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Správu pohřebnictví lze označit za správní právo v širším smyslu. V užším slova smyslu 
ji lze označit za regulovaný trh, charakterizovaný poskytováním smutečních služeb 
s omezeným šířením reklamy. Služby v pohřebnictví nabízejí živnosti koncesované 
(u nás to jsou provozovatelé pohřební služby, krematoria, balzamace a konzervace), 
živnosti volné, popřípadě vázané (poradce pro pozůstalé, kosmetik těla zemřelého, 
řečník, obřadník, rakvář, hrobník, kameník apod.) a veřejnoprávní korporace (obce, 
církve či náboženské společnosti). 

Důležitým pramenem české sekulární správy pohřebnictví je zákon č. 256/2001 Sb., 
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o pohřebnictví“), který porušil tradici jediného právního předpisu shrnujícího 
veškerou úpravu veřejnoprávních vztahů vznikajících v důsledku smrti, když 
problematiku zdravotních výkonů po smrti pacienta ponechal v první části vyhlášky 
Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí, která se od roku 
2012 stala součástí zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování (zákon o zdravotních službách). 

Zákon o pohřebnictví definuje správu veřejného pohřebiště jako provoz prostoru 
určený k pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení lidských ostatků v podobě míst pro 
hroby a hrobky nebo úložiště jednotlivých uren nebo rozptylové či vsypové louky nebo 
jejich kombinace. Hovoří-li se o prostoru, je tím nepochybně míněno pohřebiště jako 
souvislý funkční celek, nikoli jako soubor izolovaných hrobových míst. Obecně je 
součástí věci vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž 
se tím věc znehodnotí. Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, 
stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co 
je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Součástí pozemku je též rostlinstvo 
na něm vzešlé. Příslušenství věci je vedlejší věc vlastníka u věci hlavní, je-li účelem 
vedlejší věci, aby se jí trvale užívalo společně s věcí hlavní v rámci jejich hospodářského 
určení. Má se za to, že právní jednání a práva i povinnosti týkající se hlavní věci se týkají 
i jejího příslušenství. Součást věci a příslušenství věci jsou podrobněji definovány 
v § 505 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“). 

Konkrétně lze konstatovat, že součástmi veřejného pohřebiště jsou kromě vlastních 
hrobových míst též smuteční síň, márnice, zvonice, kaple, obslužné budovy (sklady 
nářadí, toalety), ohradní zdi nebo ploty včetně vstupních objektů (vrat, bran, dveří), 
schodiště, chodníky, studny, zabudované jímky na vodu, zeleň rostoucí z pozemku 
apod.; příslušenstvím hřbitova jsou věci jako osvětlení, prostředky pro závlahu, nádoby 
na odpad, mobilní jímky na vodu, mobilní toalety, sochařská výzdoba, zeleň v nádobách 
apod. 
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Za součást, potažmo příslušenství, veřejného pohřebiště není ve vztahu k zákonné 
povinnosti údržby důvodné považovat to, co je užíváno nebo lze užívat (nikoli 
výjimečně) k jinému účelu (typicky okolní zeleň, kostel uprostřed hřbitova, příp. toalety, 
různá mobilní zařízení); je třeba vždy zohlednit míru, v jaké se konkrétní věc podílí 
na zajišťování funkce veřejného pohřebiště a v jaké slouží účelu jinému. Ve vztazích 
obec/provozovatel – farnost/vlastník se často diskutuje otázka, co je opravou a co je 
investicí, příp. jaký je vztah oprav k povinnosti provozu (§ 18 odst. 1 zákona 
o pohřebnictví). Rozdíl plyne nikoli ze zákona o pohřebnictví, ale zejména z účetních 
a daňových předpisů. Údržbou je nazývána soustavná činnost vykonávaná za účelem 
zpomalení fyzického opotřebení majetku a předcházení poruchám. Údržbou mohou být 
i zásahy do majetku, jimiž se odstraňují drobnější závady. Opravami jsou odstraňovány 
účinky pouze částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do 
stavu předchozího či provozuschopného. Za uvedení do stavu provozuschopného jsou 
přitom považovány i takové zásahy do majetku (opravy), které jsou provedeny 
i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, avšak pouze 
tehdy, pokud těmito zásahy nedojde k technickému zhodnocení majetku. Technickým 
zhodnocením se rozumí zásahy do majetku uvedeného do užívání, které mají 
za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, nebo rozšíření vybavenosti 
nebo použitelnosti majetku, včetně nástaveb, přístaveb a stavebních úprav, pokud 
vynaložené náklady dosáhnou předpisy blíže stanoveného ocenění. Je nutno 
podotknout, že se jedná o pojmy v praxi i judikatuře často diskutované a nemající vždy 
exaktně stanovitelnou hranici (zejména změna technických parametrů). S ohledem 
na častý předmět otázek v provozování pohřebiště - tj. havarijní stav ohradní zdi 
církevního hřbitova – lze však mít zpravidla a důvodně za to, že náhrada stávající zdi 
(poškozené, staticky narušené či částečně spadlé) zdí novou, téže funkčnosti 
a obdobných rozměrů je opravou v režii nikoli provozovatele pohřebiště – obce, ale 
vlastníka. 

Vztah mezi provozovatelem a vlastníkem pohřebiště nabývá v posledních deseti letech 
na síle nejen kvůli majetkoprávnímu vypořádání, ale také kvůli rostoucímu 
multikulturalismu (nikoli ve smyslu „ztráty identity“ a „střetu civilizací“, ale ve smyslu 
náboženské svobody). V roce 2012 pobouřily svět zprávy o tom, že islámští radikálové 
ničí hliněné hrobky zapsané v seznamu UNESCO v africkém Timbuktu, jednom 
ze svátých měst islámu. Podobné akty hroboborectví známe i z jiných míst a dob. 
Původní islám se velmi důrazně stavěl proti dosavadním pohřebním rituálům a proti 
přehnané pompě a přemíře zármutku, které s nimi byli spojovány. Spolu s tím souviselo 
i jeho odmítání pověrečné úcty k zemřelým. Hrob se za žádnou cenu neměl stát místem 
kultu, neměl být navštěvován, a když tak jedině proto, aby si věřící připomínal svoji 
vlastní smrtelnost, nikoli že by doufal v přímluvu zesnulého na onom světě. Radikální 
islám proto odmítá jakkoli výrazné hroby či hrobky, či dokonce mešity nad nimi. V praxi 
je tomu však úplně jinak, takže provoz a vlastnictví hřbitova je možné velmi příhodně 
nazvat kolbištěm teorie a praxe. Přestože v České republice nemáme zatím „multi-kulti“ 
pohřebiště zajištěno jinak než dobrými vztahy mezi provozovatelem a nájemci 
hrobových míst či vlastníky hrobového příslušenství, je nutné se teoreticky připravit 
na dobu, kdy na pozemku náboženské společnosti vznikne neveřejné pohřebiště, které 
si bude ve skutečnosti činit nárok na pohřebiště veřejné. V souvislosti s provozováním 
veřejných pohřebišť vyvstává ze strany obcí (provozovatelů veřejných pohřebišť) 
a církevních nebo náboženských subjektů (vlastníků pozemků hřbitovů či jednotlivých 
náhrobků) řada otázek týkajících se uspořádání vzájemných vztahů. 
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Povinnost provozu dle § 18 odst. 1 zákona o pohřebnictví se vztahuje na veřejné 
pohřebiště se všemi jeho součástmi a příslušenstvím, zejména na výkopové práce 
související s pohřbením a exhumací, správu a údržbu veřejného pohřebiště, pronájem 
hrobových míst a vedení související evidence. Do novely zákona o pohřebnictví účinné 
od 1. září 2017 bylo toto ustanovení taxativní. Provozování veřejného pohřebiště do 
31. srpna 2017 zahrnovalo nejen výkopové práce související s pohřbením a exhumací, 
pohřbívání lidských pozůstatků a lidských ostatků do hrobů nebo hrobek, provádění 
exhumací, ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků, pronájem 
hrobových míst a vedení související evidence, správu a údržbu veřejného pohřebiště, ale 
také údržbu komunikací a okolní zeleně. Přestože provozování pohřebiště není od 
účinnosti zákona o pohřebnictví (tj. od roku 2002) živností [zákon č. 455/1991 Sb., § 3 
odst. 3 písm. aa)], do pojmu „správa pohřebnictví“ lze zařadit také institucionalizaci 
podnikání podporovanou a regulovanou státní administrativou a všechny státní 
reformy související s jednáním při úmrtí, pohřbíváním a provozováním pohřebišť. Jako 
příklad regulace podnikání v pohřebnictví lze uvést usměrňování jeho reklamy (zákon 
č. 40/1995 Sb., § 6a). Pohřební služby v letech 2002-2015 mohly uvádět pouze přesně 
stanovené údaje, mezi nimiž cena nebyla. Naprostá většina pohřebních organizací tuto 
praxi neuvádění cen doposud dodržuje. Lidské pozůstatky nelze pohřbít do země mimo 
pohřebiště, tj. mimo prostor výlučně určený k pohřbívání, za žádných okolností. 
Zpopelnění je povoleno výhradně v krematoriu a exhumace je oprávněná pouze 
z naléhavých důvodů. 

Historický vývoj 

Správa pohřebnictví od kultur popelnicových polí k soudobé civilizaci rozptylových 
louček představuje velmi rozsáhlou a poměrně rozmanitou oblast. Setkáváme se s ní 
ve chvíli, kdy se chceme sami připravit na poslední věci člověka, a týká se nás doslova až 
za naše pohřbení, dalo by se říci: až za náš hrob. Náboženská, sociální a právně-
administrativní existence osoby pohřbením mrtvého lidského 

těla nekončí. V mnoha evropských zemích proto položila správa pohřebnictví základ 
ke státem řízeným reformám pohřebnictví, které vedly například k zákazu prastarého 
zvyku pohřbívání v kostelích, ad sanctos apud ecclesiam, a budování nových hřbitovů 
za městskými hradbami. V prostředí habsburské monarchie šlo o pohřební reformy 
Marie Terezie, které nařizovaly minimální časový interval mezi smrtí a pohřbem, 
zrušený v českých zemích až zákonem o pohřebnictví v roce 2002, a radikální reformy 
Josefa II. Z osmdesátých let 18. století, zavádějící mimo jiné neblaze proslulé pohřbívání 
v pytlích. Mrtví měli být v rámci několikaměsíční josefínské správy pohřebnictví 
pochováváni nazí v pytli, přenášeni na hřbitov v erárních, znovu použitelných rakvích 
s výklopným dnem, jimiž měly jednotlivé farnosti disponovat v adekvátním počtu 
a různých velikostech. Po uložení do hrobu na vzdáleném hřbitově měla být mrtvá 
lidská těla zasypána vápnem. Největší rozmach správa pohřebnictví zažila v pozdním 
19. století s rozvojem moderně organizovaného a byrokraticky spravovaného 
zdravotnictví. V důsledku změny všeobecného přesvědčení lidé přestali vnímat smrt 
jako vůli Boží a začali ji brát jako selhání lékaře. 

Zásady pietní ochrany osobnosti, toto sekulární přiřazení důstojnosti lidské osobě, 
nachází hlubší zdůvodnění z antropologické perspektivy. Velká část tradičních 
sociokulturních výkladů dává způsob nakládání s mrtvým tělem do přímé souvislosti 
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s konceptem zásvětí a formami posmrtné existence. Tentýž zvyk mohl být svázán 
se zcela protichůdnými představami a naopak některé specifické formy pohřbu 
(například pohřeb v lodi) měly svou „kremační“ i „inhumační“ variantu, přičemž byly 
chápány jako rovnocenné. “Pohřební zvyky jsou proměnlivé, náleží spíše k dějinám 
zvyků či kulturním dějinám než k dějinám náboženství“ (Uecker, Die altnordischen 
Bestattungsitten, 1966, s. 73). Stejně jako jiné lidské jednání má tedy i zacházení 
s mrtvým tělem samo o sobě neutrální význam a specifickou sémantickou hodnotu 
získává až v konkrétním kulturním kontextu. I hinduistická kultura, často archeology 
využívaná jako oblíbený příklad společnosti důsledně praktikující kremaci 
z náboženských důvodů, je ve skutečnosti birituální. O způsobu nakládání s tělem může 
rozhodovat příslušnost ke kastě či v některých oblastech věk zemřelého. Zacházení 
s mrtvým tělem je spíše tradicí, o jejíž změně nebo zachování spolurozhoduje široké 
spektrum faktorů. 

Pomocí správy pohřebnictví usilovala panovnice Marie Terezie o vytvoření uceleného 
systému zdravotní správy osvícenského státu. Dvorským reskriptem z roku 1752 
vznikla Dvorská zdravotní komise, nejvyšší zdravotní orgán habsburského soustátí. Při 
nejvyšších zemských úřadech jednotlivých zemí, guberniích, vznikaly zemské zdravotní 
komise, v nichž působili lékaři ve funkci zdravotních radů. Od 50. let 18. století vydával 
moderní absolutistický stát na různých úrovních řízení dvorské reskripty, patenty 
a dekrety, jež byly součástí rozvíjejícího se správního práva. Dnes v České republice 
v této linii pokračuje Ministerstvo pro místní rozvoj (dále také jen „MMR“) a krajské 
hygienické stanice (dále také jen „KHS“). Kontrola ohniskové dezinfekce následující po 
ukončení přechodného uložení lidských pozůstatků a manipulaci s nimi je podkladem 
pro zjištění závad a zavedení nápravných opatření. Navzdory úsilí habsburského 
osvícenského absolutismu a jeho zdravotní policie v průběhu 19. století, správa 
pohřebnictví přestává být od 21. století součástí zdravotnictví, těžiště správy 
se v souvislosti s problematikou kremace přesouvá do oblasti ochrany životního 
prostředí. 

Uložení mrtvých do země bylo tradičním křesťanským způsobem pohřbu, který byl 
na území České republiky praktikován po tisíciletí. Menšinovým se stalo až v 70. letech 
20. století, kdy počty kremací převýšily počty uložených do země. Římskokatolická 
církev povolila kremace pro svoje členy na 2. vatikánském koncilu v polovině 60. let 
20. století. Do té doby se rovněž většina pohřebních obřadů odvíjela na církevní bázi. 
Dodnes platí, že uložení do země provází častěji církevní, tedy křesťanský pohřební 
obřad. 

Dominantní formou pohřbu doby římské byla kremace. Také v oblastech osídlených 
Slovany byla v období před vznikem státu výlučnou formou pohřebního ritu kremace. 
Z celého raného středověku křesťanské Evropy disponujeme pouze jediným 
normativním pramenem, který kremaci výslovně zakazuje. Tím je karolinský zákoník 
Capitulado de partibus Saxoniae (pravděpodobně z roku 782), ve kterém v oddílu 7 a 22 
najdeme zákaz pohřbívat pod pohanskými mohylami a požadavek ukládat těla 
na církevním hřbitově [Jubemus ut corpora christianorum Saxanorum ad cimiteria 
ecclesiae deferantur et non ad tumulus paga- norum. “ Boretius, Capitularía, 1883, 
s. 69). Karel Veliký v tomto zákoníku, známém i pod jménem Capitulare 
Paderbrunnense, v oddílu 7 zakazuje pod pohrůžkou hrdelního trestu „pohanský zvyk“ 
zpopelňování. Celkový obsah zákoníku dokládá, že jeho úkolem nebyla jen 
christianizace Saska, ale celková asimilace 
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specifické saské a fríské identity, jejíž součástí byl i odlišný pohřební ritus. Druhý 
zákoník (známý jako Saský kapitulář) z roku 797 již podobě pohřbívání nevěnuje 
pozornost. 

V Čechách zavazovala dekreta knížete Břetislava I., vyhlášená téměř o tři století později 
nad hrobem sv. Vojtěcha v Hnězdně roku 1039, velmože i lid k dodržování církevních 
předpisů, mimo jiné také k pohřbívání na hřbitově věřících. Většina těchto ustanovení 
se nevžila, přesto jsou Břetislavova dekreta důležitým pramenem pro poznání správy 
pohřebnictví prostřednictvím právního řádu u nás na konci etapy raného feudalismu. 
V Břetislavových dekretech pronikají principy kanonického práva do ustanovení 
o stíhání pohřbívání mimo hřbitov a zřetelně při těchto procesech vystupuje i účast 
církevních orgánů. Nařízení Břetislava 1. jsou dokladem doby, kdy veškeré 
zákonodárství ve státě náleželo knížeti; církevní právo se redukovalo na právo státně 
církevní. Forma pohřbení (zpravidla pohřební ritus kostrový nebo žárový), vnější 
úprava a orientace hrobů, uspořádání nekropolí, stejně jako přítomnost hrobové výbavy 
mají široké konotace, nevměstnatelné do jednoduchého kontrastního vzorce „křesťané 
× pohané“. Přestože spadala problematika pohřbívání zejména do kompetence 
duchovních autorit, trvalo staletí, než se pohanské zvyky odstranily. Například až do 
konce 16. století byla incinerace v Evropě stále, i když sporadicky praktikována, 
zejména za válečných situací. Když roku 1869 ve Florencii zemřel indický maharadža 
a byl zpopelněn v městských sadech na pietní hranici, vzbudilo to již velkou senzaci, ale 
i vědeckou pozornost na lékařských, kongresech ve Florencii a Římě. 

Správa pohřebnictví byla náboženskou a duchovní činností zajišťovanou duchovními. 
Institucionalizovala ji v českých zemích římskokatolická církev prostřednictvím 
středověkého církevního práva. Kněžími měl být respektován minimální 
čtyřiadvacetihodinový interval mezi smrtí a pohřbem, ustanovený římským rituálem 
papeže Pavla V. (Rituále románům z roku 1614), během nějž měl zesnulý setrvat doma 
a kněz vyplnit předepsaný formulář matričního zápisu. Zároveň římský rituál 
doporučoval věnovat zvýšenou pozornost případům náhlé a nečekané smrti. 
Ke křesťanskému pohřbu pokřtěného člověka do země bez právně-pastoračních 
problémů neodmyslitelně patřila přítomnost kněze, výhradního průvodce všech 
věrných zemřelých, a přijetí do posvěcené půdy církevního hřbitova. 

Také Židé považovali pohřbení lidských pozůstatků příslušníků svého národa do země 
za nejvyšší a jediný opravdový skutek milosrdenství (gemilut chasadim), protože za něj 
již nelze očekávat slova díků. Velmi svědomitě pohřbívá mladý Tobiáš v textu 
deuterokanonické knihy Starého zákona (Tob 1,16-18). Vykladači Písma se však po 
způsobu kynických filozofů (Lúkiános: „zápach mne pohřbí“) často vyjadřovali proti 
přehnanému kultu mrtvých a nekromancii. Ujmout se bezbranné mrtvoly člověka, který 
byl lidskými zákony prohlášen za nepřítele, bylo vysoce hodnoceno až Sofoklem. Jeho 
Antigona by tak jistě jednala, i kdyby nešlo o jejího bratra, ale o člověka docela cizího 
nebo barbara. Co se týče hniloby rozkládajícího se těla, již v Thúkydidově zprávě 
O athénském moru, vzniklé po roce 430 před naším letopočtem, jež byla známa 
renesanční i barokní literatuře, se lze setkat s tématem nebezpečí, které pramenilo 
z nepohřbených umrlců. V českém prostředí se zabýval škodlivostí kadáverů 
Lów z Erlsfeldu, který naopak citoval zprávy o lékařích, kteří pitvali nemocné morem, 
aniž by se nakazili. 
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V této souvislosti je vhodné zmínit různá pohřební bratrstva. V městských 
společnostech obstarávaly pohřby pohřební bratrstva (collegia funeraticia) a pohřební 
spolky zaváděné se souhlasem židovských obcí nebo církevní duchovní správy. 
V barokní městské společnosti měla křesťanská pohřební bratrstva takový úspěch, že 
jejich počet omezil samotný papež. Konstituce Klementa VIII. ze dne 7. prosince 1604 
nařídila, aby v jednom místě, a zvláště v jednom kostele působilo jen jedno bratrstvo 
jednoho jména i účelu. V Čechách jsou pohřební spolky a bratrstva bezpečně doloženy 
od druhého desetiletí 14. století kontinuálně až do novověku. 

Církev jako jediná vydávala zákony v této oblasti, a pokud do ní vstupovaly sekulární 
autority, bylo to spíše formou podpory a podání pomocné ruky náboženské moci. 
V 18. století byl u lůžka umírajícího zpravidla přítomen i lékař, aby prohlédl tělo 
zemřelého. Tehdy se poprvé začal častěji objevovat u lůžka umírajících. Za všech 
okolností bylo nutné provést okamžitou prohlídku mrtvého, za kterou ručila úředně 
pověřená osoba pod přísahou, ohledávač mrtvol (Todtenaufseher, Leichenschauer). Pro 
tuto funkci nebylo zprvu vyžadováno akademické vzdělání, ideálně to měl být ranhojič. 
Podle guberniálního dekretu ze 4. března 1790 ho mohl zastoupit hospodářský úředník 
či rychtář, což platilo v českých zemích ještě o sto let později. Výnos českého 
místodržitelství z 1. srpna 1894 zmiňuje ranlékaře a za zcela výjimečných okolností 
se mohl prohlídky těla zhostit starosta obce, ovšem musel být důkladně poučen 
a nepouštět se do lékařské diagnostiky. Stačilo vyloučit či potvrdit násilnou smrt. 

Text nařízení, ve kterém Marie Terezie vyzývala k prozkoumání zdravotní bezpečnosti 
pohřbívání v kryptách kostelů, k zřizování umrlčích komor u kostelů 
(Tod[t/en]kammer, Leichenkammer či Scheintodkammer) a zakázala pohřbívat zemřelé 
před uplynutím 48 hodin nebo zemřelé na nakažlivé nemoci před uplynutím 24 hodin 
(dvorský dekret č. 1289/1771 sbírky zákonů Marie Terezie ze dne 7. března 1771) 
stanoví i důvod zřizovaní márnic: eliminovat mrtvolný zápach. Podle dolnorakouského 
vládního dekretu z 5. srpna 1797 měla být stavba márnic i jejich provoz financovány 
z farních prostředků. Kostnice měly být zrušeny a používány napříště jako márnice. 
Vrchní dozor nad chodem márnice měl mít farář. K vytápění mělo být užíváno dřevo 
určené pro sakristii, ke svícení kostelní olej. V případě, že by do některé márnice byla 
ukládána těla zemřelých z více farností, měl se příslušný duchovní domluvit 
na finančním příspěvku na provoz s ostatními faráři. Farář měl dohlédnout, aby do 
rukou zemřelého byla vložena šňůrka od zvonku a dohlížet na cedulky se jmény 
zemřelých a označením místa původu. Pokud nebyli mrtví rozpoznáni, měli být 
pohřbeni na veřejné náklady. Například Galignaniho nový průvodce Paříží [Galignani’s 
New Paris Guide) z roku 1830 popisuje, jak provozovatel pohřební služby Enterprise 
des Pompes Funèbres zabezpečoval pro tyto bezejmenné rubáš i rakev. Před zavedením 
chladírenského systému na počátku 80. let 19. století se v některých velkých městských 
márnicích používalo příležitostné kropení těl zemřelých vodou nebo chemikáliemi. 
Svatyně a fary sloužily občas i jako depozita těl před pohřbem, měly zabezpečit dostatek 
místností pro zemřelé. 

Philippe Ariès ve druhém díle Dějin smrti zařadil mezi tři nejdůležitější dobové 
diskursní texty na téma správy pohřebnictví knihu Saggio intorno al luogo del seppellire 
(Pojednání ohledně místa pohřbívání) z roku 1774 od italského duchovního Scipione 
Piattoliho (1749-1809). Mrtvolné výpary podle Piattoliho způsobovaly bolesti hlavy, 
křeče, neurózy, chřipková a epidemická onemocnění i potraty. Kromě toho připomněl, 
že debata o pohřbívání měla hluboké historické kořeny. Odvolával se přitom na lékařské 
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autority z přelomu 17. a 18. století. Představy a názory osvícenské medicíny o správě 
pohřebnictví nebyly nové – vycházely z velmi starých konceptů. Novinkou bylo, že 
se v 18. století šířily v národních jazycích v rámci propracované farní správy a osvěty. 

K prosazení státem řízených pohřebních reforem přispěli zejména lékaři a duchovní 
píšící primárně nikoli svým kolegům, ale všem veřejným autoritám – rychtářům, 
vrchnosti, městským radním – zkrátka těm, kteří měli znát zákony a zodpovídat za jejich 
dodržování. Mezi významné české profesory zdravotní policie a soudního lékařství 
na pražské lékařské fakultě patřil teplický lékař Johann Dionys John (1764-1814), který 
ve svém eklektickém a mezioborovém spisu Arznemdssenschaft- liche Aufsätze (Eseje 
učenců z lékařské vědy) z roku 1798 shromáždil velmi rozsáhlý soupis dobové i starší 
literatury k pohřbívání. 

Konkrétním nástrojem dohledu nad správou pohřebnictví v Evropě 18, století však 
nebyl lékař. Stala se jím tzv. zdravotní policie – Medizinische Polizey. Šlo nejen 
o koncept státní a kolektivní medicíny, ale i ochrany veřejného zdraví, jenž se začal 
formovat v německojazyčné oblasti na konci 70. let 18. století. Vycházel z osvícenského 
zájmu o biologický život lidského druhu a blaho populace. Vypracoval jej německý lékař 
Wolfgang Thomas Rau (Gedanken von dem Nutzen und der Nothwen- digkeit einer 
medicinischen Policeyordnung in einem Staat, Ulm 1764). Podle německého 
encyklopedisty Johanna Georga Krünilze (1728-1796), původně lékaře ve Frankfurtu 
a Berlíně, měli lékaři s mrtvým lidským tělem zacházet po nějaký čas, jako by byl naživu. 
V rozsáhlém heslu Leiche, údajně posledním, jež stačil vytvořit, shrnul všechny 
dosavadní poznatky o první pomoci zdánlivě zemřelým. “Um hierin zur Gewissheit zu 
kommen, ist es gut, das man bey dem scheinbaren Todes eines jeden Menschen sich 
angewöhne zu zweifeln, ob er mrklich todt sey, und ihn vielmehr eine Zeitlang als einen 
Lebendigen behandle“ (viz Krünitz, Leiche, 1798, s. 122). Takto časově zúžený pohled 
na pietu k lidským pozůstatkům, dokud jsou zdánlivě mrtvými, byl možný u některých 
lékařů na konci 18. století, nikoli u provozovatelů a správců pohřebnictví v 21. století. 
Důstojně se chováme k zemřelým ne proto, že smrt je možná zdánlivá, ale proto, že 
kadáver člověka je věcí posvátnou, res sacra extra commercium. 

Pravidla zdravotní policie, rozpracovaná pro pohřebnictví v habsburské monarchii 
zejména německým lékařem s francouzskými kořeny Johannem Peterem Frankem 
na začátku 19. století, byla v českých zemích částečně kodifikována zákonem 
č. 68/1870 Sb., jenž se týče organizace veřejné zdravotní služby. Kontrolní 
mechanismus zdravotní policie byl tvořen řadou norem, jež se vztahovaly rovněž 
ke způsobům, jak přihlížet k ohledání mrtvých 

a k tomu, aby se plnily zákony o pochovávání mrtvých, o pohřebních místech a 
o vykopávání i převážení těl mrtvých. Obcím náleželo ohledně zdravotní policie 
v samostatné působnosti „zřizovati a chovati v dobrém způsobu komory umrlčí 
a hřbitovy a dohlížeti k nim“ (srov. § 2 a § 3 citovaného zákona z roku 1870). 

Výstižné shrnutí nařízení z konce března 1770 přinesl významný český lékař sklonku 
19. století, první městský fyzik královského hlavního města Prahy, ředitel tamní 
Všeobecné nemocnice Hynek Pelc (1844-1915): „V zemích rakouských zavedena jest 
obligatorní lékařská prohlídka mrtvých od časů Marie Terezie dekretem dvorní 
kanceláře z 30. března 1770. Za účel této prohlídky vytknuty byly již v tomto dekretě 
příčiny tyto: aby nikdo pohřben nebyl za živa, aby se na stopu přišlo skrytým a násilným 
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způsobům smrti, aby se objevily nemoci nakažlivé a zavedla potřebná opatření, 
a konečně, aby se vypátralo, kdyby od rodičů nebo příbuzných léčení úmyslně bylo 
zanedbáno nebo léčeno bylo pokoutně“ (viz Pele, Pohřbívání, 1903, s. 3). To vše mělo 
být zaznamenáno do řádného úředního protokolu a počínaje rokem 1784 přepisováno 
do tištěných rubrik registru zemřelých (Sterbregister), jehož vedení, stejně jako 
prohlídku zemřelých, měl na starosti nově zřízený zádušní úřad (Todtenschreiberamt). 
Jeho působnost spadala pod městský magistrát. Stejně jako pohřbívání, i vedení matrik 
bylo pod dvojím dohledem – duchovní se měl zodpovídat biskupské konzistoři i státním 
úředníkům. Na konci roku měl navíc vypracovat souhrnnou tabulku ze všech matrik pro 
konskripční úřady. Evidence zemřelých včetně příčin úmrtí probíhala dvojmo. Krajský 
úfad vypracoval součet dat do tabulek nejen na základě údajů, které extrahoval 
administrátor farnosti z matriky zemřelých, nýbrž i z podkladů vypsaných z registru 
úmrtí, poskytnutých zádušním úřadem. Celkovou tabulku potom vyhodnocoval zemský 
úřad. 

Podle význačného právníka a teoretika osvícenského absolutismu, mikulovského 
rodáka Josepha von Sonnenfelse (1732/1733-1817), jenž se zabýval zdravotně-
policejními otázkami z pohledu práva patrně nejzevrubněji, měl ohledávač mrtvých 
podávat jednou měsíčně výtah ze svého protokolu o úmrtích zdravotní komisi. Nechrne 
promluvit patent z 21. února 1784: „Prospěch ohledání mrtvol neobmezuje se toliko 
na bezpečnost jednotlivých občanů, jichž živobytí tím, že tajně způsobené násilí při 
tomto opatření tak snadno zamlčeno býti nemůže, bezpečně chráněno jest, nýbrž i stát 
může z toho všelijakého prospěchu dosíci, poněvadž z knih řádně vedených 
o epidemiích, o přibývající nebo ubývající úmrtnosti zevrubnější vědomosti a takto 
k zařízení všeobecných zdravotních opatření jakéhosi jistého základu bude“ 
(viz Štastný, Zdravotní policie, 1885, s. 3). Bez ohledacího listu nesměl pohřbívat žádný 
duchovní bez rozdílu vyznání. Rodina musela úmrtí oznámit a s tělem do příchodu 
úředně pověřené osoby nemanipulovat. V případě nakažlivého onemocnění měly 
uposlechnout ohledávačovy instrukce týkající se dezinfekce domácnosti a zničení 
dotyčných věcí. Pokud kdokoli pohřbíval dříve než za osmačtyřicet hodin či bez 
ohledacího lístku, stihla ho peněžitá pokuta ve prospěch místního chudinského fondu 
(výnos z 1. srpna 1894). O poznání přísnější postih hrozil ohledávači, dle § 129 trestního 
zákona, díl I., tuhým vězením od 1 do 6 měsíců (guberniální nařízení z 8. února 1822). 
Četná konkrétní svědectví o střetu zákonných norem s dobovou praxí publikovala 
Daniela Tinková (Zákeřná mefitis, 2012). Trestní řízení bylo několikrát vedeno proti 
porodním babám, které se nepostaraly o předepsanou prohlídku mrtvě narozených dětí 
ani úmrtí neoznámily příslušným farním úřadům. 

Preventivní opatření proti zhoubnému vlivu mefitických výparů byla vyhlášena pro 
Čechy 3. září 1772, pro Moravu 4. října 1773. Reagovalo se tím partikulárně na již 
neudržitelné hygienické podmínky v některých kryptách kostelů v českých 
a rakouských zemích. K prosazení důsledných prostorových pohřebních reforem došlo 
v habsburské monarchii až po smrti Marie Terezie, v letech 1781-1785. Josef II. nejdříve 
v Tolerančním patentu ustanovil společné pohřebiště pro katolíky a protestanty. 
Ve dvorském dekretu ze 7. února 1782 vydal nařízení zakazující pohřby v kryptách 
kostelů uvnitř měst (intra muros), jež se týkalo Vídně, o rok později bylo rozšířeno 
na všechny rakouské země. Poté následovalo radikální nařízení z 23. srpna 1784 
o odsunu všech pohřbených mimo obydlená sídla, které platilo pro celé habsburské 
území, od 2. září téhož roku bylo závazné též v Čechách. Dvorský dekret z 23. srpna 
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1784 uvádí: „Poněvadž pochovávajíce mrtvoly především to docíliti chceme, aby 
mrtvoly co možná nejdříve zetlely, zetlení však ničehož tak nepřekáží, jako pochovávání 
mrtvol v rakvích: tudíž pro budoucnost se nařizuje, aby všecky mrtvoly v plátěném pytli 
bez oděvu zašity, pak do rakve vloženy a v této na hřbitov dopraveny byly. Na hřbitově 
budiž hrob 6 střevíců hluboký a čtyři střevíce široký vykopán, mrtvola budiž z rakve 
vynesena a v pytli do hrobu vložena, nehašeným vápnem zasypána a ihned zemí 
přikryta. Sešlo-li by se pojednou více mrtvol, tak může jich několik do téhož hrobu 
položeno býti“ (převzato z Štastný, Zdravotní policie, 1885, s. 54). 

V letech 1786 a 1787 vydal Josef II. po vzoru své matky znovu nařízení, která zakazovala 
příliš brzké židovské pohřby. Již na počátku 70. let 18. století vystoupil proti zvyku 
pohřbívat jen pár hodin po smrti průkopník židovského osvícenství (haskaly), učenec 
původem z Desavy, Moses Mendelssohn (1729-1786). Další významný stoupenec 
haskaly, německý židovský lékař a filozof Marcus Herz (1747-1803) v drobném spisu 
Ober diefriihe Beerdigung der Juden (O časném židovském pohřbu) z roku 1787 
se na Mendelssohna odvolával a navrhl pohřbívat až třetí den po smrti. Naproti tomu 
tradiční pohřební zvyklosti židovské ortodoxie hájil představitel evropské rabínské 
elity, pražský vrchní rabín Jechezkel Landau řečený Noda bi Jehuda (1713-1793). 
Problém nepředstavovaly jen předčasné pohřby, nýbrž i ty opožděné. Zatímco první 
zabíjely jednotlivce, ty druhé podle dobového vědeckého mínění vážně ohrožovaly 
veřejné zdraví. Podle Franka měla zdravotní policie dohlížet na prevenci a odstranění 
obou extrémů (Frank, System, 1813, s. 707). 

Osvícenské obavy z procitnutí v hrobě hrály svou roli i během příprav 2. vatikánského 
koncilu, který nakonec zrušil církevní zákaz kremace (instrukcí De cadaverum 
crematione: Piam et constantem ze dne 5. července 1963). Biskup I. Kostner z Gurku 
v Rakousku v žádosti z 10. září 1959, v čl. 8 tvrdil, že lidé si zpopelnění vybírají ne kvůli 
nenávisti vůči církvi, ale ze strachu ze zdánlivé smrti (viz Acta Concilio Vaticano II, 1960, 
s. 1/62). Zákaz pohřbení před uplynutím 48 hodin od úmrtí, popřípadě před pitvou, 
platil v ČR 250 let, do 1. ledna 2002, kdy vstoupil v platnost zákon o pohřebnictví. 

V prvním desetiletí 19. století v souvislosti s válečnou a politickou expanzí Napoleona 
Bonaparte vznikají předpisy, které se zdravotnictvím již tolik nesouvisí. Napoleonův 
dekret z 23. prairialu roku XII (12. června 1804, dále Edikt ze Saint Cloud z 5. září 1806) 
kodifikoval nejen pravidla správy pohřebnictví, ale i kamenictví: přikázal, aby hroby 
byly unifikované, anonymní, zcela identické podoby. 

Vládní cirkuláře a dvorské dekrety, počínajíc vládou Marie Terezie a Josefa II., vydané 
v letech 1751-1850, předepisovaly nejen, kde se má veřejný hřbitov s márnicí nacházet, 
jak má vypadat rakev a hrob, ale kladly i požadavky na hrobníka. Počátky 
profesionalizace hrobníků byly v západní Evropě spojeny se zavedením křesťanských 
hřbitovů, na kterých byli specializovanými laborantes. Antickým pramenem 
jedinečného významu je Traditio apostólica, která patří mezi jedny z prvních pokusů 
o úpravu a uspořádání života církevní obce kolem roku 300. Tato sbírka hrobníky sice 
výslovně nejmenuje, ale vztahuje se na ně, když připomíná biskupovi, aby platil 
spravedlivou mzdu a cenu za dlaždice těm, kdo zřizují hroby a pečují o hřbitovy, aby 
jejich práce nebyla pro věřící, hlavně pro chudé, zátěží. Křesťanští hrobníci nepatřili 
k církevní hierarchii, nebyla však vyloučena možnost, aby přijali nižší svěcení. 
Ve spisech o konfiskaci v Cirtě vystupuje Saturnin jako hrobník a jáhen, Januárius jako 
hrobník a podjáhen. Hrobník byl spíše než hřbitovní knihou a provozním řádem, jak 
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tomu má být dnes, vybaven svěcenou vodou, křídou a růžencem. Křesťanského 
hrobníka (lat. fossor), ukládajícího do posvěcené země zemřelá těla křesťanů, včetně 
chudých, středověká církev povýšila naroveň těch, kteří sytí hladové, napájejí žíznivé, 
šatí nahé, ujímají se poutníků, pečují o nemocné a navštěvují uvězněné. Pro chudobu 
byli mrtví odkládáni v noci na břehy řek, hnojiště, haldy či jinde, odkud je pak lidé 
hrobniční odnášeli do hromadných jam na hřbitov. 

Pro chudé obyvatele Nového Města v Praze je v archivních zápisech z roku 1595 
připomínán dokonce zvláštní hrobník chudých lidí. Bratrstvem zaplacený hrobník 
musel pohřbívat i nemajetné nečleny bratrstva, ale nesměl být přítomen na bezectném, 
tichém pohřbu sebevraha, delikventa a dalších, kterým byl církevní pohřeb odepřen. 
Mrtvola v takovém případě byla zpravidla bez účasti pozůstalých brzy ráno nebo 
za soumraku spálena, zahrabána mimo hřbitov (in loco profano) zvláště infámními 
osobami jako městským sluhou, pohodným nebo katovským pacholkem. Odepření 
církevního pohřbu neznamenalo pouze vyobcování zemřelého z posvěcené země, 
nespočívalo jen v zákazu pohřební mše, zádušních a výročních veřejných modliteb, ale 
i v absenci jakékoli hrobníkovy péče o takto pohřbené lidské ostatky. Zákaz všech těchto 
actiones byl vždy katolickou církví považován za nejvyšší sankční trest vůči tomu, kdo 
hrubě porušil její zákony. Církevně trestáni mohli být až do 2. vatikánského koncilu ti 
hrobníci na katolickém hřbitově, kteří i přes církevní zákaz pohřbili lidské pozůstatky 
nebo uložili zpopelněné lidské ostatky (urnu) na tomto posvátném místě. Tehdy si 
přivodili ipsofacto zákaz vstupu do kostela, interdikt vyhrazený ordináři (kán. 2339 
Kodexu kanonického práva z roku 1917). 

Zdravotněpolicejní představy o reformě správy pohřebnictví se týkaly i rozsahu 
kompetencí a povinností úředně stanovených hlídačů/strážců mrtvol [Todtenwártcr, 
Leichenwárter). Měli znát záchranné techniky, aby poskytly zdánlivě mrtvému pomoc. 
Například v Lipsku vyšlo v roce 1792 nařízení, které ustavovalo takzvané 
Leichenweiber – ženy, které měly umývat a oblékat těla zemřelých, nahlásit cokoli 
podezřelého a komunikovat uvážlivě s pozůstalými, chovat se poctivě. Povolání 
hrobnice (Totenfrau) je doloženo v případě německého Marburku v 19. století. Pokud 
hřbitov nebyl majetkem farnosti, ale obce, odměňoval a řídil hrobníka namísto faráře 
starosta. Obecní řády obsahovaly přísahu hrobníků, že budou jako obecní sluhové 
náležitě a podle křesťanského způsobu pochovávat mrtvá těla. Původní povinnosti 
hrobařů nesestávaly jen z prací na hřbitově. Hrobník býval i hotařem, který hlídal 
polnosti a hory, obecním bubeníkem a policajtem. Současně dělával i zvonaře a platilo 
se mu podobně jako ponocnému. Policajta, pohrobného i ponocného volil obecní výbor 
až do 30. let 20. století. Zvolen byl zpravidla ten, kdo pracoval nejlaciněji. 

Jeden z nejdůležitějších postupných zvratů v přístupech k řemeslu hrobníka nastal 
koncem 18. století, kdy se jeho postavení posílilo o veřejný zájem, hledisko hygieny 
a bezpečnosti (například aby spolu s tělem zemřelého nepohřbil stopy trestného činu 
nebo nepohřbil zdánlivě mrtvé). O sto let později se hrobník začal dělit o svou práci 
s provozovatelem krematoria – obsluhou kremačního zařízení. Dělba spočívala 
v předání urny z krematoria na hřbitov. 

Roku 1873 se na světové výstavě ve Vídni představila plamenná pec obohacená 
kyslíkem od italského balzamovače Ludovica Brunettiho (1813-1899), ale byl to Polliův 
kremační systém, který se, díky důstojnější technologii založené na velkém počtu 
drobných plynových trysek, nakonec v praxi uplatnil o tři roky později v Miláně. První 
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krematorium na světě bylo otevřeno v severoitalském Miláně 22. ledna 1876 
z prostředků švýcarského průmyslníka Alfréda Kellera. Dne 6. prosince téhož roku pak 
bylo uvedeno do provozu také první mimoevropské krematorium, a to ve Washingtonu. 
V Itálii rozhodlo o stavbě krematoria povolení místní samosprávy a podpora Milánské 
kremační společnosti, která se v Itálii etablovala jako první – postupně však navazovaly 
další: Pávie, Rím, Padova, Florencie, Turín, Bologna (1889) atd. Vnitřní prostor 
milánského krematoria byl zbudován jako chrám z antických časů. Jádrem stavby 
nebyla obřadní síň, jako je tomu v soudobých krematoriích, nýbrž žároviště s pecí od 
milánského lékaře Giovanniho Polliho (1812-1880). K tomu se po pravé straně 
přimykala čekárna a po levé umrlčí komora. Italský zákon, který jako první 
v křesťanském světě povolil pohřeb žehem, vstoupil v platnost v roce 1889 pod názvem 
„Zákon o ochraně hygieny a veřejného zdraví“ (LEGGE 22 dicembre 1888, n. 5849: 
Leggc per la tutela deíl’igiene e della sanita pubblica). Byl publikován 24. prosince 1888 
pod č. 301 v Úředním věstníku Italského království a v jediném článku č. 59 
stanovil:,Art. 59. - La cremazione dei cadaveri deve esserefatta in crematoi approvati dal 
medico provinciale. I comuni dovranno sempře concederé gratuitamente l’area neces- 
saria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi. Le urně cinerario contenenti i residui 
della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri, o in cappelle o templi 
appartenenti ad enti morali riconosciuti dallo Stato, o in colombari přiváti aventi 
destinazione stabile e in modo da essere assicurate da ogni profanazione. “ („Kremace 
lidských mrtvol musí být provedena v krematoriích schválených krajským lékařem. 
Obce musí bezplatně poskytnout na hřbitovech potřebné prostory pro výstavbu 
krematorií. Popelnicové urny, obsahující zbytky úplné kremace, mohou být umístěny 
na hřbitovech, v kaplích nebo v chrámech náležející společnostem uznaných státem 
nebo v soukromých kolumbáriích trvale na místě zřízených, aby tak byly zajištěny 
před každým znesvěcením.“). Je to první právní norma týkající se novodobé kremace, 
a proto jsou si italští zákonodárci velmi dobře vědomi, že obce výstavbu krematoria 
dobrovolně nepodpoří a římskokatolické hřbitovy, kaple a chrámy urny přijímat dlouho 
ještě nebudou. První novodobou kremační pec v 70. letech 19. století zkonstruoval 
a prakticky vyzkoušel Ital Frederic Siemens. 

Vykopání hrobu se posléze stávalo sváteční záležitostí. Hrobníků je v soudobé České 
republice velký nedostatek, těch s profesní kvalifikací zvláště. Ke dni 1. května 2018 
bylo uděleno hrobníkům za deset let existence profesní kvalifikace Hrobník (kód: 69-
005-E) pouhých 113 diplomů. Profesní kvalifikace Obsluha kremačního zařízení 
(kód: 69-046-H) je na tom ještě hůře: od 29. října 2013, kdy vznikla, nebyla provedena 
ani jedna zkouška, nebyl vydán ani jeden diplom v této klíčové oblasti. 

Česká správa pohřebnictví 

Klíčovými faktory, které nejvíce ovlivnily správu pohřebnictví v českých zemích, bylo 
postupné oslabování vlivu náboženství, dvě světové války a nástup totalitní 
komunistické diktatury. Během první světové války došlo poprvé v historii lidstva 
k vyhlazování v masovém měřítku. Celkem lze demografické ztráty za první světové 
války v českých zemích vyjádřit číslem dle ČSÚ 910 000 osob. Této tragédii kráčela 
v patách pandemie chřipky, která si v roce 1918 vyžádala jen v českých zemích 
na 50 000 životů a celosvětově způsobila něco mezi 20-50 miliony úmrtí. České země 
byly chřipkou zasaženy v říjnu. Zatímco v předcházejících čtyřech letech připadalo 
na tento měsíc 13 200-14 600 zemřelých, v říjnu 1918 zemřelo 43 300 a v listopadu 
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28 100 tisíc lidí. Každý pro někoho truchlil, většina mrtvých byli muži. Rituály 
viktoriánské éry, jako například dočasné oddělení se od společnosti, pozbyly 
praktičnosti a staly se emočně neproveditelnými. 

Sekulární správa pohřebnictví vychází v České republice z postojů českých intelektuálů, 
propagujících kremaci v meziválečném období, a z ruského modelu, který k nám byl 
přenesen v období komunistické vlády a postupně se rozšířil. Západoevropský zákaz 
nezpopelňovat exhumované ostatky a právní zásada Friedhofsplicht/Cemetery 
obligation, spočívající v zákonné povinnosti uložit popel na hřbitov, byly postupně 
odmítnuty. Stalo se tak na základě zákona č. 4/1952 Sb., nařízením ministra 
zdravotnictví č. 8/1955 Sb., kdy se z propůjčení místa na hřbitově stala služba 
poskytovaná místním národním výborem, obdobná službám poskytovaným jinými 
obecně prospěšnými zařízeními jako parkoviště, tržiště, tábořiště, koupaliště, pod který 
se zařadily vedle hřbitovů i krematoria, urnové háje, kolumbária a rozptylové loučky. 
Dnes alespoň obec, která vypravila pohřeb, nevydá urnu s popelem zemřelého žádné 
další osobě, byť by disponovala plnou mocí udělenou ještě za života zemřelého, a uloží 
(popř. vsype) zpopelněné lidské ostatky do hromadného hrobu. Zákon O pohřebnictví 
právním institutem „nuceného hřbitova“ s účinností od 1. září 2017 všem zemřelým 
zaručuje starobylé západoevropské „právo nebýt nikdy zapomenut“ (zatímco 
kapitola III. Nařízení EU č. 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
účinného od 25. května 2018 v ČI. 12-23 zaručuje osobám zcela nové právo na výmaz - 
„právo být zapomenut“). Po dobu trvání hřbitova a hřbitovních knih je zaručena 
postmortální ochrana osobnosti nejen z pohledu osob blízkých, ale i ze strany veřejné 
správy. 

Počty zemřelých osob se za posledních 60 let meziročně výrazněji nemění. Každoročně 
zemře v České republice přes 100 000 lidí, každý den průměrně tři sta. Kolem 80 % je 
podle nepublikovaného odhadu Společnosti přátel žehu pohřbíváno žehem. 
V evropském i mezinárodním srovnání lze říci, že Česká republika patří mezi země 
s nejvyšším podílem kremací. V roce 2014 byl stejný či vyšší podíl kremací pouze 
ve Švédsku (80 %), Dánsku (81 %), Slovinsku (83 %) a Švýcarsku (87 %). Kremace 
v Evropě převažují v zemích s protestantskou náboženskou tradicí či v zemích výrazně 
sekulárních. V zemích s katolickou či pravoslavnou náboženskou tradicí pak převládá 
uložení do země a podíl kremací je mnohem nižší (například 35 % ve Francii, 21 % 
v Polsku, 20 % v Itálii a 0,3 % v Rumunsku). V Anglii a Walesu na počátku 21. století 
odhadovali, že je do země pohřbíváno 150 000 lidí ročně 25 % z celkového průměrného 
počtu 600 000 zemřelých (srov. Burial Law and Policy, 2004). 

V 50. letech 20. století byly církve státem zbaveny práva provozovat hřbitovy ve svém 
vlastnictví a následně jim byla z úřední moci uložena povinnost provoz převést 
na tehdejší národní výbory. Zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví 
a náboženských společností, v tehdejším znění, účinný od 1. listopadu 1949 do 
4. prosince 2012, zrušil v § 14 všechny předpisy, které upravovaly dosavadní právní 
poměry církví a náboženských společností, tj. i předpisy o správě konfesionálních 
hřbitovů a dle ustanovení § 10 stát převzal dozor nad majetkem církví a náboženských 
společností. Tímto dozorem byl pověřen Státní úřad pro věci církevní na základě zákona 
č. 217/1949 Sb., kterým se zřizoval Státní úřad pro věci církevní, v tehdejším znění, 
účinný do 17. října 1949 do 31. července 1991, a jehož působnost stanovilo vládní 
nařízení č. 228/1949 Sb., o působnosti a organizaci Státního úřadu pro věci církevní. 
Tento úřad převzal správu církevního majetku a podle ustanovení § 5 v krajích 
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a okresech vykonávaly působnost ve věcech náboženských a církevních příslušné 
krajské a okresní národní výbory v tomto oboru své působnosti podřízené Státnímu 
úřadu pro věci církevní. 

Správa církevního majetku byla následně na základě ustanovení § 1 vyhlášky Státního 
úřadu pro věci církevní č. 351/1950 Ú. I., o převzetí správ)‘ některých majetkových 
podstat náboženským fondem, v tehdejším znění, převedena na náboženské fondy 
a následně vyhláškou č. 352/1950 Ú. I, o náboženském fondu, ve znění tehdejších 
předpisů, byly tyto fondy sloučeny do jediného, spravovaného Státním úřadem pro věci 
církevní, jehož výnos z majetku náboženského fondu sloužil i nadále výlučně 
k náboženským účelům církve římskokatolické. Šlo o správu církevního majetku státem. 
Hřbitovy pak byly následně ze správy fondu převedeny do správy (nikoli do vlastnictví) 
místních národních výborů. Nařízení ministra zdravotnictví č. 8/1955 Sb., 
o pohřebnictví, vydané na základě zmocnění dle ustanovení § 15 zákona č. 4/1952 Sb., 
o hygienické a protiepidemické péči, v tehdejším znění, ministra zdravotnictví 
zmocňovalo vydat předpisy pro jednotlivé úseky hygienické a protiepidemické péče 
a k provedení tohoto zákona. Předmětné nařízení v ustanovení § 20 odst. 1 ukládalo 
pohřebiště spravovat a zřizovat místním národním výborům, které svěřovaly jejich 
správu podnikům komunálního hospodářství nebo jiným socialistickým právnickým 
osobám. 

Podle pokynů Ministerstva místního hospodářství ČSR a Státního úřadu pro věci 
církevní ze dne 29. dubna 1956, v dohodě s ministerstvy financí a zdravotnictví, jež byly 
publikovány ve „Sbírce instrukcí pro národní výbory“ částka 9/1956, pořadové číslo 57, 
měly být uzavírány dohody o převzetí správy, vlastnické právo však zůstalo nezměněno. 
Podle této směrnice se převáděla všechna pohřebiště, která byla dosud ve vlastnictví 
a správě organizací církví a náboženských společností, do správy toho místního 
národního výboru, v jehož obvodu ležela, s výjimkou konfesních pohřebišť náboženské 
obce židovské a kolumbárií, která byla součástí bohoslužebných budov. Mimo tuto 
výjimku se převáděla všechna pohřebiště, tedy i hřbitovy, na kterých se již 
nepochovávalo, ovšem výslovně bylo i v této směrnici uvedeno, že „dnem převzetí 
dochází jen k přechodu správy, vlastnické právo zůstává zachováno“. Výjimečné 
postavení zaujímaly tedy židovské náboženské obce, které dodnes provozují v České 
republice kolem 300 neveřejných kostrových pohřebišť. 

Podle výše citovaných pokynů Ministerstva místního hospodářství ČSR a Státního úřadu 
pro věci církevní ze dne 29. dubna 1956 měla být převzatá pohřebiště následně 
provozována u místních národních výborů buď přímo jejich orgány, nebo jejich 
rozpočtovými organizacemi podle směrnice č. 61/1955 Sbírky instrukcí, o obstarávání 
služeb a výkonů místního významu národními výbory (a na převzatých pohřebištích 
se i nadále vybíraly hřbitovní poplatky, například podle ustanovení § 36 až 42 vyhlášky 
č. 234/1955 Ú. I. ), přičemž ke svěření správy komunálním podnikům mělo docházet jen 
výjimečně. Vyhláška č. 23/1955 Ú. I., kterou se vydává statut podniků komunálního 
hospodářství, v tehdejším znění, účinná ve stejném období, naopak v ustanovení § 1 
odst. 2 písm. c] uváděla, že službami a výkony místního významu se rozumí činnost mj. 
V těchto skupinách oborů: zdravotně technické a jiné služby, které zahrnují očistné 
lázně, plovárny a koupaliště, prádelny, čistírny a barvírny, pohřební služby, krematoria 
a hřbitovy, holičství a kadeřnictví, fotografické ateliéry, kominictví, náborové a úklidové 
služby. Hřbitovy se staly místem poskytování komunálních služeb. 
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Samotná podstata správy hřbitova, obsah tohoto pojmu, nebyla v předešlých předpisech 
blíže zmiňována. Plnění úkolů s tímto spojených analogicky návazně vyplývalo z jiných 
dobových předpisů týkajících se národních výborů, primárně zákona č. 13/1954 Sb., 
o národních výborech, zákona č. 65/1960 Sb., o národních výborech, zákona 
č. 69/1967 Sb., o národních výborech, v tehdejším znění, jimiž byly tehdejší národní 
výbory zmocněny k plnění svých úkolů zřizovat a řídit organizace nebo zařízení 
obstarávající mj. tzv. komunální služby, kam náleželo i provozování pohřebnictví 
(srov. ustanovení § 21 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, v tehdejším znění, 
platného až do přijetí zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v tehdejším znění, které mezi 
úkoly plněné organizacemi nebo zařízeními zřízenými národními výbory zahrnovalo 
placené služby, tj. například pohřebnictví). Národními výbory následně zřizované 
organizace, zvláště tzv. komunální podniky, pak měly svou vlastní úpravu, 
představovanou zákony č. 199/1948 Sb., o komunálních podnicích, zákon 
č. 167/1950 Sb., o komunálních podnicích, zákon č. 105/1953 Sb., o místním průmyslu 
a komunálním hospodářství, zákon č. 73/1959 Sb., o místním hospodářství a zákon 
č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník, všechny v tehdejším znění, mnohdy 
s prováděcími předpisy ať již jako vládních nařízení, či vyhlášek rezortních 
ministerstev. Tyto podniky se zprvu zřizovaly obvykle příslušným usnesením národního 
výboru, se schválením orgánu vyššího stupně, a o zřízení byla pořízena zakládací listina, 
byly právnickými osobami zapsanými ve veřejných knihách a jejich činnost podléhala 
odbornému dozoru ústředních orgánů a mohly být řízeny představenstvem - šlo 
o dozvuky předúnorových zvyklostí. V následném období šlo již o formu státního 
podnikání obdobnou národním podnikům, nadále zřizované národními výbory, 
právnické osoby zapsané v podnikovém rejstříku, v čele se správcem a podřízené 
vrchnímu vedení a dozoru státu. 

Další vývoj přinesl národním výborům možnost zřídit rozpočtovou organizaci tam, kde 
nebylo důvodné zřizovat přímo podnik komunálního hospodářství a od roku 1960 
se postupně přecházelo stále více, kromě podniků místního hospodářství, na systém 
rozpočtových organizací, doplněných o ještě nižší jednotky, tzv. zařízení – drobné 
provozovny (byl-li rozsah poskytovaných služeb tak nepatrný, že nebyl důvod zřizovat 
podniky místního hospodářství či rozpočtové organizace). V posledním, 
předlistopadovém období šlo primárně o státní hospodářské organizace řízené 
národními výbory, především rozpočtové organizace a na úseku komunálního 
hospodářství i výrobní družstva, známá pod obecným názvem „technické služby“. 
Jednotlivé podniky pak měly svými zřizovateli stanoveny své vnitřní normy a směrnice, 
v dané věci tzv. hřbitovními řády. Souhrnně vzato, šlo o státní správu nestátního 
majetku, do níž byly vloženy nemalé finanční prostředky. 

Právní důsledky nuceného převzetí provozování církevního hřbitova místním národním 
výborem sahají do současnosti, pokud vlastníkem hřbitova zůstala církev. Správa 
a údržba takového pohřebiště by v sobě neměla zahrnovat situaci, kdy je nutné 
rekonstruovat spadlou zeď. Taková činnost, která je vlastně obnovou věci, by měla být 
záležitostí vlastníka (církve). Krajský soud v Hradci Králové rozhodl pod číslem 
jednacím 30 a 81/2014-42, že je-li nepochybným způsobem zjištěno, že hřbitovní zeď 
ohrožuje svým technickým stavem zdraví a životy osob nebo zvířat, pak po právu je 
uloženo vlastníkovi stavby provedení nutných zabezpečovacích oprav. Soud nesouhlasil 
s extenzivním výkladem ustanovení § 135 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 



KOTRLÝ T., Správa pohřebnictví 

15 

ze kterého by vyplývalo, že nařídit tyto práce lze nejen vlastníkovi stavby, ale také 
jinému, v tomto případě obci jakožto provozovateli. Navíc ani ze zákonné definice 
pojmu „pohřebiště“ nelze dovodit, že by správa a údržba veřejného pohřebiště dopadala 
i na hřbitovní zeď. K rozhodnutí o provedení nutných zabezpečovacích prací přistupuje 
stavební úřad za situace, kdy stavba svým technickým stavem ohrožuje zdraví a životy 
osob nebo zvířat, tedy za situace, kdy je zpravidla nutné řešit nápravu technického stavu 
stavby neprodleně, aby se předešlo shora uvedeným následkům. Logickým se proto jeví, 
že povinnost provedení zabezpečovacích prací směřuje proti vlastníkovi stavby. Jeho 
identifikace, vzhledem ke skutečnosti že většina staveb je zapsána v katastru 
nemovitostí, totiž zpravidla nevyvolá větší potíže. V rozporu s potřebou rychlého 
uložení povinnosti k provedení nutných zabezpečovacích prací by naopak byl takový 
výklad, který by vlastníkovi stavby umožnil se této povinnosti zprostit. A to například 
právě tvrzením, že povinnost starat se o technický stav stavby svědčí někomu jinému, 
a to ať už z titulu vyplývajícího z obecně závazných předpisů (v přezkoumávané věci 
ze zákona o pohřebnictví), nebo z titulu smluvního. Lze si představit, že právě druhá 
z uvedených možností by pro vlastníky staveb otevřela poměrně velký prostor pro to, 
aby se svých povinností, vyplývajících jim z vlastnického práva ve vztahu ke stavebnímu 
úřadu, zbavili a snažili se je převést na někoho jiného. Stavebnímu úřadu by v takovém 
případě vyvstala povinnost zjišťovat, komu že vlastně náleží povinnost dotčenou stavbu 
spravovat namísto jejího vlastníka, což by mohlo uložení zabezpečovacích prací v praxi 
významně zkomplikovat, mnohdy i znemožnit. Takový výklad § 135 odst. 2 stavebního 
zákona by byl dle krajského soudu v rozporu se smyslem a významem tohoto 
ustanovení. Krajský soud proto uzavírá, že je to vlastník stavby, komu je stavební úřad 
oprávněn (a současně povinen) uložit provedení nutných zabezpečovacích prací na této 
stavbě dle § 135 odst. 2 stavebního zákona. Pokud povinnost spravovat či provozovat 
stavbu svědčí jinému subjektu, ať už z obecně závazného právního předpisu, či 
ze smluvního ujednání, jedná se o vztah mezi vlastníkem stavby a tímto subjektem, 
jehož obsah není povinen stavební úřad při uložení uvedené povinnosti vlastníkovi 
stavby nikterak zohledňovat. 

Dále lze mít za to, že smyslem zákonné povinnosti provozu (§18 odst. 1 zákona 
o pohřebnictví) je zachování plně funkčního stavu veřejného pohřebiště – bez ohledu 
na to, nakolik je tento stav zajišťován průběžnou údržbou a nakolik příležitostnými 
opravami (přičemž potřeba oprav je nepřímo úměrná intenzitě průběžných udržovacích 
prací). Z účetního hlediska tedy náklady na údržbu veřejného pohřebiště patří na účet 
511 - Opravy a udržování. Je rovněž na místě uvést, že zákon o pohřebnictví neukládá 
povinnost provádět technická zhodnocení veřejných pohřebišť. Zároveň tomu není 
bráněno a je to ponecháno na vztahu provozovatele a vlastníka. Vlaslní-li hřbitov 
církevní subjekt, může provozování veřejného pohřebiště od obce převzít oznámením 
(zákon předpokládá smluvní vypořádání vztahů při této změně, nesmí být narušen 
provoz pohřebiště). Obec nemůže provozování zanechat bez vůle vlastníka provozování 
převzít nebo bez zrušení veřejného pohřebiště. Na základě důvodové zprávy k novele 
zákona o pohřebnictví (senátní tisk 122/2017) oddělení pohřebnictví Ministerstva pro 
místní rozvoj obcím jako provozovatelům veřejných pohřebišť na cizím pozemku 
doporučilo následující. Registrované církve a náboženské společnosti jsou od 1. ledna 
2012 oprávněny k provozování veřejných pohřebišť na svém pozemku, a to bez dalšího 
časového omezení kdykoli, přičemž postačí písemně oznámit obcím jako 
provozovatelům pohřebišť, že nadále hodlají provozovat svá pohřebiště samy, a vyzvat 
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je k navazujícímu smluvnímu vypořádání vztahů. Obce by měly s využitím všech 
prostředků, i prostřednictvím svých zájmových organizací, k tomuto řešení směřovat. 

Vlastník hřbitova se může změnit výhradně smluvně, podmínky jsou dány obecnými 
předpisy a vůlí zúčastněných stran. Ministerstvo pro místní rozvoj na svých 
internetových stránkách v této souvislosti zmínilo bezúplatný převod jako vzorové 
řešení. Tím nechtělo nabádat, aby o to obce za každou cenu usilovaly. Ke vztahu 
obecných povinností vlastníka pozemku a povinností plynoucích ze zákona 
o pohřebnictví platí tato dvě ustanovení: 

• § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči ukládá 
vlastníku pozemku omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně 
plevele 

• § 7 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ukládá vlastníku 
pozemku péči o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování 

Tyto povinnosti povětšinou konkretizuje příslušná obecně závazná vyhláška, přičemž 
v dané situaci tak bývá standardním postupem výzva ze strany příslušného orgánu 
státní správy vlastníkovi pozemku k nápravě, k čemuž je mu poskytnuta lhůta. Po 
uplynutí této lhůty pak příslušný orgán ukládá pokuty. Alternativním řešením je 
možnost po neuposlechnutí výzvy travnatý porost posekat ze strany obce a následně 
zaslat vyúčtování nákladů vlastníkovi předmětného pozemku, příp. příslušné náklady 
i soudně vymáhat. Zákon o pohřebnictví je podle právního stanoviska Arcibiskupství 
pražského ze dne 12. února 2018, č. j. A/2018/1604, ve vztahu k výše uvedeným 
právním předpisům (stejně jako k občanskému zákoníku) v postavení předpisu 
obsahující zvláštní právní úpravu - lex specialis. Primárním zdrojem provozování 
veřejných pohřebišť jsou poplatky za hrobová místa (nájem). Regulace cen za nájem 
a služby s nájmem spojené je v gesci Ministerstva financí a obcí. Doplňkovým zdrojem 
jsou dotační tituly (aktuálně pouze Ministerstva zemědělství v rámci programu rozvoje 
venkova pro obce do 2 000 obyvatel), sloužící zejména k zajištění nákladnějších oprav. 
To se týká zvláště mnoha ohradních zdí, jejichž současný neuspokojivý stav s ohledem 
na uvedený historický vývoj nelze klást zcela za vinu ani vlastníkovi, ani současnému 
provozovateli. Tyto zdroje ovšem v mnoha případech náklady na provozování veřejného 
pohřebiště nepokrývají, a obce tedy na tento účel uvolňují doplňující část prostředků 
ze svých daňových příjmů, což není v rozporu s příslušnými předpisy týkajícími 
se hospodaření obcí, neboť provozování veřejného pohřebiště je jednou ze služeb, 
kterou obce konají ve veřejném zájmu. V neposlední řadě je žádoucí zohlednit, nakolik 
se provozování veřejného pohřebiště překrývá s užíváním pro jiný účel (například 
slouží-li chodník nejen k pohybu návštěvníků hřbitova, ale i jako přístupová cesta 
ke kostelu, využívá-li toalety i jiná skupina osob než návštěvníci hřbitova apod.); snad 
i z tohoto důvodu je vhodná smluvní specifikace bližších podmínek. 

Aktuální stav 

Po přijetí zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, účinného 
od 1. ledna 2002 do 31. srpna 2017 (dále jen „zákon o pohřebnictví před novelou“), byla 
v nedohlednu konkrétní účinná opatření, jež by v České republice dozorovala běžnou 
pohřební praxi a stanovila pohřbívací povinnost mrtvě narozeným dětem. Nelze 
opomíjet ani aspekt ochrany soukromého a rodinného života ve vztahu k mrtvě 
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narozeným dětem. Této problematice se občanský zákoník dotýká v obecné i konkrétní 
rovině. Viz například § 3, 81-82, 92, 114, 493 občanského zákoníku. Základ pro daný 
přístup je dán také v rovině ústavní, v Listině základních práv a svobod. 

V souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP“) ve věci 
Znamenskaya proti Rusku (Znamenskaya proti Rusku, rozsudek ESLP ze dne 2. června 
2005, č. 77785/01) lze vykládat, že soukromý život požívá ochrany také po smrti a smrt 
dítěte, pokud se narodilo živé, by neměla zakládat překážku určení jeho otcovství. 
V souladu s tímto názorem by mělo být interpretováno i pravidlo o určení otcovství vůči 
mrtvě narozenému dítěti, dle § 779 občanského zákoníku. V případě zemřelého dítěte 
sice nelze řešit otázku určování otcovství (stricto sensu) ve smyslu občanského 
zákoníku, jelikož právní vztah otcovství nemůže být vzhledem k nenarození živého 
dítěte založen, ale zápisem údajů do matriky se manifestuje a deklaruje rodinné pouto. 
Ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o matrikách“), stanovuje, že do knihy narození 
se potřebné informace uvedou i v případě, že se dítě narodí mrtvé. Jedním z uváděných 
údajů je mimo jiné i údaj identifikující rodiče (i otce) dítěte. Naopak takový výklad, který 
by určení otcovství k mrtvému dítěti zapovídal, by se mohl jevit jako problematický 
z pohledu práva na respektování soukromého života biologického otce dítěte ve smyslu 
Čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Stejně tak lze uvažovat 
u pohřbení dítěte svépomocí bez podnikatelů v pohřebnictví (bez provozovatele 
pohřební či hřbitovní služby). 

Obdobně rozhodl Nejvyšší soud České republiky, že oprávnění osob, jejichž výčet 
obsahuje ustanovení § 114 odst. 1 věta druhá OZ, nelze posuzovat jako absolutní právo 
umožňující takovýmto osobám bez objektivně seznaného důvodu vyloučit další osoby, 
jimž ve smyslu § 81 OZ svědčí právo na pietu, z možnosti účastnit se pohřbu jim 
blízkého zemřelého člověka, vzdát mu tak úctu a současně mimo jiné i dát tak průchod 
svým legitimním citům ve vztahu k němu. Zabránění účasti na pohřbu takovýmto 
pozůstalým – byť s odkazem na zmiňované ustanovení § 114 odst. 1 veta druhá OZ, 
proto může případně být za určitých okolností konkrétního případu klasifikováno i jako 
zneužití práva, které ve smyslu ustanovení § 8 OZ nepožívá právní ochrany (viz 
Rozhodnutí NS 30 Cdo 2202/2017). Nejen vypravitel pohřbu, ale také provozovatel 
pohřební služby nebo jakýkoli jiný orgán, tedy i orgán veřejné moci, v pohřebnictví 
svým jednáním zasahuje do osobnostních práv pozůstalých. 

Nastíněný problém nelze v současné době a pravděpodobně ani v blízké budoucnosti 
řešit cestou veřejného práva. Proto je třeba hledat řešení v institutech práva 
soukromého, jehož základním kodexem je občanský zákoník, nebo práva církevního, 
jehož základním kodexem je právo kanonické (Codexiuris canonici z roku 1983). Oba 
tyto zákoníky zakotvují právo každého člověka rozhodnout o svém vlastním pohřbu. 
V oblasti církevního práva jde zejména o biskupské krypty v kostelech, které je ovšem 
nutno vnímat v kontextu vývoje představ o poslání biskupského úřadu. Hrobka uvnitř 
sakrálního prostoru si spíše než hrob na veřejném pohřebišti déle uchovává svou 
identitu a význam. Pro duchovní i světskou elitu se kostely stávají otevřenou knihou 
jejich rodinné historie. Otázkou zůstává, jakým způsobem církev či náboženská 
společnost jako provozovatel neveřejného pohřebiště v kostele bude zjišťovat 
náboženskou příslušnost zemřelého. Dále je možné zřizovat pohřební spolky. Například 
nově zapsaný křesťanský spolek Tobit od roku 2013 pohřbívá v České republice 
opuštěné mrtvě narozené děti a plody po potratu. Účelem dalších dvou občanských 
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spolků v Třešti a Telči je jednorázová finanční podpora vypraviteli pohřbu při úmrtí 
člena spolku (srov. Bod 1. platných stanov z roku 1993 „Vzájemně dobročinného spolku 
Záchrana“ založeného v roce 1911 v Třešti na Jihlavsku nebo úvod v kronice stále 
aktivního pohřebního spolku Svépomoc v Telči z roku 1935). Zájem o členství není nijak 
velký, rok od roku klesá také ve více než staleté Společnosti přátel žehu (SPŽ). SPŽ 
usiluje o rozvoj kremačního hnutí a dohodou zabezpečuje veškeré služby spojené 
se zpopelněním řádného člena. 

Sociologický výzkum nákladů na pohřeb v pohřebních a hřbitovních organizacích 
v České republice se poprvé uskutečnil v roce 2017 trojicí socioložek z Výzkumného 
ústavu práce a sociálních věcí (VÚPSV) pod zkratkou „VPHO 2017“. Od způsobu 
pohřbení se přirozeně odvíjejí i náklady a výdaje, které pozůstalí musí vynaložit na to, 
aby mrtvého slušně pohřbili. Slušné pohřbení je kodifikováno ve vyhlášce 
č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení (zejména v § 4), přesto 
představy o něm se jistě budou u různých osob na různých místech České republiky lišit, 
a to ve vztahu k běžné praxi v dané lokalitě i ke konkrétním přáním zesnulého 
a pozůstalých. S pojmem „důstojný pohřeb“ je to ovšem ještě komplikovanější než 
s pojmem „slušné pohřbení“. Pro Českou republiku jako nekonfesní stát jsou všechny 
náboženské, církevní pohřební rituály ze zákona o pohřebnictví rovnocenné. Pro účely 
tohoto hesla budeme za důstojný pohřeb považovat kremaci lidských pozůstatků 
s následným uložením zpopelněných ostatků v prostoru hřbitova, nebo uložení lidských 
pozůstatků do hrobu či hrobky. V obou případech by mělo vlastnímu pohřbení dle 
VPHO 2017 předcházet občanské a zároveň obřadné rozloučení s mrtvým. V některých 
pohřebních službách je používán termín „ekonomický pohřeb“, a to jako eufemistické 
označení kremace bez obřadu. Tedy pohřbení žehem bez jakéhokoli veřejně 
přístupného pohřebního obřadu. Pozůstalí pohřeb pouze uhradí, ničeho se nemusí 
účastnit. Tuto formu mohou v některých organizacích objednat i přes webové stránky 
nebo telefonicky. Z analýzy více než 4 000 českých článků o pohřebnictví za posledních 
19 let (1999-2018) zveřejněných na portálu Pohrebiste.cz se lze domnívat, že žhavým 
tématem správy pohřebnictví by měly být sociální pohřby jako neefektivní plýtvání 
peněz ze státního rozpočtu „kvůli těm, kteří nechají pohřbívat své blízké na náklady 
státu (obce), a pak si jen přijdou na úřad pro urnu“. Že se jedná o povrchní pohled 
novináře, lze snadno dokázat zveřejněnou statistikou MMR. V roce 2007 byly 
refundovány tzv. účelně vynaložené náklady na pohřbení pro 140 zesnulých, celková 
vyplacená částka byla 849 000 Kč (zaokrouhleno na tisíce). V roce 2016 obce požádaly 
o refundaci nákladů na pohřbení 1 448 zesnulých, celkem tato částka činila 9 584 000 
(zaokrouhleno na tisíce). V roce 2017 byly vyřízeny refundace nákladů na pohřbení pro 
1 450 zesnulých, celková částka činila 9 750 000 Kč (zaokrouhleno na tisíce). Uvedené 
údaje se ale neshodují s počtem zemřelých, jimž v daném roce obce zajistily pohřbení, 
jedná se pouze o přehled objemu finančních prostředků vyplacených v daném roce, 
neboť žádosti o refundaci účelně vynaložených nákladů na pohřbení uplatňují obce 
u MMR souhrnně za různá období, v některých případech až tři roky zpětně. Čísla 
se tedy nedají zjednodušeně interpretovat tak, že jde o obrovské navýšení, protože si 
obce refundují své náklady zpětně. 

V roce 2007 činila průměrná úhrada na jednu pohřbenou osobu 6 064 Kč, v roce 2016 to 
bylo 6 618 Kč a pro srovnání v roce 2017 to bylo 6 724 Kč. Je tedy patrné, že průměrná 
cena se prakticky nemění. 
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Klíčovou agendou evropské správy pohřebnictví se stává ochrana 
životního prostředí. 

V členských zemích EU se podle odhadů Evropské komise ročně dostanou z krematorií 
do ovzduší tři tuny rtuti. Podle této zprávy EK z roku 2010 některé členské země hlásí, 
že jejich krematoria patří mezi největší jednotlivé zdroje znečištění rtutí v zemi, což má 
vzrůstající tendenci kvůli zvyšujícímu se počtu kremací. Na snížení emisí o jedno 
kilo rtuti z krematoria je potřeba podle této citované zprávy EK investice v rozsahu 
17 000 EUR. Emise z kremačních pecí reguluje v České republice nejen zákon 
o pohřebnictví (prostřednictvím provozních řádů krematorií schválených krajskou 
hygienickou stanicí), ale i vyhláška Ministerstva životního prostředí. Mezi základní 
technické podmínky provozu krematoria patří, podle bodu 2 písnm. b) Čl. II přílohy č. 4 
vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a 
o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, následující 
požadavky: 

• Ve spalovacím prostoru kremačního zařízení za posledním přívodem vzduchu je 
třeba udržovat takovou teplotu, která zajišťuje termickou a oxidační destrukci 
všech odcházejících znečišťujících látek (nejméně 850 °C). 

• Doba setrvání spalin v zařízení musí trvat nejméně dvě sekundy (měřeno 
v blízkosti vnitřní stěny nebo v jiném reprezentativním místě spalovací komory 
schváleném v rámci povolení provozu). 

Tyto podmínky musí být dodrženy i při zpopelňování značně malých nebo naopak 
rozměrných lidských pozůstatků. Emise z kremačních pecí a dopalovacích komor 
zahrnují podle zprávy ministerstva životního prostředí o krematoriích z roku 2015 
spaliny obsahující celkové emise tuhých znečišťujících látek (TZL), oxidů dusíku (NOx), 
oxidu uhelnatého (CO), nemetanických těkavých organických látek (VOC) 
a chlorovodíku (HC1). Nově byly zjištěny také emise polychlorovaných diben- 
zodioxinů. Zdrojem rtuti jsou zubní výplně zemřelých. Základním opatřením 
integrovaného procesu pro snížení emisí v hořákem vytápěných pecích je také použití 
čistých paliv, zemního plynu s nízkým obsahem síry. Emise rtuti, polychlorovaných 
dibenzodioxinů a dalších polutantů nejsou dosud sledovány. 

Správa pohřebnictví na Ministerstvu pro místní rozvoj 

Mezirezortní pracovní komise k přípravě novely zákona o pohřebnictví Ministerstva pro 
místní rozvoj využila z formálního hlediska zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev 
a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(tzv. kompetenční zákon), který MMR od 1. ledna 2002 určil ústředním orgánem státní 
správy ve věcech pohřebnictví. Na základě svěření této působnosti MMR mělo mimo jiné 
zkoumat, analyzovat dosahované výsledky, činit opatření k řešení aktuálních otázek, 
pečovat o náležitou právní úpravu věcí patřících do správy pohřebnictví a připravovat 
návrhy zákonů a jiných právních předpisů. 

Z hlediska předchozí právní úpravy obsažené do 31. srpna 2017 v zákoně 
o pohřebnictví nebylo MMR pověřeno výkonem státní správy žádné z klíčových oblastí 
pohřebnictví (provozování živností a veřejných pohřebišť), nebylo kontrolním 
a donucovacím orgánem ani nad obcemi, které vykonávaly agendu pohřbívací 
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povinnosti v samostatné působnosti, ani nad krajskými úřady, které dozorovaly 
provozování neveřejných pohřebišť v přenesené působnosti a schvalovaly řády 
veřejných pohřebišť. MMR nemohlo rozhodovat o opravných prostředcích ve správním 
řízení, vztazích mezi obcemi, církvemi a státem při správě pohřebišť či v problematice 
hrobů německých občanů v příhraničních oblastech. 

Předchozí právní úprava zmocňovala krajské hygienické stanice pouze ke stanovení 
způsobu zacházení s tělem nakaženým nebezpečnou nemocí (§ 5 odst. 3 zákona 
o pohřebnictví před novelou), což podle Ministerstva zdravotnictví nebylo dosud v praxi 
využito. 

Správa pohřebnictví 

KHS byly dále zmocněny k udělení koncese pro podnikání v pohřebnictví vydat 
stanovisko (§ 6 odst. 4 zákona o pohřebnictví), což bylo využívané cca 10 × ročně pro 
nové provozovatele pohřebních služeb. Nejčastější agendou KHS bylo vydávání 
umrlčího pasu (§ 9 odst. 3 zákona o pohřebnictví před novelou) s frekvencí cca 200× 
ročně s tím, že dosud nikdy nebylo využito pravomoci KHS pas nevydat. Agenda 
schvalování řádu krematoria (§ 14 odst. 2 zákona o pohřebnictví) nebyla v poslední 
dekádě využita z důvodu absence zákonné povinnosti při změně těchto řádů nechat je 
opět schválit. Stanoviska ke stavbám (§ 12 odst. 1 a § 17 odst. 1 zákona o pohřebnictví) 
ze strany KHS také nebyla často vydávána, protože nové hřbitovy nebo krematoria 
se zřizují vzácně. KHS asi 100× za rok povolila exhumace v tlecí době (§ 22 odst. 5 
zákona o pohřebnictví před novelou), podle sdělení Ministerstva zdravotnictví ovšem 
nikdy nevydala nesouhlas s takovou exhumací. Stejně tak nikdy od účinnosti zákona O 
pohřebnictví KHS nezakázala pohřbívání na pohřebišti (§ 23 odst. 1 zákona 
o pohřebnictví před novelou). 

Na Ministerstvu pro místní rozvoj bylo poprvé od vzniku samostatného českého státu, i 
ve staleté historii samostatného Československa, zřízeno od 1. ledna 2017 samostatné 
oddělení pohřebnictví o čtyřech systemizovaných služebních místech; od 1. ledna 2018 
bylo rozšířeno o další tři systemizovaná místa pro výkon kontroly. Celkem bylo pro 
zajištění agendy pohřebnictví na základě usnesení vlády ze dne 23. října 2017 č. 737 
k návrhu systemizace služebních a pracovních míst podle zákona č. 234/2014 Sb., 
o státní službě, s účinností od 1. ledna 2018 zřízeno sedm služebních míst. 

Do agendy oddělení pohřebnictví na Ministerstvu pro místní rozvoj patří dle 
organizačního řádu počínaje dnem 1. března 2017 (příloha ke služebnímu předpisu 
státní tajemnice č. 4/2017, č. j. 4151/2017) tyto činnosti: 

1. Tvoří nové právní předpisy na úseku pohřebnictví včetně mezinárodních smluv 
souvisejících s repatriací těl zemřelých mezi státy, 

2. Vykonává metodické, analytické a koordinační činnosti na úseku pohřebnictví 
a podílí se na přípravě návrhů státních programů regionálního rozvoje 
a cestovního ruchu z hlediska pohřebnictví, 

3. Zabezpečuje připomínky k materiálům legislativní i nelegislativní povahy 
s vazbami na oblast pohřebnictví zaslané odboru ve vnějším i vnitřním 
připomínkovém řízení včetně tvorby stanovisek na jednání vlády čr, 
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4. Připravuje návrhy novelizací zákona č. 256/2001 sb., o pohřebnictví a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících zákonů včetně 
prováděcích právních předpisů, 

5. V souladu s kompetenčním zákonem a zákonem č. 256/2001 sb., o pohřebnictví 
a o změně některých zákonů, provádí výkon státní správy v pohřebnictví, 
z tohoto pohledu zejména vykonává státní dozor nad činností krajských 
a obecních úřadů stejně jako soukromých provozovatelů v oblasti pohřebnictví, 

6. Provádí analytické, metodické a konzultační činnosti spojené s podmínkami, 
zásadami a možnostmi úhrady účelné vynaložených nákladů obcí na pohřbení, 

7. Hradí obcím účelně vynaložené náklady na pohřbení opuštěných lidských 
pozůstatků bez dědiců, 

8. Spolupracuje s mezinárodními a národními nevládními institucemi v rámci 
revize evropské technické normy pro pohřební služby, 

9. Řídí mezirezortní pracovní skupinu v oblasti pohřebnictví, tvoří hodnotící 
a kvalifikační standardy pro profesní kvalifikace v pohřebnictví a spolupracuje 
s personálním odborem na udělování autorizací a dozoru v oblasti dalšího 
vzdělávání, 

10. Zastupuje ministerstvo v mezirezortní koordinační komisi pro válečné hroby. 

Národní (natož evropské) dotace na provoz veřejných a neveřejných pohřebišť zatím 
nebyly systematicky zvažovány a nejsou zatím ani zmíněny ve výše uvedeném výčtu 
činností oboru státní služby. 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 
právní úpravy se tedy při refundaci nákladů na sociální pohřeb ze strany státu nejedná 
o dotaci obci dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) druhově začleněnou do výdajové 
položky státního rozpočtu 5321 - neinvestiční transfery obcím, ale jde o mandatorní 
náhradu dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. u) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). 

Odborná příprava na státní službu pohřebnictví ukončená státní zkouškou neexistuje. 
Zkouška se na služební místo v oddělení pohřebnictví prozatímně skládá z oboru č. 48 
Regionální rozvoj. V katalogu správních činností (srov. Díl 35. Regionální politika 
a podpora regionálního rozvoje v nařízení vlády 302/2014 Sb.) je správní činnost 
„tvorba koncepce pohřebnictví“ na MMR zařazena jako nejnáročnější práce do 
13. platové třídy, na krajském úřadě v katalogu prací ve veřejných službách a správě do 
11. platové třídy. Referent správy místního rozvoje: „7. Komplexní výkon státní správy 
na úseku pohřebnictví v působnosti kraje. Metodická, poradenská a konzultační činnost 
na úseku pohřebnictví prováděná krajskými úřady. Výkon kontrolní činnosti a dozoru 
dodržování povinností na úseku pohřebnictví prováděný krajskými úřady. “ (viz 
nařízení vlády č. 222/2010 Sb. s účinností od 1. ledna 2018). Nejnáročnější je 
na krajském úřadě v agendě pohřebnictví správní činnost v oblasti dozoru a kontroly, 
vydávání rozhodnutí o přestupcích, přezkoumání rozhodnutí o přestupku, vymáhání 
uložených povinností, kontrola hřbitovních řádů a knih a péče o válečné hroby. 

Ačkoli je náplň práce referenta pro činnost pohřebnictví na krajských úřadech daná 
nařízením vlády č. 222/2010 Sb. od roku 2018 konečně jednotně, organizační zařazení 
referenta pro činnost pohřebnictví krajské úřady pojaly značně rozdílně, jak vyplývá 
z následujícího přehledu. 
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Organizační zařazení správy pohřebnictví na krajských úřadech 
v rámci ČR v roce 2018 

Kraje s agendou soustředěnou na jednom pracovním místě 

Krajský úřad Název organizačního útvaru 

Jihočeský kraj 
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování 
a stavebního řádu, úsek vedoucího odboru 

Plzeňský kraj Odbor regionálního rozvoje, oddělení regionálního rozvoje 

Královéhradecký kraj 
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení 
regionálního rozvoje 

Kraj Vysočina Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu 

Olomoucký kraj Odbor strategického rozvoje kraje, oddělení stavebního řádu 

Moravskoslezský kraj 
Odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení 
územního plánování 

Zlínský kraj Odbor územního plánování a stavebního řádu 

Kraje s agendou soustředěnou na více pracovních místech 

Krajský úřad Název organizačního útvaru 

Hlavní město Praha 
Správa pražských hřbitovů Pohřební 
ústav hl. m. Prahy 
válečné hroby 
veřejná a neveřejná pohřebiště 

Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence, 
oddělení ekonomické a metodické 
Odbor živnostenský a občanskosprávní, 
oddělení matrik, státního občanství, voleb 
a územní orientace 

Středočeský kraj 
veřejná pohřebiště 
sociální pohřby 
poskytovatelé zdravotních služeb 
poskytovatelé sociálních služeb 

Odbor správních agend a krajský živnostenský 
úřad, oddělení správních agend 
Odbor zdravotnictví 
Odbor sociálních věcí 

Karlovarský kraj 
veřejná pohřebiště sociální pohřby 
poskytovatelé zdravotních služeb 

Odbor regionálního rozvoje, oddělení 
strategického plánování a regionálního rozvoje 
Odbor zdravotnictví 

Pardubický kraj 
veřejná pohřebiště, sociální pohřby 
poskytovatelé zdravotních služeb 

Odbor rozvoje, oddělení územního plánování 
Odbor zdravotnictví 

Ústecký kraj 
veřejná pohřebiště 
sociální pohřby 
poskytovatelé zdravotních 
a sociálních služeb 

Odbor životního prostředí a zemědělství, 
oddělení udržitelného rozvoje 
Odbor sociálních věcí, oddělení sociální práce 
Odbor správních činností a krajský 
živnostenský úřad 

Liberecký kraj 
veřejná pohřebiště sociální pohřby 
poskytovatelé zdravotních služeb 
poskytovatelé sociálních služeb 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního 
ruchu, oddělení památkové péče 
Odbor zdravotnictví 
Odbor sociálních věcí 
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Krajský úřad Název organizačního útvaru 

Jihomoravský kraj 
veřejná pohřebiště sociální pohřby 
poskytovatelé zdravotních 
a sociálních služeb 

Odbor životního prostředí, oddělení technické 
ochrany životního prostředí 
Odbor zdravotnictví 

Na některých krajských úřadech je komplexní výkon státní správy na úseku 
pohřebnictví v působnosti kraje rozdělen mezi více referentů zařazených v různých 
odborech a odděleních, každý je odpovědný pouze za určitou část agendy pohřebnictví, 
aniž by se navzájem zastupovali. Například na krajském úřadě Ústeckého kraje zajišťují 
správu pohřebnictví tři referenti, z nichž dva vykonávají činnosti v oblasti metodiky 
a kontroly (zejména poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb) v oddělení 
krajského živnostenského úřadu, jeden vykonává činnosti pouze v oblasti schvalování 
řádů pohřebišť v oddělení ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. 
Na Magistrátu hlavního města Prahy je metodická, poradenská a konzultační činnost 
na úseku pohřebnictví prováděna v odboru živnostenském a občanskosprávním 
v působnosti přenesené, zatímco výkon kontrolní činnosti a dozoru dodržování 
povinností příspěvkových organizací Správy pražských hřbitovů a Pohřebního ústavu 
hlavního města Prahy je v působnosti prováděné v odboru zdravotnictví, sociální péče 
a prevence, který je zároveň zřizovatelským útvarem těchto příspěvkových organizací. 

Do správy pohřebnictví lze zařadit i péči o válečné hroby, přestože většina válečných 
hrobů stojí samostatně mimo veřejná a neveřejná pohřebiště, a tudíž se jejich ochrana 
a provoz řídí zákonem 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 (dále jen „zákon o válečných hrobech“). Péče o válečné hroby je 
podle tohoto zákona v působnosti Ministerstva obrany České republiky. Počty 
evidovaných válečných hrobů se stavem ke dni 9. května 2018 jsou uvedeny v tabulce 
ministerstva obrany. 

Počty evidovaných válečných hrobů (VH) ke dni 9. května 2018 

Kraj VH s ostatky Pietní místa Celkem 

Hlavní město Praha 4 210 1 329 5 539 

Jihočeský 605 999 1 604 

Jihomoravský 9 159 1 385 10 544 

Karlovarský 1 609 191 1 800 

Královéhradecký 970 1 042 2 112 

Liberecký 184 448 632 

Moravskoslezský 457 1 032 1 489 

Olomoucký 1 995 860 2 855 

Pardubický 603 793 1 396 

Plzeňský 583 913 1 496 

Středočeský 794 2 112 2 906 

Ústecký 284 694 978 
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Kraj VH s ostatky Pietní místa Celkem 

Vysočina 819 1 035 1 854 

Zlínský 539 777 1 316 

Celkem v ČR 22 811 13 710 36 521 

Regulace cen 

Ve správě pohřebnictví dodnes řeší starosta obce a administrátor farnosti jako 
provozovatelé a vlastníci hřbitova zejména problém regulace cen, který je pod dozorem 
finančních úřadů. Výše nájemného je maximální cena stanovená výměrem Ministerstva 
financí (MF) č. 01/2008 ze dne 28. listopadu 2017, kterým se vydává seznam zboží 
s regulovanými cenami, část I. Oddílu A, položka 2 (2.2. Nájemné z pozemků pro 
hrobová místa), kde je v bodě 1. stanoveno maximální nájemné pro příslušnou obec. 
Obec není oprávněna dle ustanovení § 4a zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů 
České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, stanovit jiné maximální 
nájemné, ale může jako provozovatel pohřebiště svým rozhodnutím určit, že bude 
požadovat cenu nižší než maximální. Dle zmíněného cenového výměru Ministerstva 
financí mohou obce a kraje provádět cenovou regulaci hřbitovních služeb 
poskytovaných na veřejném pohřebišti v souvislosti s pronájmem a užíváním 
hrobového místa formou stanovení maximálních cen – viz výměr MF č. 01/2018 ze dne 
28. listopadu 2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, část I. oddíl 
B, položka 10. U služeb hřbitovních poskytovaných na veřejném pohřebišti v souvislosti 
s pronájmem a užíváním hrobového místa, kromě služeb se stanovenými maximálními 
cenami podle části I. Oddílu B položky 10, se uplatňují věcně usměrňované ceny – viz 
výměr MF č. 01/2018 ze dne 28. listopadu 2017, kterým se vydává seznam zboží 
s regulovanými cenami, část II., položka 11. 

V oblasti regulace cen zákon o pohřebnictví učinil 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 považoval za slabší). Daná otázka nebyla dosud odpovídajícím způsobem 
zodpovězena právní teorií, ustálená judikatura absentuje. 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 
občanského zákoníku. Provozovatel veřejného pohřebiště není 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 
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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, například s přihlédnutím k charakteru daného pohřebiště 
(například 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, 
c) pro účely odvodu spotřební daně z cigaret podle zvláštního právního předpisu, 
d) vyžadují-li to předpisy Evropských společenství, 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. 

Výměry Ministerstva financí regulující nájemné z pozemků nesloužících k podnikání 
nájemce jsou od roku 1995 vydány s odkazem na ustanovení § 10 zákona o cenách bez 
uvedení zákonných důvodů k regulaci cen zboží (služeb) v něm uvedených (srov. novou 
část I. písm. a), položku 14 výměru MF č. 1/1995). Odstupňování maximálních cen 
za pronájem hrobového místa 1 m2/rok bylo již od té doby závislé na počtu obyvatel 
trvale bydlících v dané obci. Zmocnění k vydání výměrů MF, navzdory tomu, že trvá více 
než 23 let, 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 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 jdou nad rámec 
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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. Nehledě na fakt, že cenová kontrola MF ukládá provozovatelům 
pohřebišť vysoké pokuty za chybnou regulaci, aniž by existovala metodika, postup jak ji 
provádět. Samotná cenotvorba na obcích něco stojí. Tím paradoxně vede ingérence 
státu do cen na pohřebištích, s původním cílem ušetřit nájemcům peníze, ke zdražení 
služeb hřbitovních. Obce nevyužívají stanovenou maximální možnou výši cen za nájem 
hrobového místa, ale i možnost zvýšení cen za služby hřbitovní z obavy, že budou 
pokutovány, nikoli z obavy, že vzniknou neplatiči. O hroby se starají především starší 
lidé – senioři, kterým zpravidla nezáleží na ničem více než na péči o hroby zemřelých 
předků a potomků. Finanční propad na provoz pohřebiště by mohl být bez regulace 
daleko menší a následně by vedl ke snížení výdajů z rozpočtu obce, aniž by to vedlo 
ke zdražování. Je zřejmé, že v řadě případů jsou pohřby realizovány v rodinné tradici, 
jdoucí daleko do historie a spojené s určitou lokalitou. S ohledem na případné přání 
zemřelého sice mohou být nájemci ve výběru lokality výrazně omezeni, ale tato právní 
povinnost je podle § 114 odst. 2 občanského zákoníku aplikovatelná pouze tehdy, pokud 
pozůstalost stačí na krytí nákladů spojených s opatřením hrobového místa. V případě 
rezignace na cenovou regulaci by nájemci tudíž nebyli vystaveni zcela účinku zneužití 
výhodnějšího postavení ze strany pronajímatele veřejného pohřebiště. Podle 
nepublikovaného názoru MF v rámci přípravy novely zákona o pohřebnictví z roku 
2016, zveřejněného v důvodové zprávě, však zůstává cenový výměr rozhodnutím 
o regulaci cen, které není správním rozhodnutím podle správního řádu, proto není 
požadavek na jakési jeho odůvodnění relevantní. 

Obecní a duchovní správa se nezávisle na ekonomických potížích stává společným 
architektem hřbitovních staveb a manažerem území určeného pro pohřbívání 
současných i budoucích generací obyvatel – blízkých i vzdálených. Za posledních deset 
let se začal ve správě pohřebnictví klást důraz na paliativní péči a na důležitost 
naplňování potřeb jednotlivců. Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Národním 
ústavem odborného vzdělávání v roce 2015 dokončilo tvorbu kvalifikačního 
a hodnotícího standardu Doprovázení umírajících a pozůstalých (kód: 69-056-M). 
Bohužel bez jakéhokoli zájmu odborné veřejnosti. Dodnes nebyla autorizována ani 
jedna osoba, neproběhla jediná zkouška, která by kandidátům zvýšila kvalifikaci. Ani ti 
nejoptimističtější zastánci vstřícné pomoci umírajícím a pozůstalým nezakrývají, že 
v dlouhodobém horizontu nelze nabídnout odbornou nápomoc doprovázení všem 
potřebným. Důležité je si však uvědomit, že správa pohřebnictví nabízí pomocnou ruku 
sice z jiné strany, než jsme možná v paliativní medicíně zvyklí, ale se stejnou silou. 
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