Podrobná anotace kurzu
Právní následky úmrtí pro obec
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo NBC Office, 28. října 61, 702 00 Ostrava

Lektorky JUDr. Jitka Gregorová

zastávka MHD Karolina

Termín 21. dubna 2020, 9.00 - 15.00
Cena 1 990 Kč (Pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní plus DPH 21 %)

Obec má v souvislosti s úmrtím člověka řadu povinností. Tyto vyplývají z mnoha zákonných předpisů,
kterými je jak zákon č. 82/2012 Sb., občanský zákoník upravující dědické právo, zákon č. 292/2013
Sb., o zvláštních řízeních soudních upravující zejm. postup notáře jakožto soudního komisaře
v řízení o pozůstalosti, tak také zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví upravující mj. specifické
povinnosti obce v oblasti pohřebnictví.
V rámci konference bude kladen důraz na situace, kdy obec vystupuje jako vypravitel pohřbu dle
zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví – zejm. problematika nákladů na sociální pohřbení
a nepatrný majetek, náležitosti žádosti vůči Ministerstvu pro místní rozvoj a bezvadný postup
v souladu s vyhláškou č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení.
Vzhledem k tomu, že obec se může ocitnout také v pozici dědice či odkazovníka, budou během
konference rozebrány instituty dědického práva, které přinesl do dědického práva zákon č. 82/2012
Sb., občanský zákoník a které je zapotřebí ovládat – např. závěť s podmínkou, negativní závěť,
odkaz, dědická smlouva či možnost zřízení závěti před starostou obce - jednotlivé instituty
budou v rámci konference analyzovány a začleněny do vzájemných souvislostí, a to zejména
ve vazbě na fungování obcí.
Je-li obec provozovatelem veřejného pohřebiště, jde např. o povinnost zajistit možnost hrobového
místa pro obyvatele obce, provádět hrobnické práce, údržbu a evidenci veřejného pohřebiště a také
udržovat smluvní vztah k nájemcům hrobových míst. Dále je podle zákona o pohřebnictví obec
povinna zajistit pohřeb těm, které nemá kdo pohřbít. Ani zřízení nového pohřebiště obcí se neobejde
bez řádného splnění všech stanovených podmínek.
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Všechny výše uvedené povinnosti je třeba vykonávat v souladu se zákony. Účastníci kurzu budou
komplexně seznámeni s právní úpravou pohřebnictví, kterou musí nezbytně znát. Dopad na tuto
oblast měl také zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nelze jej tedy v rámci výkladu vynechat.
Nejen, že je v něm nově zakotvena také ochrana lidského těla po smrti člověka, ale především
reguluje úpravu nájemních smluv a případný přechod nájmu hrobového místa na dědice a právní
úpravu náhrady škody v případě škod na pohřebištích.

Cíle kurzu
Cílem konference je poskytnout účastníkům aktuální a komplexní informace vztahující se k
institutům souvisejícím s úmrtím člověka, z nichž následně vyplývají povinnosti obce, které budou
na konferenci zachyceny v celé své šíři.
Dotazy a podněty k obsahu konference mohou účastníci zasílat maximálně 3 pracovní dny před
konáním konference na kontaktní email JUDr. Gregorové – gregorova@kolumbuspm.cz.
Účastníci mohou na konferenci vystoupit také se svým příspěvkem, případně přednést k řešení
situaci či problém z praxe. V případě zájmu kontaktujte lektorku na výše uvedený email.

Obsah kurzu
1)

2)

3)

4)

5)

Právní předpisy dědického práva relevantní pro činnost obce
•
Občanský zákoník
•
Zákon o zvláštních řízeních
•
Zákon o pohřebnictví
Obec jako dědic či odkazovník
•
Dědické tituly a jejich jednotlivá specifika: dědická smlouva, závěť, zákonná
posloupnost
•
Odkaz
•
Odmítnutí dědictví, výhrada soupisu
Obec jako vypravitel pohřbu
•
Povinnosti obce zajistit pohřbení slušným způsobem podle místních zvyklostí
•
Náklady na sociální pohřební a nepatrný majetek
•
Náklady na sociální pohřbení a likvidace pozůstalosti
•
Pohledávka z titulu účelně vynaložených nákladů na slušné pohřbení
a možnosti jejího uplatnění
Kompetence a povinnosti obcí v oblasti pohřebnictví
•
Povinnosti obce při zajišťování pohřbu a náklady obce na pohřbívání
•
Pronájmy hrobových míst, rozbor smlouvy a časté chyby
•
Postup při úmrtí nájemce hrobového místa
•
Problematika spolunájemců hrobových míst a spoluvlastníků hrobových
zařízení
Soukromoprávní aspekty pohřebnictví
•
Ochrana lidského těla po smrti člověka
Strana 2/3

Lektorka kurzu
JUDr. Jitka Gregorová
advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti soukromého práva
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