
Požadované informace: 

Žádám tamní celní úřad o poskytnutí této informace: 

 

1. Zda je vnitřními normativními akty/metodickými pokyny GŘC v Praze upravena činnost 

tamního CÚ při uzavírání rakví před repatriací lidských pozůstatků, jiných lidských pozůstatků 

či lidských ostatků („těl zemřelých“) – při celních řízeních - „proclení“ – kontrole a připojení 

celní plomby na rakev do států – nečlenů EU v souvislosti s následným vydáváním: a) umrlčích 

pasů (Mezinárodní Ujednání o přepravě mrtvol ze dne 10. 02. 1937, vyhl. č. 44/1938 Sb.) a b) 

průvodních listů těla 22/2012 Sb. m. s.) podle § 9 odst. 2 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví 

a o …, a pokud ano, jakými? 

 

2. Jaké doklady vydává v celním řízení tamní CÚ v ad concretum případě sub 1.? 

     

3. Zda a jak je upravena při této činnosti osobní přítomnosti celníků při uzavírání a pečetění 

rakví podle zákona a uvedených smluv pro nepochybné osvědčení, že v rakvi s 

kovovou/zinkovou vložkou je pouze tělo zemřelého, jeho oblečení apod. a nic jiného, co tam 

nesmí býti? 

 

4. Kolik celních řízení/případů bylo vykonáno v roce 2015, 2016, 2017 a v I. Q. 2018? 

 

Poskytnuté informace: 

Ad 1. Povinný subjekt postupuje podle Metodické informace č. 57/2016 - Dohled nad 

přeshraniční přepravou lidských pozůstatků vydanou Celní správou České republiky (dále jen 

„metodická informace“). Metodická informace, vychází z platné legislativy České republiky 

především z Mezinárodního Ujednání o přepravě mrtvol, vyhlášené pod č. 44/1938 Sb.; zákona 

č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.       

Ad 2. Povinný subjekt nevydává žádné doklady a pouze zaznamená celní závěru do přepravních 

dokladů, které jsou v souvislosti s přepravou zemřelého vystaveny a povinnému subjektu 

předloženy. 

Ad 3. Povinný subjekt může v dané věci provést řízení na žádost a náklady žadatele mimo celní 

prostor, kde bude provedeno odborné otevření a uzavření přepravní schránky. Tímto místem se 

rozumí zejména pohřební ústav, krematorium, nebo krajské hygienické stanice, kde je přiložena 

celní závěra takovým způsobem, aby zajišťovala vnitřní prostor přepravní schránky proti 

vložení jakéhokoliv zboží, a tato skutečnost se zaznamená do přepravních dokladů (umrlčí pas, 

průvodní list zemřelého). 

Ad 4. Poněvadž povinný subjekt nevydává žádné doklady, nevede o přiložených celních 

závěrách na přepravní schránky zvláštní evidenci a statistiku o počtech přiložených celních 

závěr. Orientačně lze v průměru říci, že se jedná o 10 – 20 případů ročně. 


