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L E G I S L A T I V A

K šíření reklamy 
pohřebních 
a kremačních 
služeb

Předchozí právní úprava regulace 
reklamy na činnosti v pohřebnictví 
byla velmi restriktivní a taxativně 

stanovila omezené množství informací, 
které v ní mohly být uvedeny: název sub-
jektu, předmět činnosti v pohřebnictví, 
adresa, kontakt, provozní doba a logo. 
V souladu s usneseními vlády č. 462/2012 
a č. 912/2014 byl dne 17. srpna 2015 uve-
řejněn ve Sbírce zákonů po třech letech 
příprav zákon č. 202/2015 Sb., kterým 
se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regula-
ci reklamy a o změně a doplnění zákona 
č. 468/1991 Sb., o provozování rozhla-
sového a televizního vysílání, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen »zákon 
o reklamě«) a zákon č. 256/2001 Sb., o po-
hřebnictví a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
»zákon o pohřebnictví«).

Předkladatelé této části novely, Minis-
terstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo 
pro místní rozvoj, ve své důvodové zprávě 
deklarují, že zúžení regulace reklamy na 
pouhé podmínky pro způsob jejího šíření, 
a to beze změny orgánů dozoru a způsobu 
jeho výkonu, umožní snížení nákladů stá-
tu spojených s jejím dodržováním. Podni-
katelé mohou reklamu činností v pohřeb-
nictví nyní realizovat v širším rozsahu, 
než jim bylo doposud umožněno, a vy-
pravitelé pohřbu mají možnost dozvědět 
se jeho cenu, aniž by kvůli nahlédnutí do 
ceníku museli osobně navštívit provozovnu 
pohřební služby, krematoria nebo balza-
movače.

ZMĚNA ŠÍŘENÍ REKLAMY
Pohřebnictví je specifi ckým druhem podni-
katelské činnosti. Reklamu v této oblasti je 
třeba regulovat s přihlédnutím ke specifi -
kům této soukromé služby a zároveň ji pro 
zachování etických zásad a piety přiměře-
ně omezovat. Na druhé straně je však tře-
ba respektovat, že jde o odvětví podnikání, 
a podnikatelé by proto měli mít možnost 
prostřednictvím reklamy oslovovat poten-
ciální zákazníky. Otázkou, zda není regu-
lace reklamy omezováním práva podnikat 
a provozovat jinou hospodářskou činnost ga-
rantovaným čl. 26 odst. 1 Listiny základních 
práv a svobod, se zabýval i Nejvyšší správní 
soud, který dospěl k závěru, že veřejný zájem 
na zachování etických pravidel v oblasti po-
hřebnictví opravňuje zákonodárce k omeze-
ní ústavním pořádkem garantovaného práva 
podnikat (srov. NSS 2 As 40/2006).

S účinností od dne vyhlášení novely ve 
Sbírce zákonů, tj. od 17. srpna 2015, nesmí 
být reklama na provozování pohřební služ-
by, krematoria nebo na provádění balza-
mace a konzervace šířena 

 ■ v areálu zdravotnického zařízení a zaříze-
ní sociálních služeb, 

 ■ adresnou formou, zejména prostřednic-
tvím dopisů, letáků nebo elektronickou 
poštou, nebo 

 ■ v souvislosti s informováním o smrti 
(srov. § 6a zákona o reklamě).

Uvedenou novelou došlo k logickému 
odstranění omezení šíření reklamy pro-
vozovatele pohřebiště, protože jde o služ-
bu ve veřejném zájmu, nikoli o podniká-
ní. Reklama je sdělení sloužící k podpoře 
podnikatelské činnosti. Komerční činností 
v pohřebnictví je v souladu se zákonem 
o pohřebnictví pouze provozování pohřeb-
ní služby, krematoria a provádění balzama-
ce a konzervace zahrnující zejména převo-
zy lidských pozůstatků, jejich přechodné 
ukládání, úpravu do konečné rakve a po-
hřbívání, úpravy popela a jeho ukládání do 
uren. Šíření reklamy těchto činností na ur-
čitých místech a určitými způsoby zůstává 
omezeno obdobně, jako tomu bylo dosud. 

Nově je kromě prostor zdravotnického 
zařízení a zařízení sociálních služeb za-
kázáno šířit reklamu i v jejich areálu jako 
důsledek neetického přístupu některých 
pohřebních služeb, které ke své propagaci 
využívaly různé bohoslužebné prostory, 
často přímo v nemocniční kapli, v zdravot-
nických vzdělávacích institucích a školách 
lokalizovaných v bezprostřední blízkosti 
zdravotnického zařízení nebo zařízení so-
ciálních služeb.

Reklamu na činnosti v pohřebnictví je 
zakázáno šířit prostřednictvím dopisů, le-
táků, elektronickou poštou nebo jinou ad-
resnou formou. Z písmena b) § 6a zákona 
o reklamě je mj. zřejmé, že je například zce-
la vyloučeno rozdávání letáků propagují-
cích určitý pohřební ústav, jeho rakve či 
jiné pohřební zboží v místech, kde se zdr-
žují pozůstalí, tj. na hřbitově, ve smuteční 
obřadní síni, v kostele během smutečních 
obřadů a podobně. Nesmí být rozesílána 
ani se smutečním oznámením v ustálené 
formě (parte), které může obsahovat název 
provozovatele pohřební služby a adresu 
jejího pracoviště určeného pro styk se zá-

kazníky, pokud s tím vypravitel pohřbu vy-
slovil souhlas. 

Z hlediska zákona o pohřebnictví lze říci, 
že zveřejňování smutečního oznámení 
se souhlasem vypravitele pohřbu je na 
webových stránkách obce nebo provozov-
ny pohřební služby legitimní. Doporuču-
jeme, aby písemné povolení ke zveřejnění 
parte zajistila pohřební služba, která upo-
zorní zákazníka, že při uveřejnění smu-
tečního oznámení na internetu nebudou 
uvedena jména pozůstalých ani přesné 
adresy, ale že je možné tyto údaje na inter-
netovém parte ponechat, pokud o to vypra-
vitel pohřbu výslovně požádá a prohlásí, že 
se zveřejněním pozůstalí souhlasí.

ZMĚNA OBSAHU REKLAMY
Bez znalosti vývoje právní úpravy regula-
ce reklamy v pohřebnictví nelze pochopit 
další významnou změnu, kterou zmiňo-
vaná novela přinesla zrušením explicitní-
ho omezení týkajícího se obsahu reklamy 
činností v pohřebnictví. Od 1. ledna 2002 
do 16. srpna 2015 nebylo například po-
voleno uvádět cenu těchto služeb. Pokud 
podnikatel v pohřebnictví uvedl před účin-
ností výše uvedené novely cenu za jednot-
livé druhy pohřbů různých kategorií nebo 
pouze propagoval jisté »služby zdarma«, 
porušoval zákon. Na taxativní výčet infor-
mací povolený v reklamě na činnosti v po-
hřebnictví, který neumožňoval podnikateli 
uvádět cenu, poukázaly při konzultaci do-
zorové orgány (např. vyjádření Krajských 
živnostenských úřadů Plzeňského, Zlínské-
ho a Jihočeského kraje). Omezení týkající 
se obsahu reklamy byla také předmětem 
kritiky veřejnosti.1)

V praxi v této oblasti služeb vznikaly po-
tíže s rozlišením hranice mezi reklamou 
a informační nabídkou, zvláště pro absen-
ci defi nice nabídky (na rozdíl od defi nice 
reklamy). O nabídku, podle našeho názo-
ru, šlo, jen pokud prezentace směřovala 
ke konkrétnímu spotřebiteli. V takovém 
případě musela být cena služby uvedena.2) 
Podle stanoviska MMR je webová strán-
ka pohřební služby umožňující zakoupit 
služby a produkty s uvedením jejich ceny 
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Ne všechny činnosti v pohřebnictví jsou podnikáním
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