. 5.000 Kč, či i 

nižší mezi 3.000 Kč až1.000 Kč, a dokonce v nemálo případech i zcela zdarma. 

- Prostředky z pohřebného by plynuly Tobitu různými cestami; nutno zdůraznit, že při 

použití pohřební služby jsou různé cenové postupy; některé firmy pohřbívají za právě 

oněch 5.000 Kč, jiné za 2.000 Kč apod. nebo i pro Tobit zdarma; nelze přitom 

přehlédnout otázku, zda je vždy použit provozovatel pohřební služby, aby provedl 

pohřbení, či zda Tobit nevykonává, resp. vykonává, činnosti pohřební služby sám bez 

koncese!!!, 

- Vyvstávají zde otázky, komu zůstávají peníze z rozdílu částek pohřebného ve výši 

5.000 Kč a nižších; zřejmě právě Tobitu a ten s nimi nakládá. Jak se přitom staví 

k dani z příjmu právnických osob, k vedení svého účetnictví etc. a jak příjmy evidují a 

zdaňují případně členové Tobitu etc. 

- O maximálně snaze Tobitu prosadit do zákona o pohřebnictví stůj co stůj pohřbívání 

plodů a mrtvě narozených dětí v podobě podle Tobitu je i poslanecký návrh novely 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-117#f1623285


ZoP poslanců PS Parlamentu ČR za KDU-ČLS, číslo sněmovního tisku 793, který 

je v současné době již v poslanecké sněmovně v legislativním procesu – cituji: 

„ZÁKON ze dne ........... 2016, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o 

pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  

 

Čl. I 

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, 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. a zákona č. 202/2015 Sb., se mění takto:  

1. V § 1 se za slova „s lidskými pozůstatky“ vkládají slova „ , s jinými lidskými pozůstatky“.  

 

2. V § 2 písmena a) a b) včetně poznámky pod čarou č. 2 znějí:  

 

„a) lidskými pozůstatky mrtvé lidské tělo nebo jeho části nebo tělo dítěte, pokud mu po 

úplném opuštění dělohy tlouklo srdce, pulzovala pupeční šňůra, dostavilo se přirozené 

dýchání plícemi nebo se nesporně pohybovalo kosterní svalstvo bez ohledu na to, zda byl 

pupečník přerušen či placenta připojena, a zemřelo po této době, do pohřbení, pokud nejsou 

za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem2) použity pro potřeby lékařské vědy, 

výzkumu nebo k výukovým účelům a zpopelněny ve spalovně poskytovatele zdravotních 

služeb podle zvláštního právního předpisu2),  

b) jinými lidskými pozůstatky tělo dítěte nebo plodu po potratu, u něhož žádná známka života 

podle písm. a) nebyla určena. Jinými lidskými pozůstatky se rozumí i biologické zbytky 

potratu podle zvláštního právního předpisu2),  

2) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 

zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.“.  

Dosavadní písmena b) až k) se označují jako písmena c) až l).  

3. V § 2 písm. c) a j), § 4 odst. 3 písm. a) a § 7 odst. 1 písm. f) se za slova „lidské pozůstatky“ 

vkládají slova „nebo jiné lidské pozůstatky“.  

 

4. V § 2 písm. d) a i), § 4 odst. 3 písm. a) a b), § 5 odst. 5, § 7 odst. 1 písm. a) bodě 2 a § 13 

odst. 4 se za slova „lidských pozůstatků“ vkládají slova „nebo jiných lidských pozůstatků“.  

 

5. V § 2 písm. e) a § 3 odst. 1 se za slova „lidských pozůstatků“ vkládají slova „ , jiných 

lidských pozůstatků“.  

 

6. V § 2 písm. k) se za slova „státní příslušnost zemřelého“ vkládají slova „nebo označení 

jiných lidských pozůstatků“.  

 

7. V § 3 odst. 2 se za slova „výlučně pro uložení lidských pozůstatků“ vkládají slova „nebo 

jiných lidských pozůstatků“ a za slova „obřady neumožňují ukládání lidských pozůstatků“ se 

vkládají slova „ , jiných lidských pozůstatků“.  

  

8. V § 4 odst. 1 v úvodní části ustanovení a písm. h) se za slova „lidskými pozůstatky“ 

vkládají slova „ , jinými lidskými pozůstatky“.  

 

9. V § 4 odst. 1 písm. f) se slova „§ 2 písm. c)“ nahrazují slovy „§ 2 písm. d)“.  

 

10. V § 4 se doplňuje odstavec 5, který zní:  



 

„(5) Ustanovení odstavce 4 se použije obdobně i v případě jiných lidských pozůstatků; v 

takovém případě se pro účely tohoto zákona porod, popřípadě potrat, považují za takovou 

skutečnost, jako by šlo o úmrtí.“.  

11. V § 5 se se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 26 zní:  

 

„(6) Jde-li o jiné lidské pozůstatky podle § 2 písm. b), může fyzická nebo právnická osoba 

sjednat do 1 týdne od oznámení úmrtí pohřbení těchto jiných lidských pozůstatků; o této 

skutečnosti informuje poskytovatele zdravotních služeb, v němž došlo k porodu, popřípadě 

potratu. V takovém případě tato osoba zajistí na své náklady pohřbení těchto jiných lidských 

pozůstatků. Pokud k takovému sjednání pohřbení nedojde, poskytovatel zdravotních služeb 

naloží s těmito jinými lidskými pozůstatky v souladu se zvláštním právním předpisem26).  

26) § 91 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.“.  

12. V § 6 odst. 1 se za slova „zpopelňování lidských pozůstatků“ vkládají slova „ , jiných 

lidských pozůstatků“ a za slova „převozy lidských pozůstatků“ se vkládají slova „nebo jiných 

lidských pozůstatků“.  

 

13. V § 9 se doplňuje odstavec 5, který zní:  

 

„(5) Pro přepravu jiných lidských pozůstatků lze použít vozidlo odpovídající požadavkům 

stanoveným v odstavci 1.".  

14. V § 13 odst. 1 se za slova „zpopelňování lidských pozůstatků“ vkládají slova „ , jiných 

lidských pozůstatků“ a za slova „ukládání lidských pozůstatků“ se vkládají slova „nebo jiných 

lidských pozůstatků“.  

 

15. V § 14 odst. 2 písm. a) se za slova „lidské pozůstatky“ vkládají slova „ , jiné lidské 

pozůstatky“.  

 

16. V § 14 odst. 2 písmeno d) zní:  

 

„d) ukládat lidské pozůstatky nebo jiné lidské pozůstatky do zpopelnění pouze v chladicím 

zařízení splňujícím požadavky uvedené v § 7 odst. 1 písm. f). To neplatí, provede-li 

zpopelnění lidských pozůstatků nebo jiných lidských pozůstatků do 48 hodin od jejich 

převzetí; v tomto případě je provozovatel krematoria povinen zajistit uložení lidských 

pozůstatků nebo jiných lidských pozůstatků do doby zpopelnění v chladicím zařízení 

zajišťujícím trvalé udržení teploty v rozmezí od 0 st.C do +2 st.C, i když lhůta od zjištění 

úmrtí prohlížejícím lékařem přesáhla nebo přesáhne 1 týden,“.   

 

17. V § 14 odst. 2 písm. e) se za slova „s lidskými pozůstatky“ vkládají slova „nebo jinými 

lidskými pozůstatky“ a za slova „evidenci lidských pozůstatků“ se vkládají slova „ , jiných 

lidských pozůstatků“.  

 

18. V § 14 odst. 2 písm. f) se za slova „evidenci lidských pozůstatků“ vkládají slova „ , jiných 

lidských pozůstatků“.  

 

19. V § 15 odst. 1 písm. a) až d) se za slova „lidských pozůstatků“ vkládají slova „ , jiných 

lidských pozůstatků“.  

 



20. V § 15 odst. 2 v úvodní části a písm. d) se za slova „lidských pozůstatků“ vkládají slova „ 

, jiných lidských pozůstatků“.  

 

21. V § 18 odst. 1 se za slova „zpopelněných lidských pozůstatků“ vkládají slova „ nebo 

jiných lidských pozůstatků“.  

 

22. V § 18 odst. 1 a § 21 odst. 1 písm. d) se za slova „lidských pozůstatků“ vkládají slova „ , 

jiných lidských pozůstatků“.  

 

23. V § 22 odst. 1 v úvodní části se za slova „ ukládání lidských pozůstatků“ vkládají slova 

„nebo jiných lidských pozůstatků“ a v písm. d) se za slova „lidskými pozůstatky“ vkládají 

slova „nebo jinými lidskými pozůstatky“.  

 

24. V § 26 odst. 1 písm. f) se slova „§ 2 písm. c)“ nahrazují slovy „§ 2 písm. d)“.  

 

25. V § 26 odst. 1 písm. j) se za slova „lidskými pozůstatky“ vkládají slova „ , jinými 

lidskými pozůstatky“.  

 

Čl. II  

Účinnost  
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni 

jeho vyhlášení.“.  

 

 

Návrh poslanců – tisk č. 793 je doplněn důvodovou zprávou, která je v příloze. Protože text 

poslaneckého návrhu novely ZoP je téměř 100 % shodný s textem návrhu novely z dílny 

MMR, vyvstává zde otázka, kdo a proč poskytl text z novely MMR poslancům k tomu, aby 

sami co nejrychleji podali vlastní návrh novely, a to ještě před tím, než do sněmovny pošle 

vlastní návrh novely vláda ČR. Že by text novely spatřili poslanci KDU-ČSL na nebesích či 

od Boha je velmi nepravděpodobné. 

 

Důkaz: 

- Poslaneckým návrhem č. tisku 793 a jeho důvodovou zprávu v příloze. 

- Výslechem svědků, 

- Výslechem svědků – poslanců, kteří podali poslanecký návrh – sněmovní tisk č. 793, a 

to: Jiří Mihola, Pavel Bělobrádek, Marian Jurečka, Ondřej Benešík, Jan Bartošek, 

Daniel Herman, Jaroslav Klaška, Josef Uhlík, Pavla Golasowská, Ludvík Hovorka, Jiří 

Junek, Ivan Gabal, Petr Kudela a Vít Kaňkovský  - všichni pod adresou: Poslanecká 

sněmovna parlamentu České republiky, Sněmovní 4, 118 26 Prah 1 – Malá Strana. 

 

XV. 
Navrhovatel, jako ředitel Pohřebního ústavu AURIGA

®
 spol. s r. o., provozovatele pohřební 

služby a právnické osobě provádějící balsamace a konservace, jakož i přistupující účastníci na 

straně žalobce, zastupující oprávněné zájmy svých členů – provozovatelů zejména pohřební 

služby, má oprávněný zájem plynoucí z jeho postavení na trhu provozovatelů pohřebních 

služeb v ČR, kterých je aktivních přes 400, de iure s koncesemi pak více jak 600!!!, se brání a 

návrhem současně upozorňují na stav contra legem na straně Tobitu a potřebu chránit své 

oprávněné zájmy na podnikání v pohřebnictví, ad concretum v oblasti provozování pohřební 

služby, která je ex lege vyhrazena pouze jim!!!; přitom se vychází z toho, že v zákoně o 

pohřebnictví bylo dosaženo určité kvality a kvantity úrovně pohřbívání a nelze připustit 



nihilistické rozmělňování tohoto zákona o pohřebnictví, změkčování podmínek pro výkon 

koncese jen proto, aby jeden subjekt, navíc stojící mimo obor pohřebnictví, získal 

jednostranně exklusivní postavení na úkon ostatní soutěžitelů na trhu. Činnost Tobitu, jak je 

prováděna, je protiprávní, zejména obcházením zákona!!!  

 

XVI. 
 

Vedle již řečeného shora navrhovatel, jako daňový poplatník, z jehož (i z jehož) daní se platí 

prostředky do veřejných rozpočtů státu, ad concretum i dávky pohřebného podle zák. č. 

117/1995 Sb., má zájem, aby dávky plynuly podle a jen v mezích zákona a aby na nich 

nemohl žádný subjekt parasitovat contra legem (za což navrhovatel považuje i obcházení 

zákona, jeho účelové výklady, zneužívání postavění rodiček po porodu, resp. vypuzení plodu 

či mrtvě narozeného dítěte, skryté provozování pohřební služby de facto etc.) – tedy aby 

nedocházelo ke zneužívání dávek z veřejného rozpočtů v rozporu se zákonem i cílen 

zákona!!! 

 

XVII. 
Ani navrhovatel a ani přistupující účastníci na jeho straně, ale ani provozovatelé pohřebních 

služeb v ČR, nemají žádné potíže a překážky při pohřbívání mrtvě narozených dětí a plodů po 

potratu podle a mezích nyní platného ZoP a Ústavního pořádku ČR. 

 

ZoP v původním znění toto pohřbívání upravoval v ust. § 2 písm. a) tak, že se rozumí – cituji: 

„lidskými pozůstatky mrtvé lidské tělo, jeho části nebo plod po potratu do pohřbení, 

pokud …“. První novela tohoto ZoP zák. č. 479/2001 Sb. ze dne 06. 12. 2001 změnila zákon 

tak, že slova „ , jeho části nebo plod po potratu
1)

“ byla nahrazena slovy „nebo jeho části“. Tím 

došlo k vypouštění plodů a mrtvě narozených dětí z přímého textu ZoP. 

 

Navrhovatel a ani žádný jiný provozovatel pohřební služby neodmítá s přihlédnutí 

k ústavnímu zákonu č. 2/1993 Sb. – Listině základních práv a svobod pohřbít mrtvě narozené 

dítě či plod po potratu, pokud rodička/matka či otec osobně požádají a objednají pohřbení 

postupy podle ZoP. Nic tomu nebrání a nic a nikdo to právně relevantním způsobem 

nezakazuje a zakazovat ani nemůže!!! 

 

Pravdou je, že navrhovatel i další profesní veřejnost má za smysluplné zmínění mrtvě 

narozených dětí i plodů po potratu v zákoně o pohřebnictví ve stávajícím ust. § 1, kam lze text 

doplnit tak, aby zněl ex. c.: Tento zákon stanoví podmínky pro zacházení s lidskými 

pozůstatky, „jimiž se rozumí i mrtvě narozené dítě či plod po potratu, včetně bilogických 

zbytků potratu, není-li možné je plodu oddělit, podle zvláštního právního předpisu, jakož i“ 

s lidskými ostatky, práva a … Dále lze stejný text doplnit do ustanovení § 2 písm. a) platného 

ZoP!!! 

 

Tím je i v ZoP vyřešeno výslovně pohřbívání mrtvě narozených dětí i plodů po potratu a není 

třeba vytvářet až nesmyslné další pojmy „jiné lidské pozůstatky apod.  Pravidla pro lidské 

pozůstatky postačí na vše!!! 

 

 

 

 



XVIII. 
Toto stručné doplnění původního návrhu doplňují přílohy, které nejsou odesílány datovou 

zprávou pro svoji velikost. Budou proto následně doručeny do podatelny Městského soudu 

v Praze ve Spálené ulici s jedním stejnopisem doplnění návrhu „B.“ a se seznamem  

předložených příloh. 

 

 

JUDr. Mgr. Petr RAMBOUSEK, MBIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



I. 

Předně se ohledně důkazu v bodě VII. doplnění návrhu/žaloby - část B. zaměňuje návrh na  

videozáznam z DVD na přehrání dvou videozáznamů, od 01. 10. 2016 zveřejněných na 

internetových stránkách Asociace pohřebních služeb v ČR, z. s., na adrese: 

www.aspscr.cz, jak jsou z části přetištěny v přílohách návrhu. 

II. 

Seznam příloh, jimiž se navrhuje provedení důkazů listinného čtením (budou dodány ještě 

další přílohy po jejich získání!!!) k datu doplnění návrhu částí C. obsahuje: 

- Přetisk úvodní internetové stránky Asociace pohřebních služeb v ČR, z. s., na 

adrese: www.aspscr.cz (6 stran), 

- Stanovy spolku Tobit, z. s. (internet z www.justice.cz, 15 stran), 

- Výpis ze spolkového rejstříku na Tobit, z. s., internet www.justice.cz  z 27. 09. 2016 

(2 strany), 

- Výroční zpráva Tobit, z. s., za rok 2014 (10 stran), 

- Přehled dokumentů k novele MMR pro vládu ČR ze dne 20. 09. 2016 na internetu 

https://apps.odok.cz (2 strany), 

- Přípis Ing. K. Šlechtové č. j. 15404/2016-31 ze dne 18. 07. 2016 předsedovi vlády 

Mgr. B. Sobotkovi (1 strana), 

- Přípis Ing. K. Šlechtové č. j. 15404/2016-31 ze dne 18. 07. 2016 ministru – předsedovi 

LRV Mgr. J. Dienstbierovi (1 strana), 

- Přípis vládě ČR č. j. 15404/2016-31 ze dne 18. 07. 2016  – předkládací list/zpráva (1 

strana), 

- Návrh na usnesení vlády k novele MMR zákona o pohřebnictví (1 strana), 

- Předkládací zpráva k usnesení – bez data (2 strany), 

- Návrh novely MMR na změnu zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ….., a dalších 

souvisejících zákonů (31 stran), 

- Důvodová zpráva k návrhu novely MMR na změnu zákona č. 256/2001 Sb., o 

pohřebnictví ….., a dalších souvisejících zákonů (60 stran), 

- Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace [RIA] – shrnutí RIA (71 stran),  

- Znění novelou dotčených zákonů s vyznačením navrhovaných změn (55 stran), 

- Návrh vyhlášky MMR „o stanovení …. ceny slušného způsobu pohřbení“ (3 strany), 

- Návrh vyhlášky MMR „o stanovení obsahu a rozsahu …odborné přípravy k provádění 

balsamace a konservace“ (3 strany), 

- Vypořádání zásadních připomínek z meziresortního …… řízení (102 strany) ze dne 

12. 07. 2016, který vypracoval „Mgr. Tomáš Kotrlý, Th. D., vrchní ministerský rada 

MMR, 

- Zápis z jednání I. VH Tobitu, z. s., ze dne 28. 09. 2013 v Brně (6 stran) – z internetu 

www.justice.cz, 

- Odstoupení z funkce Mgr. Jany Hynkové ze dne 01. 03. 2014, adresované Tobitu, z. s. 

(1 strana) – z internetu www.justice.cz, 

- Smlouva o spolupráci Tobitu, z. s., a Správy pražských hřbitovů, p. o., IČ 45245801, 

ze dne 05. 07. 2014 (3 strany) – z internetu www.tobit.cz, 

-  Zápis z náhradní VH Tobitu, z. s., ze dne 25. 10. 2014, konané v Praze (7 stran) – 

z internetu www.tobit.cz a www.justice.cz , 

- Fotografie hrobek – barevné na Vinoradském hřbitově v Praze (2 strany), 

- Fotografie přetištěné z internetu-adresy www.tobit.cz/tobiti-hron/ ze dne 06. 09. 2016 

(3 strany), 
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- Seznam členů Tobitu, z. s., k 01. 06. 2015 přetištěný z internetu-adresy www.tobit.cz 

ze dne 25. 08. 2016 (3 strany), 

- Tobití péče - Tobit, z. s., materiál přetištěný z internetu-adresy www.tobit.cz ze dne 

25. 08. 2016 (4 strany), 

- Poskytnutí informace navrhovateli ze dne 07. 09. 2016 MČ Praha 1 – ÚMČ, odborem 

živnostenským sp. zn. S UMCP1 143714/2016/01 č. j. UMCP1 145742/2016 – datová 

zpráva s obálkou (2 strany), 

- Návrh novely zákona o pohřebnictví poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

za KDU-ČSL, sněmovní tisk č. 793, s důvodovou zprávou (13 stran), 

- Stanovisko vlády k návrhu novely novely poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR za KDU-ČSL, sněmovní tisk č. 793 s důvodovou zprávou (2 strany), 

- MEMORANDUM ze shromáždění profesní veřejnosti, konaného dne 13. 09. 2016 

v Praze v hotelu ASTRA (8 stran z toho 2 strany memorandum a 6 stran presenční 

listina účastníků shromáždění). 

III. 

Pokud se jedná o další vymezení oprávněného zájmu na zrušení spolku Tobit, z. s., je 

nutné, v návaznosti na znění doplnění návrhu - část B. dodat, že důkaz výše označený, to je  

MEMORANDUM ze shromáždění profesní veřejnosti, konaného dne 13. 09. 2016 v Praze 

v hotelu ASTRA, je nezbytné zohlednit právně relevantní zájem profesní veřejnosti, který 

vyjádřila i přítomností na shromáždění dne 13. 09. 2016 i přijetí memoranda na zrušení 

spolku Tobit, z. s.; účast a činnost Tobitu, z. s., na relevantním trhu provozovatelů pohřební 

služeb v ČR, kde je nejméně 14.000 až 15.000 dalších obchodních případů při pohřbívání 

mrtvě narozených dětí a plodů, je de lege lat nejen nezákonná, ale i porušující oprávněné 

zájmy celé profesní obce pohřební – provozovatelů pohřebních služeb a osob provádějících 

balsamaci a konservaci lidských pozůstatků – tedy i mrtvě narozených dětí a plodů, která čítá 

nejméně 600 koncesí (přes 400 subjektů je aktivních). Ochrana jejich zájmů je oprávněná a 

v souladu s Ústavním pořádkem i zákony ČR. 

Důkaz:  

- Memorandem ze dne 13. 09. 2016 a presenční listinou účastníků, a 

- výslechem svědků – účastníků shromáždění. 

 

 

JUDr. Mgr. Petr RAMBOUSEK, MBIE.  
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