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Otevřený dopis Unie pohřebních služeb  

ministryni pro místní rozvoj Ing. Karle Šlechtové 

 

Vážená paní ministryně, 

Dovolujeme si Vám zaslat tento otevřený dopis, který vyjadřuje postoj Unie pohřebních služeb 

k připravované novele zákona o pohřebnictví a současně reaguje na otevřený dopis, který Vám 

adresoval spolek Asociace pohřebních služeb v ČR (dále také jako „APS“). 

Domníváme se, že novelizace zákona o pohřebnictví je krok správným směrem, který reaguje 

na vývoj v pohřebnictví i na celospolečenské změny. Dosavadní právní norma svojí povahou a 

vyzněním zastarala a již neodráží současné potřeby ani praxi v pohřebnictví. Dle našeho názoru 

je vhodné, aby došlo k jejímu zpřesnění a doplnění. Za tímto účelem se Unie pohřebních služeb 

aktivně účastnila porad Meziresortní komise a sama podala řadu návrhů jak v průběhu tvorby 

novelizačního textu, tak i následně v rámci připomínkového řízení k jeho konečné podobě.  

Již od počátku bylo stanoveno několik základních tezí, které měla novela za cíl zapracovat. Tyto 

jednotlivé teze jsou v bodech novely naplněny. Výsledné znění je pak kompromisem mezi 

jednotlivými členy Meziresortní komise a z pohledu každého jednotlivého člena nutně 

obsahuje silné i slabší stránky. 

Unie pohřebních služeb souhlasí s většinou bodů, které jsou novelou řešeny. Samozřejmě se 

najdou i takové, kde se naše názory liší a o kterých lze vést další diskuzi, nicméně to pro nás 

není důvodem sabotovat dlouhodobou práci řady lidí podílejících se na její přípravě. Po 

přečtení otevřeného dopisu Asociace pohřebních služeb bohužel máme pocit, že se dva naši 

profesní kolegové, pánové Rambousek a Mangl, společně představující zmíněnou Asociaci 

pohřebních služeb, vydali cestou cílené destrukce celé novely. Ať již dílem neporozumění 

jejímu obsahu nebo spíše snahou prosadit bez ohledu na názory ostatních vlastní text zákona, 

pasovali sami sebe do role „ochránců“ provozovatelů pohřebních služeb a občanů tohoto 

státu. Tuto rétoriku pak používají svérázným způsobem k prosazení vlastních cílů. 



Forma tohoto jednání je příkladně patrná z uvedeného dopisu, ve kterém jsme se, mimo řady 

dalších věcí, pozastavili nad tvrzením APS o provádění „namátkových“ kontrol a prošetřování 

údajně zfalšovaných listů o prohlídce zemřelého. Podle našeho přesvědčení APS jako 

soukromá osoba nemohla a nemůže žádnou takovouto činnost vykonávat. Její tvrzení je proto 

buďto nepokrytou lží, nebo zjevně protiprávním jednáním.  

Dále, na rozdíl od postoje APS, může dle našeho názoru novela zákona o pohřebnictví ze své 

podstaty řešit pouze úpravu pohřebnictví jako takového, nikoli aspekty s ním sice obecně 

související, avšak povahy zcela jiné. V dopise adresovaném k Vašim rukám APS předkládá výčet 

možných nekalých jednání. Všechna taková jednání jsou již nyní postižitelná v rámci platných 

zákonů. Jeden příklad za všechny - vystavování dvojích faktur je postižitelné prostředky 

trestního a daňového práva. Považujeme za absurdní, aby se zákon o pohřebnictví věnoval 

takovým aspektům, jako je dodržování zákonných povinností, které jsou již nyní obsahem 

jiných platných norem. Podobnými příklady bychom mohli pokračovat, leč to není cílem 

tohoto otevřeného dopisu.  

Unie pohřebních služeb by ráda s plnou vahou tohoto kroku konstatovala, že se s názorem APS 

k novele zákona o pohřebnictví zásadně neztotožňuje a považuje současný text připravované 

novely za dostatečně odborně zpracovaný. Novelou dojde k zavedení tolik potřebných 

institutů, jako pojmu jiných lidských pozůstatků, zákazu upravovat lidské pozůstatky v rozporu 

s vůlí zemřelé osoby a pozůstalých, stejně jako zavedení kategorie správních deliktů 

s odstupňovanými sankcemi. Celkově se jedná o notný krok vpřed a posunutí zákonné úpravy 

pohřebnictví k současným standardům, mimo jiné i v návaznosti na nový Občanský zákoník.  

 

  Ing. Jiří Haman, předseda              Mgr. Richard Štainc, místopředseda 

Unie pohřebních služeb, z.s.          Unie pohřebních služeb, z.s. 

 

Mgr. Martin Červený 

člen předsednictva Unie Pohřebních služeb, z.s.   

 

 

 

 
      
 


