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I. 

Poslanecký návrh 

 

ZÁKON 

ze dne ................, 

kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 

a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

Čl. I 

Změna zákona o pohřebnictví 

 

 V zákoně č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění 

zákona č. 479/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 122/2004 

Sb., zákona č. 67/2006 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 

375/2011 Sb., se za § 17 vkládá nový § 17a, který zní: 

 

"§ 17a 

 

(1) Vlastník náhrobku nesmí náhrobek odstranit z hrobového místa do uplynutí všech 

lhůt, na které bylo hrobové místo pronajato, nejdříve však do uplynutí tlecí doby 

od posledního uložení lidských pozůstatků do hrobu nebo do hrobky; to neplatí, má-li být 

náhrobek bezprostředně nahrazen novým náhrobkem. 

 

 (2) Je-li z důvodu veřejného zájmu výjimečně nutné zrušit veřejné pohřebiště 

před uplynutím lhůt uvedených v odstavci 1, je územně příslušný krajský úřad povinen zajistit 

a uhradit převezení náhrobku na jiné vhodné veřejné pohřebiště společně s lidskými ostatky 

podle § 24 odst. 2.". 

  

Čl. II 
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Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 

 

 V zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., 

zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb., zákona č. 88/2003 

Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 480/2003 Sb.,  zákona č. 41/2004 Sb., zákona 

č. 218/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 22/2006 Sb., 

zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 139/2008 

Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 153/2009 Sb., zákona 

č. 227/2009 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2002 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., 

zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 311/2013 Sb. a zákona č. 86/2015 

Sb., se za ustanovení § 2 vkládá nový § 2a, který včetně poznámky pod čarou č. 2a zní: 

 

"§ 2a 

 

 Při veškerém hospodaření s majetkem České republiky a při vystupování státu 

v právních vztazích stát a jeho organizační složky vždy postupují v souladu s dobrými 

mravy.
2a)

 

 
2a)  § 2 odst. 3 a § 547 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník"  

 

Čl. III 

Účinnost 

 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 

 

 

 

 

 

 

 

II. 
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