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Definice 

 Sněmovní tisk č. 954/0 

 

Úprava těla zemřelého se rozumí jeho úprava před pietním uložením do konečné 

rakve, zejména umývání, holení, stříhání, kosmetické úpravy a oblečení do šatů 

nebo rubáše. 

 

 ČSN EN 15017 

 

Prvotní poskytnutí péče musí zahrnovat: svlečení;  sejmutí a pořízení seznamu 

osobních věcí;  zajištění, aby všechny obvazy, kanyly a lékařské nesnímatelné 

náhrady byly odstraněny; umytí a povrchová dezinfekce zemřelého (pokud to 

okolnosti dovolují);  utěsnění tělních otvorů, uvolnění posmrtné ztuhlosti v 

maximální možné míře; oholení (je-li to vhodné); odstranění umělého chrupu;  

zavření očí a úst; česání a úprava účesu.  



Úprava lidských pozůstatků 

 

 

 

 Úprava lidských pozůstatků při úmrtí doma 

 

 Úprava lidských pozůstatků provozovatelem zdravotnického zařízení 

 

 Úprava lidských pozůstatků provozovatelem pohřební služby 

 





Kvalifikace pracovníků PPS 

 

 

 

 

 Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků (kód: 69-012-H) 

 

 Pracovník pro vyšší hygienické zaopatření těl zemřelých (kód: 69-048-M) 



Právní rámec PPS - PZZ 

 Sněmovní tisk č. 954/0, § 4 odst. (1) S lidskými pozůstatky a ostatky musí být 

zacházeno důstojně… 

 

 Zákon č. 285/2002 Sb., § 14 

Úcta k lidskému tělu - při provádění odběru ze zemřelého a při provádění pitev 

se musí zacházet s tělem zemřelého s úctou a musí být provedeny veškeré 

úkony tak, aby bylo tělo pokud možno upraveno do původní podoby. 

 

 Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, § 92 Ochrana těla po smrti – 

(1) Lidské tělo je pod právní ochranou i po smrti člověka. Naložit s lidskými 

pozůstatky a s lidskými ostatky způsobem pro zemřelého nedůstojným se 

zakazuje. a § 113 Nakládání s tělem po smrti člověka - (1) Člověk má právo 

rozhodnout, jak bude po jeho smrti naloženo s jeho tělem a § 114 - (1) Člověk 

je oprávněn rozhodnout, jaký má mít pohřeb.  

 

 



Protiprávní jednání  - sankce a možné cesty nápravy  

 Sněmovní tisk č. 954/0 

 

§ 27 odst. (8) Poskytovatel uvedený v § 4 odst. 3 se dopustí přestupku tím, že 

a) nepředá lidské pozůstatky umyté, a byla-li provedena pitva, zašité podle § 4 

odst. 3 písm. a), 

b) bezúplatně nezajistí možnost úpravy těla zemřelého a uložení lidských 

pozůstatků do rakve ve vhodné místnosti nebo neumožní nezbytnou hygienickou 

očistu podle § 4 odst. 3. 



Specifika v případech kontaminace 

 kontaminace B- agens 

Sněmovní tisk 954/0 § 4, odst. (1), pís. a) 

Nařízení vlády č. 453/2009 Sb. 

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví  

 

 kontaminace C-agens 

 

 kontaminace NR-agens 



Dezinfekce a osobní ochranné pomůcky 

 

 Běžné OOP 

 

 Speciální OOP 

 

 Hygiena rukou 

 

 Dezinfekční program 

 

 Manipulace s prádlem a s odpadem   -  zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech . 



Technické nároky na prostory 





 

 

 

Děkuji za pozornost 


