Abstrakt
Jak již z názvu předkládané rigorózní práce „Zákon o pohřebnictví de lege lata a de lege
ferenda“ plyne, zabývá se tato práce na prvním místě platnou českou právní úpravou
pohřebnictví. Za účelem komplexního posouzení právního stavu konkrétních právních institutů
a vybrané právní úpravy bylo v práci na četných místech přistoupeno k provedení
komparativních přístupů a historického výkladu. Pozornost jsem postupně věnoval problémům
aktuálním či takovým, které mohou v budoucnu teprve vzniknout. Zabýval jsem se tedy jak
otázkou legality výstavy mrtvých lidských těl z pohledu české právní úpravy platící v době
jejího uskutečnění, tak i právní úpravy současné, kdy jsem z více důvodů dospěl k závěru, že
taková výstava odporovala celé řadě ustanovení platných právních předpisů a tento stav patrně
nedojde v budoucnosti změny.
Pozornost jsem dále věnoval zákonem přípustným formám pohřbení lidských
pozůstatků. Zde jsem, jako později i na dalších místech práce, upozornil na možnost konfliktu
dvou či více existujících právních norem, podle kterých mohou účastníci právních vztahů na
úseku pohřebnictví odlišně vykládat svá práva a povinnosti. V kapitole věnované uložení
lidských pozůstatků do pohřbení bylo pojednáno o určité nelogičnosti soudobé právní úpravy
ve vztahu k povinnostem pohřební služby, které de lege lata přetrvávají nebo byly ještě novelou
zákona o pohřebnictví prohloubeny. Chybějící lhůta pro pohřbení lidského těla byla v závěru
této kapitoly obšírněji rozebrána v souvislosti s neexistující právní úpravou kryoniky v českém
právním řádu.
Podrobný právní rozbor z hlediska bývalé i současné právní úpravy, tak úpravy de lege
ferenda, byl proveden zejména u pojmu jiných lidských pozůstatků, konečné rakve a listu o
prohlídce zemřelého. V samostatných kapitolách věnovaných těmto institutům jsem navrhl a
patřičně zdůvodnil změny, které by budoucí právní úprava mohla přinést.
Závěr práce je věnován výkonu dozoru nad dodržováním zákona ze strany jednotlivých
správních orgánů a též rozšířenému katalogu správních přestupků, který byl novelou zákona o
pohřebnictví zaveden. Současně jsem se zde zabýval možnostmi snížení počtu dozorujících
správních orgánů a racionalizací výkonu dozorové pravomoci.

