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V Praze dne 31. července 2018

Váš dopis ze dne 19. července 2018

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona

č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví

dne 19. července 2018, evidované pod ve věci nakládání

s lidskými pozůstatky a jinými lidskými pozůstatky provozovateli pohřebních služeb žádám

o podání ad concretum informace, zda je MRSA ex lege podražena režimu ustanovení

§ 86 odst. 3 zák. č. 372/2011 Sb., tedy zejména zda podléhá ohlašování povinnosti

ze strany poskytovatele zdravotních služeb orgánu ochrany veřejného zdraví/hygienické

stanici a zda je třeba povolení příslušné HS k nakládání s takovými lidskými pozůstatky

v souvislosti s pohřbením, Vám sděluji následující:

Problematiku úmrtí na nebezpečnou nemoc upravuje ust. § 4 odst. 1

zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

u ~;

předpisů:

„(1) S lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky musí být zacházeno důstojně a tak, aby

nedošlo k ohrožení veřejného zdraví nebo veřejného pořádku; z těchto důvodů

je zakázáno:

a) upravit, konzervovat, balzamovat nebo vystavit tělo zemřelého nakažené morem,

cholerou, žlutou zimnicí, pravými neštovicemi, skvrnivkou a hemoragickou

horečkou typu Lassa, Marburg a Ebola, nebo dalšími infekčními

onemocněními, vyvolanými jinými vysoce rizikovými biologickými agens

a jejich toxiny, která stanoví
4a)

opatřením obecné povahy příslušný orgán

ochrany veřejného zdraví (dále jen "nebezpečná nemoc"); tělo zemřelého
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ve stavu pokročilého rozkladu nebo nakažené nebezpečnou nemocí smí být

uloženo pouze do konečné rakve, a to v transportním vaku,"

4a) § 80 odst. 1 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Podle uvedeného ustanovení [§ 80 odst. 1 písm. j)] může Ministerstvo zdravotnictví

k ochraně a podpořeveřejného zdraví stanovit další infekční onemocnění vyvolaná vysoce

rizikovými biologickými agens a toxiny, které se považují za nebezpečnou nemoc podle

zákona o pohřebnictví; současně vyhlásit tato další infekční onemocnění v celoplošném

televizním a rozhlasovém vysílání.

Pokud by takové opatření bylo vydáno, tj. MRSA = nebezpečná nemoc, podle

ust. § 5 odst. 7 zákona o pohřebnictví, může krajská hygienická stanice v případě,

že osoba byla v době úmrtí nakažena nebezpečnou nemocí:

a) stanovit pro vypravitele pohřbu nebo provozovatele pohřební služby způsob

zacházení s lidskými pozůstatky a

b) rozhodnout o povinnosti vypravitele pohřbu, není-li možné vyloučit riziko nákazy,

o pohřbení zpopelněním bez ohledu na vůli zemřelé osoby, případně osob

uvedených v § 114 odst. 1 občanského zákoníku nebo vypravitele pohřbu,

a to i v případech uvedených v odstavci 3.

MZ nevydalo opatření obecné povahy, kterým by MRSA stanovilo jako

„nebezpečnou nemoc" a MRSA není přenosné z mrtvých těl.

S pozdravem
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