
 

 

 

si Vás dovoluje pozvat 

na odborný seminář 

 

Pohřebnictví –  
poznatky veřejného ochránce práv 

 

který se koná 

dne 15. listopadu 2016 

 

v Tiskovém středisku  

Kanceláře veřejného ochránce práv 

Údolní 39, 602 00 Brno 

 
Cílem semináře je přiblížit účastníkům, zejména pracovníkům obecních a městských úřadů 

poznatky veřejného ochránce práv z vyřizování podnětů z oblasti pohřebnictví ve vazbě 

na aktuální rozhodovací činnost soudů. 

 

Seminář zajišťuje zaměstnanec Kanceláře veřejného ochránce práv: JUDr. Marek Hanák. 

 

Účast na semináři je bezplatná. Kapacita semináře je omezená, o účasti rozhoduje datum 

přihlášení. V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře na webových 

stránkách Veřejný ochránce práv - Rezervace, a to nejpozději do úterý 8. listopadu 2016. 

Každého účastníka prosím registrujte jednotlivě. 

 

Praktické dotazy z oblasti pohřebnictví je možno zasílat do úterý  8. listopadu 2016 na adresu 

marek.hanak@ochrance.cz. Nejvíce zastoupené problémy budou zapracovány do programu 

semináře. 

 
Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz). 

 
  

http://www.ochrance.cz/rezervace/
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RÁMCOVÝ PROGRAM 

 

15. listopadu 2016 
 
09: 45 – 10:00 Registrace účastníků 

 

10:00 – 11:15 I. blok – Právní úprava pohřebnictví  

 

 Historie hřbitovního a pohřebního práva na území ČR 

 Právní rámec činnosti veřejného ochránce práv 

 Zákon o pohřebnictví – základní pojmy (veřejné/neveřejné/válečné pohřebiště, lidské 

pozůstatky, lidské ostatky, hrobové místo, hrobka, tlecí doba, exhumace) 

 Zřízení, provozování, zrušení pohřebiště, hřbitovní řád, ochranné pásmo veřejného 

pohřebiště 

 Právní aspekty nájmu hrobového místa (vznik, změna, přechod nájmu, opuštěné hroby) 

 Sociální pohřby, ochrana piety, tresty a pokuty v pohřebnictví 

 Diskuse 

 

11:15 – 11:30 Přestávka  

 

11:30 - 13:00 II. blok – Rozhodnutí soudů a stanoviska ochránce 

 

 Ochrana piety zemřelých a pozůstalých 

 Nezákonný odběr vzorku DNA zemřelého 

 Škoda na hrobovém zařízení  

 Spory dědiců o hrobové místo 

 Náklady pohřbu osoby bez dědiců 

 Právo pozůstalých na vydání urny 

 Exhumace lidských ostatků 

 Obnova německého hřbitova 

 Vysypání kremačního popela do řeky 

 Uložení urny mimo veřejné pohřebiště 

 Diskuse 

 Závěr 


