Pohřebnictví ve světle opatřeních vlády v době nouzového stavu

S ohledem na trvající opatření vlády v době nouzového stavu vyhlášeného z důvodu ohrožení zdraví
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky, považujeme za
nezbytné připomenout některá omezující opatření, která se týkají oblasti pohřebnictví.
Provozování pohřební služby – zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách se
podle Usnesení vlády České republiky č. 214 ze dne 15. března 2020 na provozování pohřební služby
nevztahuje.
Konání pohřbu – je nutné přiznat, že se jedná o velmi citlivou problematiku, jejíž výklad není úplně
jednoznačný. V současné době sice platí zákaz volného pohybu osob, Usnesením vlády České
republiky č. 215 ze dne 15. března 2020 je však pro konání pohřbu udělena výjimka, a to bez omezení
počtu smutečních hostů. Nelze vyloučit, že na určitých omezujících opatřeních (počet smutečních
hostů, přítomnost hudebního doprovodu apod.) bude trvat pohřební služba.
Vzhledem k tomu, že pojem pohřeb není z hlediska práva definován, je otázkou, jaká pravidla platí
pro tzv. kar (smuteční hostinu). Dle našeho názoru kar již není součástí pohřbu, jedná se však o
tradiční zvyk, bez kterého si pozůstalí mnohdy nedovedenou celý pietní akt představit. Po ukončení
smutečního obřadu by se tedy na všechny smuteční hosty měla vztahovat pravidla o zákazu volného
pohybu osob a povinnosti pobývat v místě svého bydliště. Je-li pro pozůstalé konání smuteční hostiny
z hlediska piety nezbytné, považujeme za zcela žádoucí, aby se konala pouze v co nejužším okruhu
pozůstalých.
Je zapotřebí si uvědomit, že současná pravidla pro konání pohřbů jsou poměrně benevolentní a vláda
zvažuje jejich zpřísnění. Veškerá opatření je také nezbytné prioritně vykládat z hlediska minimalizace
ohrožení zdraví. Na všechny účastníky pohřbu se samozřejmě vztahuje povinnost mít ochranné
prostředky dýchacích cest (respirátor, rouška, ústenka, šátek…), ale měli by dodržovat i další základní
pravidla, jako je přiměřený rozestup od dalších osob a je-li to možné, vyhnout se i fyzickým projevům
kondolence (potřesení rukou, objetí apod.).
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