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   L E G I S L A T I V A

o vydání svého mrtvě narozeného dítěte za 
účelem jeho pietního pohřbení podle své-
ho přání. Podle ochránce by právní úpra-
va vydání mrtvě narozeného dítěte, včetně 
plodu po potratu, za účelem jeho pietního 
pohřbení měla umožnit.6)

OCHRANNÁ PÁSMA POHŘEBIŠŤ
Ochranu piety pohřebišť by měla zajistit 
ochranná pásma.7) Stávající zákon o po-
hřebnictví zřizování ochranných pásem 
sice umožňuje, veřejná ochránkyně práv 
má však poznatky, že vlastníci pohřebišť 
ochranná pásma nezřizují a v blízkosti hřbi-
tovů tak vznikají provozovny, které svým 
provozem důstojnost a pietu pohřebiště 
narušují (bary, herny, noční kluby). Obce 
o vydání územního rozhodnutí o ochran-
ném pásmu pohřebiště stavební úřady ne-
žádají a v zákoně o pohřebnictví není žádná 
sankce, která by je k tomu přinutila. Ochran-
ná pásma kolem hřbitovů tak nevznikají 
a při rozhodování o povolení staveb nejsou 
stavební úřady vázány žádným omezením 
(vyjma regulativů uvedených v územním 
plánu). Bez stanoveného ochranného pás-
ma je navíc pro stavební úřady argumentač-
ně velice obtížné odůvodnit zamítnutí urči-
tého stavebního záměru pouhým odkazem 
na blízkost pohřebiště.

Důsledkem tohoto stavu jsou pak pří-
pady, s nimiž se ochránce v minulosti se-
tkal, kdy byla v těsném sousedství hřbitova 
umístěna např. hlučná vinárna, diskotéka 
nebo poutě s kolotoči. Řešením popsané-
ho problému by podle ochránkyně mohla 
být změna zákona o pohřebnictví, která by 
v rámci určitého přechodného období (na-
příklad dvou let od účinnosti novely záko-
na) uložila obcím provozujícím pohřebiště 
povinnost, aby u stavebního úřadu o zříze-
ní ochranného pásma požádaly.8)

OPUŠTĚNÉ HROBKY
Novela zákona o pohřebnictví by měla také 
jasně upravit právní režim opuštěných 
hrobek a ostatního hrobového zařízení ve 
vazbě na nový občanský zákoník,9) který 
se specifi ckými podmínkami provozování 
pohřebišť a hrobového zařízení nepočítá. 
Do konce roku 2013 byl právní stav takový, 
že opuštěné věci, tedy i hrobové zařízení 
(movité i nemovité) nabývala ze zákona do 
svého vlastnictví obec.

Zásadní problém je v tom, že nový občan-
ský zákoník už neupravuje právní následek 
opuštění věci obecně u všech věcí bez roz-
dílu, ale diferencovaně podle toho, zda jde 
o věc movitou nebo nemovitou, a navíc už 
nestanoví, že by opuštěná věc připadala do 
vlastnictví obce. Problémy vyvolává také 
absence zákonné defi nice hrobového zaří-
zení a hrobky. Nejpalčivější výkladové pro-
blémy se přitom týkají zejména posouzení 
charakteru hrobového zařízení a hrobky 
jako stavby a věci movité či nemovité, včet-
ně běhu lhůt nutných pro to, aby bylo mož-
né opuštěnost věci dovodit10).

SOCIÁLNÍ POHŘBY
V souvislosti s razantním nárůstem sociál-
ních pohřbů v posledních sedmi letech11) 
se bude komise zabývat posílením ochrany 

práv člověka po jeho smrti, včetně práva 
rozhodnout o pohřbu a místě pohřbení. 
V tomto směru by měl zákon o pohřeb-
nictví korespondovat s právní úpravou 
v novém občanském zákoníku, který právo 
volby vlastního pohřbu výslovně zakotvuje.

Zákon o pohřebnictví ukládá obcím po-
vinnost zajistit »pouze« pohřbení, což zpra-
vidla vede k nejlevnější variantě zpopelně-
ní v krematoriu bez obřadu. Nový občanský 
zákoník stanoví, že pokud zemřelý nezane-
chá výslovné rozhodnutí o svém pohřbu, 
rozhodne o pohřbu obec, na jejímž území 
zemřel, přičemž platí, že zemřelý musí být 
pohřben alespoň slušným způsobem podle 
místních zvyklostí.12)

V rámci novely zákona o pohřebnictví 
bude komise řešit i to, že nový občanský 
zákoník upravuje právo každého na volbu 
pohřbu.13) S právem volby pohřbu souvisí 
i výše zmíněné právo výběru místa pohřbe-
ní, včetně zakotvení možnosti vzniku ro-
dinných (soukromých) pohřebišť.

ZÁVĚREM
Ministerstvo pro místní rozvoj zahájilo pří-
pravu novely zákona o pohřebnictví, která 
je potřebná a mohla by odstranit nedostat-
ky vyplývající nejen ze změny souvisejících 
právních předpisů (zejména v důsledku 
přijetí nového kodexu soukromého práva), 
ale i ze změny přístupu společnosti k otáz-
kám souvisejícím s umíráním a pohřbívá-
ním.14) Je nepochybné, že na řadu z pro-
jednávaných témat budou různé názory 
a nalezení shody nebude jednoduché. 
První krok k zásadnější revizi zákona 
o pohřebnictví byl nicméně učiněn, a to je 
dobře.  ■

JUDr. MAREK HANÁK
Kancelář veřejného ochránce práv, Brno
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Poznámky:
1) Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví 

a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů

2) Viz ustanovení § 3 zákona o pohřebnictví
3) Viz Kancelář veřejného ochránce práv 

a Wolters Kluwer ČR, a. s., Sborník stanovisek 
veřejného ochránce práv – 10, Pohřebnictví, 
str.16, http://www.ochrance.cz/fi leadmin/
user_upload/Publikace/sborniky_stanoviska/
Sbornik_Pohrebnictvi.pdf 

4) Zákon o pohřebnictví umožňuje pouze dva 
způsoby pohřbení – uložením do hrobu či 
hrobky na veřejném pohřebišti, nebo zpopel-
něním v krematoriu. Zatímco nezpopelněné 
pozůstatky není dovoleno pohřbít jinde než 
na hřbitově, u zpopelněných ostatků lze zvolit 
i jiné místo.

5) Hanák M., Je  možné vysypat zpopelněné lidské 
ostatky do řeky?, Právní rádce 1/2014

6) Souhrnná zpráva o činnosti veřejného 
ochránce práv za rok 2013, str. 51, http://www.
ochrance.cz/fi leadmin/user_upload/zpra-
vy_pro_poslaneckou_snemovnu/Souhrnna-
-zprava_2013_PDF_A.pdf 

7) Předpokladem pro zachování piety a důstojnosti 
pohřebiště je regulace negativních vlivů okolí. 
Zákon o pohřebnictví proto stanoví, že v okolí 
hřbitova má být zřízeno ochranné pásmo v šíři 
nejméně 100 m. Zřízení ochranného pásma však 
probíhá podle stavebního zákona, kdy výhradně 
na návrh vlastníka pohřebiště (obce nebo církve) 
vydá stavební úřad územní rozhodnutí, které 
ochranné pásmo ustanoví. Na území ochran-
ného pásma hřbitova se pak vztahuje zvláštní 
režim, který omezuje například výstavbu, která 
by se neslučovala s charakterem lokality, ať už 
z hlediska architektonického (např. u hřbitova 
v centrální části obce), nebo z hlediska staveb, 
jejichž charakter a provoz by ohrožoval provoz 
pohřebiště a jeho důstojnost.

8) http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/
tiskove-zpravy-2013/pohrebnictvi-je-casto-
-vic-o-etice-a-vztazich-nez-o-pravu/ 

9) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů

10) Souhrnná zpráva o činnosti veřejného 
ochránce práv za rok 2013, str. 44, http://www.
ochrance.cz/fi leadmin/user_upload/zpra-
vy_pro_poslaneckou_snemovnu/Souhrnna-
-zprava_VOP_2014.pdf

11) Ministerstvem pro místní rozvoj poskytnuté 
fi nanční náhrady obcím na zajištění tzv. sociál-
ních pohřbů (pohřbení nemajetných osob 
– nebo jen nepatrný majetek – bez dědiců, 
kterým nikdo ve lhůtě 96 hodin od oznámení 
úmrtí nevypravil pohřeb) vykazují strmý růst. 
Zatímco např. v roce 2007 činily pouze 
0,85 mil. Kč, v roce 2014 to bylo již téměř 
10 mil. Kč, což představuje během sedmi let 
více než desetinásobný nárůst.

12) Viz ustanovení § 114 odst. 2 občanského 
zákoníku

13) Viz ustanovení § 114 odst. 1 občanského 
zákoníku

14) http://mojesmrt.cz/?lang=cs 
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