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 ZÁKON
 č. 256/2001 Sb.

ze dne 29. června 2001

 O POHŘEBNICTVÍ 
A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ

Změna: 479/2001 Sb., 320/2002 Sb., 274/2003 Sb., 122/2004 Sb., 67/2006 Sb., 
41/2009 Sb., 227/2009 Sb., 375/2011 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 ČÁ S T  P RV N Í

 P o h ř e b n i c t v í

 Hlava I
 Obecná ustanovení

 § 1
 Předmět úpravy

Tento zákon stanoví podmínky pro zacházení s lidskými pozůstatky a s lidský-
mi ostatky, práva a povinnosti související s provozováním pohřební služby, prová-
děním balzamací a konzervací lidských pozůstatků a s provozováním krematorií 
a pohřebišť.

K § 1
1. Ustanovení § 1 zák. o pohřebnictví vymezuje předmět úpravy tohoto zákona, kterým 

je stanovení podmínek pro zacházení s lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky, práva 
a povinnosti související s provozování pohřební služby, s prováděním balzamací a kon-
zervací lidských pozůstatků a s provozováním krematorií a pohřebišť.

2. Oblast pohřebnictví je v zákoně o pohřebnictví upravena v části první, která se člení na 
pět hlav, v nichž jsou nejprve vymezeny základní pojmy užívané tímto zákonem, následně 
podmínky provozování pohřební služby, balzamace a konzervace, krematoria, úprava zříze-
ní, provozování a zrušení veřejného pohřebiště a v závěru veřejnoprávní sankce.
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3. Část druhá, třetí a čtvrtá zákona o pohřebnictví obsahuje změny právních předpisů, 
které nová právní úprava pohřebnictví vyvolala, tedy změny zákona o regulaci reklamy, 
živnostenského zákona a zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 
orgánů státní správy České republiky. Část pátá byla s účinností ke dni 1. 10. 2009 v sou-
vislosti s přijetím trestního zákoníku zrušena.

Související předpisy:
tr. zákoník, – zák. o regulaci reklamy, – živnostenský zákon, – zák. č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev 
a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

 § 2
 Vymezení základních pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) lidskými pozůstatky mrtvé lidské tělo nebo jeho části do pohřbení, pokud nejsou 

za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem2) použity pro potřeby 
lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům a zpopelněny ve spalovně po-
skytovatele zdravotních služeb podle zvláštního právního předpisu,2)

b) lidskými ostatky lidské pozůstatky po pohřbení,
c) pohřbením uložení lidských pozůstatků do hrobu nebo hrobky na veřejném nebo 

neveřejném pohřebišti nebo jejich zpopelnění v krematoriu,
d) veřejným pohřebištěm prostor určený k pohřbení lidských pozůstatků nebo 

uložení zpopelněných lidských ostatků v podobě míst pro hroby a hrobky nebo 
úložiště jednotlivých uren nebo rozptylové či vsypové louky nebo jejich kombi-
nace,

e) hrobovým místem místo na pohřebišti určené pro zřízení hrobu nebo hrobky 
nebo vyhrazené místo v úložišti jednotlivých uren,

f) balzamací úprava lidských pozůstatků zamezující rozvoji posmrtných změn vy-
volaných hnilobnými bakteriemi nebo hmyzem,

g) konzervací úprava lidských pozůstatků zpomalující rozvoj posmrtných změn vy-
volaných hnilobnými bakteriemi nebo hmyzem,

h) úpravou lidských pozůstatků jejich úprava před pietním uložením do rakve, ze-
jména umývání, holení, stříhání, kosmetické úpravy, oblečení do šatů nebo rubáše,

i) konečnou rakví rakev, v níž jsou lidské pozůstatky pohřbeny,
j) totožností jméno, příjmení, datum narození a státní příslušnost zemřelého, a
k) exhumací manipulace s nezetlelými i zetlelými lidskými ostatky.

2) Vyhláška č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a o pohřebnictví.

K § 2
1. Všeobecným účelem ustanovení vymezujícího základní pojmy je vymezit určité 

pojmy pro potřeby konkrétního zákona. Vymezení základních pojmů v zákoně o pohřeb-
nictví má podle důvodové zprávy k zákonu o pohřebnictví širší účel, kterým je určité 
sjednocení obsahu v praxi hojně používaných pojmů.
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2. Ustanovení § 2 zák. o pohřebnictví obsahuje celkem 11 definic základních pojmů; 
do současné doby bylo pouze třikrát novelizováno, z toho jednou ještě před nabytím 
účinnosti celého zákona o pohřebnictví.

K písm. a)
3. Pojem „lidské pozůstatky“ je poprvé vymezen až zákonem o pohřebnictví a svým 

obsahem v dnešním obecném jazykovém vnímání přesahuje pojem „mrtvola“ či „zemře-
lý“, neboť zahrnuje i části mrtvého těla. Za pozornost jistě stojí zajímavost, že stejně tak, 
jak je dnes vnímán pojem „lidské pozůstatky“, vnímala judikatura v minulosti pojem 
„mrtvola“, jak je patrné z rozhodnutí NSS 1000/38 ze dne 17. 8. 1942.

4. Základním kritériem rozlišení pojmů „lidské pozůstatky“ a „lidské ostatky“ je oka-
mžik pohřbení, neboť tím okamžikem se z lidských pozůstatků stávají lidské ostatky.

5. K vymezení pojmu „lidské pozůstatky“ je zapotřebí se nejprve zaměřit na pojem 
„mrtvé lidské tělo nebo jeho části“. Tento pojem však zákonem o pohřebnictví ani jiným 
právním předpisem není definován a je otázkou, zda je možné je podřadit pod pojem 
„věc“. Takové podřazení ovšem vylučuje jak judikatura (srov. NS 22 Cdo 2773/2004), 
tak stávající úprava občanského práva (srov. § 493 obč. zák.).

6. Jestliže lidské tělo nebo jeho část nelze považovat za věc, je vyloučena i možnost 
považovat je za odpad ve smyslu § 3 zák. o odpadech, za který se považuje movitá věc, 
které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Naproti tomu vlasy 
nebo podobné části lidského těla, které lze bezbolestně bez znecitlivění odejmout a které 
se přirozenou cestou obnovují, se považují za věc movitou (srov. § 112 obč. zák.), a ty 
tedy pod pojem „odpad“ zařadit lze.

7. Z uvedeného vyplývá, že pojem „lidské tělo a jeho části“ (tedy i mrtvé lidské tělo 
a jeho části) je třeba vymezovat negativně, tedy prostřednictvím vymezení toho, co všech-
no lidské tělo a jeho části nejsou.

8. Pro úplnost je třeba uvést, že je-li pod pojem „lidské pozůstatky“ řazeno mrtvé 
lidské tělo nebo jeho části, je třeba druhou část tohoto sousloví pro potřeby zákona o po-
hřebnictví a postupy podle něj vnímat jako mrtvé části lidského těla, a nikoliv jako části 
odňaté z těla živého člověka v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Základní 
zásady nakládání s odňatou částí živého lidského těla obsahuje § 112 obč. zák., který 
uvádí, že s částí lidského těla nesmí být naloženo způsobem pro člověka nedůstojným 
nebo způsobem ohrožujícím veřejné zdraví a lze ji za jeho života použít k účelům zdra-
votnickým, výzkumným nebo vědeckým, dal-li k tomu souhlas.

9. Ustanovení § 2 písm. a) zák. o pohřebnictví bylo do současné doby novelizováno 
hned dvakrát. Druhá novelizace byla z hlediska tohoto ustanovení pouze terminologickou 
změnou vyvolanou účinností zákona o zdravotních službách, který pojem „zdravotnické 
zařízení“ nahradil pojmem „poskytovatel zdravotních služeb“. Z hlediska obsahového 
vymezení pojmu „lidské pozůstatky“ byla ovšem zásadní první novelizace, která zákon 
změnila ještě před nabytím jeho účinnosti.

10. Přijaté znění § 2 písm. a) zák. o pohřebnictví pod pojem „lidské pozůstatky“ 
zahrnovalo i pojem „plod po potratu“ (definici plodu po potratu obsahovalo ustanove-
ní § 4 vyhlášky č. 11/1988 Sb., o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte 
a úmrtí matky), který byl ovšem z ustanovení vyňat ještě před nabytím účinnosti zákona 
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o pohřebnictví, a to zákonem č. 479/2001 Sb. Podle důvodové zprávy byla důvodem k tak 
brzké novelizaci zákona o pohřebnictví obava ze zákonné povinnosti takové lidské pozůs-
tatky pohřbívat, tzn. pohřbít do hrobu nebo hrobky na veřejném pohřebišti nebo zpopelnit 
v krematoriu. Odůvodnění takové zákonné povinnosti jako nadbytečné bylo shledáno ve 
statistice pohřebního ústavu v Praze, podle níž ústav v posledních deseti letech (rozuměj 
v 90. letech 20. století) nezaregistroval jedinou žádost o pohřbení mrtvě narozeného dítěte 
a mezi podpůrnými argumenty novelizace byla uvedena jednak určitá administrativní 
neproveditelnost z důvodu neregistrace potraceného plodu v úmrtní matrice, resp. knize 
úmrtí, jednak i blíže nespecifikovaná etická nepřijatelnost takovéhoto aktu.

11. Zda takto upravené znění § 2 písm. a) zák. o pohřebnictví je krokem správným 
směrem, je diskutabilní, neboť úprava dispozice s plodem po potratu tím byla ze zákona 
o pohřebnictví vyloučena. Nakládání s ostatky, včetně potracených nebo předčasně odňa-
tých lidských plodů, totiž vyhláška č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a o pohřebnictví, 
v § 18 upravovala, a to tak, že se ostatky, které nebyly použity pro vědecké, léčebně 
preventivní nebo výukové účely, měly uložit do země na pohřebišti nebo se zpopelnit 
ve spalovnách zdravotnických zařízení, vyjma případů, v nichž existovalo podezření ze 
spáchání trestného činu. Ustanovení § 18 vyhlášky č. 19/1988 Sb. bylo zákonem o po-
hřebnictví zrušeno, a tím i vyloučena možnost rodičů plodu po potratu oprávněně žádat 
jeho vydání za účelem pohřbení.

12. Tento stav trval až do účinnosti zákona o zdravotních službách, který nahradil 
vyhlášku č. 11/1988 Sb., o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí 
matky. Pojem plodu po potratu tak v současnosti vymezuje § 82 zák. o zdrav. službách, 
přičemž podmínky nakládání s plodem po potratu jsou uvedeny v § 91 zák. o zdrav. služ-
bách, podle něhož se části těla odebrané v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, 
plod po potratu, plodové vejce, plodové lůžko (placenta) nebo těhotenská sliznice, ode-
brané části těla zemřelého nebo tkáně a buňky, které byly určeny pro výrobu léčiv, k vě-
deckým, výzkumným nebo výukovým účelům, nebo orgány, tkáně a buňky určené pro 
použití podle zákonů upravujících nakládání s lidskými orgány, tkáněmi nebo buňkami, 
které nebyly pro tyto účely použity, zpopelňují ve spalovně poskytovatele; nemá-li po-
skytovatel vlastní spalovnu, pak ve spalovně jiného poskytovatele nebo v krematoriu, a to 
na základě smlouvy uzavřené s jiným poskytovatelem nebo provozovatelem krematoria.

13. Přestože právní úprava neupravuje pohřbívání plodů po potratu a mrtvorozených 
dětí, a jak bylo již uvedeno, právní nárok rodičů na vydání plodu po potratu či mrtvoro-
zeného dítěte není výslovně dán, lze v praxi prostřednictvím spolku Tobit pietní akt reali-
zovat i v takovémto případě. Bližší informace lze získat na webové stránce www.tobit.cz.

14. Pro zajímavost uvádíme, že podle rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva 
č. 22590/04 Girand proti Francii je za lidské pozůstatky třeba považovat i lidské vzorky 
odebrané v rámci soudního vyšetřování, pokud se zcela neliší od lidských pozůstatků 
určených k pohřbu a částečně je jejich absence narušuje (blíže Kotrlý, 2013, s. 37).

15. O lidské pozůstatky se však ve smyslu zákona o pohřebnictví nejedná, pokud mrtvé 
lidské tělo nebo jeho části byly za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem 
použity pro potřeby lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům a zpopelněny 
ve spalovně poskytovatele zdravotních služeb podle tohoto zvláštního právního předpi-
su. Jako zvláštní právní předpis v poznámce pod čarou zákon o pohřebnictví označuje 
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vyhlášku č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a o pohřebnictví (konkrétně se jednalo 
o ustanovení § 8 této vyhlášky), která byla nahrazena zákonem o zdravotních službách.

16. Je třeba doplnit, že pohřbení není jedinou formou možného naložení s mrtvým 
lidským tělem, jelikož mrtvé lidské tělo, včetně odebraných částí, lze uchovat a použít 
jako zdroj orgánů a tkání pro účely transplantací nebo může sloužit k vědeckým či vý-
ukovým čelům nebo jej lze využít při léčbě příjemce lidských tkání a buněk, případně 
pro výrobu léčiv při léčbě (blíže Kotrlý, 2013, s. 32). Rozhodnutí, že lidské tělo bude po 
smrti použito pro potřeby lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům, je člověku 
garantováno § 113 obč. zák., podle něhož platí, že člověk má právo rozhodnout, jak bude 
po jeho smrti naloženo s jeho tělem, včetně provedení pitvy, nejedná-li se o pitvu či jiné 
nakládání s lidským tělem na základě zvláštního zákona (srov. § 113 odst. 2 obč. zák.). 
Podle odborné literatury může každý, kdo chce napomoci vzdělávání budoucích lékařů, 
fyzioterapeutů a dalších zdravotnických pracovníků, podepsat na anatomickém ústavu 
prohlášení, v němž vyjádří souhlas s použitím svého těla pro potřeby daného anatomické-
ho ústavu, pokud tento ústav o využití projeví zájem po dobu, kterou považuje za nutnou 
ke splnění tohoto účelu (blíže Kotrlý, 2013, s. 39). V § 116 obč. zák. jsou uvedeny i jiné 
formy projevu vůle k použití lidského těla po smrti.

K písm. b)
17. Dalším pojmem používaným v zákoně o pohřebnictví jsou lidské ostatky. Jak 

již bylo uvedeno, základním kritériem rozlišení pojmů „lidské pozůstatky“ a „lidské 
ostatky“ je okamžik pohřbení, neboť tím se z lidských pozůstatků stávají lidské ostatky. 
Ustanovení § 2 písm. b) zák. o pohřebnictví je tak průnikem dvou definic, a to definice 
pojmu „lidské pozůstatky“ výše uvedenou pod písm. a) tohoto zákona a definice pojmu 
„pohřbení“ uvedenou pod písm. c) tohoto zákona.

18. Poměrně zajímavou skutečností je důraz na ochranu lidských ostatků, které jsou 
oproti lidským pozůstatkům navíc chráněny předpisy trestního práva. Neoprávněné ote-
vření hrobu, hrobky nebo urny s lidskými ostatky totiž může vést k naplnění skutkové 
podstaty trestného činu hanobení lidských ostatků (srov. § 359 tr. zákoníku).

19. Považujeme za vhodné se na tomto místě rovněž zmínit o tom, že zákon o pohřeb-
nictví nestanovuje minimální hloubku uložení lidských ostatků. Z praxe se přikláníme 
k názoru, že lidské ostatky (ať zpopelněné, či nezpopelněné) by měly být uloženy tak 
hluboko, aby při běžných údržbových pracích na hrobovém místě nedošlo k jejich na-
rušení a aby byla zajištěna jejich pieta a důstojnost. V případě nezpopelněných lidských 
ostatků můžeme za takovou hloubku považovat pokrývku zeminy nad nimi 70 cm a více.

K písm. c)
20. Podle § 2 písm. c) zák. o pohřebnictví existují dva možné způsoby pohřbení, a to 

do hrobu nebo hrobky na pohřebišti nebo zpopelnění v krematoriu. Formu pohřbení lze 
ovlivnit již za života, neboť podle § 114 obč. zák. platí, že člověk je oprávněn rozhodnout, 
jaký má mít pohřeb. Nezanechá-li o tom výslovné rozhodnutí, rozhodne o jeho pohřbu 
manžel zemřelého, a není-li ho, děti zemřelého; není-li jich, pak rozhodnou rodiče, a ne-
ní-li jich, sourozenci zemřelého; nežijí-li, pak rozhodnou jejich děti, a není-li ani jich, 
pak kterákoli z osob blízkých; není-li žádná z těchto osob, pak rozhodne obec, na jejímž 
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území člověk zemřel. Ustanovení § 114 obč. zák. týkající se posloupnosti osob oprávně-
ných rozhodnout o formě pohřbení částečně kopíruje zákonnou dědickou posloupnost a je 
završeno tzv. pohřbívací povinností obce (srov. komentář k § 5).

21. Uložit lidské pozůstatky je možné do hrobu či hrobky, a to na veřejném či neveřej-
ném pohřebišti. Pojmu „pohřebiště“ se budeme věnovat ve výkladu následujícího pojmu 
„veřejné pohřebiště“ a „neveřejné pohřebiště“ v § 3 zák. o pohřebnictví, nyní je třeba 
zabývat se obsahem pojmu „hrob“ a „hrobka“.

22. Pojmy „hrob“ a „hrobka“ zákon o pohřebnictví nevymezuje, i přesto, že je poměr-
ně hojně užívá. V návaznosti na definici pojmu „hrobové místo“ [srov. komentář k § 2 
písm. e)] lze za hrob považovat účelové ztvárnění hrobového místa, do něhož již došlo 
k pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení zpopelněných lidských ostatků s následným 
zásypem zeminou. V praxi se lze setkat ještě s dvěma typy tzv. urnových hrobů. Urnový 
hrob je v prvním případě vymezen hrobovým zařízením, které se skládá z podbetonova-
ného rámu, který kopíruje rozměry podzemního sklípku, a z pomníku. Do podzemního 
sklípku dochází k uložení zpopelněných lidských ostatků, které jsou zakryty krycí deskou 
bez zásypu zeminy. V druhé variantě se může jednat buď o zasypání podzemního sklípku 
a vložených zpopelněných lidských ostatků zeminou, anebo rám a podzemní sklípek zce-
la chybí. Hrobka je pak zděná nadzemní nebo podzemní hřbitovní stavba určená k uložení 
lidských pozůstatků v rakvi nebo uložení zpopelněných lidských ostatků v urně, kdy ne-
dochází k zásypu zeminy (Varvařovský, Gregorová, Hanák a Bělohradová, 2013, s. 20).

23. Je poměrně důležitou otázkou to, zda lze hrob či hrobku považovat za věc v práv-
ním smyslu.

24. V § 489 obč. zák. se uvádí, že věcí v právním smyslu je vše, co je rozdílné od 
osoby a slouží potřebě lidí, přičemž se věci v § 498 obč. zák. člení na movité a nemovité. 
Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, 
nemovitými věcmi pak jsou i věci, o nichž zvláštní právní předpis stanoví, že sice nejsou 
součástí pozemku, nicméně je nelze přenést z místa na místo bez porušení jejich podstaty. 
Ostatní věci pak jsou věci movité.

25. K určení, zda hrob lze považovat za věc, příp. věc nemovitou, je třeba stanovit, zda 
pojem „hrob“ lze podřadit pod pojem „stavba“. Ministerstvo pro místní rozvoj ve svém 
stanovisku k otázce, zda hrob lze považovat za stavbu, zaujalo negativní postoj (blíže 
Stanovisko odboru stavebního řádu MMR ze dne 12. 6. 2006, pod č. j. 20365/06-62/K-
383/06). V kontextu soudobé judikatury Nejvyššího soudu lze uvést zejména rozhodnutí 
sp. zn. 22 Cdo 1118/2005, v němž soud konstatoval, že „stavbou ve smyslu občansko-
právním nemůže být stavební činností vytvořená stavba či konstrukce, u níž nelze určit 
jasnou hranici, kde končí pozemek a kde začíná samotná stavba“, a rozhodnutí sp. zn. 
22 Cdo 911/2005, v němž soud konstatoval, že „vždy ovšem půjde o posouzení konkrét-
ní situace (např. pouhá prostora v zemi nebude stavbou)“. Podle našeho názoru se lze 
oprávněně domnívat, že hrob (zejména pokud je tvořen pouze rovem, či dokonce bez něj 
a je označen pouze např. křížem) nelze podřadit pod pojem „věc nemovitá“ a je otázkou, 
zda je vůbec možné o hrobu hovořit jako o věci. Dle názoru autorů této publikace je 
přiléhavější hrob považovat za součást pozemku ve smyslu § 506 obč. zák. Samostatnou 
otázkou by byla situace, kdy by byl hrob přesně vymezen jasnou hranicí (hrobovým zaří-
zením, kterým by byl podbetonovaný rám a podbetonovaný pomník hrobu). K řádnému 
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a bezpečnému umístění rámu a pomníku je nutné vytvořit betonový základ, čímž by ve 
spojení s rámem a pomníkem došlo jak k vymezení vůči okolnímu pozemku, tak i k úče-
lovému určení. V takovém případě by nebyl naplněn předpoklad uvedený v citovaném 
stanovisku MMR, a hrob by bylo možné za nemovitou věc považovat.

26. K určení, zda lze hrob považovat za věc, příp. věc nemovitou, se vyjadřova-
la Komise pro aplikaci nové civilní legislativy ve stanovisku ze dne 7. 11. 2013 č. j. 
18/2013-LO–SP/400: „Vzhledem k novému pojetí věci v NOZ, které již obecně nevyža-
duje u věci její hmotnou podstatu, nebude ani materiální podstata (tedy např. existence 
zděné konstrukce) kritériem pro určení, zda určitý objekt je či není stavbou a za podmín-
ky, že taková stavba je vymezitelná vůči okolnímu pozemku a má samostatné, od okolní-
ho pozemku odlišné účelové určení, jí bude možné označit za samostatnou nemovitou věc 
(Bezouška a Piechowiczová, 2013, s. 68). Podle tohoto názoru by tedy bylo lze považovat 
za samostatnou nemovitou věc zjevně i hrob.“

27. Obdobné posouzení je nutné aplikovat i k vymezení pojmu „hrobka“. Domníváme 
se, že bez ohledu na skutečnost, zda se bude jednat o hrobku podzemní či nadzemní 
(například kaplovou), není vážnějších pochyb o tom, že se jedná o stavbu, přičemž 
nadzemní hrobka bude, na rozdíl od hrobky podzemní (která je ve smyslu § 498 odst. 1 
obč. zák. samostatnou nemovitou věcí) součástí pozemku (§ 506 odst. 1 obč. zák.). Jak 
uvedeme v komentáři k § 20 písm. g), závěr o tom, že hrobka je stavba, může zásad-
ním způsobem komplikovat možnost provozovatele veřejného pohřebiště při nakládání 
s opuštěnou hrobkou. Pro úplnost je třeba uvést, že s ohledem na přechodné ustano-
vení § 3056 obč. zák. nadzemní hrobky zřízené před 1. 1. 2014 je třeba považovat za 
samostatné nemovité věci (srov. § 120 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník), 
k nimž je ovšem vázáno zákonné překupní právo (§ 3056 odst. 1 obč. zák.). Zajímavě 
vymezuje pojem „hrobka“ odborná literatura: „Hrobkou se rozumí zděná kobka buď 
v zemi upravená, nebo ve stavbách založená, včetně nadzemních klenutých místností. 
Hrobky se zřizují na hrobových místech určených na pohřebišti pro zřízení hrobky, a to 
buď pro jednotlivce, nebo pro celé rodiny a podle toho se řídí i jejich rozměry. Často 
jsou architektonicky zpracovány, včetně náhrobků, křížů, soch apod. Velké hrobky se 
nazývají mauzolea. Za hrobky se považují také krypty v kostelech. V rodinných hrob-
kách se ukládají tělesné pozůstatky zemřelých v rakvích na dno, popřípadě do pater na 
železné či jiné podpory z traverz apod. Vstupní otvory se zakrývají příslušně velkými 
kamennými (žulovými, mramorovými atd.) nebo i litinovými plotnami.“ (Šámal a kol., 
2012, s. 3330.)

28. Pojem „neveřejné pohřebiště“ byl do ustanovení § 2 písm. c) zák. o pohřebnictví 
doplněn novelizací. Zákon o pohřebnictví totiž ve svém § 3 upravoval podmínky provo-
zování pohřebišť, proto v praxi vznikla otázka, zda pohřbením lidských pozůstatků na 
neveřejném pohřebišti dochází k pohřbení ve smyslu § 2 písm. c) zák. o pohřebnictví. 
Jak uvádí důvodová zpráva k zákonu č. 67/2006 Sb., byla tato otázka řešena v souvis-
losti s oprávněností nároku na pohřebné podle § 47 zák. č. 117/1995 Sb., o státní so-
ciální podpoře, ve znění ke dni 1. 5. 2006 (den účinnosti novely zákona o pohřebnictví 
č. 67/2006 Sb.), jenž přiznával nárok na zmíněnou sociální dávku ode dne „pohřbení“ 
vypraviteli pohřbu. Novelizací ustanovení § 2 písm. c) zák. o pohřebnictví tak byl tento 
rozpor odstraněn.
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K písm. d)
29. Pohřebištěm se proto ve stávající právní úpravě obecně myslí prostor určený k po-

hřbení lidských pozůstatků [blíže § 2 písm. a) zák. o pohřebnictví] nebo uložení zpopelně-
ných lidských ostatků [blíže § 2 písm. b) zák. o pohřebnictví] do míst k tomu vymezených 
(hroby, hrobky, kolumbária atd.). Z kontextu ustanovení § 2 a § 3 zák. o pohřebnictví je 
však zřejmé, že zákon rozlišuje veřejná a neveřejná pohřebiště.

30. Pojem „pohřebiště“ se podle odborné literatury odvíjí od pojmoslovného poje-
tí kompetencí národních výborů v zajišťování této veřejné služby. Odborná literatura 
k tomu uvedla, že „Úpravou provedenou na základě zákona č. 4/1952 Sb., o hygienické 
a protiepidemické péči, nařízením ministra zdravotnictví č. 8/1955 Sb., o pohřebnictví, se 
z propůjčení místa na hřbitově stala služba, poskytovaná místním národním výborem, 
obdobná službám, poskytovaným jinými obecně prospěšnými zařízeními jako parkoviště, 
tržiště, tábořiště, koupaliště. Odtud se odvinul souhrnný název ‚pohřebiště‘, pod který 
se zařazují vedle hřbitovů i krematoria, urnové háje, kolumbária a rozptylové loučky.“ 
(Müller, 1997, s. 302.)

31. Pro úplnost je třeba uvést, že předcházející právní úprava rozlišovala mezi hřbito-
vem a pohřebištěm, neboť vyhláška č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a o pohřebnictví, 
pojem „pohřebiště“ nadřazovala pojmu „hřbitov“ – hřbitov byl určen k uložení mrtvé-
ho do země (srov. § 13 ve spojení s § 19 vyhlášky č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí 
a pohřebnictví). Může se jevit, že mezi hřbitovem a pohřebištěm je i v jiných právních 
předpisech činěn rozdíl (např. § 80 stavebního zákona, § 2 zák. č. 449/2001 Sb., o my-
slivosti). K tomuto rozlišování by již nemělo docházet, neboť Nejvyšší správní soud, 
který se vyjadřoval k nesouladu pojmů užitých v zákoně o pohřebnictví (srov. § 29 zák. 
o pohřebnictví obsahující pojem „provozovatel hřbitova“), ve svém rozhodnutí sp. zn. 
8 As 2/2009 uvedl, že v zákoně o pohřebnictví se pojmy „hřbitov“ a „veřejné pohřebiš-
tě“ překrývají a znění § 29 zák. o pohřebnictví je třeba považovat pouze za nesoulad ve 
formálním označení.

K písm. e)
32. Pojem „hrobové místo“ je od počátku účinnosti zákona o pohřebnictví vymezen 

stejně, tedy jako místo na pohřebišti, a to jak veřejném, tak neveřejném, určené pro zří-
zení hrobu nebo hrobky nebo vyhrazené místo v úložišti jednotlivých uren nebo místo 
určené pro vsyp zpopelněných lidských ostatků nebo místo v kolumbární schránce, kte-
rá je již součástí hrobového zařízení. Rozdíl mezi hrobovým místem a hrobem spočívá 
v tom, že hrobem se stane hrobové místo poté, kdy je do něj pohřbeno (pohřbeny lidské 
pozůstatky či uloženy/vsypány zpopelněné lidské ostatky).

33. Protože hrobová místa na pohřebištích jsou specificky vymezené části pozemku, 
nelze všechna místa určená k uložení zpopelněných lidských ostatků považovat za hro-
bová místa. Pro uložení zpopelněných lidských ostatků na veřejném pohřebišti se vy-
užívá buď vsypová louka, rozptylová louka, urnový hrob, kolumbárium, nebo kolumbární 
schránka umístěná na již existujícím hrobovém zařízení.

34. Vsypová loučka je ohraničený prostor na pohřebišti, který je určen ke vsypu zpo-
pelněných lidských ostatků. Prostor pro vsyp zpopelněných lidských ostatků na vsypové 
louce lze považovat za hrobové místo, neboť tento prostor je zaměřen a jednoznačně 
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určen. Na vsypové loučce se hrobové místo vytvoří tak, že se vyhloubí jamka o hloubce 
asi 70 cm a průměru 20–25 cm. Po vsypu zpopelněných lidských ostatků z urny se do 
jamky může vložit keramická kruhová destička, která zajistí oddělení těchto ostatků od 
dalších možných přísypů z uren dalších rodinných příslušníků. Zbývající prostor se dopl-
ní opět zeminou a na povrch se uloží trs trávy, který byl před vyhloubením jamky šetrně 
sejmut. Celé místo vsypu následně splyne s ostatním travnatým porostem loučky. V praxi 
jsou známy případy, kdy se místo vsypu (na náklady nájemce hrobového místa) označí – 
krycí deska s nápisem, kříž apod. O provedeném vsypu se vede záznam (srov. § 21 zák. 
o pohřebnictví), z něhož jsou patrny údaje pro případný další přísyp (Funeral Quartal, 
2011, s. 51). Vsyp musí mít přesné souřadnice, aby mohl být individuálně identifikován. 
Jak jsme uvedli, vsyp sice není explicitně definován jako hrobové místo, ale za hrobové 
místo se považuje, a tedy se k němu vztahují pravidla pro nájem hrobového místa (srov. 
§ 25 zák. o pohřebnictví).

35. Na rozdíl od hrobového místa na vsypové louce, rozptylovou louku za hrobové 
místo považovat nelze, protože místo, kde budou lidské ostatky uloženy, není přesně 
určitelné, poněvadž tyto jsou volně rozptýleny.

36. K uložení uren na pohřebišti se využívá tzv. kolumbárium, což je nadzemní stavba 
s několika hrobovými místy určenými pro uložení uren.

37. Hrobové místo lze získat buď uzavřením nové smlouvy o nájmu hrobového místa, 
či přechodem nájemních práv (srov. komentář k § 25), nikoliv koupit či jinak převést. 
Hrobové místo tak zůstává vždy ve vlastnictví obce. Na rozdíl od hrobového zařízení, 
které je zpravidla ve vlastnictví nájemce hrobového místa.

38. Zákon o pohřebnictví v souvislosti s úpravou zrušení pohřebiště upravuje tzv. 
opuštěná hrobová místa, resp. opuštěná hrobová zařízení. Tento princip odpovídá kon-
cepci nakládání s nalezenými věcmi v civilním právu (§ 1045 a násl. obč. zák.), k níž je 
úprava v zákoně o pohřebnictví v poměru speciality (blíže komentář k § 24).

K písm. f) a g)
39. Balzamace a konzervace jsou dvě formy provedení úpravy lidských pozůstatků, 

jež se liší svými důsledky (balmazace vede k zamezení rozvoje posmrtných změn vyvo-
laných hnilobnými bakteriemi nebo hmyzem, konzervace tento proces pouze zpomaluje).

40. Bližší provedení balzamace (konzervace) stanovuje česká technická norma ČSN 
EN 15 017 z dubna 2014, která nahradila normu stejného číselného označení vydanou 
v květnu 2006. Podle této normy je třeba, aby balzamace (a taktéž konzervace) byla pro-
váděna prostřednictvím tepenného vstřikování vhodných konzervačních látek pod tlakem 
(např. balzamovací tekutiny) do tepenného systému nebo otevřených tepen, tak aby bylo 
dosaženo úplného naplnění tkání konzervačním roztokem, přičemž konzervační látky 
nesmí způsobovat nežádoucí změnu barvy nebo dehydrataci.

41. Na rozdíl od provozování pohřebiště je provádění balzamace a konzervace konce-
sovanou živností (příloha č. 3 živnostenského zákona), jejíž provozování je podmíněno 
souhlasem krajské hygienické stanice. Důvodem stanovené odlišné náročnosti na kvali-
fikovanost osob provádějících balzamaci a konzervaci je podle důvodové zprávy skuteč-
nost, že z odborného hlediska není provozování pohřebišť ve srovnání s provozováním 
pohřebních služeb, krematorií, prováděním balzamací a konzervací natolik náročné, aby 
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vyžadovalo zvláštní znalosti nebo dovednosti jako nezbytný výchozí kvalifikační před-
poklad; jde spíše o zvláštní činnost manažerského typu.

K písm. h)
42. Úprava lidských pozůstatků před uložením do rakve je součástí důstojného za-

cházení s lidskými pozůstatky blíže vymezeného v § 4 zák. o pohřebnictví. Zákon formy 
úpravy lidských pozůstatků demonstrativně vymezuje a řadí mezi ně například umývání, 
holení, stříhání, kosmetické úpravy, oblečení do šatů nebo rubáše a další.

K písm. i)
43. Konečnou rakví je rakev, v níž jsou lidské pozůstatky pohřbívány do hrobu nebo 

hrobky nebo zpopelňovány v krematoriu. Zákon o pohřebnictví výslovně stanoví pohřbí-
vání v rakvích celodubových nebo z jiných tvrdých dřev, do kterých bude vložena spodní 
část zinkové vložky, nebo v rakvích kovových s nepropustným dnem [srov. § 19 odst. 2 
písm. a) zák. o pohřebnictví] v případě pohřbívání do hrobky. Vymezení pojmu „konečná 
rakev“ má své opodstatnění zejména ve vztahu k úmrtí osoby trpící nebezpečnou nemocí 
(blíže komentář k § 4).

K písm. j)
44. V tomto ustanovení se vymezují údaje o totožnosti zemřelého. Jak k tomuto vy-

mezení uvádí odborná literatura, „jméno a příjmení jsou individuální označení fyzické 
osoby, pod kterými je tato osoba zapsána v matrice nebo jiné veřejné listině, pod nimiž 
vystupuje v právních vztazích a která udávají její totožnost“ (Hendrych, 2009, s. 250). 
Podle § 3019 obč. zák. lze člověka zjistit zejména podle jména, bydliště a data narození, 
přičemž jménem fyzické osoby se podle § 77 obč. zák. rozumí osobní jméno a příjmení, 
popřípadě další jména a rodné příjmení, která jí podle zákona náležejí. Odkazovaným 
zákonem je § 61 a násl. zák. o matrikách, který pojem „jméno a příjmení“ (jejich užívání, 
příp. změny) upravuje konkrétněji.

45. Totožnost se zpravidla prokazuje občanským průkazem anebo jiným obdobným 
dokladem, který je veřejnou listinou (srov. § 4a odst. 1 zák. č. 328/1999 Sb., o občan-
ských průkazech). Některé právní předpisy umožňují i jiné způsoby prokázání totožnosti 
[srov. prokázání totožnosti dvěma svědky podle § 64 zák. č. 358/1992 Sb., o notářích 
a jejich činnosti (notářský řád)].

K písm. k)
46. Exhumací je třeba rozumět postup při vyjmutí lidských ostatků z hrobu nebo hrob-

ky; naopak přesun lidských ostatků v hrobu či hrobce (např. při přípravě hrobu na uložení 
dalších lidských pozůstatků, úklidu hrobky apod.) nelze považovat za exhumaci, neboť 
nedochází k vyjmutí lidských ostatků z hrobu či hrobky.

47. Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány na žádost nájem-
ce hrobového místa jen se souhlasem krajské hygienické stanice, nebo nařídí-li exhumaci 
v trestním řízení soudce nebo státní zástupce (srov. komentář k § 7 odst. 2).

48. V trestněprávním vymezení je exhumací třeba rozumět zvláštní druh ohledání 
upravený v trestním řádu (srov. § 113 a násl. tr. řádu), jehož účelem je provedení nebo 



11

Obecná ustanovení § 2

opakování soudní pitvy (srov. § 105 odst. 4 a § 115 odst. 1 tr. řádu). Exhumaci lze provést 
ve stadiu předcházejícím zahájení trestního stíhání [srov. § 158 odst. 3 písm. e) tr. řádu 
a § 160 odst. 1 tr. řádu], v přípravném řízení a v řízení před soudem. Nařízení exhumace je 
podle odborné literatury v trestním řízení realizováno formou příkazu jakožto rozhodnutí 
svého druhu (Šámal, 2013, s. 1646).

49. Podle odborné medicínské literatury rozumíme exhumací nařízené nebo úředně 
povolené vyzdvižení (vykopání) těla pohřbené osoby ze země nebo z hrobky před uply-
nutím tlecí doby. Po roce po pohřbení je nutné zvážit, za jakým účelem se má exhumace 
provádět a zda tohoto účelu může být vzhledem k očekávané posmrtné dekompozici těla 
dosaženo (Dvořák a kol., 1999, s. 31–41).

50. Odborná literatura uvádí, že exhumaci na žádost nájemce hrobového místa zpra-
vidla nelze provést do dvou let od pohřbení, pokud zemřelý zemřel na nebezpečnou 
nemoc, tedy mor, choleru, asijskou choleru, žlutou zimnici, pravé neštovice, epidemic-
kou skvrnivku, hemoragickou horečku typu Lassa, Marburg a Ebola nebo další infekční 
onemocnění vyvolaná jinými vysoce rizikovými agens a jejich toxiny [blíže komentář 
k § 4 odst. 1 písm. a)] (Tesař, 1976, s. 43). Taktéž poukazuje na osm možných infekcí 
s možným rizikem nákazy při exhumaci – antrax, pravé neštovice, tetanus, Aeolova cho-
roba, akantamébóza, cysticerkóza a askarióza a trichurióza (Kolářová a Adámková, 2011, 
s. 170–174).

51. Náklady na exhumaci hradí ten, kdo o ni požádal, tedy v případě, že vydá příkaz 
k exhumaci státní zástupce nebo předseda senátu, hradí exhumaci příslušné státní zastu-
pitelství nebo soud; v případě provedení exhumace na žádost nájemce hrobového místa 
hradí všechny náklady spojené s exhumací tento nájemce.

52. Povinností provozovatele pohřebiště je zajistit při exhumaci provoz na pohřebišti 
tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy. Pokud 
jsou lidské ostatky uloženy v hrobce, není třeba k jejich přemístění, nemá-li být rakev 
otevřena, souhlasu krajské hygienické stanice (srov. Varvařovský, Gregorová, Hanák 
a Bělohradová, 2013, s. 20).

Z judikatury:
1.  Dovolací soud také podotýká, že už podle § 285 obecného zákoníku občanského z roku 1811, který 

stanovil, že všechno, co jest od osoby rozdílné a slouží k užívání lidí, sluje věc v právním smyslu, 
nepovažovalo se mrtvé lidské tělo za věc. K tomu uvádí str. 7 Komentáře k československému záko-
níku občanskému, vydaného Právnickým knihkupectvím a nakladatelstvím V. Linhart Praha 1935, 
že „lidské tělo ani jako mrtvola není věcí, pokud v něm sluší spatřovati tělo určité zemřelé osoby 
(potud je dáno i dědicům osobnostní právo). Jakmile tomu tak není, jest i mrtvola věcí (např. mrtvoly 
z dávných dob jako mumie nebo preshistorické nálezy)“. Z toho vyplývá, že nakládání s lidskými 
ostatky nemůže být předmětem závazkového vztahu. Od tohoto výkladu pojmu „věc“ není třeba se 
ani dnes odchylovat, když platný obč. zák. v § 118 pojem věci nedefi nuje a výslovně upravuje jen 
ochranu osobnostních práv fyzické osoby po její smrti tak, že v § 14 stanoví, že po smrti fyzické 
osoby přísluší právo uplatňovat právo na ochranu její osobnosti manželu a dětem, a není-li jich, jejím 
rodičům. (NS 22 Cdo 2773/2004)

2.  Je jistě správné, že podle původního a i dnes ještě platného nejužšího významu slova „mrtvola“ – 
zvláště užívá-li se slovo to samo o sobě bez jakékoliv souvislosti – rozumí se jím mrtvé tělo člově-
ka, pokud nesetlené (zcela) zachovává ještě formy živého těla. Naproti tomu nelze však přehléd-
nouti, že hřbitovy určeny jsou zajisté k přijímání mrtvol v mnohem širším smyslu. Účelem hřbitovů 
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jako veřejných ústavů je, aby přijímaly do země pozůstatky lidských těl vůbec bez rozdílu, v jakém 
stadiu setlení se mrtvé tělo osoby, která snad již před delší dobou zemřela, nachází. Pohřbením se 
má právě setlení mrtvoly přivoditi, a bylo by proto přímo protimyslným zapovídati uložení mrtvoly 
na hřbitově proto, že tlecí proces již započal nebo silně pokročil. To platí zvláště o různých přípa-
dech neštěstí, kde mrtvé tělo nešťastníka (nebo zavražděného) teprve po letech po nastavší smrti 
je nalezeno ve stavu úplné setlelosti a nikdo přec nebude moci pochybovati, že hřbitov je určen 
k uložení i takových pozůstatků úplně setlelých lidských těl. I zbytky člověka ve způsobu popela, 
který přišel o život při neštěstí požáru, jsou zbytky lidského těla a jsou zajisté způsobilými k uložení 
na hřbitovech. Nejvyšší správní soud došel proto k názoru, že, užívá-li zákon č. 96/1925 Sb., který 
přec musil míti před očima právní stav vytvořený již zákonem č. 464/1921 Sb., pojmu „uložení 
mrtvoly“ (odst. 2) nebo „pohřbení zemřelého“ (odst. 1), rozumí tím nepochybně uložení zbytků 
lidského těla bez rozdílu, v jakém stavu setlení je mrtvé tělo, t. j. při popelu uložení těch pozůstatků 
mrtvého lidského těla, které tu ještě jsou v okamžiku, kdy má dojíti k pohřbení. Ostatně vyplývá 
také z materiálií k zákonu č. 96/1925 Sb., uvedených již v nálezu A 12.570/36, že pod zmíněnými 
výrazy byly myšleny rovněž popelové zbytky, jež zůstaly po spálení mrtvoly v krematoriu. (NSS 
1000/38, Bohuslav A 904/1942)

Související ustanovení:
§ 3 – neveřejná pohřebiště, § 4 – další formy zacházení a nakládání s lidskými pozůstatky a ostatky, 
§ 5 – pohřbívací povinnost obce (povinnost sjednat pohřbení), § 7 – povinnosti a oprávnění provozo-
vatele pohřební služby, § 19 – řád veřejného pohřebiště, § 20 – povinnosti provozovatele veřejného 
pohřebiště, § 24 – zrušení veřejného pohřebiště, § 25 – užívání hrobového místa

Související předpisy:
§ 359 tr. zákoníku, – § 105, § 113, § 115, § 158, § 160 tr. řádu, – § 77, § 112–114, § 489, § 493, § 498, 
§ 506, § 1045, § 3019, § 3056 obč. zák., – § 120 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, – § 80 sta-
vebního zákona, – § 2 zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, – živnostenský zákon, – § 61 a násl. zák. 
o matrikách, – § 4a odst. 1 zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, – § 64 zák. č. 358/1992 Sb., 
o notářích a jejich činnosti (notářský řád), – § 3 zák. o odpadech, – § 82, § 91 zák. o zdrav. služ-
bách, – § 47 zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění ke dni 1. 5. 2006, – § 4 vyhlášky 
č. 11/1988 Sb., o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky, ve znění do 
31. 3. 2014, – § 8, § 13, § 19 vyhlášky č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a o pohřebnictví, ve znění 
do 1. 1. 2002
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