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Dovoluji si vydat tuto informaci a můj právní názor k výkladovému stanovisku  

 k uplatnění konkrétních ustanovení zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví vyžádanému  pro 
subjekty  

Asociace pohřebních služeb v ČR, z. s. 

Sdružení pohřebnictví v ČR, z.s.  

  

Na dotaz formulovaný v základu takto pro obě ministerstva  - cituji z dotazu dle z. 106/1999 Sb.:  

„S ohledem, že MMR ČR je předkladatelem zákona 256/2001 Sb., a MZ ČR má v gesci legislativní 
systém náhrad zdravotnických úkonů a poskytování bezúplatné zdravotní péče se obracím na obě 
ministerstva. Konkrétně žádám informaci, jak o počítání běhu karenční lhůty bezúplatného uložení 
pozůstatků těl zemřelých po pitvě na patologii ve speciálním zdravotnickém zařízení a výklad 
k aplikaci příslušného níže citovaného ustanovení zákona, tak o tom, jak se uplatňuje nárok na toto 
uložení a kdo takové bezúplatné uložení hradí, respektive , jak se vyúčtovávají náhrady. „ 

Konec citace  

Dále bylo v textu citováno příslušné ustanovení k detailu výše zmíněné žádosti:  

Otázka dle zákona 106/1999 Sb. zní – cituji :  

„Jak je třeba dle Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR aplikovat obsah 
ustanovení věty nacházející se jako druhé v pořadí v textu zákona 256/2001 Sb. z, jeho § 4 odstavce 
4) cituji: ……Byla-li provedena pitva, počítá se lhůta 48 hodin od jejího ukončení.“ konec citace   

1) Ministerstvo pro místní rozvoj  ČR odpovědělo k obsahu žádosti o poskytnutí informace 

podle zákona č. 106/1999  Sb. podané k z. č. 256/2001  konkrétně k právní úpravě počítání běhu 

karenční lhůty bezúplatného uložení pozůstatků těl zemřelých  v  odpovědi MMR ze dne 

6.10.2021 sdělením stanoviska MMR ČR k podání požadované  informace podle zákona č. 

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím pod E 83148/21,   na straně jedna této 

odpovědi   zásadním konstatováním - cituji :“Ministerstvo zároveň není oprávněno 

k poskytování závazných právních výkladů a stanovisek.“  Konec citace  

 

2) Ministerstvo zdravotnictví  ČR pod čj. MZDR 36219/2021-5/MIN/KAN dne 14. října 2021 
totožnou žádost o poskytnutí informace částečně věcně zodpovědělo, a to tak,  že cituji: „za uložení 
těla po pitvě ve speciálním zařízení není poskytována žádná náhrada ze zdravotního pojištění“, 
konec citace a částečně dotaz odmítlo , s odůvodněním – které  na straně tři  zmíněné odpovědi 
zní - cituji: „Ministerstvo požadovanými informacemi nedisponuje, když dosud názor na 
žadatelem specifikovanou velmi konkrétní problematiku aplikace ustanovení upravujícího plynutí 
shora uvedené lhůty nezaujalo a ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., tudíž ani 



nezaznamenalo, pročež takovou informací (tak jak termín „informace chápe zákon 106/1999 Sb. ) 
nedisponuje „konec citace  

Dále ohledně použití zákona 106/1999 Sb. text odpovědi Ministerstvo zdravotnictví ČR  odkazuje 
k výše  formulovanému konkrétnímu dotazu - cituji z odpovědi  „tento zákon“ ……. „naopak ve 
svém ustanovení § 2 odst. 4 výslovně uvádí, že se povinnost poskytovat informace netýká dotazů 
na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. „konec citace.  

Z výše vypsané korespondence je patrné, že obě ministerstva shora určená tedy v konkrétní 
věci dotazu k aplikaci konkrétních ustanovení shodně ZAUJALA STANOVISKA, že  

1. Nedisponují žádnými informacemi z provedené aplikace konkrétních ustanovení zákona č. 
256/2001 Sb. o pohřebnictví vztahujícím se k povinnostem speciálních zdravotnických 
zařízení a zařízení sociálních služeb týkajících se REŽIMU uložení těl zesnulých po dobu 48 
hodin od úmrtí, které by mohla poskytnout dle zákona č. 106/1999 Sb.   

2. Nejsou oprávněna k poskytování právních výkladů a stanovisek k budoucím situacím, které 
dosud neřešili, s tím, že shodně odkazují na původní důvodovou zprávu k zákonu 256/2001 
Sb. o pohřebnictví 

Na základě shodné odpovědi o tom, že ministerstva nejsou oprávněna k poskytování právních 
výkladů a stanovisek do budoucna mi byl zadán právní rozbor konkrétního obsahu ustanovení 
zákona č. 256/2001 Sb. v účinném   znění  , jeho odst. (4)  § 4 cituji : 

„(4) Jestliže došlo k úmrtí ve zdravotnickém zařízení nebo v zařízení sociálních služeb, nese 
poskytovatel uvedený v odstavci 3 po dobu 48 hodin od úmrtí náklady spojené s uložením lidských 
pozůstatků. Byla-li provedena pitva, počítá se lhůta 48 hodin od jejího ukončení. Pokud bylo v době 
podle věty první zajištěno pohřbení, nese poskytovatel náklady spojené s uložením lidských pozůstatků 
jen do doby zajištění pohřbení. Po uplynutí této lhůty nese náklady spojené s uložením lidských 
pozůstatků ve zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb a s jejich přepravou nebo uložením 
u jiné osoby vypravitel pohřbu.“ Konec citace  
   

 Co se týče důvodové zprávy,  je ideovým podkladem původně  koncipovaného zákona o pohřebnictví 
v původním znění . Mnou rozebíraný obsah  aktuálního  znění zákona, je od původního návrhu 
původního znění právě v oblasti úpravy celého aktuálního znění  § 4 z. č. 256/2001 Sb. odlišné, a 
zřejmě je odlišné i od stanovisek ministerstev, která se vyjádřila,  že výklady  do budoucna nepodává . 
Tedy  důvodová zpráva  pro  dnes časově relevantní potřebu zjištění ústavně konformního výkladu 
obsahu textu platného znění zákona k datu vydání tohoto právního rozboru v konkrétní části § 4  
aktuálního znění odstavce (4) a násl.  zákona č. 256/2001  je zčásti zastaralá.   

Za této situace si tedy v právním státu – demokratické České republice   dovolím vystačit s textovým a 
obsahovým rozborem platného znění  dle  platných právních předpisů, a postupovat při tom dle právní 
síly a závaznosti jednotlivých ustanovení ve smyslu obecných ustálených výkladových pravidel ve 
vzájemné souvislosti. 
Tento právní rozbor má tedy záměr respektovat konkrétní text kogentního ustanovení speciálního 
zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví shora citované, aniž by je nad rámec rozšiřoval nebo měnil. 
 
Dovolím si konstatovat, že v obsahu textu ustanovení § 4 zákona č. 256/2001 Sb. čtu, že právně 
zakotvuje zásady zacházení s lidskými pozůstatky a ostatky – cituji: „důstojně a tak, aby nedošlo k 
ohrožení veřejného zdraví nebo veřejného pořádku;   
 a dále konkrétně pokračuje k provedení těchto zásad níže pod textem § 4 odst. stanovením 
konkrétních povinností konkrétním subjektům právních vztahů v odstavcích následujících textu tohoto 



paragrafu § 4 v jednotlivých odstavcích taxativním výčtem těchto povinností v případě vzniku 
konkrétních taxativně vyjmenovaných podmínek  

 
Pro další rozbor považuji za potřebné vysvětlit, že vznik určených povinností dle § 4 odst. (4)   zákona 
č. 256/2001 Sb.  je vázán na splnění podmínek tedy na vznik právní skutečnosti, a to dle zásad 
platných v našem právním řádu, detailně zakotvených a vysvětlených v ustanovení občanského 
zákoníku – z. č. 89/2012 Sb. cituji:  

„Podmínka 
§ 548 

(1) Vznik, změnu nebo zánik práv lze vázat na splnění podmínky. Je-li zánik práva nebo povinnosti 
vázán na nemožnou podmínku, nepřihlíží se k ní. 
(2) Podmínka je odkládací, závisí-li na jejím splnění, zda právní následky jednání nastanou. Podmínka 
je rozvazovací, závisí-li na jejím splnění, zda právní následky již nastalé pominou. 
(3) Neplyne-li z právního jednání nebo jeho povahy něco jiného, má se za to, že podmínka je 
odkládací. 

§ 549 
(1) K splnění podmínky se nepřihlíží, způsobí-li její splnění záměrně osoba, která není oprávněna tak 
učinit a které je splnění podmínky na prospěch. 
(2) Zmaří-li záměrně, aniž je k tomu oprávněna, splnění podmínky strana, které je nesplnění podmínky 
na prospěch, považuje se podmínka za splněnou. 

§ 550 
Doložení času 

Je-li k účinnosti právního jednání určena počáteční  doba, použijí se obdobně § 548 a 549 o odkládací 
podmínce. Omezí-li se účinnost právního jednání konečnou dobou, použijí se obdobně § 548 a 549 o 
rozvazovací podmínce. 

Počítání času 
§ 605 

(1) Lhůta nebo doba určená podle dnů počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její 
počátek. 
 Konec citace  

 
 Obsahem textu § 4 pod odstavcem (4) zákona č. 256/2001 Sb.  je úprava povinnosti pro 

poskytovatele zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení nebo v zařízení sociálních služeb podle § 
34 odst. 1 písm. c až f zákona o sociálních službách, která se použije závazně (kogentně) právě tehdy, 
když dojde ke splnění této podmínky-  

  cituji: „Jestliže došlo k úmrtí ve zdravotnickém zařízení nebo v zařízení sociálních služeb, „konec 
citace“  

Obsah povinnosti v odst. (4) § 4 zákona č. 256/2001 Sb., zní – pokračuje za uložením této 
podmínky touto příkazní částí věty textu – cituji: „nese poskytovatel uvedený v odstavci 3 po dobu 48 
hodin od úmrtí náklady spojené s uložením lidských pozůstatků“ konec citace 

Povinný subjekt – tedy poskytovatel uvedený v odstavci 3 je určen v obsahu textu odstavce (3) 
§4 zákona č. 256/2001 Sb. - cituji: 

„3. Poskytovatel zdravotních služeb, který poskytuje jednodenní nebo lůžkovou péči podle 
zvláštního právního předpisu26) , a poskytovatel sociálních služeb podle § 34 odst. 1 písm. c) až f) zákona 
o sociálních službách „konec citace. Dále používám v tomto rozboru pro tohoto určeného 
poskytovatele také jen zkrácený termín „určený poskytovatel“ nebo „poskytovatel uvedený 
v odstavci 3“   
Obsahem povinnosti v celém obsahu textu odst. (4) § 4 zákona č. 256/2001 Sb. je úprava povinnosti 
nést náklady spojené s uložením lidských ostatků, která je konkrétně formulovaná pro určeného 
poskytovatele takto – cituji: „nese (poskytovatel uvedený v odstavci 3) po dobu 48 hodin od úmrtí 
náklady spojené s uložením lidských pozůstatků.“ Konec citace.  Dále pro účelu tohoto rozboru tuto 
povinnost nazývám jen „základní režijní povinnost určeného poskytovatele „ 

https://www.fulsoft.cz/33/256-2001-sb-zakon-o-pohrebnictvi-a-o-zmene-nekterych-zakonu-ve-zneni-ucinnem-k-1-1-2021-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTq9cW1BaCVhDOs2pHo-zwFgCD-vMUnwPlw/?query=256%2F2001&serp=1#q26


 
Další text ustanovení odstavce (4) § 4 zákona č. 256/2001 Sb. kogentně upravuje rozšíření a zánik 
této základní režijní povinnosti určeného poskytovatele.  
 
Rozšíření základní režijní povinnosti určeného poskytovatele nesení nákladů, spočívá v zakotvení 
další povinnosti určeného poskytovatele k nesení nákladů uložení těla, k tomu cituji obsah 
rozebíraného ustanovení k tomuto rozšíření povinností nést náklady: „Byla-li provedena pitva, počítá 
se lhůta 48 hodin od jejího ukončení. „konec citace  
Rozbor:  
Dle obsahu textu § 4 zákona č. 256 /2001 sb., pod  odstavcem (3) a  (4) vzniká tato  další povinnost  
určenému poskytovateli právě a jen za podmínky  vzniku události s názvem cituji: „byla-li provedena 
pitva“   , tato další povinnost nesení nákladů uložení těla  platí po dobu určenou jako  časový úsek 48 
hodin navazující na událost od skončení pitvy, který je definován v textu ustanovení odstavce (4) § 4 
zákona č. 256/2001  takto -  cituji: …..„ pitva,  počítá se lhůta  48 hodin od ukončení pitvy “konec citace  
 
Omezení základní režijní povinnosti určeného poskytovatele je vázáno na splnění podmínky 
rozvazovací z trvání této povinnosti  
(viz výše zmíněná citace – poznámka k obecnému pojetí podmínky a počítání času v občanském právu 
dle ust. §548 a násl. NOZ – z. č. 89/2012 Sb.)   
Cituji text příslušné věty odst. (4) § 4 z. č. 256/2001 Sb.:  
„Pokud bylo v době podle věty první zajištěno pohřbení, nese poskytovatel náklady spojené s uložením 
lidských pozůstatků jen do doby zajištění pohřbení. „konec citace 
Rozbor:  
Podmínka rozvazovací je vázána na vznik události: zajištění pohřbení 
Dle textu tohoto ustanovení, aby mohla skončit určenému poskytovateli vzniklá povinnost nést náklady 
spojené s uložením těla okamžikem splnění rozvazovací podmínky, kterou je událost určená jako 
„doba zajištění pohřbení“, musí být splněny tyto podmínky:  

1) vznik povinnosti nesení nákladů spojených s uložením těla určenému poskytovateli po dobu 
48 hodin od úmrtí 

2) běh doby 48 hodin od úmrtí určené poskytovateli k nesení nákladů spojených s uložením těla 
/ v případě aplikace další, a to nepůvodní věty ustanovení zákona – cituji: „Bude-li provedena 
pitva, počítá se lhůta 48 hodin od ukončení pitvy“ konec citace, se přikláním k jedinému 
výkladu, který dává smysl, a to, že (pokud neuplynulo 48 hodin od ukončení pitvy), běh doby 
48 hodin v prodloužení o lhůtu 48 hodin od ukončení pitvy, trvá 

3) vznik – naplnění rozvazovací podmínky určené jako událost s názvem: „doba zajištění 
pohřbení“  

 
událost: Doba zajištění pohřbení není definována v zákoně  
Negativně lze vymezit, že povinně doba zajištění pohřbení nenastane ze zákona dříve, než 96 hodin 
od úmrtí, kdy při absenci jiných osob oprávněných vypravit pohřeb vznikne povinnost obce, jako 
poslední instance (oprávněné osoby ve smyslu ust. § 114 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku ) k zajištění  slušného  pohřbení , jehož obsah je definován ve vyhlášce   č. 277/2017 Sb. o 
postupu obce při zajištění slušného pohřbení  podle § 31 zákona č. 256/2001 Sb., v aktuálním znění k 
provedení § 5 odst. (4) zákona. 
To znamená, že  vznik události – doba  zajištění pohřbení , před uplynutím 48 hodin od úmrtí, kdy by 
mohla být podmínkou rozvazovací z povinnosti určeného poskytovatele nést náklady na uložení těla,  
musí vzniknout na základě smluvního ujednání.  
    
Současně lze konstatovat, že samotné uzavření smlouvy o zajištění pohřbu není totožné se vznikem 
události: „doba zajištění pohřbení“, neboť smlouvu o zajištění pohřbení si může žijící osoba 
předplatit, a dále ani po úmrtí sjednanou smlouvu o zajištění pohřbu nelze plnit bez vydání těla 
zemřelého k provedení pohřbu.  
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            Pozitivně tedy lze konstatovat, že rozvazovací podmínka určená zákonem k předčasnému zániku   

povinnosti určeného poskytovatele spočívající v nesení nákladů na uložení těla v době 48 hodin od 
úmrtí / a i nebo prodloužené o lhůtu 48 hodin od skončení pitvy, nazvaná zákonem „doba zajištění 
pohřbení“   je UDÁLOSTÍ, která najisto vznikne nejdříve reálným   vydáním těla oprávněnou osobou 
sjednané   pohřební službě pro účely provedení v době předání těla již sjednaných úkonů pohřbení.    

            
Dle mého názoru je důležité, že v době reálného vydání těla k pohřbu pohřební službě již musí být 
vypravitelem sjednáno provedení všech úkonů pohřbení těla zůstavitele pohřební službou a současně 
již musí být splněna podmínka, že toto vydání proběhlo na základě souhlasu oprávněné osoby určené 
dle ust. § 114 odst. 1 obč. zákoníku, které náleží v souladu s ust. § 92 odst. 2 obč. zákoníku č. 89/2012 
Sb., právo k převzetí ostatků zůstavitele za účelem pohřbení.   
 

           (To vše za předpokladu, že není aktivováno některé z ustanovení speciálních předpisů pro zvláštní 
případy ochrany zdraví nebo bezpečnosti osob, které vyžadují zvláštní podmínky zacházení s lidskými 
ostatky.)   

    
            Dle právní platného právního řádu v České republice ve shodě s platnou právní úpravou EU platí, že 

s tělem zemřelého se dá nakládat právě a jen tehdy, když to je výslovně povoleno a vždy jen 
způsobem a za podmínek stanovených konkrétními platnými obecně závaznými právními předpisy.   
Obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky jsou podle síly – všeobecně 
závazné a účinné předpisy vydávané orgány Evropské unie, ústavní zákony, obecné zákony, vládní 
usnesení a nařízení a speciální zákony, vyhlášky, vládní usnesení a nařízení upravující speciální 
oblasti zájmu právní úpravy. 
 
Obecným předpisem, který zakotvuje ochranu lidského těla po smrti člověka je v České republice 
občanský zákoník tedy č. 89/2012 Sb. z., účinný od 1.1.2014 v aktuálním znění.  (dále jen občanský 
zákoník), který v ustanovení 92 odst.(1) konstatuje cituji „: Lidské tělo je pod právní ochranou i po smrti 
člověka.,. 
V ust. § 113 odst. (2) občanského zákoníku je vyjádřen vztah občanského zákoníku ke speciálnímu 
předpisu, co se týče způsobu a oprávnění nakládání s lidským tělem po smrti člověka.  „Provést pitvu 
nebo použít lidské tělo po smrti člověka bez souhlasu zemřelého lze jen, pokud tak stanoví jiný 
zákon.“  Konec citace. 
V občanském zákoníku je tedy zakotveno základní pravidlo pro nakládání s lidským tělem, a to, že 
s lidským tělem se dá nakládat jen, pokud je to povoleno občanským zákoníkem a stanoveno 
výslovně jiným zákonem.  
 
Obecné oprávnění pro vydání lidských ostatků (tedy i těla zemřelého) stanoví obč. zákoník v textu   
§92, jeho odst. 2 cituji: „Nejsou-li lidské ostatky uloženy na veřejném pohřebišti, má na jejich vydání 
právo osoba, kterou člověk před svou smrtí výslovně určil, jinak postupně jeho manžel, dítě nebo 
rodič, a není-li žádný z nich nebo odmítnou-li ostatky převzít, převezme je jeho dědic.“, to vše se 
musí dít v souladu s ochranou lidského těla po smrti člověka obecně zakotvenou v ust. § 113 odst. 1, 
které stanoví, že cituji: „Člověk má právo rozhodnout, jak bude po jeho smrti naloženo s jeho tělem 
„konec citace, a v souladu s ust. § 114 obč. zákoníku, které v ustanovení odst. 1 výslovně vypočítává 
postupně pořadí kdo je oprávněn rozhodnout, jaký má mít pohřeb cituji: 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 není-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 území člověk zemřel.“ Konec citace.   
 



Speciálním jiným zákonem, předpisem, který konkrétně stanoví, jaké konkrétní úkony lze na těle 
zemřelého provádět, a jak se má lidské tělo po úmrtí uchovávat, je zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen z. o zdravotních službách), který    
stanoví v ust. § 90 cituji: „§ 90 Tělo zemřelého musí být ve zdravotnickém zařízení v době, kdy na něm 
nejsou prováděny žádné úkony, uloženo v chladicím zařízení zajišťujícím trvalé udržení teploty v 
rozmezí 0 °C až +5°C. V případě, kdy doba uložení těla ve zdravotnickém zařízení od zjištění úmrtí 
přesáhne 1 týden nebo kdy to vyžaduje stav těla zemřelého, musí být tělo zemřelého uloženo v 
chladicím zařízení zajišťujícím trvalé udržení teploty nižší než -10 °C.“ konec citace. 
 
V zákoně o zdravotních službách, jeho ust. § 79 odst. (1) je dále konkrétně stanoveno – cituji: „Na těle 
zemřelého lze provádět pouze úkony stanovené zákonem o zdravotnických službách“   a „ g) další 
úkony stanovené zákonem o pohřebnictví.“   
 
Zákon o pohřebnictví stanoví v ust. § 4 odst. (4),  poskytovateli uložit tělo zemřelého  poskytovatelem 
zdravotních nebo sociálních služeb, ve kterém došlo k úmrtí  do doby vydání osobám oprávněným, toto  
uložení těla lze provést jen výslovně povoleným způsobem v prostředí dle § 90 zákona o zdravotních 
službách. 
  
Zdravotnické zařízení, v jehož režii je tělo zemřelého uloženo, má výslovně povoleno vydat tělo 
zemřelého, pokud tomu nebrání zákonem stanovené případy nakládání s tělem zemřelého    
oprávněným osobám stanoveným občanským zákoníkem, a to za účelem pohřbu, výslovně 
zakotveným v ust. § 114 odst. (1) obč. zákoníku.  Oprávněné osoby pro vydání těla jsou výslovně 
vypočteny v ust. § 92 odst. (2) občanského zákoníku., v souladu s ust.  § 114 odst. (1) obč.  –  cituji: 
„oprávněné osobě, kterou člověk před svou smrtí výslovně určil, jinak postupně jeho manžel, dítě nebo 
rodič, a není-li žádný z nich nebo odmítnou-li ostatky převzít, převezme je jeho dědic. „Konec citace. 
   
  
Zdravotnické zařízení, v jehož režii je tělo zemřelého uloženo, má výslovně povoleno naložit s tělem, 
jinak než uložením ve svém zařízení teprve po uplynutí doby 48 hodin od úmrtí cituji § 4 odst. (5) 
zákon 256/2001 Sb. : 
“ (5) Pokud po uplynutí 48 hodin od úmrtí nemůže poskytovatel uvedený v odstavci 3 zajistit uložení 
lidských pozůstatků ve vlastním zařízení, zajistí jejich uložení u jiného poskytovatele uvedeného v 
odstavci 3 nebo u provozovatele pohřební služby; přitom si počínají tak, aby náklady spojené s 
přepravou a uložením lidských pozůstatků do pohřbení výrazně nepřevýšily obvyklé provozní náklady 
příslušného poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb za jejich chlazení, popřípadě mrazení.“ 
Konec citace 
 
Můj závěr rozboru textu výše citovaných ustanovení zákona: 

                      
           V České republice zákon zakazuje nakládání   s lidským tělem po smrti jinak, než výslovně rozhodne 

v souladu s právy jemu svěřenými platným občanským zákoníkem oprávněný a/nebo stanoví jiný 
zákon.  

            Ustanovení v zákoně č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví   zakotvuje   povinnosti zákonem určeného 
poskytovatele takto: cituji jeho ust. § 4 odst. (4) poslední věta: „Nese náklady na uložení těla po dobu 
48 hodin od úmrtí. „konec citace.,   

             
Lze konstatovat, že nedílným obsahem této povinnosti poskytovatele shora v tomto rozboru 
definovaného je uložení lidských pozůstatků po dobu do 48 hodin od úmrtí (pokud se nepočítá lhůta 
48 hodin od skončení pitvy) v příslušném zařízení poskytovatele. 
 
Vyvozuji tedy, že pokud by došlo k vydání těla poskytovatelem zdravotních služeb  aniž by byla 
splněna výše rozebraná rozvazovací podmínka povinnosti uložení lidských pozůstatků po dobu do 48 



hodin od úmrtí , a to událost s názvem:    „ doba  zajištění pohřbení sjednaná oprávněnou osobou “,   
šlo by  o případ spadající pojmově pod    ustanovení  § 549 odst. 1 obč. zákoníku , které stanoví cituji: 
„ K  splnění podmínky se nepřihlíží , způsobí -li její splnění záměrně osoba, která není oprávněna tak 
činit a které je splnění podmínky na prospěch. „konec citace.  
 
Tedy ústavně konformní aplikací závazných ustanovení § 4 odst. (4) a násl.  zákona 256/2001 Sb.  lze 
dle mého názoru dospět jedině k závěru, že pokud dojde k úmrtí ve zdravotnickém nebo sociálním 
zařízení, a současně tomuto zařízení nevznikne jiná konkrétně zákonem určená povinnost nakládání 
s lidskými pozůstatky, tak tomuto zařízení vždy vzniká povinnost  k uložení těla a nesení nákladů na 
uložení těla po dobu 48 hodin od úmrtí a tato povinnost trvá dokud neuplyne 48 hodin od úmrtí, 
pokud  neskončí  z důvodu dřívější  „doby zajištění pohřbení “ oprávněnou osobou  . 
     
            
V Praze dne 12. 11.2021    JUDr. Iveta Sokolová  


