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2. Cíl návrhu zákona
Zajistit soulad právní úpravy pohřebnictví s novou občanskoprávní úpravou, zavést
pohřbívací povinnost mrtvě narozených dětí a ve vymezeném rozsahu umožnit individuální
pohřbívání plodů po potratu, zavést státní dozor v pohřebnictví, zejména v oblasti
podnikání a provozování veřejných pohřebišť, specifikovat působnosti obcí a krajů při
zajišťování pohřbení a v návaznosti na aplikační praxi nově upravit kvalifikační požadavky
pro výkon podnikatelských činností.
Stanovit správní delikty pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby a prostřednictvím
krajských hygienických stanic upravit provozovatelům pohřebních služeb v jejich
provozních řádech konkrétní postup při pohřbívání nakažených mrtvých lidských těl
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nebezpečnou nemocí nebo ve stavu pokročilého rozkladu.
3. Agregované dopady návrhu zákona
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano
Náklady vzrostou především díky změně působnosti krajů a obcí při realizaci pohřbívací
povinnosti o nový příspěvek na přenesenou působnost ve výši cca o 27 miliónů Kč.
Kontrolu nad dodržováním povinností stanovených právnickým osobám zákonem o
pohřebnictví bude zajišťovat MMR zejména v oblasti občanskoprávní, obecní živnostenské
úřady v oblasti provozních řádů živností a krajské hygienické stanice v oblasti ochrany
veřejného zdraví a evidence lidských pozůstatků a ostatků. Návrh předpokládá posílení
personálních kapacit MMR o 5 služební míst s tím, že v návrhu systemizace MMR na rok
2017 je již počítáno se zřízením 2 služebních míst pro výkon agendy pohřebnictví, tzn. že
po schválení zákona zbývá posílení personální kapacity o 3 služební místa, kde by měl být
vykonáván specializovaný státní dozor v pohřebnictví. Implementace zákona nepředstavuje
dopady nad rámec stávajícího limitu personálních kapacit a prostředků na platy v kapitole
Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“). Naopak předpokládané navýšení
výdajů státního rozpočtu představují náklady na zajištění státního dozoru v kapitole
Ministerstva zdravotnictví v celkové výši 14,7 mil. Kč. Financování přenesené působnosti
obcí a krajů je realizováno formou příspěvku, o jehož výši rozhoduje Ministerstvo financí
(dále jen „MF“). Tento příspěvek je součástí zákona o státním rozpočtu (jako příloha č. 5)
na daný kalendářní rok. Ministerstvo vnitra dle usnesení vlády č. 878/2007 sumarizuje
informace o plánovaných čistých nákladech územních samosprávných celků na výkon
státní správy a tyto informace následně předává Ministerstvu financí. Pro druhé pololetí
roku 2017 bylo tedy předáno Ministerstvu financí vyčíslení nákladů za kraje ve výši 2,17
mil. Kč a 0,93 mil. Kč a za obce 13,13 mil. Kč.
3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne
Nepředpokládají se negativní dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR.
3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano
Dopady na podnikatelské prostředí bude mít nové vymezení správních deliktů podnikatelů
a změny v odborné specializované přípravě budoucích podnikatelů v pohřebnictví využitím
profesních kvalifikací obsažených v Národní soustavě kvalifikací. Podnikatelského
prostředí se dotkne také povinnost mít k dispozici speciální místnost pro úpravu těl
zemřelých a vydat řád provozovatele. Nelze říci, že dojde z dlouhodobého hlediska
k výraznému navýšení zátěže. Podnikatelé mají již 15 let povinnost upravovat těla
zemřelých ve svých provozovnách. Lze proto předpokládat krátkodobé a nijak výrazné
zatížení po nástupu účinnosti nové právní úpravy pouze při tvorbě provozních řádů těchto
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provozoven, které bude návrh zákona zmírňovat nastavením dostatečně dlouhého
přechodného období pro tvorbu a schválení řádu provozovatele pohřební služby. Na straně
druhé dojde ke snížení zátěže pro podnikatelské prostředí zrušením povinného minimálního
počtu vozidel pro provozovatele pohřebních služeb, tedy platného právního stavu, kdy
veřejné právo neúměrně zasahovalo do soukromoprávní oblasti.
3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ano
Obce budou dotčeny změnou působnosti při zajišťování pohřbení. Krajské úřady se stanou
orgánem dohledu nad provozovateli všech pohřebišť. Jejich sankční pravomoc se bude
vztahovat nejen např. na dodržování řádu pohřebiště nebo zákaz pohřbívání na pohřebišti,
ale také na kontrolu správců pohřebišť, kteří pro obec pohřebiště administrují a provádějí
hrobnické práce.
3.5 Sociální dopady: Ano
Pozitivní dopady přinese provázanost právní úpravy pohřebnictví s novou občanskoprávní
úpravou (posílení postmortálních práv), zajištění pietního zacházení s mrtvě narozenými
dětmi a ve vymezeném rozsahu i s plody po potratu a posílení ochrany spotřebitelů.
3.6 Dopady na spotřebitele: Ano
Předkládaný návrh doplňuje nové povinnosti subjektů poskytujících služby v oblasti
pohřebnictví a upřesňuje některé stávající zákonné povinnosti. Stanoví orgány dozoru nad
plněním zákonných povinností a nově upravuje systém sankcí za jejich neplnění. Celkově
by měl návrh vést ke zkvalitnění služeb v oblasti pohřebnictví.
3.7 Dopady na životní prostředí: Ano
Snížení rizika ohrožení životního prostředí nedostatečnou kontrolou činností
v pohřebnictví, zvýšení kvality celého procesu pohřbívání, lepší identifikovatelnost
možných rizik a tím snížení ohrožení životního prostředí. Pozitivní dopady bude mít rovněž
snížení rizika kontaminace životního prostředí nebezpečnými látkami z tlecího procesu
lidských pozůstatků a potažmo i snížení rizika ohrožení lidského zdraví, včetně poklesu
množství zdravotnického odpadu z porodnictví vlivem možnosti pohřbít plod po potratu
nebo po ukončeném těhotenství ze zdravotních důvodů. Nezanedbatelným přínosem pro
životní prostředí bude rovněž zavedení povinnosti užívat pro pohřbení pouze rakve
s ekologicky příznivějšími parametry vyrobené podle platných technických norem.
3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne
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Nepředpokládají se negativní dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu
k rovnosti žen a mužů.
3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: NE
Nepředpokládají se dopady na výkon státní statistické služby.
3.10 Korupční rizika: Ne
Návrh zásadním způsobem omezuje možnosti vzniku korupčních rizik s ohledem na
navrhovanou úpravu státního dozoru v pohřebnictví a vytvoření transparentnějších
podmínek, změny ve stanovení konkrétních podmínek pro zacházení s mrtvě narozenými
dětmi a plody po potratu nebo ve vztahu k postupům při působnosti obcí při zajišťování
pohřbení.
3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne
Nepředpokládají se negativní dopady na bezpečnost nebo obranu státu.
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1. Důvod předložení a cíle
1.1 Název
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
1.2 Definice problému
V průběhu období od přípravy a přijetí první ucelené zákonné úpravy pohřebnictví v roce
2001 se postupně projevila řada nedostatků plynoucích z nedostatečné úpravy některých
vztahů nebo institutů. K tomu přistoupily i výrazné změny vnějších podmínek ovlivňujících
pohřebnictví po právní i věcné stránce.
V oblasti nakládání s lidskými pozůstatky platná právní úprava nebere zřetel na poslední
vůli zemřelého. Provozovatel pohřební služby předpokládá, že sjednané podmínky
k pohřbení, tedy vůle osoby sjednávající pohřbení, je v souladu s projevenou vůlí zemřelé
osoby a osoba sjednávající pohřbení nese plnou odpovědnost za takto učiněné rozhodnutí
v případě jeho pozdějšího napadení. Provozovatel pohřební služby je povinen vytvářet
podmínky v rozsahu vymezeném zákonem pro uplatnění postupu v souladu s projevenou vůlí
osoby, která sjednala pohřbení. Z hlediska svého postavení ve smluvním vztahu však není de
lege lata povinen a oprávněn zkoumat, zda a do jaké míry je osoba sjednávající pohřbení
oprávněna tak činit z hlediska obsahu poslední vůle zemřelého.
Dle poznatků z aplikační praxe je ne zřídka uzavřeno k jednomu zemřelému více objednávek
pohřbení u různých provozovatelů pohřebních služeb, pohřeb u konkrétního provozovatele
pohřební služby bývá také smluvně předplacen (tzv. předběžné sjednání pohřbů - prearrangements of funerals dle ČSN EN 15017:2006) písemným ujednáním, kterým zemřelá
osoba za svého života stanovila podrobnou organizaci svého budoucího pohřbu.
Provozovatel pohřební služby by podle uvedené technické normy měl před uzavřením každé
příkazní smlouvy (ideálně podle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku)
prodiskutovat všechny právní otázky, které vznikají v souvislosti s pohřbem, jako jsou: osoba
(osoby), která je oprávněna vypravit pohřeb, typ úpravy těla a pohřbu, osoba podepisující
žádost o kremaci. Klient, dále jen „vypravitel pohřbu“, má být informován o možnostech
zajištění pohřbu s přihlédnutím k náboženskému či jinému přesvědčení zemřelého a o
možnostech účasti na zajištění pohřbu, které přicházejí v úvahu. Během sjednávání pohřbu si
současně musí být vědom toho, že existuje několik možností úpravy těla zemřelého, více
variant jeho oblékání a ukládání do rakve. Ze strany provozovatele pohřební služby má být
dle výše uvedené technické normy dále ověřováno oprávnění vypravitele pohřbu ke sjednání
pohřbu a jeho vztah k zemřelému.
Právní ochrana poslední vůle zemřelého může být výslovně vyjádřená nejen smlouvou
o smlouvě budoucí, ale i dědickou smlouvou nebo volbou vykonavatele závěti, tj. osoby, k níž
měl zemřelý za svého života důvěru a na níž spoléhal, že přispěje k splnění jeho poslední vůle
a urovnání dědických záležitostí, včetně pohřbu a výročních (postfunerálních) obřadů.
O pohřbu mohl zemřelý rozhodnout také v pojistné smlouvě o nákladech spojených
s pohřbem, v darovací smlouvě uzavřené s anatomickým ústavem o darování svého těla na
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výzkum nebo v písemné nájemní smlouvě k hrobovému místu. Dojde-li následně ke sporu
o to, zda osoba sjednávající pohřbení postupovala v souladu s výše uvedenými skutečnostmi,
bude k jeho řešení příslušný soud.
První zákony Československé republiky upravující moderní pohřbívání zakazovaly pohřbít,
dokud nebylo jasné, jak si zemřelý přál být pohřben. Půl roku od účinnosti Lex Kvapil (srov.
zákon č. 180/1919 Sb., o fakultativním pohřbívání ohněm) vydala vláda nařízení č. 517/1919
Sb., jímž se Lex Kvapil prováděl, a které umožňovalo zpopelňování lidských pozůstatků
pouze za předpokladu souhlasu zemřelého učiněného během jeho života. Projev vůle měl být
učiněn v závěti nebo písemně před svědky za podmínky, že se jednalo o osobu svéprávnou.
Přibývá zemřelých, kteří nebyli za svého života členy žádné církve nebo náboženské
společnosti, nezúčastňovali se náboženského života a jejich opatření ohledně pohřbu není
známo. V oblasti občansko-právní stanovil občanský zákoník (srov. § 114), že „člověk je
oprávněn rozhodnout, jaký má mít pohřeb.“ Nezanechá-li o tom výslovné rozhodnutí za svého
života, rozhodne o jeho pohřbu podle citovaného ustanovení manžel zemřelého, a není-li ho,
děti zemřelého; není-li jich, pak rozhodnou rodiče, a není-li jich, sourozenci zemřelého;
nežijí-li, pak rozhodnou jejich děti, a není-li ani jich, pak kterákoli z osob blízkých; není-li
žádná z těchto osob, pak rozhodne obec, na jejímž území člověk zemřel. Tedy o tom, jaký kdo
má mít pohřeb nerozhoduje automaticky osoba sjednávající pohřbení, ale zemřelý za svého
života nebo osoby blízké. Osoba sjednávající pohřbení pohřbu plní poslední vůli zemřelého o
formě jeho pohřbu výslovně projevenou před svědky, je-li mu známa nebo se lze domnívat, že
mu může být známa.
Každý je oprávněn rozhodnout, jak bude po jeho smrti zacházeno s jeho tělem, kostmi nebo
popelem, a to včetně toho, bude-li tělo podrobeno pitvě. Stejně tak může každý před svou
smrtí výslovně rozhodnout, jaký má mít pohřeb, a určit osobu, která jej vypraví. Český právní
řád dává obecně přednost vykonavateli notářsky ověřené poslední vůle před příbuzností.
Není-li žádná z osob blízkých zemřelému, o slušném způsobu pohřbu a o opatření pohřebiště
podle místních zvyklostí rozhoduje obec. Nikdo nesmí osoby blízké zemřelému nutit vypravit
pohřeb (ani zajistit pohřbení lidských pozůstatků bez obřadu), navzdory tomu, že si to od nich
zemřelý za svého života výslovně přál. Pohřeb a pohřbení jsou těsně spojené dvě právní
události a oddělovat je od sebe znamená pohřbívat bez obřadu nebo vypravit veřejný obřad
bez pohřbení, které poté musí zajistit obec. Zde je třeba zamezit tomu, aby se zneužívala
pohřbívací povinnost obce.
Mrtvé lidské tělo a jeho části procházejí za posledních deset let také výraznou komercializací.
Opakovaná výstava mrtvých čínských těl „The Human Body Exhibition“ s nejasným
výslovným souhlasem vystavovaných za jejich života, představuje hrubé znevážení, hanobení
mrtvých lidských těl preparovaných a vystavovaných s cílem zisku a způsobem ponižujícím
lidskou důstojnost. Důsledky takového společensky nebezpečného jednání na sebe
nenechávají podle anatomických ústavů v ČR dlouho čekat: ohrožují zájem fyzických osob
o darování svého těla pro účely řádného výzkumu a pro potřeby skutečné výuky budoucích
anatomů.
Jako hlavní problémové okruhy s výraznými dopady na dotčené subjekty v pohřebnictví byla
vymezena následující témata pro hodnocení dopadů regulace (RIA):
 zacházení s mrtvě narozenými dětmi a plody po potratu,
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státní dozor v pohřebnictví,
působnost obcí a krajů ve vztahu k provozování veřejných pohřebišť,
působnost obcí při zajišťování pohřbení,
změny kvalifikačních požadavků pro výkon podnikatelských činností
v pohřebnictví.

V některých případech, zejména tam kde právní úprava spíše potvrzuje platný stav, dopady
vyhodnoceny nejsou. Jde např. o požadované doložení dispozice s místností pro úpravu
zemřelých, upřesnění požadavků vůči vlastnostem konečných rakví nebo podrobnější úpravy
vedených evidencí.
K dalším úpravám navrhovaným v rámci novelizace zákona o pohřebnictví se hodnocení
regulace neprovádí, neboť nemají významné dopady na cílové skupiny a jsou pouze
upřesňující povahy.
1.2.1 Zacházení s mrtvě narozenými dětmi a plody po potratu
Tělo mrtvě narozeného dítěte není v zákoně o pohřebnictví zahrnuto mezi lidské
pozůstatky. Rozsudek č. 50132/12 ve věci „Marić proti Chorvatsku“ ze dne 12. června 2014,
kterým Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku jednomyslně rozhodl, že těla mrtvě
narozených dětí (nikoli plodů po potratu) nesmí končit jako nemocniční odpad, ani rozhodnutí
stejné povahy v obdobné stížnosti z roku 2008 Hadri-Vionnetová proti Švýcarsku se dosud do
české legislativy nepromítly.
V důsledku toho bývá zpravidla považováno za odpad, jehož původcem je poskytovatel
zdravotních služeb. Ten je z důvodu ochrany veřejného zdraví a dodržování zásad hygieny
povinen nakládat s anatomicko-patologickými odpady striktně podle zákona o zdravotních
službách. Likvidace mrtvého těla živě narozeného dítěte (které po porodu zemřelo) ve
spalovně může být naproti tomu kvalifikována jako přestupek [srov. ustanovení § 26 odst. 1
písm. j) zákona o pohřebnictví nebo správní delikt podle zákona o zdravotních službách].
Zákon o pohřebnictví stanovil, že pohřbení všeho, co není lidským pozůstatkem,
je přestupkem pod sankcí 50 tisíc korun. Pozůstalí nemají možnost pohřbít své dítě důstojně
a pietně na hřbitově nebo v kremačním zařízení, které je výlučně určeno pro zpopelňování
lidských pozůstatků (nikoli odpadů). Současný způsob likvidace těl mrtvě narozených dětí
a plodů po potratu není zpopelněním lidských pozůstatků. Popel vyjmutý z pece nemocniční
spalovny již není s mrtvým tělem dítěte identifikovatelný.
V České republice je citelně postrádána zákonná povinnost jakékoli úmrtní evidence
a stanovení práva na pohřbení. Rodiče nemají nárok na pohřbení a registraci svého
potraceného dítěte. Právní řády jiných evropských zemí jsou v tomto ohledu podstatně
přístupnější. Nejdále v této oblasti pokročili ve Velké Británii a v Německu. Na
nedostatečnost zákona v této oblasti dodržování lidských práv neupozorňovalo pouze MMR,
ale i další instituce a nevládní organizace v České republice.
Za náklady pohřbu mrtvě narozeného dítěte může jeho vypravitel od roku 2012 čerpat
sociální dávku pohřebného. Mrtvě narozené děti, jejichž pohřbení nikdo nezajistil, smí
pohřbívat i obec ve své samostatné působnosti (dobrovolně a bez nároku na uvedené
pohřebné nebo na refundaci v rámci sociálního pohřbu). Ačkoli s účinností od 1. ledna 2015
7

přiděluje matriční úřad rodné číslo i mrtvě narozenému dítěti (§ 14 zákona č. 301/2000Sb., o
matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů a v návaznosti na to §
19 vyhlášky č. 192/2014 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001Sb.,
kterou se provádí zákon č. 301/2000Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů), není v zákoně o pohřebnictví mrtvě
narozené dítě explicitně zahrnuto mezi lidské pozůstatky. V ČR je tak stále považováno za
odpad, jehož původcem je poskytovatel zdravotnické služby, který je z důvodu ochrany
veřejného zdraví a hygieny povinen postupovat s anatomicko-patologickými odpady striktně
podle zákona o zdravotních službách.
S tímto názorem MMR je MZD seznámeno (např. v roce 2013 byl problém z podnětu, který
byl na MMR zaslán městem Slaný, řešen. MZD s právním názorem MMR nesouhlasilo - viz
např. dopis MZD ze dne 9. 4. 2013 č. j. 12715/2013 adresovaný tehdejšímu řediteli odboru
pro místní rozvoj nebo dopis ze dne 17. 4. 2013 č. j. 12715/2013 adresovaný tehdejšímu
náměstkovi pro regionální rozvoj). MMR mimo jiné uvádělo, že u mrtvě narozených dětí
nedochází k úmrtí a proto tzv. sociální pohřbení zbytečně zatěžuje státní rozpočet (refundace
obci), že těla těchto dětí jsou biologickým odpadem, proto je musí nemocnice likvidovat.
Ustanovení § 91 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách mezi taxativní výčet tzv.
„biologického odpadu“, který lze zpopelňovat podle uvedeného ustanovení, nezahrnuje těla
mrtvě narozených dětí nebo těla dětí zemřelých po porodu. Ve výčtu je uveden pouze plod po
potratu, neboť v době přípravy návrhu zákona o zdravotních službách nebyly v zákoně o
pohřebnictví stanoveny podmínky k pohřbení plodu po potratu. Viz též připomínkové řízení
(duben – květen r. 2011) v rámci legislativního procesu k návrhu zákona o zdravotních
službách, kdy MMR požadovalo bez odpovídající úpravy zákona o pohřebnictví úpravu
možnosti pohřbívání plodu po potratu v zákoně o zdravotních službách, ale možnost
pohřbívání mrtvě narozených dětí a dětí, které zemřely krátce po porodu, nijak
nezpochybnilo. Jasně ovšem uvedlo, že pohřbívací povinnost se týká pouze živě narozených
dětí).
Ustanovení § 91 zákona o zdravotních službách týkající se likvidace plodů po potratu ve
spalovnách, které je obsahově shodné s již neplatným § 26 odst. 12 zákona 20/1966 Sb.,
o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, by se od 1. 1. 2014 mělo interpretovat
s ohledem na občanský zákoník.
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Schéma postupu zacházení s mrtvě narozenými dětmi a plody po potratu u
poskytovatelů zdravotních služeb v ČR

Zdroj: VALIŠOVÁ Jana, (2015)

Do nabytí účinnosti zákona o pohřebnictví nedefinoval žádný zákon pojem mrtvé lidské tělo.
Oblast pohřebnictví upravovaly ve 20. století v naší zemi pouze prováděcí právní předpisy,
které pohřbívání mrtvě narozených dětí předpokládaly. Stručně a zároveň výstižně
charakterizovalo pojem mrtvě narozené dítě ustanovení § 24 odst. 1 nařízení ministra
zdravotnictví č. 8/1955 Sb., o pohřebnictví: „Mrtvolou se rozumí i mrtvola dítěte, které bylo
porozeno mrtvé“. Toto právo mrtvorozených na pohřbení fakticky zrušil zákon č. 20/1966
Sb., o péči o zdraví lidu, který zacházení s mrtvorozenými nijak neupravil. Po jeho novele
realizované zákonem č. 285/2002 Sb., bylo navíc s účinností od 1. září 2002 stanoveno, že
části lidského těla odebrané v souvislosti s léčebně preventivní péčí, části těla zemřelého, plod
po potratu, plodové vejce, lůžko nebo těhotenská sliznice, které se nepoužijí pro lékařské
potřeby, a to jen není-li podezření na trestný čin nebo sebevraždu, se zpopelňují ve spalovně
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zdravotnického zařízení nebo v krematoriu na základě dohody mezi zdravotnickým zařízením
a provozovatelem krematoria (ustanovení § 26 odst. 12 zákona č. 20/1966 Sb.).
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, přiznává
od 1. ledna 2012 fyzickým osobám vypravujícím pohřeb mrtvě narozenému dítěti právo na
pohřebné, pokud o něj požádají do 1 roku od jeho pohřbení. Pozůstalí rodiče tedy mají nárok
na pohřbení něčeho, co nelze podle platného práva řádně pohřbít. Taxativní částka
pohřebného za pohřbení mrtvorozeného dítěte ve výši 5000 Kč zpravidla pokrývá většinu
nákladů účtovaných pohřební službou. Pohřebné není vypláceno za pohřbení plodů po potratu
a nebude ani po účinnosti novely zákona pohřebnictví vypláceno na pohřbení jiných lidských
pozůstatků.
Občanský zákoník posílil od roku 2014 zásadním způsobem právo na tělesnou integritu
člověka, což se odrazilo zejména v ustanoveních § 91 a násl. Nově formulovaná práva
a povinnosti v této oblasti vyplývají především z ochrany lidské důstojnosti, jež se odvozuje
od přirozené potřeby zachování respektu a úcty k lidskému tělu i po smrti člověka, kdy práva
náležejí osobám blízkým. Z této oblasti vztahů nelze vyjmout ochranu lidského těla ještě
nenarozeného tj. nascitura, ve vztahu k němuž právo rovněž zakládá právní vztahy.
Pozůstalým přitom nemohou být tato jejich práva krácena jenom proto, že dojde k potratu
či se narodí mrtvé dítě. Těmto lidským pozůstatkům musí být zajištěna stejná pieta
a důstojnost jako živě narozeným dětem zemřelým bezprostředně po porodu.
Obecnou definici pojmů narození živého dítěte a narození mrtvého dítěte současná platná
legislativa (leden 2016) neobsahuje. Společně se všemi případy potratu jsou mrtvě narozené
děti uvedeny pouze v pokynech k vyplnění Listu o prohlídce zemřelého (ve vyhlášce
č. 297/2012, o Listu o prohlídce zemřelého), a to pro potřeby vyplnění tohoto listu.
Zdrojem definic je pro Českou republiku závazné Nařízení Komise (EU) č. 328/2011 ze dne
5. dubna 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008
o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
pokud jde o statistiky příčin smrti. Pro účely tohoto nařízení se mrtvě narozeným dítětem
rozumí úmrtí plodu, jmenovitě úmrtí počatého plodu, ke kterému došlo před úplným
vypuzením či vynětím z těla matky, bez ohledu na dobu trvání těhotenství. Smrt je indikována
skutečností, že po oddělení od matky plod nedýchá ani nevykazuje jiné známky života, jako
například srdeční akci, pulzaci pupečníku nebo aktivní pohyby kosterního svalstva
(viz Článek 2 bod b) citovaného Nařízení EU). „Úmrtím“ se dle uvedeného nařízení rozumí
trvalé vymizení všech známek života v libovolném okamžiku po živém narození (postnatální
selhání vitálních funkci bez možnosti opětovného oživení), přičemž tato definice nezahrnuje
mrtvě narozené děti. Povinnost předat data Komisi (Eurostatu) je od jednotlivých členských
států v případě mrtvě narozených dětí vyžadována až od porodní váhy 500 g, při
nedostupnosti tohoto údaje od gestačního stáří 22 týdnů a při nedostupnosti obou těchto údajů
od délky 25 cm. Světová zdravotnická organizace doporučuje stanovení hranice hmotnosti pro
potrat 500 g, která odpovídá přibližně 22. týdnu těhotenství. Toto doporučení bylo s účinností
od 1. 4. 2012 převzato v zákoně o zdravotních službách. Údaje o potratech přebírá ČSÚ ze
souboru individuálních dat, který mu poskytuje Ústav zdravotnických informací a statistiky
ČR (ÚZIS ČR).
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Potraty s hmotností 500g a více, počty mrtvě narozených
Rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Potraty s hmotností
500 – 1 000 g
Samovolné UPT Celkem
141
116
257
112
104
218
116
122
238
139
108
247
90
104
194
99
78
177
34
69
103
0
18
18

Mrtvě narození –
původní definice
299
315
272
319
293
317
324
251

Mrtvě narození –
nová definice
556
531
510
566
487
494
379
366

Pitvy

302

Zdroj: MMR, ÚZIS 2015

Podle údajů ČSÚ zemřelo v roce 2014 v České republice 37 348 dětí před narozením, z toho
bylo 392 mrtvě narozených a 36 956 plodů po potratu, včetně samovolných (13 857).
V porovnání s rokem 2013 došlo v uvedeném roce k vzrůstu počtu mrtvě narozených dětí
o 26, počet potratů naopak o 731 pokles.
Podle judikatury Evropského soudu pro lidská práva je dítě rodičům narozené mrtvě součástí
partnerského vztahu od okamžiku svého narození a již jen touto skutečností (srov. Gül proti
Švýcarsku 1996; Keegan proti Irsku 1994; Kroon a další proti Nizozemí 1994). Zákonné
neuznání hodnoty prenatálního života a práva na ochranu piety považuje Evropský soud pro
lidská práva za neplatné, protilidské a hrubě necitlivé vůči osobám zasažených tragédií, jakou
narození mrtvého dítěte jednoznačně představuje.
Rozsudkem č. 50132/12 ve věci „Marić proti Chorvatsku“ ze dne 12. června 2014 rozhodl Evropský soud pro
lidská práva ve Štrasburku, že těla mrtvě narozených dětí nesmí končit jako nemocniční odpad. Matka si může
vytvořit silnou vazbu i k plodu, který téměř donosila a má právo vyjádřit přání dát mu jméno a pohřbít jej, což se
dotýká nepochybně „soukromého života“, jehož respektování zaručuje čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a
základních svobod. Z citované evropské judikatury dále vyplývá, že odebrané mrtvě narozené děti nebo
odebrané vzorky z exhumace v rámci soudního vyšetřování by měly být vráceny rodině.

Zákony o pohřebnictví v řadě evropských států obsahují speciální právní úpravu pietního
zacházení s těly mrtvě narozených dětí:
Ve Slovenské republice platí, že i rodič potraceného plodu nebo předčasně odňatého plodu může písemně
požádat poskytovatele zdravotních služeb o jeho vydání k pohřbení. Plod musí poskytovatel zdravotních služeb
předat pohřební službě, kterou rodiče pověřili. V Německu je problematika práva na pohřbívání mrtvě
narozených dětí v kompetenci jednotlivých spolkových zemí. Právní úprava obsažená v jednotlivých zemských
zákonech o pohřebnictví je nicméně zpravidla velmi podobná. Spolková země Berlín například zakotvuje
povinnost pohřbení těla novorozence, pokud mu po úplném opuštění dělohy: (1) buď tlouklo srdce, nebo
pulzovala pupeční šňůra, nebo se dostavilo přirozené dýchání plícemi a zemřelo po této době, nebo (2) žádná z
výše uvedených známek života v bodě 1 nebyla určena, porodní hmotnost nicméně byla nejméně 500 gramů
(mrtvě narozené). Tělo novorozence vážící méně než 500 gramů, u kterého po opuštění dělohy nebyly určeny
žádné známky života uvedené v odstavci 1 (potraceno), se nepovažuje za mrtvého pro účely tohoto zákona.
(Zákon č. 2129– 1, 1973: § 1).
Otec a matka plodu po potratu se v Německu mohou stát úředně rodiči dítěte zemřelého před narozením díky
novele nařízení „Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes – Personenstandverordnung (PStV)“
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přijaté jednohlasně sněmovnou začátkem ledna 2013. S účinností od 15. května téhož roku může být na
dobrovolnou žádost rodičů každý plod po potratu do 499 gramů prostřednictvím zvláštní přílohy č. 13 zapsán
matrikou příslušnou dle místa potratu (včetně zamýšleného jména a příjmení dítěte) do knihy narození ve
zvláštním režimu. Není-li rozlišeno pohlaví, údaj se nevyplňuje. K registraci postačí pouze identifikační průkaz
matky (občanský průkaz) a důkaz o potratu (těhotenský průkaz s údajem o potratu nebo osvědčení o potratu
vystavené gynekologem). Žadatel sice dostane od matričního úřadu potvrzení zajišťující identitu dítěti, ale do
celospolkových registrů se toto potvrzení nezapisuje. Do přijetí výše uvedené novely upravovaly tuto oblast
zákony jednotlivých spolkových zemí individuálně, přičemž ne každý z nich umožňoval např. pohřbít plod bez
identity do samostatného hrobu.
V Polsku je od roku 2011 legální pohřbívání těchto dětí bez ohledu na délku těhotenství a jejich registraci na
matrice. Není-li známo pohlaví dítěte, není registrace na matrice možná. Polské matriky tedy vydávají rodné
listy i pro „plody po potratu“, List pro účely pohřbení vydávají přímo porodnice jen na žádost vypravitele
pohřbu, nikoli z moci úřední. Pohřby mrtvě narozeným dětem zajišťují také obce.

Česká judikatura je, na rozdíl od evropské, ohledně zásady pietní ochrany osobnosti, podle níž
je tělo zemřelého integrální součástí osobnosti do doby, dokud jsou lidské pozůstatky člověka
individualizovatelné, v tuto chvíli na počátku. Nejzásadnějším judikátem v této oblasti je
prozatím rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2008, sp. zn. 30 Cdo 3361/2007, podle
kterého přes smrt fyzické osoby pravidelně dále u osob jí nejbližších přetrvávají vytvořená
a prožívaná rodinná pouta ve formě piety, resp. kultu, přičemž jejich význam pro prakticky
každou pozůstalou fyzickou osobu je nepopiratelný. Proto necitlivý neoprávněný zásah proti
této chráněné sféře fyzické osoby představovaný znemožněním realizace práva na pietu je
zásahem do soukromí. Je-li pak takovým zásahem současně znevážena samotná zemřelá
fyzická osoba, pak přistupuje i možnost postmortální ochrany této osoby podle § 15 odst.
1 občanského zákoníku. „Je zřejmé, že tento neoprávněný zásah by byl jako závažný
pociťován obecně,“ uzavírá své tvrzení Nejvyšší soud ve smyslu tehdy platného občanského
zákoníku.
V roce 2013 se Veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský vyjádřil také k problematice mrtvě
narozených dětí: „Osobně nevidím žádný rozumný důvod pro to, aby rodiče dětí, které
zemřely ještě před porodem, nemohli požádat o vydání svého mrtvě narozeného dítěte za
účelem jeho pietního pohřbení dle svého přání. Právní úprava s právem rodičů na vydání
mrtvě narozených dětí, včetně plodů po potratu, za účelem jejich pohřbení musí počítat.
Pokud zákon o pohřebnictví vychází z principu zajištění a důstojného zacházení s lidskými
pozůstatky a ostatky, není žádný důvod takovou pietní ochranu odepřít mrtvě narozeným
dětem.“ (VARVAŘOVSKÝ, 2013)
Vzniká potřeba zajistit důstojné zacházení s těly plodů narozených živě pod hranicí viability
a mrtvě narozených dětí a v případě zájmu rodičů umožnit i pietní zacházení s plody po
potratu a jejich pohřbení.

1.2.2 Státní dozor v pohřebnictví
Jedním z výrazných nedostatků platného znění zákona o pohřebnictví je nedostatečná právní
úprava dozorových působností v pohřebnictví ve vazbě na povinnosti stanovené tímto
zákonem nebo jinými právními předpisy. Ministerstvo pro místní rozvoj jako gestor zákona
nemá dosud kompetenci dozorovat dodržování a postihovat porušování tohoto zákona, což jen
podtrhuje fakt, že v České republice doposud chybí systém kontroly kvality služeb
v pohřebnictví.
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Platný zákon o pohřebnictví není důsledný např. v otázce mrazení lidských pozůstatků a
umožňuje zcela beztrestně provozovatelům pohřebních služeb nemít k dispozici mrazící
zařízení nebo mít chladící zařízení pronajmulo v areálech nemocnic od jiných subjektů
(například školských zařízeních). Stejně tak je podle zákona o pohřebnictví možné sice splnit
technické požadavky na vybavení, ale vůbec je nepoužít a do márnic beztrestně podle
zákonných lhůt vůbec mrtvá lidská těla neukládat. Vybavení provozoven pohřebních služeb a
krematorií nedopovídá nové evropské technické normě ČSN EN 15017 „Pohřební služby –
požadavky“ přijaté Českou republikou v roce 2006, která klade poprvé v historii českého
pohřebnictví sjednocující nároky na vybavení a kvalifikaci provozovatele pohřebních,
kremačních a hřbitovních služeb.
Zcela zákon o pohřebnictví opomíjí také dozor nad nemocnicemi a domovy seniorů. Některé
tyto subjekty za celých 14 let právní povinnosti nebylo možné potrestat za absenci vhodné
místnosti pro úpravu těl a za po pitvě řádně nezašitá a neumytá těla.
Z hlediska historického vývoje lze konstatovat, že od konce 18. století se do sekulární úpravy
českého hřbitovního a pohřebního práva začaly promítat aspekty veřejnoprávní a
soukromoprávní. Veřejnoprávní rovinu reprezentuje stát v podobě právní regulace pravidel
vyjadřujících jeho zájem na řádném pohřbívání lidí, v jehož rámci lze rozpoznat pietní a
hygienické hledisko. Dohled na dodržování zákonů spojených s pohřbíváním byl ustanovením
§ 2 odstavce g) zákona 68/1870, daného dne 30. dubna 1870, jenž se týče organisace veřejné
služby zdravotní, delegován na obce a zdravotní policii. V průběhu 19. století začali do
popředí vystupovat pohřební profesionálové, kteří pozůstalým poskytovali svoje sekulární
smuteční obřady.
Nový československý stát právně upravil provozování hřbitovů a pohřbívání a pohřby
zůstávaly stále doménou církví. Odpovědnost za řádné pohřbívání přenesl stát postupně na
jím uznané veřejnoprávní korporace, jimiž jsou obce.
Místní (městské) národní výbory, které podle ustanovení § 19 odst. 1 vyhlášky č. 47/1966 Sb.,
o pohřebnictví, zřizovaly a spravovaly pohřebiště, pokud jejich správu nesvěřily jiným
socialistickým organizacím, nebyly pouhými orgány státní moci a správy, ale také měly jistý
samosprávný charakter, kterým ve své činnosti spojovaly uspokojování potřeb socialistické
společnosti s potřebami a zájmy obvodu své působnosti. Citovaná vyhláška byla sice
prováděcím předpisem k zákonu č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, který v ustanovení § 77
předpokládal rozhodování orgánů státní zdravotní správy při výkonu zdravotnických služeb.
Pojem zdravotnických služeb je třeba dovodit z dalšího prováděcího předpisu, jímž byla
vyhláška č. 121/1974 Sb. o soustavě zdravotnických zařízení. Tímto předpisem nebyla správa
pohřebiště zahrnuta do soustavy zdravotnických zařízení. Činnost spojenou se správou
pohřebiště tak nebylo možné považovat za výkon zdravotnických služeb. V 80. letech se
řešily ve správním řízení spory o užívací práva k hrobovému místu na úrovni rozkladových
komisí MV, tehdejší soudy odmítaly takové spory řešit. Stvrzenka o zaplacení úhrady byla de
facto potvrzením o poskytnutí služby spočívající v propůjčení místa na pohřebišti. Dozor nad
pohřebišti byl prováděn obdobně jako nad jinými službami a činnostmi zabezpečovanými
národními výbory, v resortní příslušnosti MV.
Státní dozor v oblasti pohřebnictví není v současnosti zaveden. Je roztříštěn v působnosti řady
orgánů a institucí vykonávajících dozor buď pouze před vydáním koncese k provádění služeb
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v oblasti pohřebnictví anebo výlučně z hlediska jejich specializované působnosti. Konkrétně
jde zejména o
 krajské hygienické stanice s povinnostmi nebo oprávněními
o stanovit pro vypravitele pohřbu způsob zacházení s mrtvým lidským
tělem,
o vydat stanovisko k udělení koncese,
o vyjádřit se k vydávání úmrlčího pasu,
o schvalovat řád krematoria,
o vydávat stanoviska ke stavbám (krematorium, hřbitov),
o povolovat exhumace v tlecí době,
o zakázat pohřbívání na pohřebišti;
 Českou obchodní inspekci (ochrana spotřebitele);
 živnostenské úřady (především v souvislosti s vydáním koncese);
 krajské úřady (pouze v případě provozování církevních nebo neveřejných
pohřebišť);
 orgány ochrany ovzduší (emise z krematorií);
 stavební úřady (pouze v případě zřízení nebo rozšíření pohřebiště či
krematoria);
 vodoprávní orgány (pouze v případě zřízení/rozšíření pohřebiště či krematoria);
 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (antimonopolní opatření);
 obecní úřady (dozor nad povinnostmi v obecně závazné vyhlášce nebo řádu
pohřebiště);
 Specializovaný finanční úřad, kraje a obce (regulace cen v pohřebnictví).
Jiné kontrolní mechanismy neexistují, a tak zůstává pouze možnost podat žalobu pro porušení
postmortální ochrany zemřelého (ustanovení § 82 odst. 2 občanského zákoníku). Aktivní
legitimace za této situace náleží v zákoně taxativně vymezeným osobám, přičemž je dána
z titulu původního (originálního) práva, nikoli tedy jako právní nástupnictví po zemřelém.
Z teorie českého občanského práva plyne, že příbuzný zemřelého nebo jeho osoba blízká musí
vždy ochranu požadovat pro sebe, ve svém vlastním zájmu.
Kontrola výkonu pohřbívací povinnosti obce je sice v gesci Ministerstva vnitra, avšak tento
ústřední orgán státní správy nemůže reálně dozorovat něco, co pouze nenastalo (např. pokud
by obec pohřeb nesjednala). V odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra
není žádný zaměstnanec, jehož pracovní náplní by byla kontrola obcí jako provozovatelů
pohřebišť. Stejně tak je tomu na Ministerstvu zdravotnictví, které odpovídá za správný postup
při úmrtí (prohlídka těl zemřelých, pitvy, oznamování úmrtí, opatření při riziku nákazy
ex mortuo), a kde absentuje kontrola provozovatelů pohřebních služeb nad dodržováním
opatření krajských hygienických stanic, které jim vydávají povolení k pohřbení, k exhumaci
nebo k převozu těl zemřelých přes hranice ČR.
Krajská hygienická stanice může nařídit provozovatelům v pohřebnictví opatření v řízení
podle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad příslušný podle
ustanovení § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. m) citovaného zákona. Může jít například o nařízení
použít při manipulaci s lidskými pozůstatky ochranné pomůcky, zajistit jejich bezpečnou
likvidaci ve spalovně, provést ohniskovou dezinfekci celé provozovny spočívající v úklidu
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všech prostor, dezinfekci prostředkem s virucidními účinky. Dále krajská hygienická stanice
může do odvolání na základě epidemiologického šetření v konkrétní provozovně zakázat
přijímat další lidské pozůstatky. Jde o mimořádné opatření dle § 69 odst. 1 písm. i) zákona o
ochraně veřejného zdraví, nikoli o sankci.
Kraje nemají zákonné oprávnění kontrolovat výkon pohřbívací povinnosti ani provozování
veřejného pohřebiště.
1.2.3 Působnost obcí a krajů ve vztahu k provozování veřejných pohřebišť
V důvodové zprávě k návrhu zákona o pohřebnictví přijatému v r. 2001 se konstatovalo,
že přijetí zákona nebude mít za následek zvýšení výdajů státu ani obcí na tuto činnost.
Současně byla činnost „provozování pohřebiště“ vyřazena ze živností právě proto,
že nepřináší zisk. Je všeobecně známo, že příjmy provozovatelů veřejných pohřebišť (obcí)
z nájmů hrobových míst ve většině případů nedostačují k pokrytí nezbytných nákladů, které
jejich provozováním vznikají.
V dotazníkovém šetření Ministerstva pro místní rozvoj z 97 dotazovaných provozovatelů
pohřebišť vykazovali pouze dva ve sledovaném období (2007–2010) zisk v řádech tisíců Kč.
U těchto respondentů se také ověřovalo, zda jejich proklamovaný zisk byl zaznamenaný
v účetnictví města, nikoli v účetnictví pověřené právnické osoby jako správce pohřebiště
(zpravidla dotované příspěvkové organizace zřizované obcí).
Svůj podíl na této situaci má nepochybně dlouhodobé zasahování správního orgánu
příslušného k regulaci cen – Ministerstva financí, které plošně reguluje maximální výši ceny
za nájem hrobového místa. Tuto cenu regulátor nestanoví arbitrárně, ale odvozuje ji pomocí
míry kapitalizace z ceny pozemku, přestože náklady na uzavírání smluv, inkasa tržeb a vedení
potřebné evidence jsou v přepočtu na hrobové místo obdobné bez ohledu na velikost obce.
Provozování veřejného pohřebiště není výkonem přenesené působnosti obce. To mimo jiné
znamená, že jeho provozování nelze přenechat jiné obci v okolí (jako tomu je například
ve Slovenské republice) nebo obci s rozšířenou působností prostřednictvím veřejnoprávní
smlouvy. Teoreticky by mohla obec provozovat veřejné pohřebiště na území jiné obce, ale za
podmínky vlastnického práva k takovému pozemku. Podle zjištění Ministerstva pro místní
rozvoj schvalují některé krajské úřady řády veřejných pohřebišť v přenesené působnosti jako
orgán příslušný podle ustanovení § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), přestože provozování pohřebišť není podle platné právní úpravy výkonem
přenesené působnosti státu a některé obce vydávají řády svých pohřebišť formou nařízení
rady obce dle ustanovení § 11 odstavce 1 a § 61 odstavce 2 písm. a) a ustanovení § 102
odstavce 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), také v přenesené
působnosti.
Zařazením provozování pohřebiště do samostatné působnosti územních samosprávných celků
v r. 2001 došlo k oslabení regulační a dozorové role krajů a státu. Obec může provoz hřbitova
v samostatné působnosti zrušit kdykoli nebo na něm zakázat pohřbívat, stačí zajistit
pohřbívání v jiné obci v okolí, aniž by byla povinna požádat územně příslušný krajský úřad o
souhlas s tímto rozhodnutím (srov. § 16 odst. 1 a § 20 písm. g) zákona o pohřebnictví).
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Obec provozuje veřejné pohřebiště jako službu ve veřejném zájmu ve své samostatné
působnosti. Orgánem dohledu podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), je tedy
Ministerstvo vnitra, které ovšem v této oblasti systematický dohled nevykonává. Stát však do
této samostatné působnosti zasahuje prostřednictvím udělování souhlasu územně příslušného
krajského úřadu k provozování veřejného pohřebiště a ke změnám jeho řádu.
Krajský úřad musí udělit souhlas s provozním řádem veřejného pohřebiště (nebo s jeho
změnou) za předpokladu, že byl řád vypracován v souladu s požadavky stanovenými
zákonem (§ 18 odst. 3 zákona o pohřebnictví). Věcná náročnost takového posuzování odvisí
od nezbytnosti individuálního přístupu vzhledem ke značně rozdílným podmínkám
provozování veřejných pohřebišť v jednotlivých obcích a městech.
Koncepční rozpornost provozování veřejných pohřebišť plyne rovněž z právní stránky:
krajský úřad má udělovat souhlas s dokumentem upravujícím činnost obecně spadající
do samostatné působnosti obce. Tato situace vede k nejednotnosti forem vydávání řádů
veřejných pohřebišť, k němuž dochází jak v samostatné, tak i v přenesené působnosti
(vyhlášky, usnesení zastupitelstva nebo rady, ale i nařízení nebo opatření obecné povahy).
I když veřejné pohřebiště je provozováno v obecní samostatné působnosti, nelze akceptovat,
pokud obce odmítají uzavřít s žadateli o nové hrobové místo nájemní smlouvu
s odůvodněním, že „… těch pár míst mají pro občany s trvalým pobytem na území obce“. Ze
zákona o pohřebnictví zcela jednoznačně vyplývá, že se jedná o službu ve veřejném zájmu a
že obec jako provozovatel veřejného pohřebiště nesmí stanovit některým osobám jiné
(výhodnější) podmínky ke sjednání nájmu. Žádný zákon neupravuje, s kým je obec povinna
uzavřít nájemní smlouvu. Obecně však nelze připustit, aby těla některých zemřelých zůstávala
dlouhodobě nepohřbena, tj. uložena v márnicích pro nezájem obcí uzavřít nájemní smlouvu
k hrobovému místu. Nejedná se o občanskoprávní vztah, který by v konečném důsledku –
nedohodnou-li se účastníci sporu – musel rozhodnout soud. Je to zájem státu, aby každé tělo
zemřelého, cizince či bezdomovce, bylo řádně pohřbeno na hřbitově. Většina obcí se sice
domnívá, že veřejné pohřebiště provozuje především pro potřeby svých občanů, na druhou
stranu se ale množí dotazy, zda není zdůvodnění zákazu pohřbít na konkrétním hřbitově
odkazem na „trvalý pobyt v jiné obci“ diskriminační. Tento problém vzniká výlučně při
uzavírání smluv na nová hrobová místa, a to zejména v oblastech nové zástavby kolem
krajských měst.
Pokud jde o spolupráci obcí při provozování veřejného pohřebiště, ustanovení § 16 odst. 1
zákona o pohřebnictví poskytuje více způsobů řešení v rámci již ustálených forem (např.
veřejnoprávní smlouva s jinou obcí nebo společné provozování činnosti v rámci svazku obcí).
Z předložených právních argumentů jednoznačně vyplývá - i kdyby to zákon o pohřebnictví
nakonec výslovně stanovil opačně - že provozování veřejných pohřebišť je výkonem v
přenesené působnosti, tato skutečnost vyplývá již ze samotné povahy současné právní úpravy.
1.2.4. Působnost obcí při zajišťování pohřbení
Zejména v důsledku zrušení plošně vypláceného pohřebného dochází v České republice od
roku 2010 k vzrůstu počtu tzv. sociálních pohřbů, neboť příbuzní se k zemřelému nejsou
povinni znát nebo se o jeho úmrtí od Policie ČR nedozví včas, popřípadě jim tato informace
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není sdělena vůbec. Náklady pohřbu nese poté obec, ve které osoba zemřela, potažmo dědic,
nebo - ve většině případů - stát.
Zajištění pohřbení dle ustanovení § 5 odst. 1 zákona o pohřebnictví (tzv. sociální pohřby) a
pohřbívání, tj. ukládání lidských pozůstatků nebo jiných lidských pozůstatků do hrobu či
hrobky na veřejném pohřebišti nebo jejich zpopelnění v krematoriu, není de lege lata
v přenesené ani v samostatné působnosti obce. Přenesenou působnost státu v agendě
pohřbívací povinnosti lze jen v omezených případech dovodit ve vztahu ke krajům.
Ustanovení § 14 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon), ukládá hejtmanovi kraje povinnost koordinovat provádění
opatření k zajištění bezodkladných pohřebních služeb v obci.
Obec je dle platného ustanovení § 5 odstavce 1 zákona o pohřebnictví povinna zajistit
pohřbení (tzv. „pohřbívací povinnost“), nesjedná-li je ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí
žádná fyzická nebo právnické osoba; obec má přitom právo na úhradu účelně vynaložených
nákladů vůči dědicům nebo vůči státu. Z uvedené právní úpravy bezprostředně nevyplývá, že
na řízení o poskytnutí úhrad účelně vynaložených nákladů se použijí právní předpisy
o správním řízení. Obec, které stát neposkytl v plné výši úhradu za pohřbení zemřelého
(pokud v daném případě nelze uplatňovat úhradu vůči dědicům), tak nemá možnost se proti
postupu MMR odvolat.
Podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, je úhrada účelně vynaložených
nákladů za výkon pohřbívací povinnosti obcím dle druhového členění samostatně sledovanou
výdajovou položkou státního rozpočtu 5192 - poskytnutí náhrady za pohřby zesnulých, o které
se nemá kdo postarat. Podle této úpravy se tedy nejedná o dotaci dle ustanovení § 7 odst. 1
písm. c) druhově začleněnou do výdajové položky státního rozpočtu 5321 – neinvestiční
transfery obcím, ale o náhradu dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. u) zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
Je-li dědicem po zemřelém stát, refunduje Ministerstvo financí obcím přiměřené náklady
pohřbu (nikoli účelně vynaložené náklady jako Ministerstvo pro místní rozvoj). Vzhledem
k tomu, že obec zajistí pohřbení dříve, než je jí znám jakýkoli bližší údaj o pozůstalosti a
dědicích, musí možný obsah účelně vynaložených nákladů pohřbení zemřelého podle
ustanovení § 5 odst. 4 zákona o pohřebnictví analogicky odpovídat výčtu uznatelných výdajů
podle ustanovení § 376 odstavce 2 zákoníku práce, kterým se v souladu s ustanovením § 41
odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, řídí Ministerstvo financí (refunduje obci i náklady na vybudování pomníku, náklady
na ošacení pozůstalých apod.). S tím Ministerstvo pro místní rozvoj nesouhlasilo kvůli
vysokým nákladům na pohřbení nemajetných zemřelých. Navrhovaná změna zákona o
pohřebnictví by měla zmocnit MMR vydat vyhlášku, která obcím taxativně vymezí rozsah
uznatelných nákladů pohřbu zemřelých bez dědiců odlišně od ustanovení § 376 odstavce
2 zákoníku práce.
„Účelně“ vynaložené náklady nejsou nejnižší náklady, ale náklady přímo související se
zajištěním převozu a pohřbení zemřelého, včetně přiměřeného zisku [srov. § 7 odst. 1 písm. d)
zákona o pohřebnictví]. Pojem účelnost vynaložených nákladů takto definuje i § 2 písm. o)
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole).

17

Přestože bylo v důvodové zprávě k zákonu o pohřebnictví z roku 2001 uvedeno, že „…
vzhledem k tomu, že zajišťování takovýchto pohřbů není příliš časté, vyskytuje se nahodile
a neklade příliš velké nároky na obecní rozpočty (odhadováno úhrnem maximálně 7. mil. Kč
ročně), je navrženo řešit tyto případy v samostatné působnosti obcí a nevytvářet pro tyto
účely zvláštní rozpočtové zdroje.“, skutečnost se zásadním způsobem změnila. Plošně
přiznávaná sociální dávka pohřebného byla v roce 2008 zrušena. Stát pouze kompenzuje
obcím účelně vynaložené náklady za výkon pohřbívací povinnosti, aniž by se jednalo
o zákonem jasně vymezenou přenesenou působnost. Administraci související s vyřizováním
žádostí obcí o úhradu nákladů za pohřbení nemajetných zemřelých, jejichž pohřbení nikdo
nezajistil, provádí od 1. 1. 2002 na základě kompetenčního zákona MMR.
Pokud se obec rozhodne, že sociální pohřeb nezajistí nebo jej zajistí v rozporu se zákonem,
tj. zejména poruší ustanovení § 5 o pohřebnictví a zpopelní tělo cizince nebo neznámého
v krematoriu, neexistuje donucovací orgán, který by ji k tomu přinutil a postihl znemožnění
ztotožnění těla zemřelého rodinou. Pohřbívací povinnost obcí je krajskými úřady,
vykonávajícími vůči nim metodickou a odbornou pomoc [srov. § 61 odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)], chápána někde jako přenesená, jinde jako
samostatná působnost.
Přehled čerpání rozpočtu MMR na úhrady účelně vynaložených nákladů za pohřbení
nemajetných a opuštěných zemřelých v letech 2007-2015
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Počet uhrazených
žádostí
98
235
329
544
665
1 125
1 053
1 069
1 096

Počet
zesnulých
140
345
410
726
918
1 362
1 445
1 312
1 444

Vyplacená částka v
Kč
849 078
2 027 212
2 499 371
4 599 918
5 755 918
8 999 425
9 404 246
8 749 864
9 604 764

Uhrazeno
Kč/zesnulý
6 064
5 875
6 096
6 335
6 269
6 607
6 508
6 669
6 651

Zdroj: MMR
Poznámka: Uvedené údaje se neshodují s počtem zemřelých, jimiž v daném roce obce zajistily pohřbení. Jedná
se pouze o přehled objemu finančních prostředků vyplacených v daném roce, neboť žádostí o refundaci účelně
vynaložených nákladů na pohřbení uplatňují obce u MMR souhrnně za různá období, v některých případech až
tři roky zpětně.

Ministerstvo pro místní rozvoj hodlá dostát i své roli ústředního správního úřadu v oblasti
pohřebnictví, dané mu zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních
orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon), zejména pokud jde o zabezpečení
adekvátní metodické a informační pomoci.
Dosud neexistuje právní norma, která by výkon pohřbívací povinnosti podrobněji
specifikovala, což v praxi působí řadu obtíží. Občanský zákoník předjímá existenci
samostatného zákona upravujícího institut pohřbívací povinnosti. Není zcela zřejmé, jaké
činnosti se od obce jako osoby sjednávající pohřbení očekávají, její práva a povinnosti jsou
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v zákoně o pohřebnictví a v občanském zákoníku formulována jen velmi obecně a obce tak
zajišťují sociální pohřbení nahodile. Často dochází k zaměňování sjednávání pohřbení a
sociální služby, mnohdy přetrvává pečovatelský přístup k pozůstalým (obec má tendence
pozůstalé „chránit“ a rozhoduje za ně tak i v záležitostech týkajících se vydání urny s ostatky
nemajetného zemřelého, kterému nikdo pohřbení nezajistil, jeho příbuznému apod.). Výkon
pohřbívací povinnosti nezřídka vyžaduje odborné znalosti v oblasti vymáhání nedobytných
pohledávek po dědicích, nabytí nepatrného majetku po zemřelém a žádosti o refundaci
nákladů za pohřbení.
Z věcné povahy agendy (pohřbívání všech lidí bez rozdílu) je pohřbívací povinnost výkonem
přenesené působnosti, obce však dosud neobdržely na tuto agendu zvláštní finanční
prostředky. Mnoho obcí by velmi ocenilo alespoň možnost obrátit se na nějakou instituci,
která by jim bezplatně poradila a pomohla při výkonu pohřbívacích povinností (tuto funkci
plní kraj pouze teoreticky).
1.2.5 Změny kvalifikačních požadavků pro výkon podnikatelských činností v pohřebnictví
Výkon koncesovaných živností v pohřebnictví je podle platné právní úpravy podmíněn
absolvováním odborné přípravy v rámci systému rekvalifikací. Tato právní úprava byla již při
nabytí účinnosti zákona do vytvoření evropského modelu dalšího vzdělávání považována
pouze za přechodnou.
Někteří podnikatelé v pohřebnictví již však dobrovolně získali profesní kvalifikace podle
Národní soustavy kvalifikací, kterou mají od roku 2013 resorty zohledňovat při tvorbě
právních předpisů.
Usnesením vlády ČR ze dne 27. února 2013 č. 135 bylo uloženo všem jejím členům zohlednit
při tvorbě právních předpisů Národní soustavu kvalifikací, která byla zřízena Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o uznávání
výsledků dalšího vzdělávání. Od roku 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci
s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vytvořilo a postupně zveřejnilo v Národní
soustavě kvalifikací požadavky kladené na odborné znalosti a dovednosti pracovníků
v pohřebnictví (kromě balzamace a konzervace). Vytvoření jednotlivých celkem
12 profesních kvalifikací v pohřebnictví bylo financováno z prostředků Evropské unie.
V současné době je výkon koncesovaných živností v pohřebnictví podmíněn absolvováním
odborné přípravy v rámci systému rekvalifikací. Tato právní úprava byla již při nabytí
účinnosti zákona do vytvoření evropského modelu dalšího vzdělávání považována pouze za
přechodnou. K němu jsou již v současnosti vytvořeny podmínky, někteří podnikatelé
v pohřebnictví již profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací získali dobrovolně.
Zákon o pohřebnictví dosud pro získání koncese využití zmíněných profesních kvalifikací
nevyžaduje. Jediným možným způsobem k získání požadované odborné a jiné zvláštní
způsobilosti podle § 27 odst. 1 a 2 živnostenského zákona je pro podnikatelské subjekty
absolvování rekvalifikačního kurzu nezakončeného zkouškou. K provádění balzamace
a konzervace doposud neexistuje subjekt, který by potenciální žadatele o koncesi
v požadované délce minimálně 360 hodin rekvalifikoval. Nad subjekty, které provádějí
rekvalifikaci pro provozování pohřební služby nebo krematoria nevykonává kontrolu MMR
ani MŠMT.
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1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Od přijetí výchozí právní úpravy (účinné k 1. 1. 2002) byl zákon o pohřebnictví novelizován
vždy pouze dílčím způsobem.
Přehled zákonů novelizujících zákon o pohřebnictví a jejich obsahové zaměření
Zákon. č. 479/2001 Sb.
Zákon č. 320/2002 Sb.

Zákon č. 274/2003 Sb.

Zákon č. 122/2004 Sb.

Zákon č. 67/2006 Sb.

Zákon č. 41/2009 Sb.
Zákon č. 227/2009 Sb.
Zákon č. 375/2011 Sb.,

Zákon č. 202/2015 Sb.

Věcná změna ustanovení § 2 ještě před nabytím účinnosti zákona
(mrtvě narozené děti a plody po potratu nejsou definovány jako
lidské pozůstatky).
Terminologická změna (slova „okresní úřad" byla nahrazena
slovy "krajský úřad").
Upřesňující změna ustanovení § 4 odst. 1 písm. a), (za slovo
"Ebola," byla vložena slova "nebo dalšími infekčními
onemocněními, vyvolanými jinými vysoce rizikovými
biologickými agens a jejich toxiny; tato infekční onemocnění
stanoví příslušný orgán ochrany veřejného zdraví“)
Změna ustanovení § 24 odst. 3 a § 29 odstavec 6 v souvislosti s
přijetím zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních
místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Věcné změny zákona, které umožnily především zdravotnickým
zařízením operativně přepravovat lidské pozůstatky k pitvě ve
vozidlech odpovídajících svou úpravou a vybavením
příslušnému ustanovení zákona o pohřebnictví. Pohřebním
službám se zakázalo sjednávat pohřbení v prostorách
zdravotnického zařízení nebo ústavu sociální péče
prostřednictvím jiné osoby. Krematoria již nemusejí všechny
kovové slitky po zpopelnění uchovávat a předávat soudu k
dědickému řízení.
Zrušena část pátá zákona v souvislosti s přijetím zákona č.
40/2009 Sb., trestní zákoník; trestný čin hanobení lidských
ostatků zůstal v trestním zákoníku bez výrazných změn
Změna § 21 odst. 1 písm. f) v souvislosti s přijetím zákona č.
111/2009 Sb., o základních registrech
Změna souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách a zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické
záchranné službě
Změna v souvislosti s novelou zákona o regulaci reklamy, která
zrušila přestupek za porušení regulace reklamy z důvodu
duplicitního ustanovení přímo v zákoně o regulaci reklamy

V oblasti občansko-právní, zákon č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v § 114 stanoví, že
„člověk je oprávněn rozhodnout, jaký má mít pohřeb.“ Tedy o tom, jaký kdo má mít pohřeb
nerozhoduje vypravitel pohřbu, ale zemřelý za svého života. Osoba sjednávající pohřbení
pohřbu plní poslední vůli zemřelého o jeho pohřbu výslovně projevenou před svědky, je-li mu
známa nebo se lze domnívat, že mu může být známa. Tento paragraf se také vyjadřuje
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k pokrytí nákladů za samotný pohřeb a opatření pohřebiště. Vše se hradí z pozůstalosti.
Ovšem „pokud pozůstalost nestačí ke krytí nákladů toho způsobu pohřbu, jaký si zesnulý přál,
musí být pohřben alespoň slušným způsobem podle místních zvyklostí.“ Za zmínku stojí také §
493, který stanoví, že žádná část lidského těla není věcí. Občanský zákoník vyjmenovává
v ustanovení § 92 odst. 2 osoby, které jsou oprávněny žádat o vydání lidských ostatků
uložených mimo pohřebiště. Vypravitel pohřbu ani nájemce exhumovaného hrobu mezi nimi
uveden není. Z pohledu občanského zákoníku se jeví jako nevyhnutelné stanovit v zákoně o
pohřebnictví nejen na čí náklady, ale především jakým způsobem bude pohřben člověk, jehož
pozůstalost ke krytí nákladů pohřbu nestačí a není-li nikdo ochoten uhradit náklady pohřbu
dobrovolně. Stát musí právně upravit otázku, kterou nový občanský zákoník pouze položil:
Pokud pozůstalost nestačí ke krytí nákladů způsobu pohřbu, jaký si zesnulý přál, jak zajistit
jeho pohřbení alespoň slušným způsobem podle místních zvyklostí?
Zacházet s lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky způsobem pro zemřelého nedůstojným se
zakazuje v občanském zákoníku tak, že se nepřihlíží ani k tomu, přál-li si někdo, aby jeho tělu
byla způsobena závažná posmrtná újma (například být rozsápán divokou zvěří). Toto
přirozené lidské právo spolu s právem na vydání lidských ostatků deponovaných mimo
pohřebiště nebo na vydání lidských pozůstatků po nepřiměřeně dlouhou dobu uložených
v chladicím zařízení k pohřbení zapadají plně do kategorie nových občanských práv.
V oblasti zdravotních služeb je třeba brát v úvahu, že právní úprava spojená s pohřebnictvím
je obsažena nejen v zákoně č. 256/2001Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů1, ale celý postup při úmrtí obsahuje zejména ustanovení § 86
zákona o zdravotních službách a vyhláška č. 297/2012, o náležitostech Listu o prohlídce
zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení
ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky
(vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), (dále jen „vyhláška o Listu o prohlídce
zemřelého“). I přes dílčí novelizace se do těchto právních předpisů dosud nepromítly určité
právní vztahy v souvislosti s aktuální evropskou judikaturou a novými právními předpisy,
zejména s trestním a občanským zákoníkem.
Důvodová zpráva uvádí k § 82 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, že:
"V souladu s doporučením WHO pro mezinárodní srovnávání byla přijata pro Českou
republiku následující definice plodu po potratu. Plodem po potratu se rozumí plod, který po
úplném vypuzení nebo vynětí z těla matčina neprojevuje ani jednu ze známek života a jeho
porodní hmotnost je nižší než 500 g, a pokud ji nelze zjistit, jestliže je těhotenství kratší než 22
týdny.“
Současně byla v roce 2015 ve vnějším připomínkovém řízení dílčí novela zákona č. 372/2011
Sb., o zdravotních službách, měnící teplotu v nemocničních márnicích. Ministerstvo pro
místní rozvoj požadovalo, aby v rámci této novelizace byl změněn i § 7 odst. 1 písm. f)
zákona o pohřebnictví (změna teploty pro přechodné uložení lidských pozůstatků
i v provozovnách pohřebních služeb a v krematoriích). V novele, která nabyla účinnosti
dne 1. 7. 2016, není tento požadavek promítnut.

1

Ve znění zákona č. 479/2001Sb., zákona č. 320/2002Sb., zákona č. 274/2003Sb., zákona č. 122/2004Sb.,
zákona č. 67/2006Sb., zákona č. 41/2009Sb., zákona č. 227/2009Sb., a zákona č. 375/2011Sb.

21

V oblasti reklamy byl přijat zákon č. 202/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb.,
o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela zákona
o pohřebnictví liberalizuje reklamu v pohřebnictví podle požadavků Ministerstva průmyslu
a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj.
V oblasti refundací MMR obcím za zajištění tzv. sociálních pohřbů je pro efektivní
poskytování neinvestičních náhrad za pohřbívací povinnost obcí nutné využít referenční údaje
o pozůstalých a zemřelých uvedené v informačním systému evidence obyvatel a
v informačním systému cizinců. Bez těchto informačních nástrojů lze jen velmi obtížně
zabezpečovat povinnosti vyplývající MMR jak ze zákona o pohřebnictví, tak i
z kompetenčního zákona, tj. především zkoumat a analyzovat v pohřebnictví dosahované
výsledky a činit opatření k řešení aktuálních otázek v tomto oboru.
V oblasti úpravy přestupků Ministerstvo pro místní rozvoj požaduje, aby v souvislosti
s návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích byly upraveny
nové přestupky za porušení podmínek uložených na ochranu veřejného pořádku při konání
státních nebo obecních pohřbů a pietních aktů, a v místech, kde se pohřbívá, tj. především na
pohřebištích a v areálu krematorií. S ohledem na četnost projednávání těchto přestupků
v praxi poukazuje Ministerstvo pro místní rozvoj na zvýšený zájem na potrestání pachatele.
Účelem je zajištění ochrany pietních aktů doprovázejících pohřbívání osob jako služby ve
veřejném zájmu a ochrany zájmu na udržení důstojnosti veřejných a neveřejných pohřebišť
a krematorií (včetně areálu Lidice, Národní kulturní památky Pietní území Ležáky a Kulturní
památky Pietní místo Lety). Zároveň bude možné potrestat i ty pachatele, kteří ruší veřejný
pořádek během státních pietních aktů a vzpomínkových akcí (kladení věnců, vojenské
pohřby, u příležitosti připomenutí holocaustu, oslavách Mezinárodního dne Romů, apod.).
Tato zásadní připomínka byla přijata bez rozporů, návrh zákona je aktuálně projednáván
Legislativní radou vlády.
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V oblasti regulace cen zákon o pohřebnictví učinil podle názoru Ministerstva pro místní
rozvoj v roce 2002 finální krok k překonání názorů o veřejnoprávní povaze vztahu
provozovatele pohřebiště a nájemce a zařadil s konečnou platností tento vztah zpět do práva
soukromého, kam historicky vždy patřil. S tímto posunem pak dále souvisí otázka, jaké je
postavení nájemce a provozovatele v rámci daného vztahu, tedy zda je vztah provozovatele a
nájemce vztahem v zásadě rovných subjektů, či zda je vztahem spotřebitelským (tedy
vztahem, v němž je třeba jednu stranu považovat za slabší). Daná otázka nebyla dosud
odpovídajícím způsobem zodpovězena právní teorií, ustálená judikatura absentuje. Podle
názoru Ministerstva pro místní rozvoj, těžiště spočívá v soukromoprávní oblasti, kterou
veřejnoprávní úprava doplňuje, zejména podrobením stanovených povinností správnímu
dozoru.
Závazek nájemce platit pronajímateli za přenechání věci k dočasnému užívání vzniká
uzavřením nájemní smlouvy s pronajímatelem, jak vyplývá z obecného ustanovení o nájmu
obsaženém v § 2201 zákona č. 89/2012, občanský zákoník. Ministerstvo pro místní rozvoj se
neztotožňuje s tvrzením Ministerstva financí, že provozovatel veřejného pohřebiště je vůči
nájemcům v silnějším postavení jen proto, že předmět nájmu se dotýká sociálně citlivé
oblasti. Viděno stejnou optikou z jiného úhlu pohledu lze tvrdit, že nezřídka bývá ve
výhodnějším postavení naopak nájemce – neplatič.
Provozování veřejných pohřebišť není živností, většinu z nich provozují obce a tuto činnost
vykonávají v samostatné působnosti jako službu ve veřejném zájmu. Je tedy na rozhodnutí
rady (zastupitelstva) obce, zda vůbec a v jakém rozsahu promítne náklady spojené s údržbou a
zajištěním provozu pohřebiště do celkové ceny za pronájem hrobového místa. Obcím z tohoto
pohledu nelze nařizovat, že musí požadovat úhradu nákladů za poskytované služby související
s výkonem veřejné správy, pokud se rozhodnou, např. s přihlédnutím k charakteru daného
pohřebiště (např. lesní hřbitov), je po nájemci nepožadovat ani v minimálním rozsahu.
Pokud obec vykonává svoji působnost pouze v oblasti veřejné správy, není považována za
osobu povinnou k dani, i když za tento výkon (kterým je provozování veřejného pohřebiště),
přijímá úplatu. Pokud obec vykonává ekonomickou činnost, což je v praxi realizováno spíše
ve větších obcích a městech, stane se plátcem DPH po dosažení obratu, kterého dosáhne za
nejvýše 12 po sobě jdoucích předcházejících měsíců - hranice je stanovena zákonem. To
neplatí pro obec, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet
daně, mezi něž patří i nájem nemovité věci - viz § 51 odst. 1 písm. g) zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Zasahuje-li Ministerstvo financí cenovou regulací do oblastí, které regulaci nepodléhají, jsou
příslušné cenové výměry použitelné jen v rozsahu, v jakém neodporují zákonům ČR. Je zcela
zjevné, že Ministerstvo financí jako cenový orgán může postupovat podle ustanovení § 10 a
10a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách (dále jen „zákon o cenách) pouze v případech, kdy jsou
prokazatelně splněny nezbytné podmínky pro uplatnění cenové regulace, tak jak jsou
obsaženy v ustanovení § 1 odstavce 6 uvedeného zákona:
a) je-li trh ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže,
b) vyžaduje-li to mimořádná tržní situace,
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c) pro účely odvodu spotřební daně z cigaret podle zvláštního právního předpisu,
d) vyžadují-li to předpisy Evropských společenství2b), nebo
e) vyžaduje-li to veřejný zájem spočívající v udržení vyváženého postavení prodávajícího
a kupujícího u zboží zcela nebo zčásti dotovaného z prostředků státního rozpočtu nebo
z jiných veřejných rozpočtů.
Výměr Ministerstva financí č. 01/2016 je vydán s odkazem na ustanovení § 10 zákona o
cenách bez uvedení zákonných důvodů k regulaci cen zboží (služeb) v něm uvedených.
Zmocnění k jeho vydání v žádném případě nemůže jít nad rámec zákonných důvodů pro
regulaci cen, tak jak jsou tyto uvedeny taxativním výčtem v ustanovení § 1 odst. 6 zákona o
cenách; proto je podle názoru Ministerstva pro místní rozvoj v rozsahu, v jakém zákonu o
cenách odporuje, neplatný nebo spíše (dle možností právního výkladu) zcela nicotný.
Nájemné z pozemků pro veřejná pohřebiště v položce č. 2 uvedeného výměru je navíc
nesystémově uvedeno odděleně od pozemků veřejné infrastruktury, ačkoli jsou veřejná
pohřebiště, coby občanské vybavení, součástí veřejné infrastruktury obcí [srov. ustanovení § 2
odstavec 1 písm. k) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon)].
Ingerence Ministerstva financí v případech neuvedených v § 1 odst. 6 písm. a) až e) zákona o
cenách, tedy například do soukromoprávních vztahů mezi provozovatelem veřejného
pohřebiště (obec, registrovaná církev) jako pronajímatelem hrobového místa a nájemcem,
právnickou nebo fyzickou osobou, nesplňují ani jeden z důvodů cenové regulace a podle
názoru Ministerstva pro místní rozvoj jdou nad rámec zákona, neboť státní ani veřejný
rozpočet na úhradě nájmu fyzickou osobou, na rozdíl od případného zajištění pohřbení dle
ustanovení § 5 odst. 1 zákona o pohřebnictví, nikterak neparticipuje.
Ministerstvo financí nesouhlasí s výše uvedeným hodnocením cenové regulace Ministerstvem
pro místní rozvoj, podle jeho názoru nemá problematika cenové regulace k předkládanému
návrhu zákona žádný vztah a zákon o pohřebnictví do oblasti cen neingeruje. Zdůrazňuje, že
činění závěrů o zákonnosti či nezákonnosti cenové regulace přísluší pouze Ústavnímu soudu
nikoliv orgánu moci výkonné. K závěrům Ministerstva pro místní rozvoj o naplnění
podmínek v § 1 odst. 6 zákona o cenách Ministerstvo financí uvádí, že nelze směšovat
pronajímání míst na veřejných pohřebištích s pronájmy pozemků veřejné infrastruktury, které
podléhají regulaci pouze v případech, kdy na nich není provozována podnikatelská činnost a
kdy jejich nájemné je hrazeno z veřejných rozpočtů, což je v případě nájmů míst na veřejném
pohřebišti naplněno pouze částečně (pouze v některých ne obvyklých případech).
Ministerstvo financí dále argumentuje, že uplatňuje cenovou regulaci na základě zákona č.
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 1 odst. 6 písm. e), citace:
„vyžaduje-li to veřejný zájem spočívající v udržení vyváženého postavení prodávajícího a
kupujícího u zboží zcela nebo zčásti dotovaného z prostředků státního rozpočtu nebo z jiných
veřejných rozpočtů“, resp. podle § 1 odst. 6 písm. a), citace: „je-li trh ohrožen účinky omezení
hospodářské soutěže“. Rozhodnutí o regulaci cen nejsou správními rozhodnutími podle
správního řádu, proto není požadavek na jakési jejich odůvodnění relevantní. Jsou to právní
předpisy obecně závazné, jak opakovaně a trvale vyplývá z judikatury Ústavního soudu ČR.
Nelze tedy dovozovat hypotézy o jejich nicotnosti. Podle názoru Ministerstva financí se
Ministerstvo pro místní rozvoj přes zřejmou nepříslušnost pokouší komentovat údajnou
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nesprávnou strukturu položek cenového rozhodnutí, přičemž ignoruje ustanovení zákona o
cenách upravující právo regulátora, aby rozhodl o závaznosti příslušné formy regulace pro
určité subjekty. Z informací, které má Ministerstvo financí od obcí, vyplývá, že obce finančně
přispívají na provoz pohřebiště, např. často hradí odvoz popelnic, spotřebu vody, opravu
hřbitovních zdí, úpravu cest, tzn., že na tyto služby používají prostředky z rozpočtu obce.
Obce také přispívají na nájem a údržbu hrobových míst zemřelých významných místních
osobností (spisovatelů, malířů, sportovců, lékařů, učitelů, starostů atd.). Další rozpočtové
prostředky plynou od Ministerstva obrany na péči o válečné hroby (§ 4 zákona č. 122/2004
Sb., o válečných hrobech a pietních místech…) a od Ministerstva kultury příspěvek na
zachování a obnovu kulturní památky, tj. např. náhrobku (§ 16. zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). Nájemné z pozemků u těchto
hrobových míst je hrazeno z rozpočtu obce.
Obce dle vyjádření Ministerstva financí také nevyužívají stanovenou maximální možnou výši
cen za nájem hrobového místa, ale i možnost zvýšení cen za služby hřbitovní z obavy, že
vzniknou neplatiči, protože o hroby se starají především starší lidé – senioři, kteří nebudou
schopni z důchodu zvýšení cen pokrýt. Finanční propad na provoz pohřebiště by mohl být
daleko větší a následně by vyžadoval i navýšení prostředků z rozpočtu obce. Je zřejmé, že v
řadě případů jsou pohřby realizovány v rodinné tradici, jdoucí daleko do historie a spojené s
určitou lokalitou. I s ohledem na případné přání zemřelého mohou být nájemci ve výběru
lokality výrazně omezeni a v případě rezignace na cenovou regulaci by byli vystaveni zcela
účinku zneužití výhodnějšího postavení ze strany pronajímatele veřejného pohřebiště.
K úpravě dozorových působností v platném znění zákona o pohřebnictví, lze souhrnně
uvést následující nedostatky:
 Z hlediska práv truchlících pozůstalých, kteří jsou během sjednávání pohřbení
v těžké psychické fázi smutku, musí být podnikatelské služby v oblasti
pohřebnictví kontrolovány nejen samotným spotřebitelem, ale také
veřejnoprávně. Především chybí orgán dozoru nad převozy a přechodným
uchováváním těl zemřelých, jejich mytím a oblékáním ve vhodné místnosti,
ukládáním do rakve a dalšími službami majícími nejen hygienický, ale
i rituální charakter a které jsou poskytovány v této oblasti podle zákona
o pohřebnictví. Státní dozorje v této oblasti nezastupitelný.
 Při porušení povinností provozovatele pohřební služby či krematoria se dle
§ 27 zákona o pohřebnictví postupuje podle zvláštního právního předpisu. Toto
ustanovení odkazuje na živnostenský zákon, který ve znění platném do 30. 6.
2008 obsahoval ustanovení § 65, jenž umožňoval živnostenským úřadům
uložit pokutu až do výše 100 000 Kč, jestliže podnikatel porušoval povinnosti
stanovené pro provozování živnosti zvláštními právními předpisy. Toto
ustanovení bylo zákonem č. 130/2008 Sb. zrušeno z důvodu nové právní
úpravy správního trestání v § 61 až 64 živnostenského zákona. V důsledku této
změny již nemají živnostenské úřady pravomoc postihovat porušování
povinností stanovených pro provozování živnosti zákonem o pohřebnictví.
Obecní živnostenské úřady jsou v souladu s § 60a živnostenského zákona
příslušné k provádění živnostenské kontroly podnikatelů, při níž je sledováno,
zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem
a ustanoveními zvláštních právních předpisů upravující živnostenské
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podnikání. Do této skupiny zvláštních předpisů zákon o pohřebnictví nespadá,
protože živnostenské podnikání v pohřebnictví speciálně neupravuje.
 Fyzickým i právnickým osobám (především provozovatelům pohřební služby,
krematoria, balzamace a konzervace) nemůže být v současnosti podle trestního
práva udělen trest odnětí svobody nebo pozastavena činnost, budou-li svým
jednáním, případně prostřednictvím svých zaměstnanců, hrubě dehonestovat
tělo zemřelého (např. neoprávněným otevřením rakve za účelem nekrofilie,
vystavením těla bez rakve a rubáše na veřejnosti za blasfemickým nebo
komerčním účelem, lámáním kostí zemřelému, aby se vešel do rakve,
vhazováním odpadového materiálu z pitvy do útrob před zašitím těla
zemřelého apod.). De lege lata jde pouze o přestupek pod pokutou v maximální
výši 50 000 Kč. Zákon o pohřebnictví nestanoví žádné správní delikty pro
právnické osoby.
 Ve vztahu k provozování veřejných pohřebišť je úloha kraje podle ustanovení
§ 18 odst. 3 zákona o pohřebnictví omezena pouze na udělování souhlasu
územně příslušného krajského úřadu k provozování veřejného pohřebiště
(vázaného na vypracování řádu veřejného pohřebiště v souladu se zákonem)
a ke změnám řádu veřejného pohřebiště. Úprava zmíněné působnosti kraje
v zákoně o pohřebnictví je navíc problematická, neboť se váže na provozování
veřejného pohřebiště jako službu ve veřejném zájmu zajišťovanou
v samostatné působnosti obcí (§ 16 odst. 1 zákona o pohřebnictví).
Ministerstvo vnitra rovněž v této souvislosti upozorňuje na skutečnost, že
nemá dostatečné kapacity k tomu, aby mohlo plnit úlohu ústředního
dozorového orgánu nad téměř 3500 obcemi v roli provozovatelů veřejných
pohřebišť.
V oblasti odborné přípravy pro získání koncese v pohřebnictví nelze ponechat současný
systém rekvalifikačních kurzů pro provozovatele pohřebních a kremačních služeb
v minimální délce 80 hodin výuky (není stanoveno, zda prezenční nebo distanční). Naprosto
zbytečné se po čtrnácti letech platnosti vyhlášky MMR ukázalo právně upravovat obsah a
rozsah odborné rekvalifikace podnikatelů v pohřebnictví (vyjma provádění balzamace a
konzervace). Vyhláška neodpovídající trendům v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých je
vnímána spíše jako administrativní překážka v podnikání. Její aplikace v praxi totiž znamená,
že za docházku do rekvalifikačních kurzů obdrží občan doklad, který ho jako jediný
opravňuje k naplnění kvalifikačních požadavků podle živnostenského zákona k provozovaní
pohřební služby nebo krematoria. Chybí konkurence vzdělávacích institucí, které
by rekvalifikační kurzy pro pracovníky v pohřebnictví v České republice nabízely. Přibývá
oprávněných stížností těch podnikatelů, kteří by se rádi zúčastnili povinné rekvalifikace
a začali provozovat pohřební službu samostatně na základě vlastní koncese, ale stát jim
takový kurz pro nedostatek rekvalifikačních zařízení není s to zajistit. Kompetence
k provozování služeb v pohřebnictví se získávají především v rodinném prostředí. Zákon
o pohřebnictví by měl proto stanovit způsob ověřování již získaných kompetencí. Díky
Národní soustavě kvalifikací MMR začalo od roku 2008 ověřovat prostřednictvím
autorizovaných osob (z řad samotných podnikatelů) odborné znalosti a dovednosti pracovníků
v pohřebnictví (vyjma provádění balzamace a konzervace).
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1.4 Identifikace dotčených subjektů
Subjekty přímo dotčené regulací obsaženou v návrhu novely zákona o pohřebnictví jsou
především


ústřední správní úřady (ústřední orgány státní správy), jichž se dotýkají věcné okruhy,
pro které je prováděno hodnocení dopadů regulace, konkrétně
o Ministerstvo pro místní rozvoj v pozici navrhovatele právní úpravy a gestora zákona
o pohřebnictví a stavebního zákona, orgánu vykonávajícího odborný dohled nad
činností krajských úřadů a poskytujícího obcím zajišťujícím povinné pohřbení úhradu
účelně vynaložených nákladů, konkrétně
ThLic. Milan Mičo, Th.D.
tel.: 224 864 635, e-mail: Milan.Mico@mmr.cz
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
tel. 224 864 146, email: Tomas.Kotrly@mmr.cz
o Ministerstvo zdravotnictví (včetně krajských hygienických stanic) z hlediska
řídicího, právního a metodického zastřešení působností zdravotnických a hygienických
zařízení,
o Ministerstvo průmyslu a obchodu ve vztahu k zastřešování činnosti živnostenských
úřadů, ministerstvu podřízená České obchodní inspekce a pracoviště živnostenských
úřadů v území,
o Ministerstvo vnitra z hlediska kontroly a dozoru agendy pohřebnictví v samostatné
působnosti obcí, z pohledu matrik a Policie ČR ve vztahu k postupu při úmrtí,
o Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve vztahu k přípravě profesních
standardů a kvalifikací,
o Ministerstvo obrany z hlediska péče o válečné hroby a jejich exhumace, zejména
z hlediska recentních ostatků obětí komunismu (účastníků třetího odboje),
Ministerstvo zemědělství z hlediska zákazu pohřbívání kadáverů zvířat v zájmovém
chovu (srov. vyhlášku č. 82/2014 Sb. vyhláška o ukládání kadáverů zvířat v zájmovém
chovu),
o Ministerstvo kultury z hlediska recentní archeologie a památkové péče,
o Ministerstvo financí z hlediska regulace cen v pohřebnictví,
o Ministerstvo spravedlnosti zejména hlediska občanského a trestního zákoníku,
ale i ve vztahu k řízení o pozůstalosti,
o Ministerstvo zahraničních věcí z hlediska konzulárních úřadů koordinujících
pohřbívání občanů zemřelých v zahraničí,
o Ministerstvo práce a sociálních věcí hlediska sociální dávky pohřebného,
o Ministerstvo životního prostředí ve vztahu k ochraně znečištěného ovzduší
krematorii a v souvislosti s regulací odpadového hospodářství ve zdravotnictví.



územní samosprávné celky
o obce především jako provozovatelé veřejných pohřebišť a také jako subjekty
zajišťující v zákonem stanovených případech pohřbení,
o krajské úřady a Hlavní město Praha zabezpečující udělování souhlasu
k provozování veřejného pohřebiště a ke změnám řádu veřejného pohřebiště,
konkrétně
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o Hlavní město Praha
Ing. Kamila Svobodová – tel.: 236 002 551, kamila.svobodova@praha.eu
o Středočeský
JUDr. Jaroslova Malá – tel.: 257 280 397, malaja@kr-s.cz
o Jihočeský
Ing. Pavla Bártová – tel.: 386 720 212, bartova@kraj-jihocesky.cz
o Plzeňský
Ing. Radka Janová – tel.: 377 195 424, radka.janova@plzensky-kraj.cz
o Karlovarský
Irena Langová – tel.: 353 502 343, irena.langova@kr-karlovarsky.cz
o Ústecký
Bc. Zuzana Dynterová – tel.: 475 657 144, dynterova.z@kr-ustecky.cz
o Liberecký
Ing. Jan Starý – tel.: 485 226 406, jan.stary@kraj-lbc.cz
o Královéhradecký
P Mgr. Lucie Feuchter– tel.: 495 817 460, lfeuchter@kr-kralovehradecky.cz
o Pardubický
Jana Hanzlíková – tel.: 466 026 321, jana.hanzlikova@pardubickykraj.cz
o Vysočina
Mgr. Daniel Trtík – tel.: 564 602 444, fax: 564 602 420, Trtik.D@kr-vysocina.cz
o Jihomoravský
Ing. Věra Ettlová – tel.: 541 652 620, ettlová.vera@kr-jihomoravsky.cz
Svatava Rašovská – tel.: 541 652 623, rasovska.svatava@kr-jihomoravsky.cz
o Olomoucký
Marie Skalková – tel.: 585 508 315, m.skalkova@kr-olomoucky.cz
o Moravskoslezský
Ing. Lukáš Vok – tel.: 595 622 940, lukáš.vok@kr-moravskoslezsky.cz
o Zlínský
Ing. Zdeněk Chvátal, Ph.D. – tel.: 577 043 354, zdenek.chvatal@kr-zlinsky.cz





školy a instituce zabezpečující rekvalifikační kurzy v pohřebnictví,
zdravotnická zařízení zacházející s lidskými pozůstatky, mrtvě narozenými dětmi
a plody po potratu,
poskytovatelé služeb v pohřebnictví,
uživatelé služeb upravených zákonem o pohřebnictví.

1.5 Popis cílového stavu
1.5.1 Zacházení s mrtvě narozenými dětmi a plody po potratu
Cílem navrhované regulace je zajistit důstojné zacházení s těly mrtvě narozených dětí shodně
jako s jiným mrtvým lidským tělem a v případě zájmu rodičů umožnit za určitých podmínek
také pietní zacházení s plody po potratech a po ukončení těhotenství, a jejich následné
pohřbení.
Dílčí cíle zahrnují především novou právní úpravu vymezení lidských pozůstatků a jiných
lidských pozůstatků, která umožní shodné zacházení s těmito plody jako s mrtvě narozenými
dětmi.
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1.5.2 Státní dozor v pohřebnictví
Cílem navrhované regulace je zavést koordinovaný systém státního dozoru činností
upravených zákonem o pohřebnictví, který současně umožní hlubší oborovou specializaci
potřebnou pro posuzování samostatně zjištěných skutečností nebo kontrolních zjištění
ostatních orgánů.
Dílčí cíle zahrnují především novou právní úpravu
 přiměřených sankcí pro fyzické a právnické osoby za hrubou dehonestaci
lidských pozůstatků,
 úpravy přestupků právnických osob a podnikajících fyzických osob.
1.5.3 Působnost obcí a krajů ve vztahu k provozování veřejných pohřebišť
Cílem navrhované regulace je aplikovat takový způsob provozování veřejného pohřebiště
jako služby ve veřejném zájmu (včetně zajištění dozorových funkcí), který umožní
s přihlédnutím ke specifice této služby využít organizačních, ekonomických a právních
předností samostatné a přenesené působnosti územních samosprávných celků).
Dílčí cíle zahrnují především
 aplikaci vhodného modelu dozoru nad činností obce (popř. registrované církve
nebo náboženské společnosti) při provozování veřejného pohřebiště, upřesnění
a úpravu vhodných právních forem vydávání řádů veřejných pohřebišť,
 upřesnění vhodné formy nebo forem spolupráce obcí při zajišťování služeb
veřejného pohřebiště.
1.5.4 Působnost obcí při zajišťování pohřbení
Cílem navrhované regulace je zavedení takového způsobu zajišťování pohřbení zemřelých,
kterým nikdo nesjednal pohřeb, včetně poskytování náhrad účelně vynaložených nákladů na
jejich pohřbení, který bude výkladově jednoznačný, transparentní, nediskriminační,
organizačně a administrativně nenáročný a ekonomicky efektivní.
Dílčí cíle zahrnují především snížení administrativní zátěže obcí a sjednocení postupů,
optimalizaci finančních prostředků státu na zajištění slušného způsobu pohřbení nemajetných
zemřelých.
1.5.5 Změny kvalifikačních požadavků pro výkon podnikatelských činností
v pohřebnictví
Cílem navrhované regulace je zajistit soulad požadavků na profesní kvalifikace potřebné
pro získání koncesí pro výkon podnikatelských činností v pohřebnictví s Národní soustavou
kvalifikací.
Dílčí cíle zahrnují především odstranění problémů se zajišťováním rekvalifikací k provádění
balzamace a konzervace.
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1.6 Zhodnocení rizika
1.6.1 Zacházení s mrtvě narozenými dětmi a plody po potratu
Riziko pokračování dosavadního nepietního zacházení s těly mrtvě narozených dětí a s plody
zejména po samovolném po potratu souvisí s negativními aspekty zmiňovanými v části 1.2.1
(porušení principu res extra commercium v ustanovení § 493 občanského zákoníku,
nerespektování práva na rodinný a soukromý život matky a otce, vážná hrozba úspěšně
podané žaloby na Českou republiku u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku).
Především je třeba zdůraznit pokračující nejasnosti
 zda je mrtvě narozené dítě a plod po potratu res extra commercium podle § 493
občanského zákoníku,
 zda je legální a etické s nimi zacházet podobně jako s částmi ex vivo.
1.6.2 Státní dozor v pohřebnictví
Riziko pokračování dosavadního stavu v oblasti dozoru nad pohřebnictvím souvisí
s negativními aspekty zmiňovanými v části 1.2.2.
Především je třeba zdůraznit
 nekoordinovanost kontrol ve vztahu k podnikatelům v pohřebnictví, projevující
se i v nedostatečném postihování některých druhů závadného jednání,
 absenci kontrolních orgánů a kompetencí příslušných ke kontrole a postihu
porušování povinností stanovených pro provozování živností zákonem o
pohřebnictví
1.6.3 Působnost obcí a krajů ve vztahu k provozování veřejných pohřebišť
Riziko pokračování dosavadního stavu v oblasti působnosti obcí a krajů ve vztahu
k provozování veřejných pohřebišť souvisí s negativními aspekty zmiňovanými v části 1.2.3.
Především je třeba zdůraznit pokračující problémy a nejasnosti
 ve formě vydávání řádů veřejných pohřebišť provozovaných obcemi,
 při zajišťování provozování veřejného pohřebiště v jiné obci,
 účinného dohledu nad provozováním ů veřejných i neveřejných pohřebišť.
1.6.4 Působnost obcí při zajišťování pohřbení
Riziko pokračování dosavadního stavu v oblasti působnosti obcí při zajišťování pohřbení
souvisí s negativními aspekty zmiňovanými v části 1.2.4.
Především je třeba zdůraznit pokračující problémy a nejasnosti
 v pojetí tzv. zákonné pohřbívací povinnosti obcí (samostatná nebo přenesená
působnost) a s tím souvisejících obtíží s meziobecní spoluprací, rozhodováním
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obce podle § 114 odst. 2 občanského zákoníku a s metodickým řízením, resp.
s metodickou mocí z pozice MMR,
 ve vztahu k formě řízení o poskytnutí náhrad účelně vynaložených nákladů.
1.6.5 Změny kvalifikačních požadavků pro výkon podnikatelských činností
v pohřebnictví
Riziko pokračování dosavadního stavu v oblasti změn kvalifikačních požadavků pro výkon
podnikatelských činností v pohřebnictví souvisí s negativními aspekty zmiňovanými v části
1.2.5.
Především je třeba zdůraznit
 absenci kontroly nad subjekty, které provádějí rekvalifikaci pro provozování
pohřební služby nebo krematoria,
 absenci subjektu schopného provádět rekvalifikace pro balzamace a
konzervace,
 problém spočívající v tom, že rekvalifikace nejsou zakončeny zkouškou podle
Národní soustavy kvalifikací, která byla zřízena Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a
uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o
uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

2. Návrh variant řešení
2.1 Zacházení s mrtvě narozenými dětmi a plody po potratu
Popis varianty 0
Nulová varianta znamená ponechání současného stavu - tedy platného znění zákona. S živě
narozenými plody na hranicí viability, s mrtvě narozenými dětmi a všemi plody po potratu se
bude nakládat jako s anatomicko-patologickým odpadem (čímž dojde k porušení principu res
extra commercium v § 493 občanského zákoníku, nerespektování práva na rodinný
a soukromý život matky a otce, vážná hrozba úspěšně podané žaloby na Českou republiku
u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku).
Popis varianty 1
Řešení spočívá v zákonné úpravě
 zajištění shodného zacházení s těly mrtvě narozených dětí jako s lidskými
pozůstatky včetně stanovení pohřbívací povinnosti obcí těchto dětí, kterým
žádná fyzická nebo právnická osoba pohřbení nezajistila,
 umožnění pohřbení plodu po samovolném potratu nebo po ukončení
těhotenství v případě zájmu jeho rodičů a na jejich náklady a zajištění pietního
zacházení s ním (včetně návrhu změny § 82 a 91 zákona o zdravotních
službách),
 vymezení jiných lidských pozůstatků a s ním související jejich označení a
evidenci ve zdravotnických zařízeních a případnému pohřbívání,
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 podmínek pro důstojné zacházení s plody po potratu, aby s nimi bylo možné za
určitých stanovených okolností zacházet podobně jako s mrtvě narozenými
dětmi.
2.2 Státní dozor v pohřebnictví
Popis varianty 0
Nulová varianta znamená ponechání současného stavu – tedy platného znění zákona.
Popis varianty 1
Řešení spočívá v zákonem stanoveném
 znovuobnovení dřívější pravomoci živnostenských úřadů (podle stavu do 30. 6.
2008) postihovat porušování povinností stanovených pro provozování živnosti
zákonem o pohřebnictví.
 rozšíření výkonu státního dozoru v pohřebnictví na úrovni Ministerstva
zdravotnictví,
 vytvoření specializovaného orgánu státního dozoru na úrovni Ministerstva pro
místní rozvoj, který by spolupracoval s ostatními orgány státního dozoru při
posuzování odborně náročných výsledků kontrolních zjištění,
 vymezení rozsahu a způsobu součinnosti specializovaného orgánu státního
dozoru na úrovni Ministerstva pro místní rozvoj s ostatními orgány státního
dozoru dosud činnými v oblasti pohřebnictví.
2.3 Působnost obcí a krajů ve vztahu k provozování veřejných pohřebišť
Popis varianty 0
Nulová varianta znamená ponechání současného stavu - tedy platného znění zákona.
Popis varianty 1
Řešení spočívá v zákonem stanoveném
 provozování veřejných pohřebišť obcemi v jejich přenesené působnosti
(namísto dosavadní samostatné působnosti); v této souvislosti upravit
dostupnost zdrojů na financování provozu a dělbu činností plynoucích
z vlastnictví veřejného pohřebiště, včetně jeho technického zázemí (nadále
bude v samostatné působnosti) a jeho provozování (které bude v působnosti
přenesené) a na zajišťování dozoru nad výkonem přenesené působnosti obcí
při provozování veřejných pohřebišť (dozor bude v působnosti krajského
úřadu),
 řešení spolupráce obcí při zajišťování provozování veřejného pohřebiště v jiné
obci (oddělené ošetření spolupráce v přenesené působnosti od aspektů
provozování plynoucích z vlastnictví veřejného pohřebiště v samostatné
působnosti).
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Popis varianty 2
Řešení spočívá v zákonem stanoveném
 zajišťování pohřbívání do země při provozování veřejných pohřebišť obcemi
v jejich přenesené působnosti, přičemž dozor nad výkonem přenesené
působnosti při provozování veřejných pohřebišť bude v působnosti krajského
úřadu.
Popis varianty 3
Řešení spočívá
 v provozování veřejných pohřebišť obcemi v samostatné působnosti,
 v zákonném zavedení dozoru nad výkonem samostatné působnosti obcí při
provozování pohřebišť vykonávaným v plném rozsahu Ministerstvem vnitra,
 ve sjednocení formy vydávání řádů veřejných pohřebišť obcemi v jejich
samostatné působnosti.
Popis varianty 4
Řešení spočívá
 v provozování veřejných pohřebišť obcemi v samostatné působnosti, přičemž
dozor nad ním bude v působnosti krajského úřadu,
 v nesjednocení formy vydávání řádů veřejných pohřebišť obcemi.
Návrh zákona o pohřebnictví nestanovuje formu řádu veřejného pohřebiště a ani nesvěřuje
jeho vydání konkrétnímu orgánu obce. Právní konstrukce přijetí řádu v § 19 zákona o
pohřebnictví je dle našeho názoru správná, neboť s ohledem na možnost, že provozovatelem
veřejného pohřebiště bude osoba odlišná od obce, není vhodné stanovovat konkrétní formu či
orgán obce.
Z pohledu zákona o obcích, lze konstatovat, že tento zákon nesvěřuje vydání řádu pohřebiště
do vyhrazené působnosti zastupitelstva ani rady obce. Na základě § 102 odst. 3 zabezpečuje
rada rozhodování ostatních (nevyhrazených) záležitostí patřících do samostatné působnosti
obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je nevyhradilo. Jde o tzv.
zbytkovou kompetenční klauzuli v oblasti samostatné působnosti obce, z čehož vyplývá, že
záležitosti spadající do samostatné působnosti obce, které nejsou vyhrazeny zastupitelstvu
(§ 84 a § 85 obecního zřízení) a ani nejsou uvedeny v § 102 odst. 2 (vyhrazená pravomoc
rady obce), jsou v pravomoci rady, pokud si je však zastupitelstvo nevyhradí anebo je rada
obce nesvěří (zcela nebo zčásti) starostovi nebo obecnímu úřadu. V obci, kde se rada nevolí,
vykonává její pravomoc (dle § 99 odst. 2 zákona o obcích starosta).
V praxi pak může dojít k následujícím situacím:
 Obec má zřízenu radu obce, a ta rozhodne o vydání řádu veřejného pohřebiště
formou usnesení.
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 Obec má zřízenu radu obce, a ta rozhodne usnesením o svěření pravomoci k
vydání řádu veřejného pohřebiště starostovi. Starosta formou rozhodnutí či
jiného opatření vydá řád veřejného pohřebiště.
 Obec má zřízenu radu obce, a ta rozhodne usnesením o svěření pravomoci k
vydání řádu veřejného pohřebiště obecnímu úřadu. Obecní úřad formou
rozhodnutí či jiného opatření vydá řád veřejného pohřebiště.
 Obec má zřízenu radu obce. Zastupitelstvo obce si svým usnesením vyhradí
rozhodování o vydání řádu veřejného pohřebiště a následně usnesením vydá
řád veřejného pohřebiště. Lze akceptovat i postup, pokud si zastupitelstvo sice
výslovně nevyhradí rozhodování o vydání řádu, ale řád svým usnesením vydá.
 Obec nemá zřízenu radu obce. Působnost rady přechází ze zákona na starostu
obce. Starosta formou rozhodnutí či jiného opatření vydá řád veřejného
pohřebiště.
 Obec nemá zřízenu radu obce. Zastupitelstvo obce si svým usnesením vyhradí
rozhodování o vydání řádu veřejného pohřebiště a následně usnesením vydá
řád veřejného pohřebiště. Lze akceptovat i postup, pokud si zastupitelstvo sice
výslovně nevyhradí rozhodování o vydání řádu, ale řád svým usnesením vydá.
Lze tedy shrnout, že forma vydání řádu veřejného pohřebiště může být různá podle
konkrétního orgánu obce, který bude o vydání řádu veřejného pohřebiště rozhodovat.
Z hlediska výkonu dozoru ze strany krajského úřadu bude irelevantní, zda k vydání dojde
usnesením rady či zastupitelstva obce nebo rozhodnutím či jiným opatřením starosty či
obecního úřadu. Z hlediska zákona je nutno všechny tyto formy vydání považovat za
rovnocenné.
2.4 Působnost obcí při zajišťování pohřbení
Popis varianty 0
Nulová varianta znamená ponechání současného stavu - tedy platného znění zákona.
Popis varianty 1
Řešení spočívá
 v úpravě povinnosti obce zajistit pohřbení (pohřbívací povinnost) obce v její
v přenesené působnosti, nesjedná-li je ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí
žádná fyzická nebo právnické osoba,
 v podrobnější úpravě výkonu pohřbívací povinnosti prováděcím právním
předpisem vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj na základě zmocnění
doplněného do zákona o pohřebnictví.
Popis varianty 2
Řešení spočívá
 v potvrzení výkonu pohřbívací povinnosti obce v její samostatné působnosti,
 v posílení kapacit Ministerstva vnitra na kontrolu výkonu pohřbívací
povinnosti obce,
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 ve věcném a procesním doplnění zákona o pohřebnictví o náležitosti
(podmínky) a postup (řízení) při poskytování úhrad účelně vynaložených
nákladů obcím zajišťujícím svoji pohřbívací povinnost.
2.5 Změny kvalifikačních požadavků pro výkon podnikatelských činností v pohřebnictví
Popis varianty 0
Nulová varianta znamená ponechání současného stavu - tedy platného znění zákona.
Popis varianty 1
Řešení spočívá
 v nahrazení zákonných požadavků na podmínění výkonu podnikatelských
živností v pohřebnictví absolvováním odborné přípravy v rámci systému
rekvalifikací zákonnými požadavky na získání profesních kvalifikací podle
Národní soustavy kvalifikací,
 v přípravě a spuštění systému získávání profesních kvalifikací potřebných pro
výkon podnikatelských živností v pohřebnictví,
 v úpravě a zajištění výkonu státního dozoru nad subjekty zabezpečujícími
získávání profesních kvalifikací.

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů
3.1 Identifikace nákladů a přínosů
Hodnocení nákladů a přínosů pro jednotlivá témata je provedeno kvalitativně i kvantitativně,
vzhledem k povaze právní úpravy, se zaměřením na organizačně správní a uživatelské
souvislosti.
3.2 Náklady
3.2.1 Zacházení s mrtvě narozenými dětmi a plody po potratu
Varianta 0
Nulová varianta znamená ponechání současného stavu beze změn nákladů a přínosů s účinky
uvedenými v části 1.2.
Varianta 1
Uvažované souvislosti
 zajištění zacházení s mrtvě narozenými dětmi jako s lidskými pozůstatky
včetně stanovení pohřbívací povinnosti obcí v případech, kdy žádná fyzická
nebo právnická osoba pohřbení nezajistila,
 stanovení podmínek pro plody po potratu, aby s nimi bylo možné za určitých
okolností zacházet shodně jako s mrtvě narozenými dětmi,
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SH1rok = roční náklady na pohřbení mrtvě narozených dětí
SH1rok = 1 741 446 Kč
Při odborném odhadování nákladů na pohřbení mrtvě narozených dětí je třeba vycházet ze
skutečnosti, že po mrtvě narozeném dítěti nejsou dědicové. Souhrnná hodnota nákladů (SH)
na pohřbení mrtvě narozených dětí hrazených Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci tzv.
sociálních pohřbů předpokládá realizaci návrhu na rozšíření povinnosti obcí zajistit pohřbení
podle § 5 odst. 4 zákona o pohřebnictví i pro mrtvě narozené děti, jejichž pohřbení nezajistí
žádná fyzická nebo právnická osoba. Odhadované náklady cca 5000,- Kč na pohřeb mrtvě
narozeného dítěte odrážejí reálnou hodnotu materiálových položek a služeb spojených
s pohřbením podle zákona o pohřebnictví.
Navrhovaná legislativní změna nepřinese zvýšené nároky na mandatorní výdaje státního
rozpočtu. Sociální dávku pohřebného může po nabytí účinnosti novely zákona o státní
sociální podpoře od 1. 1. 2012 nárokovat na mrtvě narozené dítě vypravitel jeho pohřbu
(podle zákona o pohřebnictví sjednavatel pohřbení), pokud jím je fyzická osoba. Dosavadní
praxe, kdy fyzická osoba (nejčastěji některý z rodičů), která vypraví pohřeb mrvě narozenému
dítěti, může ve lhůtě 1 roku od pohřbení požádat o sociální dávku pohřebného taxativně
stanovenou ve výši 5000,- Kč, zůstane zachována. Tato netestovaná sociální dávka je
mandatorním výdajem ze státního rozpočtu již po dobu více než tří let.
Souhrnná hodnota ročních nákladů na pohřbení mrtvě narozených dětí ve výši 1 741 466 Kč
je vypočtena na základě předpokládaného počtu 350 mrtvě narozených dětí (odvozeno
z průměrovaných dat Českého statistického úřadu v období 2009 – 2013). Výsledný propočet
[5 000 × 350]/[1 + 0.0049] je diskontován sazbou 0,49 % podle úrokové míry 10letých
státních dluhopisů ČR k 30. 11. 2015.
Uvedenou částku 1 741 466 Kč nelze považovat za absolutní rozpočtové zatížení.
Kvalifikovaný odhad roční výše sociálních dávek pohřebného určených pro úhradu nákladů
za pohřbení mrtvě narozených dětí činí od roku 2012 v průměru cca 2 mil. Kč. Sociální dávka
pohřebného ve výši 5000 Kč zatíží v případě uplatnění žádosti vypravitele pohřbu mrtvě
narozeného dítěte o pohřebné státní rozpočet ve shodné výši jako náklad na jeho sociální
pohřbení. Dochází tedy pouze k změně možného zdroje financování: buď bude částka 5000
Kč hrazena z rozpočtové kapitoly MPSV (v případě uplatnění žádosti vypravitele o pohřebné)
nebo z rozpočtové kapitoly MMR (v případě žádosti obcí o refundaci sociálního pohřbu).
Pohřbení plodů po potratu veřejné rozpočty nezatíží. Zajištění pohřbení v působnosti obce,
pokud ho nesjedná nikdo jiný, není navrhováno pro plody po potratu vymezené v zákoně
o zdravotních službách. Jakmile v zákonné lhůtě 96 hodin od potratu neprojeví nikdo zájem
o vydání plodu k pohřbení, bude s ním jako doposud nakládáno v režimu anatomickopatologického odpadu pouze s tím rozdílem, že budou v hromadně (v krematoriu a v jedné
rakvi) spalovány pouze plody po potratech, tedy bez přítomnosti jiného odpadu ze
zdravotnictví.
Uchovávání plodů po potratu po dobu 96 hodin mimo zdravotnický odpad do doby
potenciálního sjednání jejich pohřbení může do určité míry zvýšit náklady zdravotnických
zařízení (v závislosti na konkrétním zavedeném způsobu nakládání se zdravotnickým
odpadem, frekvencí jeho likvidace apod.).
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Metodické doporučení MŽP 2007: kapitola 10.3 Patologicko-anatomické odpady již
v současnosti stanoví, že s plody po potratu, o které nikdo nejeví zájem, by mělo být ve
zdravotnickém zařízení zacházeno následovně: umístit je odděleně od pece, nemísit s jinými
kategoriemi odpadu, přímo s nimi nemanipulovat, shromažďovat je ve vhodných obalech
(neprůhledné, nejlépe pevné) v místě, kde vznikají, a uchovávat v pevně uzavřených obalech
(např. v dřevěných rakvích, jak se jich obecně používá v patologii) a chlazených prostorách.

3.2.2 Státní dozor v pohřebnictví
Varianta 0
Nulová varianta znamená ponechání současného stavu beze změn nákladů a přínosů s účinky
uvedenými v části 1.2.
Varianta 1
Uvažované souvislosti
 znovuobnovení pravomoci živnostenských úřadů postihovat porušování
povinností stanovených pro provozování živnosti zákonem o pohřebnictví
společně s krajskými hygienickými stanicemi,
 vytvoření specializovaného orgánu státního dozoru na úrovni Ministerstva pro
místní rozvoj,
 rozšíření výkonu přenesené působnosti krajů o dozorování obcí při zajišťování
jejich zákonné pohřbívací povinnosti v přenesené působnosti a při provozování
veřejných pohřebišť.
Pravomoc obecních živnostenských úřadů a krajských hygienických stanic k faktickému
výkonu kontroly v pohřebnictví bude stanovena v zákoně o pohřebnictví.

Výpočet nároků na výdajovou stránku státního rozpočtu pro zavedení komplexního státního
dozoru v pohřebnictví vychází z Metodiky stanovení plánovaných nákladů na výkon státní
správy. Jako benchmarková hodnota byla zvolena úroková míra 10letých státních fondů ČR,
která k 30. 11. 2015 činila 0,49 %.

Navýšení systemizovaných pracovních míst pro výkon dozorové a kontrolní činnosti
respektuje požadavky gestora zákona o pohřebnictví a Ministerstva zdravotnictví, kterými
toto připomínkové místo, obdobně jako každý z krajů, podmiňovalo realizaci dozorové
činnosti vyplývající z návrhu novely zákona o pohřebnictví. Doplněna byla kalkulace
předpokládaných režijních nákladů souvisejících se vznikem nové agendy.
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Přehled nových pracovních míst pro zajištění výkonu státního dozoru v pohřebnictví
Nová
pracovní
místa

Mzdové
náklady

Režijní
náklady

Celkové náklady
na výkon nové
agendy

(počet)

(v mil. Kč)

(v mil. Kč)

(v mil. Kč)

Ministerstvo pro místní rozvoj
krajské úřady
Ministerstvo zdravotnictví
krajské hygienické stanice
Ministerstvo průmyslu a obchodu
živnostenské úřady
CELKEM

5
14
2
19
0
0
40

2,16
4,34
1
9,5
0
0
17

0,87
1,86
0,4
3,8
0
0
6,93

3,03
6,2
1,4
13,3
0
0
23,93

V následujícím tabulkovém přehledu jsou uvedeny výdaje na komplexní zajištění všech
agend v oblasti pohřebnictví v členění dle jednotlivých orgánů státní správy, a to včetně
podílu na celkových výdajích navrhovaného řešení.
Ministerstvo pro místní rozvoj *
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo průmyslu a obchodu
krajské úřady
obce

Kč
14 027 513
14 700 000
0
6 201 916
26 252 310

* včetně mandatorních výdajů 10 mil. Kč na refundaci tzv. sociálních pohřbů

%
23
24
0
10
43

3.2.2.1 Dozorový orgán na úrovni Ministerstva průmyslu
Novela nepředpokládá finanční dopady do rozpočtu v kapitole Ministerstva průmyslu a
obchodu pro zajištění dozorové činnosti podnikatelů, neboť její rozsah je realizovatelný bez
navýšení personálních kapacit živnostenských úřadů.
3.2.2.2. Dozorový orgán na úrovni Ministerstva zdravotnictví
 a) Ministerstvo zdravotnictví
N1rok = roční celkové náklady na výkon agendy (roční mzdové + režijní náklady)
N1rok = 1 000 000 + 400 000
N1rok = 1 400 000 Kč
Navýšení personálních kapacit ministerstva o 2 služební místa představuje při 500 000 Kč/1
zaměstnance celkový roční objem mzdových nákladů 1 000 000 Kč.
R1rok = režijní náklady
R1rok = 40 % mzdových nákladů
R1rok = 400 000 Kč
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 b) krajské hygienické stanice
N1rok = roční celkové náklady na výkon agendy (roční mzdové + režijní náklady)
N1rok = 9 500 000 + 3 800 000
N1rok = 13 200 000 Kč
Požadované navýšení systemizovaných míst o 19 zaměstnanců na 14 KHS představuje
při 500 000 Kč/1 zaměstnance celkový roční objem mzdových nákladů 9 500 000 Kč.
R1rok = režijní náklady
R1rok = 40 % mzdových nákladů
R1rok = 3 800 000 Kč
3.2.2.3 Dozorový orgán na úrovni Ministerstva pro místní rozvoj
N1rok = roční celkové náklady na výkon agendy (roční mzdové + režijní náklady)
N1rok = 2 162 509 + 865 004
N1rok = 3 027 513
SH1rok = roční mzdové náklady
SH1rok = 2 162 509 Kč
Diskontované roční mzdové náklady jsou vypočteny na základě předpokladu přijetí čtyř
zaměstnanců ve 13. platové třídě a jednoho zaměstnance ve 14. platové třídě
do centralizovaného dozorového orgánu na úrovni Ministerstva pro místní rozvoj. Uvedená
čísla platí pro zaměstnance ve 13. platové třídě s alespoň jedním rokem praxe ve státní správě,
u zaměstnance ve 14. platové třídě je uvažováno minimálně s 5 lety praxe ve státní správě.
Alternativní výpočty ročních nákladů pro vyšší délku praxe se liší v řádu desítek tisíc Kč
ročně. Výpočet je proveden na základě stupnice platových tarifů podle nařízení vlády
304/2014 Sb. (Příloha č. 1) pro rok 2016. Měsíční plat 13. platové třídy pro zaměstnance
s alespoň jedním rokem praxe je pro rok 2016 21 790 Kč a po uvažovaném navýšení o 20 %
vyjadřujícím netarifní složky platu ve výši 4 358 Kč dosahuje 26 148 Kč. Odvod
zaměstnavatele na sociálním a zdravotním pojištění je 8 890 Kč (25 % z platu na sociální
pojištění a 9 % na zdravotní pojištění). Pro 14. platovou třídu s alespoň 5 lety praxe je plat
25 460 Kč a po uvažovaném navýšení o 20 % vyjadřujícím netarifní složky platu ve výši 5092
Kč činí 30 552 Kč. Odvod zaměstnavatele na sociálním a zdravotním pojištění je 10 388 Kč.
Roční nediskontovaný náklad na jednoho zaměstnance je ve 13. platové třídě 420 456 Kč
(12 × [26 148 + 8 890]) a ve 14. platové třídě 491 280 Kč (12 × [30 552 + 10 388]). Současná
hodnota ročních nákladů diskontovaná sazbou 0,49 % je na jednoho zaměstnance
ve 13. platové třídě 418 406 Kč (420 456 / [1 + 0.0049]) a ve 14. platové třídě činí 488 885
Kč (491 280 / [1 + 0.0049]). Současná hodnota nákladů uvedených zaměstnanců
činí 2 162 509 Kč, z toho platy 1613 821 Kč a odvody na sociální pojištění (25 %) a zdravotní
pojištění (9 %) 548 688 Kč.
R1rok = režijní náklady
R1rok = 40 % mzdových nákladů
R1rok = 865 004 Kč
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Uvedené náklady nezatíží státní rozpočet novými nároky, vše bude hrazeno v rámci již
schválené kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj.
3.2.2.4 Dozorový orgán na úrovni krajů
N1rok = roční celkové náklady na výkon agendy (roční mzdové + režijní náklady)
N1rok = 4 337 004 + 1 864 912
N1rok = 6 201 916 Kč
SH1rok = roční mzdové náklady
SH1rok = 4 337 004 Kč
Dle stávající platné právní úpravy zajišťují kraje výkon přenesené působnosti v oblasti
pohřebnictví již od roku 2002. Dozor nad 300 neveřejnými pohřebišti a několika desítkami
pohřebišti veřejnými ve vlastnictví církví a schvalování provozních řádů pro 5 500 veřejných
pohřebišť vykonává v současnosti celkem 14 zaměstnanců výlučně dle nápadu v rámci
pracovního zařazení do jiných agend. Jejich jmenný seznam s uvedením kontaktů (viz str. 27)
je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj v sekci Pohřebnictví/
Kontakty a odkazy.
Jeden zaměstnanec každého z krajů dozoruje v rámci agendy pohřebnictví v přenesené
působnosti již 14 let (před rokem 2004 okresní úřady) v průměru 21 neveřejných pohřebišť
a schvaluje průměrně 393 řádů veřejných pohřebišť a jejich změn. Odborný odhad
současného využívání fondu pracovní doby 1 zaměstnance pro agendu pohřebnictví:
dozorování 21 neveřejných pohřebišť 4 hodiny/měsíc, schvalování řádů 393 pohřebišť a jejich
změn 30 hodin/měsíc, metodická činnost 6 hodin/měsíc (není fakticky naplňováno). Z
celkového ročního fondu pracovní doby zaměstnance 1920 hodin představuje současný výkon
přenesené působnosti v uvedené správní činnosti cca 480 hodin, tj. 25 %. Současná hodnota
stávajících mzdových nákladů na 14 zaměstnanců činí celkem 1 084 251 Kč, z toho platy 809
155 Kč a odvody na sociální pojištění (25 %) a zdravotní pojištění (9 %) 275 096 Kč.
Rozsah činnosti krajů v rámci výkonů přenesené působnosti v souvislosti s návrhem změny
zákona o pohřebnictví vyvolal nutnost vytvoření nového systemizovaného pracovního místa
v každém z nich pro komplexní zajištění agendy pohřebnictví. Navrhovaná právní úprava
rozšiřuje výkon přenesené působnosti krajů v oblasti pohřebnictví o dozorování obcí při
zajišťování jejich pohřbívací povinnosti v přenesené působnosti a provozu veřejných
pohřebišť. Každý ze 14 zaměstnanců tak bude nově dozorovat v průměru 447 obcí.
Zvýšené nároky na státní rozpočet budou představovat výdaje na úhradu mezd 14
zaměstnanců, včetně nezbytných režijních nákladů.
Diskontované roční mzdové náklady jsou vypočteny na základě předpokladu, že uvedenou
správní činnost bude v každém kraji vykonávat jeden zaměstnanec s méně jak jedním rokem
praxe ve státní správě v 12. platové třídě, alternativní výpočty ročních nákladů pro vyšší délku
praxe se liší v řádu desítek tisíc Kč ročně. Výpočet je proveden na základě platových tříd
zaměstnanců ve veřejných službách a správě pro rok 2016 (bez příplatků). Měsíční plat
zaměstnance ve 12. platové třídě s 1 rokem praxe je pro rok 2016 19 360 Kč, odvod
zaměstnavatele na sociálním a zdravotním pojištění je 6 582 Kč (25 % z platu na sociální
pojištění a 9 % na zdravotní pojištění). Roční nediskontovaný náklad na jednoho zaměstnance
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činí 311 304 Kč (12 × [19 360 + 6 582]). Současná hodnota předpokládaných ročních
mzdových nákladů diskontovaná sazbou 0,49 % je na 1 zaměstnance ve 12. platové třídě 309
786 Kč (311 304/ [1 + 0.0049]), na 14 zaměstnanců pak 4 337 004 Kč (309 786 × 14), z toho
platy 3 236 618 Kč a odvody na sociální pojištění (25 %) a zdravotní pojištění (9 %): 1 100
386 Kč.
R1rok = režijní náklady
R1rok = 43 % mzdových nákladů
R1rok = 1 864 912 Kč

3.2.3 Působnost obcí a krajů ve vztahu k provozování veřejných pohřebišť
Varianta 0
Nulová varianta znamená ponechání současného stavu beze změn nákladů a přínosů s účinky
uvedenými v části 1.2.
Varianta 1
Uvažované souvislosti
 provozování veřejných pohřebišť obcemi v jejich přenesené působnosti
 dozor nad výkonem přenesené působnosti při provozování veřejných pohřebišť
v působnosti krajského úřadu
SH1rok = roční mzdové náklady pohřbení do země (hrobník + administrátor pohřebiště)
SH1rok = 968 555 500 Kč
V České republice spravují obce cca 5 500 veřejných pohřebišť. Na každém z nich je
v průměru 2 200 hrobových míst. Takovéto průměrné veřejné pohřebiště by mělo mít
hrobníka (4 hodiny denně) a administrátora pohřebiště (4 hodiny denně).
V katalogu prací dle nařízení vlády č. 220/2010 Sb. není uveden administrátor hřbitova,
nicméně se jedná o profesní kvalifikaci zařazenou do Národní soustavy kvalifikací a povolání.
Pro výpočet mzdových nákladů byla uvedená profese zařazena dle prací porovnatelných
z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do 8. platové třídy. Práce hrobníka je
zařazena do 5. platové třídy.
Roční mzdové náklady diskontované sazbou 0,49 % podle úrokové míry 10letých státních
dluhopisů ČR k 30. 11. 2015 jsou v následujícím textu uvažované pro obec spravující veřejné
pohřebiště, pokud předpokládáme, že přijme jednoho zaměstnance na poloviční pracovní
úvazek v 5. platové třídě a jednoho zaměstnance na poloviční pracovní úvazek v 8. platové
třídě. Uvedená čísla platí pro zaměstnance s méně jak jedním rokem praxe, alternativní
výpočty ročních nákladů pro vyšší délku praxe se liší v řádu desítek tisíc Kč ročně. Výpočet
je proveden na základě platových tříd ostatních zaměstnanců veřejného sektoru pro rok 2016
(bez příplatků). Měsíční plat 5. platové třídy s 1 rokem praxe činí pro rok 2016 při polovičním
pracovním úvazku 4 835 Kč a odvod zaměstnavatele na sociálním a zdravotním pojištění
dosahuje 1 644 Kč (25 % z platu na sociální pojištění a 9 % na zdravotní pojištění).
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Pro 8. platovou třídu je při polovičním pracovním úvazku stanoven plat 6 170 Kč a odvod
na sociálním a zdravotním pojištění 2 098 Kč. Roční nediskontovaný náklad na jednoho
zaměstnance je v 5. platové třídě 77 748 Kč (12 × [4 835 + 1 644]) a v 8. platové třídě 99 216
Kč (12 × [6 170 + 2 098]). Současná hodnota ročních nákladů, diskontovaná sazbou 0,49 %,
je pro zaměstnance v 5. platové třídě 77 369 Kč (77 748 / [1 + 0.0049]) a v 8. platové třídě 98
732 Kč (99 216 / [1 + 0.0049]). Současná hodnota předpokládaných ročních nákladů na
uvedené 2 zaměstnance na jedno veřejné pohřebiště činí 176 101 Kč. Celková současná
hodnota předpokládaných ročních nákladů na 11 000 uvedených zaměstnanců pečujících o
11 400 000 hrobových míst (cca 2 200 hrobových míst/1 veřejné pohřebiště) činí
968 555 500 Kč (176 101 × 5500), z toho platy722 788 000 Kč a odvody na sociální (25 %)
a zdravotní pojištění (9 %) 245 767 500 Kč.
Odhadovaný roční objem finančních prostředků státního rozpočtu souvisejících s dozorem
výkonu přenesené působnosti krajskými úřady při provozování veřejných pohřebišť je
specifikován v kapitole 3.2.2.4.
Varianta 2
Uvažované souvislosti
 zajišťování pohřbívání do země při provozování veřejných pohřebišť obcemi v
jejich přenesené působnosti, přičemž dozor nad výkonem přenesené
působnosti při provozování veřejných pohřebišť bude v působnosti krajského
úřadu.
Tato varianta vychází z předpokladu hrazení mzdových prostředků pouze za bezprostřední
úkony související s pohřbením, tj. práci hrobníka, nikoli za celý provoz pohřebiště
(administraci, údržbu apod.). Nejnáročnější práce hrobníka je v katalogu prací dle nařízení
vlády č. 220/2010 Sb., zařazena do 5. platové třídy.
SH1rok = roční mzdové náklady (pohřbení do země – pouze hrobník)
SH1rok = 425 529 500
Diskontované roční mzdové náklady jsou vypočteny pro obec spravující veřejné pohřebiště
na základě předpokladu přijetí jednoho zaměstnance na poloviční pracovní úvazek
v 5. platové třídě. Uvedená čísla platí pro zaměstnance s méně jak jedním rokem praxe,
alternativní výpočty ročních nákladů pro vyšší délku praxe se liší v řádu desítek tisíc Kč
ročně. Výpočet je proveden na základě platových tříd ostatních zaměstnanců veřejného
sektoru pro rok 2016 (bez příplatků). Měsíční plat 5. platové třídy s 1 rokem praxe je pro rok
2016 při polovičním pracovním úvazku 4 835 Kč a odvod zaměstnavatele na sociálním
a zdravotním pojištění je 1 644 Kč (25 % z platu na sociální pojištění a 9 % na zdravotní
pojištění). Roční nediskontovaný náklad na jednoho zaměstnance je v 5. platové třídě 77 748
Kč (12 × [4 835 + 1 644]). Současná hodnota ročních nákladů diskontovaná sazbou 0,49 %2 je
na zaměstnance v 5. platové třídě 77 369 Kč (77 748 / [1 + 0.0049]). Celková současná
2

Jako benchmarková hodnota byla zvolena úroková míra 10letých státních bondů ČR, která k 30. 11. 2015 činila
0,49 %.
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hodnota předpokládaných ročních nákladů na 5 500 zaměstnanců pečujících o 12 100 00
hrobových míst (cca 2 200 hrobových míst /1 veřejné pohřebiště) činí 425 529 500 Kč
(77 369 × 5 500), z toho platy 317 553 985 Kč a odvody na sociální pojištění (25 %)
a zdravotní pojištění (9 %) 107 970 000 Kč.
Varianta 3
Uvažované souvislosti
 zavedení dozoru nad výkonem samostatné působnosti obcí při provozování
pohřebišť, který bude vykonáván v plném rozsahu Ministerstvem vnitra.
Zachování provozování veřejných pohřebišť dle současného stavu, tj. v samostatné
působnosti obcí, nebude mít finanční dopad na státní rozpočet. Ten budou pouze představovat
roční mzdové náklady pěti zaměstnanců Ministerstva vnitra dozorujících výkon samostatné
působnosti obcí.
Dozorový orgán na úrovni Ministerstva vnitra
SH1rok = roční mzdové náklady
SH1rok = 1 708 026 Kč
Diskontované roční mzdové náklady jsou vypočteny na základě předpokladu přijetí čtyř
zaměstnanců ve 13. platové třídě a jednoho zaměstnance ve 14. platové třídě
do centralizovaného dozorového orgánu na úrovni Ministerstva vnitra. Uvedená čísla platí pro
zaměstnance s méně jak jedním rokem praxe ve státní správě, alternativní výpočty ročních
nákladů pro vyšší délku praxe se liší v řádu desítek tisíc Kč ročně. Výpočet je proveden
na základě stupnice platových tarifů podle nařízení vlády 304/2014 Sb. (Příloha č. 1) pro rok
2016 (bez příplatků). Měsíční plat 13. platové třídy s 1 rokem praxe je pro rok 2016 20 990
Kč a odvod zaměstnavatele na sociálním a zdravotním pojištění je 7 137 Kč (25 % z platu
na sociální pojištění a 9 % na zdravotní pojištění). Pro 14. platovou třídu je plat 22 780 Kč
a odvod na sociálním a zdravotním pojištění 7 745 Kč. Roční nediskontovaný náklad
na jednoho zaměstnance je ve 13. platové třídě 337 524 Kč (12 × [20 990 + 7 137])
a ve 14. platové třídě 366 300 Kč (12 × [22 780 + 7 745]). Současná hodnota ročních nákladů
diskontovaná sazbou 0,49 %3 je na jednoho zaměstnance ve 13. platové třídě 335 878 Kč
(337 524 / [1 + 0.0049]) a ve 14. platové třídě 364 514 Kč (366 300 / [1 + 0.0049]). Současná
hodnota nákladů uvedených zaměstnanců činí 1 708 026 Kč, z toho platy 1 274 635 Kč
a odvody na sociální pojištění (25 %) a zdravotní pojištění (9 %) 433 391 Kč.
Varianta 4
Uvažované souvislosti


provozování veřejných pohřebišť obcemi v samostatné působnosti, přičemž
dozor nad ním bude v působnosti krajského úřadu.

3

Jako benchmarková hodnota byla zvolena úroková míra 10letých státních bondů ČR, která k 30. 11. 2015 činila
0,49 %.
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Provozování veřejných pohřebišť v samostatné působnosti bude bez dalších dopadů na státní
rozpočet. Zvýšené nároky na státní rozpočet budou představovat výdaje na úhradu mezd 14
zaměstnanců krajských úřadů včetně nezbytných režijních nákladů v rámci nově vzniklé
agendy, jejíž součástí bude dozorování veřejných pohřebišť v přenesené působnosti. Blíže
vizte kapitola 3.2.2.4.
3.2.4 Působnost obcí při zajišťování pohřbení
Varianta 0
Nulová varianta znamená ponechání současného stavu beze změn nákladů a přínosů s účinky
uvedenými v části 1.2.
Varianta 1
Uvažované souvislosti
 úprava povinnosti obce zajistit pohřbení (pohřbívací povinnost) obce v její
v přenesené působnosti, nesjedná-li je ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí
žádná fyzická nebo právnické osoba.
Ačkoli se dle poznatků předkladatele v uplynulých letech týkalo zajišťování tzv. sociálních
pohřbů převážně větších obcí a měst, zatímco v menších obcích se díky sociální soudržnosti
obyvatel vyskytovalo okrajově, povinnost zajistit pohřbení zemřelé osobě, které nikdo pohřeb
nevypravil nebo bylo její tělo nalezeno na jejím území či vyloženo z dopravního prostředku,
ukládá zákon o pohřebnictví každé z 6 258 obcí. Výkon uvedené pohřbívací povinnosti
v nově navrhované přenesené působnosti se vztahuje na všechny obce I., II. i III. typu, které
budou mít z hlediska výkonu státní správy v uvedené oblasti shodné postavení. Pohřbívací
povinnost nemůže obec de lege lata postoupit jiné obci, protože podle zákonného zmocnění v
ustanovení § 63 zákona o obcích mohou obce uzavírat veřejnoprávní smlouvy jen k zajištění
výkonu přenesené působnosti.
Není uvažováno s navýšením počtu zaměstnanců úřadů těchto územních samosprávných
celků, neboť navrhovaná právní úprava neklade pro tuto správní činnost nové nároky, které
by vedly k vzrůstu agendy, nezbytného materiálně technického zabezpečení nebo
personálního obsazení. Od nabytí účinnosti zákona o pohřebnictví zajišťují tuto agendu na
jednotlivých obcích zaměstnanci, jejichž nosnou pracovní náplní je jiná činnost, ať již
v přenesené působnosti (matrika), tak působnosti samostatné (sociální pracovník),
v nejmenších obcích pak přímo neuvolněný starosta. Přínosem nové právní úpravy bude
snížení byrokracie a administrativní zátěže obcí, které již nebudou nuceny při žádostech
o refundaci nákladů na pohřbení osamělých nemajetných osob dokládat Ministerstvu pro
místní rozvoj ověřené kopie matričních listin díky navrhovanému přístupu tohoto ústředního
orgánu státní správy do registrů obyvatel.
Mandatorní výdaje státního rozpočtu ČR za úhrady nákladů za pohřbení 1 444 zemřelých bez
dědiců činily v roce 2015 celkem 9 605 000 Kč, za posledních 9 let celkem 52 489 796 Kč.
Odhadujeme, že tyto výdaje dále porostou, protože jsou přímo závislé na zrušení pohřebného,
které činilo ještě v roce 2006 celkem 512 900 000 Kč.
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Souhrnný přehled čerpání rozpočtu na úhrady účelně vynaložených nákladů za pohřbení
zemřelých ve smyslu ustanovení § 5 odst. 4 zákona o pohřebnictví v letech 2012-2015 je
uveden v části 1.2.4. V návaznosti na údaje z předchozích let potvrzují údaje roku 2015
závislost množství úhrad za pohřbení zemřelých na ochotě obcí žádat MMR o refundaci. Přes
mírný pokles počtu pohřbených osob v roce 2014 se tato hodnota v posledním sledovaném
období vrátila na úroveň roku 2013, k nepatrnému navýšení došlo i u množství vyřízených
žádostí o tuto úhradu (o 16 žádostí).
Průměrná výše úhrady na jednu pohřbenou osobu poklesla v roce 2015 ve srovnání s rokem
2014 o 19 Kč a činila 6 651 Kč. Nelze současně opomenou dlouhodobou existenci disparity
mezi nejnižší a nejvyšší částkou účelně vynaložených nákladů na zajištění pohřbení (např.
v roce 2015 se vyskytovalo rozpětí od 3 514 Kč do 19 808 Kč). Pro komplexní analýzu
vycházející z údajů o všech sociálních pohřbech v jednotlivých letech nejsou k dispozici
adekvátní podklady. Gestorem zákona o pohřebnictví jsou evidovány pouze sociální pohřby,
u nichž obce využívají zákonné možnosti žádat Ministerstvo pro místní rozvoj o úhradu
nákladů. Dle odborného kvalifikovaného odhadu zajistí obce ročně rámci obou typů tzv.
sociálních pohřbů (s dědici i bez dědiců) pohřbení cca 2 200 zemřelých, z toho 1 400 bez
dědiců.
Zvýšené nároky na státní rozpočet budou představovat transfery 6 258 obcím na částečnou
úhradu výdajů spojených s výkonem přenesené působnosti. Financování přenesené působnosti
prostřednictvím příspěvku je zavedeným systémem, který zaručuje stabilitu výkonu státní
správy v přenesené působnosti.
Zaměstnanec obce, která má schválený vnitřní pracovní postup, jak rozhodovat o sociálním
pohřbu a o nepatrném majetku zemřelé osoby, vynaloží na vypravení 1 sociálního pohřbu
cca10 pracovních hodin, tj. celkem 30 hodin ročně. Vymáhání nákladů na zajištění pohřbu po
dědicích představuje při pracovním výkonu 6 hodin/ 1 pohřeb ročně přibližně celkem 6 hodin.
Z celkového ročního fondu pracovní doby zaměstnance 1 920 hodin představuje výkon
přenesené působnosti v uvedené správní činnosti v průměru cca 36 hodin.
SH1rok = roční mzdové náklady
SH1rok = 26 252 310 Kč
Diskontované roční mzdové náklady jsou vypočteny na základě předpokladu, že uvedenou
správní činnost bude v každé obci i nadále vykonávat jeden zaměstnanec s méně jak jedním
rokem praxe ve státní správě v 8. platové třídě, alternativní výpočty ročních nákladů pro vyšší
délku praxe se liší v řádu desítek tisíc Kč ročně. Výpočet je proveden na základě platových
tříd zaměstnanců ve veřejných službách a správě pro rok 2016 (bez příplatků). Měsíční plat
zaměstnance v 8. platové třídě s 1 rokem praxe je pro rok 2016 13 980 Kč, odvod
zaměstnavatele na sociálním a zdravotním pojištění je 4 754 Kč (25 % z platu na sociální
pojištění a 9 % na zdravotní pojištění). Roční nediskontovaný náklad na jednoho zaměstnance
činí 224 808 Kč (12 × [13 980 + 4 754]). Současná hodnota ročních mzdových nákladů
diskontovaná sazbou 0,49 %4 je na zaměstnance v 8. platové třídě 223 712 Kč (224 808 / [1 +
0.0049]), z toho platy 166 942 Kč a odvody na sociální pojištění (25 %) a zdravotní pojištění
(9 %) 56 770 Kč.
4

Jako benchmarková hodnota byla zvolena úroková míra 10letých státních bondů ČR, která k 30. 11. 2015 činila
0,49 %.
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Poměrná výše ročních mzdových nákladů na zajištění agendy sociálních pohřbů dosahuje
na jedné obci výše 4 195 Kč [(223 712/1920) × 36]. Příspěvek státního rozpočtu obcím
v souhrnné výši 26 252 310 Kč (4 195 × 6 258) zajistí úhradu výdajů souvisejících
se zajištěním jejich pohřbívací povinnosti cca 2 200 zemřelých v přenesené působnosti.
Varianta 2
Uvažované souvislosti
 potvrzení výkonu pohřbívací povinnosti obce v její samostatné působnosti,
 posílení kapacit Ministerstva vnitra na kontrolu výkonu pohřbívací povinnosti
obce.
Náklady na tuto variantu budou shodné s variantou 3 v kapitole 3.2.3 Působnost obcí a krajů
ve vztahu k provozování veřejných pohřebišť, tj. budou činit
SH1rok = roční mzdové náklady
SH1rok = 1 708 026 Kč
3.2.5 Změny kvalifikačních požadavků pro výkon podnikatelských činností
v pohřebnictví
Varianta 0
Nulová varianta znamená ponechání současného stavu beze změn nákladů a přínosů s účinky
uvedenými v části 1.2.
Varianta 1
Uvažované souvislosti
 zrušení rekvalifikačních kurzů v pohřebnictví,
 autorizace osob v oblasti pohřebnictví ze strany MMR.
Podle údajů, které poskytla Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná
škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, kde tyto kurzy probíhají od roku 2012,
absolvuje ročně rekvalifikační kurzy pro provozovatele pohřebních služeb a krematorií
průměrně 30 frekventantů. Každý z nich musí vynaložit pro absolvování kurzu úhrnem 30 tis.
Kč. Náklady na výuku (kurzovné) činí 16 tis. Kč (za 120 hodin prezenční výuky
o 6 víkendech), zbytek činí výdaje za stravné, nocležné (12 nocí) a jízdné.
Je navrhováno rekvalifikační kurzy nahradit systémem Národní soustavy kvalifikací, v němž
je důraz kladen pouze na ověřování teoretických a zejména praktických dovedností a znalostí.
Přitom je na uchazeči, jak tyto dovednosti a znalosti získá (zpravidla informálním způsobem,
tj. buď samostudiem, nebo např. v rámci rodinného podnikání). Shodně pro provozovatele
pohřebních služeb i pro provozovatele krematorií se zavádějí dvě povinné zkoušky (v případě
provozování pohřební služby i krematoria jde tedy o čtyři zkoušky). Za jednu zkoušku, která
trvá zpravidla 8 hodin, je účtováno okolo 5000 Kč. Kalkulace této přiměřené odměny, kterou
mohou autorizované osoby požadovat od uchazečů o ověření odborných znalostí
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a dovedností, je metodicky řízena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a a
Ministerstvem financí.
Uchazeč o koncesi v oboru provozování pohřební služby (což je v současné době 92% všech
vydaných koncesí), bude muset strávit na zkouškách celkem 16 hodin a zaplatit 10 tis. Kč.
Ušetří však náklady za nocležné, stravné a jízdné, na zkoušky pojede celkem 2x, nikoli 6x
(6 víkendů potřebných pro frekventanty kurzů ve Světlé nad Sázavou, kteří jsou nuceni
dojíždět z celé ČR). Pokud má uchazeč zájem o podnikání nejen v oboru provozování
pohřební služby, ale i provozování krematoria, bude muset na výkon zkoušek vynaložit 32
hodin, a uhradí za zkoušky 20 tis Kč, bez nutnosti přespání. Neúspěšný kandidát na profesní
kvalifikace může zkoušku opakovat, dokonce může opakovat jen tu část zkoušky, ve které
neuspěl.
V letech 2008 až 2015 autorizovalo Ministerstvo pro místní rozvoj celkem 16 právnických
a fyzických osob k ověřování odborných znalostí a dovedností uchazečů ve 12 profesních
kvalifikacích v pohřebnictví. Příjem státního rozpočtu z každé žádosti o udělení autorizace
činí 1 500 Kč (hrazeno kolkem), celkem tedy 24 000,- Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj
provádí kontrolu autorizovaných osob již po dobu 8 let, z tohoto pohledu proto
nepředpokládáme další nároky ve vztahu ke státnímu rozpočtu.
Mezi nepřímé ekonomické dopady (výnosy) zvyšování kvalifikací v pohřebnictví je možné
zařadit pozitivní vliv na vývoj do této doby nedostatečně regulovaného a sledovaného
odvětví, kdy nastolení explicitních podmínek v hodnoticím standardu profesních kvalifikací,
zavedením povinných praktických zkoušek a využitím renomovaných zkoušejících pro
odbornou přípravu koncesovaných živností v pohřebnictví může vést ke zvýšení efektivity při
řešení kvality pohřebních služeb, tedy k úspoře administrativních, reklamačních a soudních
nákladů. Přesná kalkulace těchto nepřímých výnosů, které se navíc multiplikují s dalšími
faktory (zejména větší spokojenost klientů s profesionální úpravou těla zemřelého
a bezchybným průběhem celého pohřbu), není možná v důsledku nedostatečné datové
základny.
3.3 Přínosy
3.3.1 Zacházení s mrtvě narozenými dětmi a plody po potratu
Varianta 0
Nulová varianta znamená ponechání současného stavu beze změn nákladů a přínosů s účinky
uvedenými v části 1.2.
Varianta 1
Bude zajištěno důstojné zacházení s mrtvě narozenými dětmi a za určitých podmínek i s plody
po potratu shodně jako s živě narozenými a zemřelými novorozenci. K tomu budou vytvořeny
potřebné podmínky v oblasti zdravotnických evidencí, schránky těl těchto dětí budou
označeny a před pohřbením i po pohřbení evidovány na veřejných pohřebištích a
krematoriích. Evropský standard zpopelňování plodů po potratu v krematoriu bude beze
zbytku naplněn, pokud je nikdo dobrovolně do 96 hodin od potratu nepohřbí. Jejich těla už
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nebudou končit v režimu anatomicko-patologického odpadu společně s amputáty a jiným
odpadem.
3.3.2 Státní dozor v pohřebnictví
Varianta 0
Nulová varianta znamená ponechání současného stavu beze změn nákladů a přínosů s účinky
uvedenými v části 1.2.
Varianta 1
Varianta spočívající především ve znovuobnovení pravomoci živnostenských úřadů
postihovat porušování povinností stanovených pro provozování živnosti zákonem
o pohřebnictví a vytvoření specializovaného orgánu státního dozoru na úrovni Ministerstva
pro místní rozvoj, Ministerstva zdravotnictví a krajských úřadů nejlépe vyhovuje cíli
navrhované regulace, jímž je zavedení koordinovaného systému státního dozoru činností
upravených zákonem o pohřebnictví, který současně umožní hlubší oborovou specializaci.
Ze systémového hlediska zákonná úprava pravomoci obecních živnostenských úřadů
k postihům porušování povinností stanovených pro provozování živnosti zákonem
o pohřebnictví umožní získat kontrolní kapacity v potřebném územním rozložení
a specializovaný orgán vytvořený na úrovni Ministerstva pro místní rozvoj k tomu poskytne
odborné zázemí potřebné pro posuzování odborné náročnějších případů porušení zákona.
Rozšíření kontrolní působnosti MMR může být pojímáno v širším pojetí tak, aby umožňovalo
vedle výkonu funkce státního dozoru nad povinnostmi stanovenými pro provozování živnosti
zabývat se v případě potřeby i odborným posuzováním případů porušování povinností
stanovených zákonem o pohřebnictví provozovatelům veřejných pohřebišť. Rozsah a způsob
provádění této činnosti by však závisel na budoucí právní úpravě způsobu provozování
veřejných pohřebišť – vizte téma Působnost obcí a krajů ve vztahu k provozování veřejných
pohřebišť.
Při uplatnění této varianty bude MMR zejména:
 připravovat roční plán kontrol činností podnikatelů v pohřebnictví a
provozovatelů pohřebišť,
 kontrolovat a dozorovat činnosti podnikatelů v pohřebnictví zejména
v občanskoprávní rovině podle kontrolního řádu,
 projednávat a ukládat pokuty za přestupky právnických nebo podnikajících
fyzických osob,
 odborně připravovat k dozoru kontrolory na krajských úřadech, krajských
hygienických stanicích a živnostenských úřadech,
 v souladu s § 86 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích kontrolovat výkon
přenesené působnosti krajů v oblasti dozoru nad provozovateli pohřebišť,
 rozhodovat ve sporech mezi krajským úřadem a obcí,
 zajišťovat řízení o rozkladu podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, při
sporu o přestupek v prvním stupni.
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3.3.3 Působnost obcí a krajů ve vztahu k provozování veřejných pohřebišť
Varianta 0
Nulová varianta znamená ponechání současného stavu beze změn nákladů a přínosů s účinky
uvedenými v části 1.2.
Varianta 1Provozování veřejných pohřebišť obcemi v jejich přenesené působnosti především
vytvoří podmínky pro koordinaci a jednotné usměrňování nejasných, odborně náročných nebo
eticky citlivých souvislostí při provozování veřejných pohřebišť v obcích (včetně např.
přístupu k žadatelům o poskytnutí hrobových míst neadekvátně preferujícím občany obce
provozující pohřebiště nebo zamezení případům rušení veřejných pohřebišť způsobem, který
odporuje zákonné úpravě). Současně budou vytvořeny podmínky ke sjednocení právních
forem vydávání řádů veřejných pohřebišť a pro systematičtější kontrolu vykonávanou v této
oblasti krajskými úřady.
Varianta 2
Na rozdíl od varianty 1 bude výkon přenesení působnosti obcí spočívat pouze v pohřbívání do
země, tedy bez zapojení činností administrátora pohřebiště. Budou vytvořeny pro
systematičtější kontrolu vykonávanou v této oblasti krajskými úřady.
Varianta 3
Tato varianta zachovávající provozování veřejných pohřebišť v samostatné působnosti obcí
předpokládá zavedení dozoru nad touto činností obcí vykonávaným zcela Ministerstvem
vnitra. Lze předpokládat, že dozor nad výkonem samostatné působnosti z úrovně Ministerstva
vnitra by v odborně náročnějších případech vyžadoval intenzivnější spolupráci
s Ministerstvem pro místní rozvoj.
Varianta vytvoří podmínky pro sjednocení formy vydávání řádů veřejných pohřebišť obcemi
v jejich samostatné působnosti
Varianta 4
Uvedená varianta vychází z předpokladu provozování veřejných pohřebišť v samostatné
působnosti obcí při dozorování této činnosti krajskými úřady. Zákon o obcích upravuje
obecně v ustanoveních § 123 a následujících výkon dozoru nad samostatnou působností obcí.
Obecně je výkon dozoru nad samostatnou působností obcí sice svěřen ministerstvu vnitra,
nicméně v § 124 odst. 6 je stanoveno, že obecná ustanovení týkající se dozoru nad
usneseními, rozhodnutími a jinými opatřeními v samostatné působnosti obce se nepoužijí v
případě porušení právních předpisů občanského, obchodního nebo pracovního práva a v
případě, kdy jsou dozor nebo kontrola výkonu samostatné působnosti obcí upraveny
zvláštním právním předpisem.
V oblasti plnění povinností a výkonu oprávnění provozovatele veřejného pohřebiště je
nezbytné při stanovení dozorového orgánu přihlížet ke skutečnosti, že obce nejsou dle zákona
o pohřebnictví jedinými možnými provozovateli veřejného pohřebiště a proto nelze výkon
dozoru nad činností provozovatele (byť může být vykonávána obcí v samostatné působnosti)
svěřit obecně Ministerstvu vnitra. Model, kdy je výkon dozoru či kontroly samostatné
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působnosti obcí na určitém úseku svěřen krajskému úřadu v přenesené působnosti je v našem
právním řádu poměrně běžný. Jako příklad lze uvést kompetence krajského úřadu dle
školského zákona či zákona o odpadech.
Krajské úřady se v této variantě určí orgánem nadaným rozhodovací pravomocí ve vztahu
k provozovatelům pohřebišť, pokud jde o ukládání nápravných opatření a sankcí za správní
delikty a v souladu s § 129 odst. 1 zákona o obcích budou v přenesené působnosti kontrolovat
výkon přenesené působnosti svěřené orgánům obcí v oblasti pohřbívací povinnosti.

3.3.4 Působnost obcí při zajišťování pohřbení
Varianta 0
Nulová varianta znamená ponechání současného stavu beze změn nákladů a přínosů s účinky
uvedenými v části 1.2.
Zajišťování pohřbení v působnosti obce, pokud je nesjedná nikdo jiný, navazuje na dosavadní
právní úpravy, v nichž byla obec pojímána jako subjekt plnící předmětnou funkci, potřebnou
z hygienického i eticko-společenského zájmu. Přitom zejména v období před nabytím
účinnosti zákona o pohřebnictví nehrálo roli, zda má obec (dříve reprezentovaná místním
nebo městským národním výborem) se zajištěním pohřbení spojovat pouze nespecifikovaný
výše uvedený celospolečenský zájem, nebo i obecní (místní) zájem, spojený např. s místními
zvyklostmi nebo specifickým vztahem k zemřelému nebo ke skupině občanů obce, do které
zemřelý náležel.
Nulová varianta představující dosavadní konstrukci, podle níž pohřbení zajistí obec a má
přitom právo na úhradu účelně vynaložených nákladů vůči dědicům a není-li jich, vůči státu,
není nadále potřebná, protože v daném případě je v souladu s ustanovením § 114 občanského
zákoníku třeba respektovat obecní zájem, který se od obecného zájmu státního neodlišuje.
Pohřbít je potřeba podle citovaného ustanovení vždy slušně a podle místních zvyklostí.
Varianta 1
Aplikace přenesené působnosti obcí při zajišťování pohřbení, nesjedná-li je ve lhůtě 96 hodin
od oznámení úmrtí žádná fyzická nebo právnické osoba, umožní účinnější koordinaci
a jednotné usměrňování postupů a tím i efektivnější vynakládání finančních prostředků
a účelnější využívání vyčleněných administrativních kapacit.
Spolupráci obcí při zajišťování povinnosti zajistit pohřbení bude možné v přenesené
působnosti zajistit na základě institutu veřejnoprávních smluv dozorovaných z úrovně krajů.
Varianta, podle níž by obec zajišťovala pohřbení v její přenesené působnosti, v zastoupení
státu, je využitelná, zejména pokud se ve vztahu ke konkrétnímu pohřbení obecní zájem
shoduje se zájmem státním. I při takovém nastavení může obec v jednotlivých případech svůj
případný odlišný zájem o způsob pohřbení prosadit (pokud ve své samostatné působnosti
sjedná pohřbení dříve, než tak bude muset učinit v přenesené působnosti). Obec bude moci i
po přijetí varianty 1 pohřbít v samostatné působnosti ve lhůtě 96 hodin od oznámení pohřbení.
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Varianta 2
Přínos této varianty oproti variantě nulové spočívá v precizaci věcné a procesní úpravy
uvolňování státem poskytnuté náhrady účelně vynaložených nákladů na úrovni zákonné
úpravy. Tento krok sice povede k větší právní jistotě obcí a státních orgánů, ale na rozdíl
od usměrňování této činností v přenesené působnosti bude úprava zákonem (resp. doplňkově
i předpisem vydaným na základě zákona) ze své povahy nutně více obecná a méně flexibilní
oproti přímému metodickému řízení.
Tato varianta vycházející z dosavadní konstrukce, podle níž pohřbení zajistí obec
v samostatné působnosti a má přitom právo na úhradu účelně vynaložených nákladů vůči
dědicům a není-li jich, vůči státu, může být v praxi problematická, protože při podrobnější
jednotné zákonné úpravě neumožní respektovat obecní zájem odlišující se od zájmu státního.
3.3.5 Změny kvalifikačních požadavků pro výkon podnikatelských činností
v pohřebnictví
Varianta 0
Přínosy pokračování současného systému rekvalifikačních kurzů pro provozovatele
pohřebních a kremačních služeb v minimální délce 80 hodin výuky (není stanoveno, zda
prezenční nebo distanční) spočívají především v odstranění rizik spojených s uplatněním
nových řešení, nebude dotčena činnost institucí, které dosud zabezpečují rekvalifikace, a
nebude třeba vynakládat transformační náklady spojené se změnou systému.
Varianta 1
Nahrazení odborné přípravy v rámci systému rekvalifikací získáním profesních kvalifikací
podle Národní soustavy kvalifikací umožní sladit požadavky na profesní kvalifikace potřebné
pro získání koncesí k výkonu podnikatelských činností v pohřebnictví s Národní soustavou
kvalifikací.
Právní úprava, podle které není stanoven způsob přípravy, ale pouze kvalifikační požadavky
vyžadované pro úspěšné složení zkoušek, umožní řešit stížnosti na prezenční formu přípravy
nevyhovující svými časovými nároky potřebám podnikatelských subjektů a odstranit
problémy s nedostatečnou kapacitou současných školicích zařízení. Předmětná právní úprava
současně umožní zavedení výkonu státního dozoru nad subjekty zabezpečujícími profesní
kvalifikace.
V oblasti provádění balzamace a konzervace se odborná specializovaná příprava propojí se
zákonem o dalším vzdělávání. Tím se vyjde vstříc jak poptávce z řad podnikatelské
veřejnosti, která má zájem tuto mimořádnou koncesi získat, tak moderním vzdělávacím
nárokům andragogiky, které se i v pohřebnictví rok od roku stále více uplatňují.
3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant
Výše uvedené varianty byly vyhodnoceny podle několika kritérií, která pokrývají klady a
zápory (resp. přínosy a náklady) jednotlivých navržených variant.
 Snížení administrativní náročnosti (u obcí vypravujících pohřby)
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Srozumitelnost právních řešení
Stálost právního prostředí
Dopady na podnikatele
Náklady implementace

3.4.1 Náklady
Přijetí navrhovaných změn přepokládá určité náklady, které jsou podrobněji kvantifikovány u
jednotlivých hodnocených témat navrhované regulace v kapitole 3.2, avšak nejsou
nepřiměřené cílům, které jsou navrhovaným zákonem sledovány.
Přehled nároků na státní rozpočet při implementaci navrhované novely v oblasti zavedení
státního dozoru a výkonu přenesené působnosti obcí při zajištění pohřbení:
V A RVI A
AN
RT
I AYN T Y
0
Současný stav

1
Finanční nároky po navrhované regulaci
(přenesená působnost obcí, státní dozor)

12 mil. **

47 mil. **

MZ

X

0

KHS

X

0

MPO
ŽÚ

X
X

0
0

platy
krajské
úřady

obce

** zaokrouhleno

pouze 25% úvazku pro výkon
přenesené působnosti v oblasti
pohřebnictví

1,08mil.

platy
(zajišťování tzv. sociálních pohřbů a
provoz veřejných pohřebišť
v samostatné působnosti)

platy
režijní náklady – nová agenda
platy
režijní náklady – nová agenda
platy
platy
platy
rozšíření výkonu přenesené
působnosti (dozor nad pohřbívací
povinností obcí a provozováním
pohřebišť)
režijní náklady – nová agenda
platy
příspěvek pro 1 zaměstnance
každé obce na výkon přenesené
působnosti (zajišťování pohřbení
v rámci tzv. sociálních pohřbů)

2,4 mld.
hrazeno z rozpočtů obcí

1 mil.
0,4 mil.
9,5 mil.
3,8 mil.
0
0

4,34 mil.

1,86 mil.

26,25 mil.

Přehled nároků na rozpočet MMR při implementaci navrhované novely v oblasti zavedení
státního dozoru a výkonu přenesené působnosti obcí při zajištění pohřbení:
platy (gestor)

1 mil.

platy (gestor)

3,16 mil.

režijní náklady – nová agenda

0,87 mil.

MMR
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Každoročně dojde současně k posílení příjmové stránky státního rozpočtu (příjmy z pokut)
v předpokládané minimální výši cca 5 mil. Kč, což pozitivně ovlivní čisté náklady na výkon
této nově zaváděné agendy.
V nárocích na přenesenou působnost byly již přijaty závěry plynoucí z „Informace o
příspěvku na přenesenou působnost v roce 2017“ projednané na jednání Řídicího výboru pro
optimalizaci veřejné správy Ministerstva vnitra č. 17, dne 8. 6. 2016, které byly zaslány
Ministerstvu financí pod č.j. MV-35787-12/OSR-2016. V uvedené Informaci a v odeslaném
dopisu odboru strategického řízení Ministerstva vnitra je zohledněno předpokládané nabytí
účinnosti novely zákona o pohřebnictví k 1. 7. 2017. Z částky vyčíslené celkem na 32,45 mil
Kč (6, 2 mil. Kč pro krajské úřady, 26, 25 mil. Kč pro obce) je podle uvedené Informace pro
rok 2017 již plánováno vyčlenění finančních prostředků ve výši ½ vyčíslených ročních
nákladů, tzn. 16 225 000 Kč.
3.4.2 Přínosy
Přijetím navrhované právní úpravy dojde k naplnění respektu práva rodičů dětí, které zemřely
před svým narozením, na rodinný život deklarovaný v Listině základních práv a svobod a k
zakotvení judikatury Evropského soudu pro lidská práva do českého právního řádu.
Zavedení koordinovaného systému státního dozoru v oblasti pohřebnictví ochrání před
nedůstojným zacházením s mrtvým lidským tělem i jinými lidskými pozůstatky a omezí
nezákonné a nekalé jednání právnických nebo podnikajících fyzických osob,
Navrhovaná regulace přinese zlepšení kvality služeb poskytovaných v pohřebnictví a
kultivaci podnikatelského prostředí v této oblasti, k čemuž přispěje také posílení role
živnostenských úřadů a krajských hygienických stanic i vytvoření specializovaného orgánu
státního dozoru na úrovni gestora zákona o pohřebnictví.
Aplikace přenesené působnosti obcí při zajišťování pohřbení, nesjedná-li je ve lhůtě 96 hodin
od oznámení úmrtí žádná fyzická nebo právnické osoba, zajistí díky jednotnému usměrňování
postupů účinnější koordinaci, jejímž důsledkem bude efektivnější vynakládání finančních
prostředků a účelnější využívání vyčleněných administrativních kapacit.
Stanovení požadavků pro získání profesních kvalifikací podle Národní soustavy kvalifikací
pro výkon podnikatelských činností v pohřebnictví a souběžné zajištění výkonu státního
dozoru nad subjekty, které je zajišťují, přinese do oblasti pohřebnictví vyšší úroveň
odborných znalostí úspěšných absolventů, které se v praxi projeví zvýšením kvality
poskytovaných služeb, a ve svém důsledku i větší důvěry ve spolehlivost příslušných subjektů
ze strany spotřebitelů.

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvýhodnějšího řešení
Jako nejvhodnější k dalšímu rozpracování byly vyhodnoceny pro jednotlivá témata
následující varianty:
1. Zacházení s mrtvě narozenými dětmi a plody po potratu.
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Navrhuje se právní úprava dle varianty č. 1, jejíž výhodnost spočívá především v jasném
vymezení lidských pozůstatků pro účely zákona o pohřebnictví a umožnění, v případě zájmu
rodičů zacházení s plody po potratu důstojným způsobem obdobnému pohřbení podle zákona
o pohřebnictví. Uvedená varianta neumožňuje zacházet shodně také s plody po potratu, o
jejichž pohřbení neprojeví rodiče zájem, vzhledem k výrazně vyšším nárokům na nově
vytvořené podmínky pro jejich přechodné uložení v chladícím zařízení, hromadném uložení
do dětské rakve a převozu do krematoria.
2. Státní dozor v pohřebnictví
Navrhuje se právní úprava dle varianty č. 1, jejíž výhodnost spočívá především ve vytvoření
ústřední odborné kapacity pro posuzování samostatně zjištěných skutečností nebo kontrolních
zjištění ostatních kontrolních orgánů, pokud vyžadují oborové aplikační znalosti. Řešení
s navrhovanými pěti pracovníky Ministerstva pro místní rozvoj nezatíží státní rozpočet, další
požadavky jiných resortů jsou nákladově nenáročné.
3. Působnosti obcí a krajů ve vztahu k provozování veřejných pohřebišť
Navrhuje se právní úprava dle varianty č. 4, především s ohledem na náklady cca 1 mld. Kč,
které by byly spojené s uplatněním varianty č. 1, spočívající v provozování veřejných
pohřebišť v rámci přenesené působnosti obcí, popř. s náklady varianty č. 2 ve výší cca 426
mil. Kč při zajištění pouze dílčího výkonu přenesené působnosti při provozování veřejných
pohřebišť. Varianta č. 3 se nejeví jako efektivní a přijatelná z hlediska kontrolních působností
Ministerstva vnitra.
4. Působnosti obcí při zajišťování pohřbení
Navrhuje se právní úprava dle varianty č. 1, jejíž výhodnost spočívá především v účinnější
koordinaci a jednotném usměrňování postupů po linii přenesené působnosti, což umožní
efektivněji vynakládat finanční prostředky.
5. Změny kvalifikačních požadavků pro výkon podnikatelských činností v pohřebnictví
Navrhuje se právní úprava dle varianty č. 1, jejíž výhodnost spočívá především v praktickém
ověřování znalostí a dovedností budoucích podnikatelů v pohřebnictví s vyšší efektivitou
vzdělávání a tím i vyšší profesionalitou v oboru. Varianta 1 také lépe respektuje individuální
časové možnosti žadatelů o koncesi při odborné přípravě na složení odborných zkoušek
k dosažení profesních kvalifikací a požadavků Národní soustavy kvalifikací, kde má MMR již
zveřejněno
12 profesních
kvalifikací
v pohřebnictví
(srov.
brožurku
MMR
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Pohrebnictvi/InformaceUdalosti/Profese-v-pohrebnictvi).

5. Implementace doporučených variant a vynucování
Implementace předkládaného návrhu nevyžaduje zásadní změny organizačních struktur
pro žádnou z tematických oblastí, je řešitelná v rámci stávajícího uspořádání správních
úřadů.
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Návrh právní úpravy v oblasti státního dozoru v pohřebnictví bude vyžadovat pouze dílčí
posílení kapacit státního dozoru (v rozsahu uvedeném v části 3.2.2) v rámci stávající
organizační struktury.
V případě převedení působnosti obcí při zajišťování pohřbení, nesjedná-li je ve lhůtě 96 hodin
od oznámení úmrtí žádná fyzická nebo právnické osoba, půjde pouze o přesun
administrativních kapacit ze samostatné do přenesené působnosti v rámci obecního úřadu. Na
úrovni ústředního orgánu státní správy (MMR) by tato úprava neměla vyvolat výraznější
změnu nároků na administrativní kapacitu, s výjimkou větší pracnosti v přechodovém období.
Vzhledem k tomu, že uvedený přesun v rámci obecních úřadů nelze považovat za změnu
organizace veřejné správy v území podle bodu III.3 usnesení vlády ze dne 27. srpna 2014
č. 680, není třeba návrh novely předložit vládě se stanoviskem Ministerstva vnitra.
K seznámení obcí se změnami a k navazujícímu poradenství budou využity především
 operativní formy elektronické komunikace (informace na webových stránkách,
popř. e-learning) a podle situace i telefonický styk a písemná korespondence;
 přenosy informací do území prostřednictvím platformy pravidelných jednání
ústředních správních úřadů s tajemníky obcí s rozšířenou působností.
Ukončení systému rekvalifikací a změny nároků na odbornou přípravu uchazečů o profesní
kvalifikace nebudou mít dopady do správních organizačních struktur. Změny se zde ve velmi
omezené míře (cca 30 případů ročně) dotknou pouze činnosti institucí, které dosud
zabezpečovaly rekvalifikace. Způsob nové přípravy uchazečů o profesní kvalifikace (který
není určen, na rozdíl od požadavků na znalosti a dovednosti pro složení zkoušek) se ustálí
podle aktuálního zájmu. Výsledná doporučená právní úprava změn kvalifikačních požadavků
pro výkon podnikatelských činností v pohřebnictví posílení kapacit vyžadovat nebude.
Strukturální dopady, resp. výraznější vliv na činnost institucí nebude mít ani realizace návrhů
na zacházení s mrtvě narozenými dětmi, resp. plody po potratu, potřebné úpravy budou
vyžadovat především zavedené systémy označování jejich schránek a jejich evidence.
Návrh vychází ze standardních a ustálených postupů, neobsahuje takovou právní úpravu,
která by představovala zvýšené riziko spojené s jejich proveditelností a vynutitelností.
Za implementaci navrhovaných úprav bude odpovědné především Ministerstvo pro místní
rozvoj, které je ústředním orgánem státní správy ve věcech pohřebnictví, Ministerstvo
průmyslu a obchodu (obecní živnostenské úřady), Ministerstvo zdravotnictví (krajské
hygienické stanice), poskytovatelé zdravotních služeb a dále obce pohřbívající povinně
ty zemřelé, u nichž nesjednal pohřbení nikdo jiný.
Vynucování navrhovaných změn bude podpořeno vymezením nových skutkových podstat
a zvýšení sankcí přestupků a nově budou zavedeny správní delikty. Konkrétně půjde zejména
o správní delikty dopadající na podnikatele v pohřebnictví (provozovatele pohřební služby,
krematoria a balzamace) včetně správců hřbitovů (hrobníci a administrátoři pohřebiště)
a na obce provozující veřejné pohřebiště (zejména ve vztahu obec - kraj a obec – nájemci).
Výkon veškerých rozhodovacích pravomocí bude probíhat ve standardním správním řízení,
přičemž navrhovaný zákon nestanoví žádné odchylky od jeho právní úpravy obsažené ve
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správním řádu. Rovněž výkon kontroly bude podléhat obecné úpravě obsažené v kontrolním
řádu. Budou tedy nastaveny dostatečné mechanismy účinné obrany proti rozhodnutím
vydávaných podle tohoto zákona v podobě námitek proti kontrolnímu zjištění podle
kontrolního řádu, resp. v podobě řádných a mimořádných opravných prostředků proti
správním rozhodnutím, včetně možnosti soudní ochrany.

6. Přezkum účinnosti regulace
Kontrola respektování zákonné úpravy v oblasti pohřebnictví vychází z povahy a určení
zákonné úpravy. Bude zajišťována podle povahy věci stanovenými kontrolními mechanizmy
upravenými právními předpisy platnými na území ČR. První přezkum účinnosti navrhované
regulace bude realizován po 5 letech od nabytí účinnosti novely zákona o pohřebnictví.
Informační zpětná vazba o účinnosti regulace bude realizována především prostřednictvím
 poznatků, podkladů a informací Ministerstva pro místní rozvoj a jiných
ústředních a územních správních úřadů a institucí, jejichž činnost se dotýká
služeb v oblasti pohřebnictví,
 zjištění orgánů státního dozoru,
 informací od profesních sdružení,
 poznatků, stížností a námětů veřejnosti v roli uživatelů služeb,
 monitoringu médií.

7. Konzultace a zdroje dat
7.1 Konzultace
Konzultace relevantní k vypracování zprávy probíhaly před vypracováním paragrafového
znění návrhu změny zákona o pohřebnictví. V souladu s článkem 8.2. Obecných zásad pro
hodnocení dopadů regulace rozhodla počátkem roku 2015 ministryně pro místní rozvoj Karla
Šlechtová o vzniku pracovní skupiny pro přípravu návrhu novely zákona o pohřebnictví, která
bude oprávněna provádět konzultace k hodnocení dopadů regulace.
1. Na začátku prací oslovilo Ministerstvo pro místní rozvoj řadu institucí a organizací
působících v oblasti pohřebnictví s výzvou k podání svých podnětů ke změně zákona,
které považují z hlediska svého odborného zaměření a dosavadní aplikační praxe za
nezbytné. V návaznosti na tento krok vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj seznam
podnětů ve formě shrnutí okruhů problémů, které by měly být v rámci novely zákona o
pohřebnictví upraveny.
2. Seznam podnětů k novele zákona o pohřebnictví a k postupu Ministerstva pro místní
rozvoj v této oblasti byl použit pro vypracování základních tezí návrhu novely zákona o
pohřebnictví.
3. Ke konzultacím, diskuzím a návrhům potenciálních řešení zjištěných problémů proběhlo
několik jednání poradního orgánu zřízeného ministryní pro místní rozvoj k přípravě
návrhu novely zákona o pohřebnictví.
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4. V úvodu prvního jednání poradního orgánu dne 15. dubna 2015 bylo zdůrazněno, že
novela zákona o pohřebnictví bude připravována týmem pracovníků Ministerstva pro
místní rozvoj za účasti poradního tělesa sestaveného ze zástupců institucí. Dále bylo
představeno zadání hlavního úkolu poradního orgánu a stanoveny meze plynoucí ze
současných trendů ovlivňujících pohřebnictví a legislativních aktů – tj. nová legislativa by
v ideálním případě neměla představovat zvýšení byrokratické zátěže, zavádět nové agendy
a neúměrně zvyšovat nároky na státní rozpočet. Zástupci Ministerstva pro místní rozvoj
zároveň stručně zrekapitulovali dosavadní postup při tvorbě předchozích novel zákona o
pohřebnictví. V závěru jednání byl přítomným sdělen požadavek vyjádřit se k vstupní
materii – osmi tezím novely zákona o pohřebnictví.
5. Na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj byla zřízena sekce pro
zveřejňování informací o novele zákona o pohřebnictví. Na centrální email
pohrebnictvi@mmr.cz bylo možné zasílat podněty a návrhy k připravované novele.
6. Obsahem druhého jednání konaného dne 3. června 2015 byla z velké části diskuse
o posílení procesního postavení Ministerstva pro místní rozvoj, která posléze vyústila
v diskusi o otázce, zda se má novela zákona o pohřebnictví přiklonit ke vzniku speciálního
kontrolního útvaru Ministerstva pro místní rozvoj nebo ponechat v pohřebnictví stávající
dvojkolejný systém (podnikatele nekontroluje de facto nikdo, obce jako provozovatele
pohřebišť kontroluje teoreticky Ministerstvo vnitra a řády veřejných pohřebišť schvaluje
územně příslušný krajský úřad v přenesené působnosti). Členové pracovní skupiny se
vyslovili ke vzniku speciálního kontrolního útvaru Ministerstva pro místní rozvoj.
7. Při třetím jednání pracovní skupiny dne 21. září 2015 objasnil zástupce Ministerstva pro
místní rozvoj pracovní verzi platného znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
spolu se zapracováním některých připomínek členů pracovní skupiny a vyzval k diskuzi
nad zmíněnými body. Zápisy ze všech tří jednání byly všem členům pracovní skupiny
vždy rozeslány společně s dalšími podklady ke konzultacím.
8. V období před a při vypracovávání paragrafového znění novely zákona probíhala další
jednání v menších méně formálních pracovních skupinách. Mimo jednání velké
mezirezortní pracovní skupiny se uskutečnilo pět pracovních jednání pod záštitou odboru
regionální politiky se zástupci těchto neziskových organizací: Asociace pohřebních služeb
(29. 4. 2015), Asociace krajů (20. 5. 2015), Svaz měst a obcí (27. 5. 2015), Sdružení
pohřebnictví, Asociace pohřebních služeb a Unie pohřebních služeb (5. 8. 2015 a 26. 11.
2015). Na základě těchto jednání a další průběžné emailové korespondence vzniklo
kompromisní úplné znění návrhu novely zákona o pohřebnictví.
9. Sdružení pohřebnictví a Asociace pohřebních služeb zaslalo na MMR dne 2. 9. 2015
vlastní úplné znění návrhu novely zákona o pohřebnictví (dále jen „návrh dvou spolků“).
Návrh dvou spolků obsahoval 154 novelizačních bodů, z nichž více než polovina byla nad
rámec projednaných tezí návrhu novely zákona ze dne 15. dubna 2015. I přesto byla drtivá
většina těchto bodů do návrhu Ministerstva pro místní rozvoj zapracována s určitými,
zpravidla technicky legislativními úpravami.
Mezioborová pracovní skupina Ministerstva pro místní rozvoj pro novelu zákona o
pohřebnictví byla složená ze zástupců uvedeného ministerstva a dále Úřadu vlády České
republiky- Rady vlády pro lidská práva, Ministerstva vnitra, Ministerstva financí,
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Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva dopravy,
Ministerstva obrany, Ministerstva spravedlnosti, Hlavního hygienika ČR, Veřejného ochránce
práv, Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, Českého statistického úřadu,
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem České biskupské konference, Asociace krajů
České republiky, Svazu měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv České
republiky, Sdružení pohřebnictví v České republice, Asociace pohřebních služeb v České
republice, Unie pohřebních služeb, Slovenské asociácie pohrebných a kremačných služieb,
Tobit, z.s., atd.
Jejich jmenný seznam je uveden v následujícím přehledu:
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Klára
David
Vladimír
Vladimír
Radek
Vlasta
Ivo
Soňa
Adam
Eva
Miroslav
Imrich
Jan
Terezie
Ladislav
Pavel
Marek
Vojtěch
Julius
Petr
Václav
Jana
Jana
Dagmar
František
Jana
Miroslava
Jaroslav
Petr
Petr
Jiří
Vlastimil
Tomáš

Dostálová
Koppitz
Horálek
Voldřich
Policar
Vrchotová
Veselý
Binderová
Hexner
Maštálková
Veselý
Vetrák
Mužík
Štyglerová
Stríž
Ondera
Hanák
Eliáš
Mlčoch
Čuj
Graf
Vališová
Hlaváčová
Sárová
Malý
Kovářová
Sobková
Mangl
Rambousek
Žůrek
Haman
Turza
Heide-Hermann

MMR
MMR
MMR
MMR
MZD
MZD
MZD
MPO
MS
MF
MV
MO
ÚZIS
ČSÚ
SAPK
SAPK
VOP
ČBK
SP ČR
SP ČR
SP ČR
Tobit, z.s.
Rada vlády pro lidská práva
Asociace krajů ČR
Asociace krajů ČR
Asociace krajů ČR
SMO ČR
APS v ČR
Autorizovaná osoba MMR
Sdružení místních samospráv ČR
Unie pohřebních služeb
ČOI
MD

Výše uvedený výčet ilustruje, že do procesu konzultací bylo zahrnuto široké spektrum
institucí a subjektů působících v oblasti pohřebnictví. Jejich připomínky a podněty byly
shromažďovány a vyhodnocovány nejen před započetím novelizace, ale i v jejím průběhu a
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při vypracovávání konkrétních ustanovení návrhu zákona. Zvolené varianty jednotlivých
opatření jsou odrazem kompromisu názorů a zkušeností jednotlivých dotčených skupin.
Vedle zmíněných konzultací byly využity informace získané v průběhu výkonu činností
spojených s působnostmi Ministerstva pro místní rozvoj v oblasti pohřebnictví, především při
vyřizování žádostí obcí o úhradu účelně vynaložených nákladů na pohřbení osob, kterým je
ve stanovené lhůtě nesjednal nikdo jiný. Ministerstvo pro místní rozvoj vycházelo také
z výsledků jednání a námětů uplatněných při jednání s nejstarším a z hlediska počtu členů
největším oborovým spolkem v pohřebnictví - Sdružením pohřebnictví v České republice, na
jehož jednání byli zástupci ministerstva v uplynulých letech pravidelně přizváváni.
V říjnu 2015 požádalo Ministerstvo pro místní rozvoj Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem o odborné konzultace zejména ve vztahu k obsahu třetí kapitoly Závěrečné zprávy o
hodnocení dopadů regulace, tj. vyhodnocení nákladů a přínosů nejdůležitějších variant novely
zákona o pohřebnictví. Na základě dat poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj a
v souladu s obecnými principy hodnocení dopadů regulace, metodickými pokyny k oceňování
administrativní zátěže veřejné správy a podnikatelských subjektů a dalšími závaznými
dokumenty k hodnocení dopadů regulace vypracovala Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem vyhodnocení nákladů a přínosů pro hodnocení dopadů regulace. Výběr právních úprav
je proveden na základě kvalitativního a kvantitativního vyhodnocení návrhů, analýz a dat
poskytnutých toutéž stranou. Hodnocení dopadů se nevyčísluje absolutní výši aktuálních a
budoucích nákladů a přínosů, ale kvantifikuje jejich změnu (tj. vzrůst či pokles) po zavedení
vybraných variant. Pokud se neočekává výrazná změna míry ochrany piety a důstojnosti
mrtvých lidských těl nebo není možné konstatovat, zda ke změně dojde, není zvýšení či
snížení míry této ochrany u jednotlivých věcných okruhů uvedeno. Závěrečná zpráva o
hodnocení dopadů regulace kalkuluje s nejvýznamnějšími dopady na veškeré dotčené strany,
marginální náklady a přínosy jsou hodnoceny jako zanedbatelné a nejsou pro jejich
nepodstatnost detailně rozebírány.
7.2 Zdroje dat
V oblasti pohřebnictví je pociťován výrazný nedostatek dat, je možné se opírat pouze o
obecné statistické údaje, dílčí resortní statistiky a účelová šetření pro potřeby výzkumu.
Dle údajů Českého statistického úřadu zemře každoročně v České republice v přes sto tisíc
osob. Počet pohřbených/nepohřbených českých občanů/cizinců není předmětem statistických
zjišťování Českého statistického úřadu.
Počet zemřelých v České republice v letech 2005 – 2014 dle údajů Českého statistického
úřadu
Rok
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Počet zemřelých (tis.) 108 104 105 105 107 107 107 108 109 106
Statistiky pohřbených v České republice nejsou zjišťovány ani sociologickými výzkumy.
Podle odhadů Spolku přátel žehu je v České republice vysoký počet kremací, jež údajně
dosahuje až 80 % ze všech pohřbení.
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Vývoj počtu kremací v Československu a České republice (1920 - 2010)
Počet kremací
Absolutní Relativní (%)
1920
657
0,4
1930
4 725
3,3
1940
7 700
5,0
1950
11 937
11,6
1960
30 402
24,3
1970
64 004
39,0
1980 (jen ČR)
86 646
64,4
1990
101 436
55,2
2000 (jen ČR)
82 772
75,9
2010 (jen ČR)
86 411
80,9
Rok

zdroj: SPŽ, v ČR publikováno Nešporová, 2013

Metoda sběru dat Spolku přátel žehu, které jsou podkladem pro jeho kvalifikované odhady,
dosud nebyla publikována v žádném odborném časopise a vyžadovala by součinnost se všemi
provozovateli krematorií a veřejných a neveřejných pohřebišť.

Podle evidence Ministerstva průmyslu a obchodu provozovalo v České republice ke dni 30.
června 2015 pohřební služby 606 podnikatelů v 1534 provozovnách s ročním obratem 1,6
miliardy korun.
Ministerstvo průmyslu a obchodu evidovalo 55 provozovatelů krematoria ve 119
provozovnách (včetně 27 krematorií s 54 kremačními pecemi) a jednoho nelékařského
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poskytovatele balzamace a konzervace z celkem deseti poskytovatelů (Ministerstvo průmyslu
a obchodu, 2015). Provozovaných krematorií je 27, z toho tři jsou zcela v soukromých rukou.
Přehled 27 provozovaných krematorií a jejich vlastníků (nájemců) z roku 2012 je uveden
v následující tabulce.
Přehled krematorií a jejich vlastníků (nájemců)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Místo
Blatná
Brno
Česká Třebová
České Budějovice
Hrušovany
Hustopeče
Jaroměř
Jihlava - Lesnov
Jindřichův Hradec
Karlovy Vary
Kladno
Klatovy
Liberec
Mělník
Most
Nymburk
Olomouc
Ostrava
Pardubice
Plzeň
Praha - Motol
Praha - Strašnice
Semily
Šumperk
Tábor
Ústí nad Labem
Zlín

Vlastníci, nájemci
Město Blatná
Město Brno
Alice Hurtová
Město České Budějovice
Obec Hrušovany
Krematorium Hustopeče s.r.o.
Město Jaroměř
Statutární město Jihlava
Město Jindřichův Hradec
Město Karlovy Vary
soukromá firma
Město Klatovy
Ladislav Kopal, Ing. Jiří Žítek, Marcela Bartoňová
JUDr. Zdeněk Matějka, František Jaderník, Danuška Motyčková
Město Most
Zdeněk Novotný
Magda Kozáková, Oldřich Tuška
Statutární město Ostrava
Statutární město Pardubice
Statutární město Plzeň
Hl. m. Praha
Hl. m. Praha
Zdeněk Buchta, Jan Zákoucný
Pavel Bedáň
Silvie Melichová, Ondřej Melich
Vítěslava Cíchová, Tomáš Cícha
Město Zlín Milan Macura
Pozn.: Tučně vyznačená krematoria jsou ryze v soukromém vlastnictví

Dle údajů ze základního výzkumu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
provozovalo v r. 2006 v České republice 3 235 obcí 5 500 veřejných pohřebišť (ELIÁŠ,
KOTRLÝ, 2006) o průměrné velikosti cca 4 662 m2 (což činí na jedno pohřebiště počet
kolem 2000 hrobových míst o průměrné velikosti 2,3 m2).
Z 5800 pohřebišť je 95% veřejných (5500) a 5% neveřejných, zejména židovských (300),
(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2015).
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Tyto verifikované údaje z terénního tříletého šetření v základním nekrogeografickém
výzkumu lze porovnat se státními statistikami.
Jedním ze sledovaných ukazatelů v databázi městské a obecní statistiky (MOS), kterou
průběžně spravuje Český statistický úřad, je také vybavenost obcí. V jejím rámci sledovalo
ČSÚ v roce 2006 počty hřbitovů, kterých bylo celkem 5 145 a krematorií celkem 27 (mylně
je uvedeno krematorium v Novém Jičíně a v Brně o jedno navíc, naopak databázi chybí
krematorium v Mostě a historicky vůbec první krematorium na území Čech - v Liberci).
Počet konfesních pohřebišť v ČR v roce 2006 dle vlastníků pozemku
Pohřebiště
Počet
Římskokatolické farní
1549
Římskokatolické řeholní
19
Židovské
243
Ostatní církve
182
Celkem
1993
Zdroj: Eliáš, Kotrlý, 2006

Vlastnictví pozemku pohřebiště nemusí automaticky znamenat, že tatáž osoba je také jeho
provozovatelem. Ve funkčním využívání, dostupnosti a obsazenosti veřejných pohřebišť
existují podle výzkumu Ministerstva pro místní rozvoj č. WA-104-04 z let 2004–2006
regionální disparity (ELIÁŠ, KOTRLÝ, 2006). Informace o geografických podkladech
poskytovaných Zeměměřickým úřadem, tzv. Základní báze geografických dat České
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republiky (ZABAGED®) udává v roce 2006 počet pohřebišť 5 674 v celkem 3 819 obcích.
Krematoria v ZABAGED® nejsou sledována.

Nedostatečné pokrytí statistickými údaji je zřejmé především v následujících oblastech:









počty aktivních podnikatelů a odhad zaměstnanců v pohřebnictví
počty chladicích a mrazicích zařízení, pohřebních vozidel a konečných rakví
počet a velikost hrobových míst
množství sociálních pohřbů (pohřbených bez dědiců i s dědici)
regionální hustota veřejných a neveřejných pohřebišť
obsazenost, absorpční kapacita jednotlivých pohřebišť
statistika pohřbení a způsobů pohřbívání (země/žeh)
pracovní náročnost jednotlivých úkonů spojených s výkonem státní správy
v oblasti pohřebnictví na krajích
 registrace pohřebních vozidel
 počty převozů těl zemřelých přes hranice ČR
Všechny novinářské „statistiky“ jsou pouhými odhady některých spolků (Spolek přátel žehu,
Sdružení pohřebnictví v České republice). Zmiňovaný výzkum Katolické teologické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze o přehledu provozovaných pohřebišť a jejich správců se podařilo
dokončit pouze částečně, publikována byla pouze základní data (velikost hřbitova, GPS
souřadnice a vlastník pozemku). Během let 2006-2008 provádělo vlastní šetření Ministerstvo
financí, Odbor 16 – cenová politika, ale v aktuálním komentáři ředitel tohoto odboru uvedl
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„… tehdy získané údaje lze v roce 2015 považovat za zastaralé.“ (MAŠTÁLKA, 2015).5
Jednotlivé hřbitovy a krematoria sice disponují vlastní evidencí, ale ta není nikterak
verifikována, kontrolována a centralizována. Zcela chybí data cílových skupin, především od
pozůstalých, podnikatelů v této oblasti a od obcí, absentuje regionální specifikace pohřbívání,
centrálně není evidován způsob pohřbení (země/žeh), není znám a sledován typ
provozovaných kremačních pecí nebo množství, rozloha a lokalizace veřejných nebo
neveřejných pohřebišť, ačkoli se jedná o důležitou občanskou vybavenost měst a obcí.
7.3 Další prameny využité při hodnocení dopadů regulace
Zákony
 ZÁKON č. 202/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (zrušen zákonem č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách k 1. dubnu 2012).
 ZÁKON č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy České republiky
 ZÁKON č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 ZÁKON č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
 ZÁKON č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 ZÁKON č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů
 ZÁKON č. 256/2001Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
 ZÁKON č. 479/2001Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o
pohřebnictví a o změně některých zákonů
 ZÁKON č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti
s ukončením činnosti okresních úřadů
 ZÁKON č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany
veřejného zdraví
 ZÁKON č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně
zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
 ZÁKON č. 67/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 ZÁKON č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 ZÁKON č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím
trestního zákoníku
 ZÁKON č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech
5

Ministerstvo financí žádná data z toho výzkumu nezveřejnilo. Řešitelský tým měl k dispozici pouze stručný
komentář k závěrečné tabulce, která však nebyla přiložena.
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 ZÁKON č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách)
 ZÁKON č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních
službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
 ZÁKON č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 VYHLÁŠKA MV ČR č. 192/2014Sb.
 VYHLÁŠKA MŽP ČR č. 478/2008Sb.
 VÝMĚR MF ČR č. 01/2012
Judikatura
 Evropský soud pro lidská práva, Gül proti Švýcarsku, č. 23218/94 ze dne 19. 2.
1996
 Evropský soud pro lidská práva, Hadri-Vionnetová proti Švýcarsku, č.
55525/00 z dne 14. 2. 2008
 Evropský soud pro lidská práva, Jäggi proti Švýcarsku, č. 58757/00 ze dne 13.
7. 2006
 Evropský soud pro lidská práva, Keegan proti Irsku, č. 16969/90 ze dne 26. 5.
1994
 Evropský soud pro lidská práva, Kroon a další proti Nizozemsku, č. 18535/91
ze dne 27. 10. 1994
 Evropský soud pro lidská práva, Marić proti Chorvatsku, č. 50132/12 ze dne
12. června 2014
 NÁLEZ Ústavního soudu, č. 53/2003 Sb.
Interní materiály
 KOTRLÝ, Tomáš (2011), Dotazníkové šetření nákladovosti provozování
veřejných pohřebišť. Průzkum probíhal v letech 2007-2011
 PODKLADOVÝ MATERIÁL MMR týkající se novely zákona č.
256/2001Sb., o pohřebnictví, v souvislosti s pohřbíváním mrtvě narozených
dětí a plodů po potratu, (11/2015), MMR
 ZÁZNAMY z jednání mezirezortní pracovní skupiny pro přípravu návrhu
novely zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, č. 1-3, (2015)
 MAŠTÁLKA, Pavel, (2015), Dopis Radku Soběhartovi ze dne 9. 12. 2015,
Ministerstvo financí ČR, Odbor 16 – Cenová politika
Dokumenty
 METODIKA stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy, MV ČR
2007
 NÁRODNÍ VÝZKUMNÁ A INOVAČNÍ STRATEGIE pro inteligentní
specializaci České republiky – Národní RIS3 strategie, MŠMT 2014
 OBECNÉ ZÁSADY pro hodnocení dopadů regulace (RIA), (účinnost od 1.
února 2014)
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 STRATEGICKÝ RÁMEC rozvoje veřejné správy České republiky pro období
2014-2020, MV ČR 2014
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