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   L E G I S L A T I V A

přímo přes nákupní košík zpřístupněním 
ceny jiným přiměřeným způsobem, a tu-
díž se nejedná o reklamu.3) Zjednodušení 
právní úpravy umožnilo od letošního srpna 
také snížit náklady na zhotovení této rekla-
my, resp. nutnost např. právní konzultace 
týkající se souladu reklamy se zákonem.

Reklama činností v pohřebnictví však musí 
stále splňovat obecné požadavky stanovené 
zákonem o reklamě, tedy zejména nesmí být 
v rozporu s dobrými mravy nebo nesmí slou-
žit k nekalým obchodním praktikám, např. 
uváděním nepravdivých údajů. Nadále tedy 
musí být slušná, čestná, pravdivá a vytváře-
na s vědomím odpovědnosti vůči pozůsta-
lým i společnosti, avšak již bez taxativního 
stanovení jejího obsahu nebo speciálního 
omezení.4) Pokud se podnikatelé rozhod-
nou využít uvolnění regulace a poskytnou 
v rámci reklamy více informací o své činnosti 
v pohřebnictví, napomohou spotřebitelům 
snížit nejen jejich náklady časové, ale často 
i fi nanční. Vzhledem k tomu, že nelze předví-
dat, kolik podnikatelů a jakým způsobem se 
rozhodne uvolnění regulace využít, není pro-
zatím reálné dopad na spotřebitele kvantifi -
kovat. Lze jen doufat, že rozšířením prostoru 
pro konkurenční boj jednotlivých subjektů 
nedojde v oblasti pohřebnictví k zanedbává-
ní povinnosti dodržovat etické zásady. 

Zásadní, a přitom zcela skrytou, změnu 
přináší novela nahrazením obecného zá-
kazu uplatňovat v souvislosti s oznamová-
ním úmrtí jakoukoliv reklamu. Zakázáno 
je pouze šíření reklamy v úvodu zmiňova-
ných komerčních činností v pohřebnictví. 
Jiná reklama, např. na kamenické práce 
nebo vazbu smutečních věnců, při zveřej-
nění parte být tedy nově šířena může.

ODSTRANĚNÍ DUPLICIT SANKCÍ
Zákon o pohřebnictví byl s účinností od 
17. srpna 2015 změněn nepatrně,  když 
v něm zákonodárce zrušil přestupek za re-
klamu činností v pohřebnictví, který byl 
v rozporu s § 33 tohoto zákona, tj. v § 26 
odst. 1 se zrušilo dosavadní písmeno i).  
V návaznosti na zrušení přestupku v § 26 zá-
kona o pohřebnictví bylo zrušeno i přísluš-
né ustanovení o pokutě. 

Tato legislativní změna neznamená, že 
za porušení výše citovaného § 6a zákona 
o reklamě není stanovena žádná správní 
sankce. Naopak. Šíření reklamy komerč-
ních činností v pohřebnictví v rozporu 
s tímto ustanovením je správním delik-
tem podle zákona o reklamě (§ 8 a § 8a), 
kterého se mohou dopustit jak fyzické, tak 
právnické osoby. Maximální výše sankce za 
jeho spáchání je stanovena jednotně, a to 
2 000 000 Kč. Porušení obecných ustanove-
ní zákona o reklamě jsou taktéž správními 
delikty, za jejichž spáchání jsou stanoveny 
pokuty až do výše 5 000 000 Kč (nekalá ob-
chodní praktika). Pokuta za porušení § 6a 
až do 2 mil. Kč byla doposud v zákoně o re-
klamě obsažena. Legislativní změnou došlo 
pouze k odstranění její duplicity obsažené 
v zákoně o pohřebnictví. Jedno protiprávní 
jednání tak již nepostihují dva zákony, na-
víc rozdílnou výší pokuty. Za porušení ci-
tovaného ustanovení zákona o reklamě lze 
fyzické osobě také uložit pokutu do 5000 Kč 

v blokovém řízení, pokud bylo porušení po-
vinnosti spolehlivě zjištěno, nestačí-li do-
mluva a obviněný ze správního deliktu je 
ochoten pokutu zaplatit. Proti uložení poku-
ty v blokovém řízení se nelze odvolat. Pově-
řený pracovník orgánu dozoru je oprávněn ji 
nejen uložit, ale i vybrat. Použije k tomu blo-
ků pro ukládání a vybírání pokut v blokovém 
řízení o přestupcích. 

Nadále zůstává v platnosti, že právnická 
osoba za správní delikt neodpovídá, jest-
liže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, 
které bylo možno požadovat, aby poru-
šení právní povinnosti zabránila. Obdob-
ně se postupuje, dojde-li k protiprávnímu 
jednání při podnikání fyzické osoby nebo 
v přímé souvislosti s ním (viz § 8b odst. 5 
zákona o reklamě). Při vyměření pokuty za 
porušení zákona o reklamě se přihlédne 
k závažnosti správního deliktu, zejména ke 
způsobu jeho spáchání, jeho následkům 
a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Tato 
kritéria jsou posuzována u fyzických i práv-
nických osob a jsou stanovena také v záko-
ně č. 200/1990 Sb. o přestupcích.

NOVÝ VÝHLED
Uvedenou novelou § 6a zákona o reklamě 
bylo s účinností od 17. srpna 2015 vypuš-
těno ustanovení obsahující taxativní výčet 
údajů, které může reklama komerčních 
činností v pohřebnictví obsahovat. Obsah 
a způsob šíření reklamy zůstávají nadále 
omezeny jen z důvodu zachování mini-
málních etických principů. Šíření ceníků 
a informací o produktech a službách pro-
vozovatelů pohřebních služeb mimo pro-
vozovnu je nejen etické, nýbrž i nutné 
z hlediska ochrany spotřebitele a posílení role 
marketingu. Pohřební služby mohou přijít 
s novými nápady, jak zaujmout spotřebite-
le, a tím omezit novodobý trend pohřbívání 
bez obřadu. Nedůvěra k pohřebním služ-
bám vede k nižšímu zájmu o jejich služby. 
Nelze podceňovat ani sociologický pohled 
na »reklamu smrti«, prastarou zásadu »me-

mento mori«. Na tuto dílčí technickou no-
velu zákona o pohřebnictví navázala mini-
stryně pro místní rozvoj zahájením prací 
na návrhu legislativních změn mnohem 
širšího rozsahu. Za tím účelem zřídila mezi-
resortní pracovní skupinu, která projednává 
ještě citlivější otázky, než je regulace rekla-
my na komerční činnosti v pohřebnictví, 
když analyzuje dopady absence jejich efek-
tivní kontroly a účinného dozoru na celkový 
stav pohřebnictví v České republice. 

Kontrolní a dozorová role Minister-
stva pro místní rozvoj v pohřebnictví je 
nabíledni i z důvodu frekvence pohřbívá-
ní. Podle evidence Ministerstva průmyslu 
a obchodu poskytovalo v České republi-
ce ke dni 30. června 2015 pohřební služby 
606 podnikatelů v 1534 provozovnách 
(včetně sjednávacích kanceláří), provozo-
vatelů krematorií bylo evidováno 55 ve 
119 provozovnách (včetně 27 budov kre-
matorií s 54 kremačními pecemi) a jeden 
nelékařský poskytoval balzamace a konzer-
vace celkem z deseti poskytovatelů. Každo-
ročně tito podnikatelé zaopatří více než sto 
tisíc pohřbů.  ■

Mgr. TOMÁŠ KOTRLÝ, Th.D.
odbor regionální politiky, Ministerstvo pro místní 

rozvoj

Poznámky:
1 Viz např. článek citující postoj Sdružení pohřeb-

nictví v ČR dostupný na internetových stránkách 
http://www.pohrebiste.cz/stranky/archiv/moni-
tor/2011/110218.htm).

2 Srov. § 13 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů).

3 Srov. Stanovisko MMR k regulaci internetové re-
klamy podnikatelských činností v pohřeb nictví, 
dostupné na: http://www.mmr.cz/Pohrebnictvi/
Informace-Udalosti/Stanovisko-Mi nisterstva-
pro-mistni-rozvoj-k-regula (4. 4. 2012).

4 Srov. Kotrlý, Tomáš: Pohřebnictví. Právní zajištění 
piety a důstojnosti lidských pozůstatků a ostatků. 
Linde: Praha 2013, s. 238-240.

Tísnivá atmosféra reklamy na provozovatele pohřební služby může být vyvážena skrytě 
humorným tónem.
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