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Nejčastějším slovem v pohřebnictví, ale nejen v něm, je ne. Nejčastější větou pak je: To 
nejde. Bohužel je to v Česku dominantní postoj. Komentář k zákonům o pohřebnictví 
a o válečných hrobech, který ke čtenářům přichází, znamená pozitivní průlom. Jde to. Je 
to dílo pozitivní, potřebné a velmi přínosné.

Autoři si vzali velký krajíc a poprali se s ním vcelku dobře. Zvolili komentování 
zákonných textů ve stejném pořadí, jak oba zákony úpravu tohoto náročného, so-
fistikovaného a interdisciplinárního oboru přinášejí, a dobře zapracovali literaturu, 
zejména i zahraniční, a část judikatury Ústavního soudu a dalších českých obecných 
soudů.

Pro čtenáře je znění komentáře přehledné a snadno zapamatovatelné (text záko-
na, související ustanovení, související předpisy a literatura) pro potřeby všech, kteří 
v oboru působí v jakémkoliv postavení či pořadí. Provozovatelé pohřební služby, oso-
by provádějící balzamaci a konzervaci lidských pozůstatků, provozovatelé krematorií, 
tj. provozovatelé živností, jakož i provozovatelé pohřebišť, tj. veřejných služeb obcí 
a měst, dostávají do ruky komentář – první a úspěšný pokus komentovat obor v celé 
jeho šíři.

Komentář velice dobře pomůže všem osobám ve veřejné sféře, na městských a obec-
ních úřadech, při jejich každodenní činnosti. Koneckonců je vhodnou a dobrou četbou 
i pro veřejnost – čtenáře mimo obor. Všichni, kteří přicházejí do jakéhokoliv styku se 
smrtí, mohou četbou a pravidelnou prací s komentářem dosáhnout vyšší kvality svého 
poznání a praktické činnosti ve vztahu k léčení pacientů, jejich procesu umírání, smrti 
a následného procesu pohřbívání lidských pozůstatků zemřelých. Nemám tím na mysli 
jen technické otázky a běžnou rutinu, myslím tím zejména a především uvědomění si 
vztahových vazeb mezi různými osobami, které mají, byť nedobrovolně, co do činění 
s umíráním, smrtí, truchlením, smutečními obřady a pohřbíváním lidských pozůstatků 
zemřelých.

K mé velké radosti komentář přináší i první pokus o interdisciplinární pohledy na 
pohřebnictví. Zřetelně preferuje například používání normy o pohřebních službách a po-
žadavcích na ně při výkladu a aplikaci zákona, a to i proti rozšířenému názoru, že přísluš-
ná ČSN EN 15 017 (účinná od 1. 5. 2006, ve znění účinném od 1. 5. 2014) není právně 
závazná, a že se tudíž nemusí vůbec dodržovat a její požadavky plnit. Zde spatřuji jeden 
z nosných pozitivních prvků a cílů komentáře.

Je pochopitelné, že komentář je určen především pro praktické využívání všemi, kdo 
potřebují a musí řešit vše, co souvisí s pohřbíváním apod. Hodnotím kladně i další snahu 
autorů, a to dávat komentáři i více teoretický podklad. Zpracování stručné historie práv-
ních předpisů o pohřbívání apod. od roku 1870 je vhodné pro chápání stavu de lege lata. 
To je další pozitivum komentáře.
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Zpracování literatury je v daných podmínkách a rozsahu díla také dobré. Protože česká 
odborná literatura pro obor pohřebnictví je do současné doby zásadně velmi chudá, skoro 
žádná, vyjma oblasti thanatologie, správně autoři zvolili a využili literaturu zahraniční – 
převážně evropskou, více či méně blízkou našemu evropskému chápání pohřbívání, s při-
hlédnutím k českým specifikům. Mám na mysli v komentáři citovanou literaturu z oblastí 
Německa, Švýcarska, Velké Británie nebo USA (zde zejména ve vztahu k thanatopraxi, 
hygienickému zaopatření lidských pozůstatků, balzamování lidských pozůstatků atd.). 
Učinili tak i přes skutečnost, že řada „praktiků“ odmítá principálně čerpání vědomostí, 
informací a zkušeností ze zahraničí s odůvodněním, že „to v Česku nepůjde, že lidi to 
chtít nebudou“ a podobně.

Je nám všem jasné, že komentář není a ani nemůže být dokonalým dílem. Ostatně žád-
né dílo takové není. To ale nikterak nesnižuje hodnotu díla samotného. Propracovanost 
komentáře ve všech směrech je limitována počtem autorů, kteří pochopitelně lidsky ne-
mohli obsáhnout vše, co je potřebou praktickou i teoretickou v daných oblastech. S potě-
šením musím konstatovat, že se vyhnuli tomu, aby popisovali stav věcí tak, jak se v Česku 
dělají! Odmítli tudíž popisovat špatnou praxi a užívané negativní praktiky v pohřebnictví. 
To je velmi cenné!

Zpracováním komentáře autoři položili dobrý a pevný základ pro řešení dalších 
okruhů otázek a vztahů v pohřebnictví, pohřbívání a smutečních obřadech do budouc-
na. Nepochybně reagují na novou úpravu práva občanského (zejména v § 113 a násl. 
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.) a zdravotního a budoucí podrobnější zpracování 
témat s návrhy východisek pro hlubší interdisciplinární posuzování, zpracování a utváření 
vztahů, kterých se obor pohřebnictví přímo či nepřímo dotýká profesně i osobně. Tedy 
vztahy každého smrtelného jedince k vlastní smrti, k procesu svého pohřbívání, smu-
tečním rituálům apod. Z komentáře jasně vyplývá aktuální potřeba zpracovat a přijmout 
urychleně technickou novelu zákona o pohřebnictví, ve které se upřesní řada stávajících 
institutů v jejich obsahu a výkladu, vymezí se podrobnější práva a povinnosti subjektů 
v oboru pohřebnictví a posílí se kvalita pohřebních služeb ve směru, že podnikatelé za-
čnou realizovat svoji činnost jako rituální dílo – pohřeb se smutečním obřadem. Na nove-
lu pochopitelně bude navazovat potřeba vydání dalšího komentáře, který ještě detailněji 
propojí okruhy teoretické s okruhy praktickými.

To jsou otázky, které jsou diskutovány zčásti prakticky, zčásti i teoreticky v odbor-
né veřejnosti, kde probíhá poměrně ostrý názorový boj zastánců pouhého pragmatismu 
v oboru pohřbívání, vedených snahou zakonzervovat stávající stavy, aby nedocházelo 
k omezování jejich snah po co nejvyšších ziscích, se zastánci teoretického i praktického 
zpřesnění právní úpravy – dotčených zákonů a jejich prováděcích předpisů v oboru, ve 
smyslu podstatně vyšší kvality všech služeb za dobré ceny (nikoliv ceny diskontní) a se 
zohledněním všech skupin lidí ve společnosti bez ohledu na jejich postavení, vyznání, 
původ apod. Konkrétně se to projevuje ve snaze druhé skupiny co nejdříve navrhnout 
a následně dosáhnout schválení technické – kvalitativně přesnější novely zákona o po-
hřebnictví, což povede pouze k povznesení tohoto nejednoduchého oboru na vyšší úro-
veň. Probíhá boj o kvalitu právní úpravy de lege ferenda.

Zdaří-li se novelizace zákona o pohřebnictví, jakož i předpisů souvisejících, vyvstane 
před autory nová výzva: zpracovat a veřejnosti předložit další vydání komentáře. Jak 
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velký bude budoucí kolektiv autorů, uvidíme později. Již dnes je ale vcelku zřejmé, že 
kolektiv autorů bude muset být širší. O to náročnější práce to bude.

Autorům vyjadřuji své poděkování za jejich odvahu a dobrou práci a čtenářům přeji 
poučení a nové a čerstvé ideje pro rozvoj této oblasti života nás všech.

JUDr. Petr Rambousek
Pohřební ústav AURIGA® spol. s r. o.; ředitel/CEO 
společnosti, ředitel pro speciální služby, strategii 
a mezinárodní vztahy, thanatopraktik


