
Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. ze dne 17.8.2022 

 
žádáme Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o 
poskytnutí následujících dokumentů (zaslání jejich elektronických kopií): 
Vnitřní předpisy, standardy statutárního města Pardubice, ze kterých vyplývá postup, jak 
nakládat se zemřelým mrtvým lidským tělem, které bylo městu vydáno nemocnicí a není 
identifikováno, kompetence jednotlivých pracovníků, odpovědnou osobu za nakládání se 
zemřelými mrtvými lidskými těly, pracovní výkazy, ze kterých bude vyplývat, kdo dal pokyn ke 
zpopelnění těla paní xxx, datum nar. xxx. 
  
 
Odpověď ze dne 30.8.2022 
 

Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění  

K Vaší žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění, doručené Magistrátu města Pardubic dne 17.08.2022 pod Čj.: 97342/2022 Vám 
sdělujeme následující: 

Požadujete: 

-  poskytnutí vnitřních předpisů, standardů Statutárního města Pardubic, ze kterých vyplývá 
postup, jak nakládat se zemřelým mrtvým lidským tělem, které není identifikováno,  

 
Zajišťování tzv. sociálních pohřbů (tzn. pohřbů v případě, že není nikdo jiný, kdo by byl ochoten 
pohřeb sjednat) je uloženo obcím zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění 
(dále jen „zákon“) a vyhláškou č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení, 
v platném znění, nezávisle na tom, zda tělo je či není identifikováno. 
 
Obec zajišťuje pohřbení ve smyslu § 5 odst.1 zákona. Pracovník nijak nenakládá se zemřelým 
mrtvým tělem, nemocnice obci žádné tělo nevydává, pouze oznamuje, že v zákonem stanovené 
lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí nebyl nikým sjednán pohřeb ani o tělo neprojevil zájem žádný 
poskytovatel zdravotních služeb nebo univerzitní vysoká škola, která provádí anatomické pitvy 
v souladu s podmínkami stanovenými zvláštním právním předpisem. 
  
Interní předpis Směrnice č. 6/2022 Organizační řád svěřuje tuto agendu gesčně odboru sociálních 
věcí, oddělení ekonomickému a rozvojových koncepcí. Zasíláme přílohou č.1. 
Dle tohoto vnitřního předpisu odbor zajišťuje pohřby na náklady města (vypravování pohřbů a 
řešení dědictví), zpracovává pro příslušné ministerstvo podklady a žádosti o proplacení výdajů 
vynaložených městem za pohřby na náklady města. 
Žádné další vnitřní předpisy ani standardy týkající se postupu při zajištění této agendy úřad 
zpracované nemá. 
 
Konkrétní pracovník má zajištění této agendy v Popisu pracovní pozice. Zasíláme přílohou č. 2. 
 
- kompetence jednotlivých pracovníků, odpovědnou osobu za nakládání se zemřelými 

mrtvými lidskými těly,  
Pracovník úřadu zajišťuje pohřbení v souladu se zákonem (viz výše). 



 
- pracovní výkazy, ze kterých bude vyplývat, kdo dal pokyn ke zpopelnění těla paní xxx, 

datum narození xxx. 
Tzv. sociální pohřeb paní xxx zajišťovala konkrétně paní xxx, která má tuto činnost uloženou 
Popisem pracovní pozice (viz výše). 

 

 

 

 

 

 

 
 


