
 
Žádost o informaci doručena dne 26. 5. 2018 pod čj. 31268/2018-540000-11, 
odpověď odeslána dne 7. 6. 2018 pod čj. 31268-4/2018-540000-11.  

 
 

Otázka:  
Zda je vnitřními normativními akty/metodickými pokyny GŘC v Praze upravena 

činnost celního úřadu 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 zemřelého (Dohoda o převozu těl zemřelých ze 

dne 26. 10. 1973, oznámení MZ č. 22/2012 Sb. m. s.) podle § 9 odst. 2 zák. 
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o …, a pokud ano, jakými? 

 
Odpověď:  

Kontrola přepravy lidských pozůstatků je v Celní správě České republiky 

upravena Metodickou informací č. 57/2016 - Dohled nad přeshraniční 

přepravou lidských pozůstatků. Tato metodická informace neupravuje 
konkrétní postup, na který se ptáte. 
 
 

Otázka:  

Jaké doklady vydává celní úřad při celním řízení ve výše uvedeném případě?  
 
Odpověď:  

Celní úřad při tomto celním řízení nevydává žádné doklady. 
 
 

Otázka:  

Zda a jak je upravena při této činnosti osobní přítomnost celníků při 

uzavírání a pečetění rakví pro nepochybné osvědčení, že v rakvi s kovovou 
vložkou je pouze tělo zemřelého, jeho oblečení apod. a nic jiného, co tam 

nesmí být? 
 
Odpověď:  

Uzavírání rakví není metodicky upraveno. Celní úřad může provést celní 

řízení na žádost a náklady deklaranta mimo celní prostor a to v místě, kde 

bude provedeno odborné otevření či uzavření rakve. Tímto místem lze 
rozumět zejména pohřební ústav, krematorium, popřípadě krajskou 

hygienickou stanici. Při přepravě lidských pozůstatků do států, které nejsou 
členskými státy EU, bude po uzavření rakve zpravidla přiložena celní závěra 

takovým způsobem, aby zajišťovala vnitřní prostor rakve proti případnému 
vložení jakéhokoliv zboží. Přiloženou celní závěru zaznamenají orgány celní 

správy do přepravních dokladů, které jsou v souvislosti s přepravou 
vystaveny - umrlčí pas nebo průvodní list těla zemřelého.  
 
 



Otázka:  

Kolik takových celních řízení bylo vykonáno v roce 2015, 2016, 2017 a 
v prvním čtvrtletí roku 2018? 
 
Odpověď:  

Celní úřad nevede žádnou evidenci přeprav lidských ostatků, nicméně dle 
povědomí příslušníků oddělení celního jich bylo letos 1 a v předchozím roce 

6. 
 


