
Vyznačení navrhovaných změn zákona č. 256/2001 Sb., 

o pohřebnictví a o změně některých zákonů 

 

ČÁST PRVNÍ 

POHŘEBNICTVÍ 

 

HLAVA I 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

 

§ 1 

Předmět úpravy 

 

Tento zákon stanoví podmínky pro zacházení s lidskými pozůstatky a s lidskými 

ostatky, práva a povinnosti související s provozováním pohřební služby, prováděním 

balzamací a konzervací lidských pozůstatků a s provozováním krematorií a pohřebišť. 

 

§ 2 

Vymezení základních pojmů 

 

... 

 

§ 3 

Neveřejná pohřebiště 

 

(1) Účelová zařízení určená výlučně pro uložení lidských pozůstatků nebo 

zpopelněných lidských ostatků členů řeholních řádů nebo kongregací a prostory zřízené přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pro uložení lidských pozůstatků nebo zpopelněných 

lidských ostatků členů uzavřených, zejména příbuzenských společenství, se považují za 

neveřejná pohřebiště. 

 

(2) Za neveřejná pohřebiště se rovněž považují účelová zařízení určená výlučně pro 

uložení lidských pozůstatků příslušníků registrovaných církví nebo náboženských 

společností,
3)

 jejichž vnitřní předpisy a obřady neumožňují ukládání lidských pozůstatků nebo 

zpopelněných lidských ostatků na veřejném pohřebišti. Tuto skutečnost jsou registrované 

církve a náboženské společnosti před zřízením nového neveřejného pohřebiště povinny 

prokázat krajskému úřadu, v jehož obvodu hodlají neveřejné pohřebiště zřídit, předložit mu 

řád neveřejného pohřebiště, upravující zejména způsob pohřbívání, a vyžádat si jeho 

stanovisko. Stanovisko krajského úřadu je jedním z podkladů pro vydání příslušného 

územního rozhodnutí. 

 

(3) Provozování neveřejného pohřebiště nesmí ohrozit veřejné zdraví a podléhá 

státnímu zdravotnímu dozoru.
4)

 Pro provozování neveřejných pohřebišť platí obdobně § 22 

odst. 1 až 5, s výjimkou odstavce 1 písm. c), a § 23 odst. 1 a 2. 

 

§ 4 

 

... 

 

HLAVA II 
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POHŘEBNÍ SLUŢBA, BALZAMACE A KONZERVACE, KREMATORIUM 

 

... 

 

HLAVA III 

VEŘEJNÉ POHŘEBIŠTĚ 

 

§ 16 

 

(1) Provozování veřejného pohřebiště je službou ve veřejném zájmu zajišťovanou obcí 

v samostatné působnosti nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností (dále jen 

"provozovatel pohřebiště"). Nemůže-li obec zajistit provozování veřejného pohřebiště v 

územním obvodu své působnosti, je povinna zajistit provozování veřejného pohřebiště v jiné 

obci v okolí na základě dohody s provozovatelem pohřebiště. 

 

(2) Jestliže obec ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona provozovala veřejné pohřebiště 

na pozemku ve vlastnictví církve nebo náboženské společnosti, je oprávněna provozovat toto 

veřejné pohřebiště i nadále. V takovém případě může registrovaná církev nebo náboženská 

společnost ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona obci písemně oznámit, 

že nadále hodlá veřejné pohřebiště provozovat sama, a vyzvat ji ke smluvnímu vypořádání 

vztahů souvisejících se změnou provozovatele pohřebiště. Jestliže registrovaná církev nebo 

náboženská společnost ve stanovené lhůtě svůj požadavek na změnu provozovatele pohřebiště 

u obce neuplatní, může tak učinit nejdříve za 10 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

Změnou provozovatele pohřebiště nesmí dojít k narušení provozu veřejného pohřebiště. 

 

§ 17 

Zřízení veřejného pohřebiště 

 

(1) Veřejné pohřebiště lze zřídit na návrh obce nebo registrované církve nebo 

náboženské společnosti na pozemku v jejich vlastnictví jen na základě územního rozhodnutí a 

následného stavebního povolení, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno; 

dotčenými orgány jsou vždy také krajská hygienická stanice a vodohospodářský orgán. Mají-

li být součástí veřejného pohřebiště hroby, je obec nebo registrovaná církev nebo náboženská 

společnost povinna kromě podkladů stanovených zvláštním právním předpisem
16)

 předložit i 

výsledky hydrogeologického průzkumu, z nichž je patrno, že pozemek je k takovému způsobu 

pohřbívání vhodný. Ke zřizování hrobů, hrobek, náhrobků a hrobových zařízení na veřejném 

pohřebišti není třeba povolení nebo ohlášení podle zvláštních předpisů.
17)

  

 

(2) Ochranné pásmo okolo veřejných pohřebišť se zřizuje v šíři nejméně 100 m. 

Stavební úřad může v tomto ochranném pásmu zakázat nebo omezit provádění staveb, jejich 

změny nebo činnosti, které by byly ohrožovány provozem veřejného pohřebiště nebo by 

mohly ohrozit řádný provoz veřejného pohřebiště nebo jeho důstojnost. 

 

(3) Vlastník pozemku v ochranném pásmu má nárok na náhradu za prokázané omezení 

užívání pozemku. Náklady spojené s technickými úpravami v ochranném pásmu a náhrady za 

prokázané omezení užívání pozemku v ochranném pásmu nese provozovatel pohřebiště. 

 

 

 

§ 17a 
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(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 uloţení lidských pozůstatků do hrobu nebo do hrobky; to neplatí, má-li 

být náhrobek bezprostředně nahrazen novým náhrobkem. 

 

(2) Je-li z důvodu veřejného zájmu vyjímečně 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. 

 

Provozování veřejného pohřebiště 

 

... 

 

§ 24 

Zrušení veřejného pohřebiště 

 

(1) Veřejné pohřebiště může být zrušeno jen ve veřejném zájmu a na základě 

rozhodnutí územně příslušného krajského úřadu, kterým je současně vyhlášen i zákaz 

pohřbívání, je-li to nutné. Veřejné pohřebiště může být zrušeno až po uplynutí všech lhůt, na 

které byla hrobová místa pronajata, nejdříve však po uplynutí tlecí doby od posledního 

uložení lidských pozůstatků do hrobu. 

 

(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 exhumace a převezení lidských ostatků, jakož i přemístění zeminy a travního porostu 

z rozptylových a vsypových luk, na jiné vhodné veřejné pohřebiště. 

 

(3) Zrušení hrobů a hrobek prohlášených za kulturní památky lze provést pouze po 

předchozím zrušení jejich prohlášení za kulturní památky Ministerstvem kultury.
21)

 Při rušení 

válečných hrobů se postupuje podle zvláštního právního předpisu.
21a)

  

 

(4) Náklady spojené s pracemi v souvislosti se zrušením veřejného pohřebiště podle § 

20 písm. g) bodů 3, 5 a 6 hradí ten, v jehož zájmu má být veřejné pohřebiště zrušeno. 

 

(5) V případě, že obci byly předány náhrobky a hrobová zařízení podle § 20 písm. g) 

bodu 4 nebo cenné předměty podle § 20 písm. g) bodu 5, obec s těmito věcmi naloží jako s 

věcmi opuštěnými, nepřihlásí-li se o ně vlastník do 1 roku od jejich převzetí.
22)

  

 

(6) Pokud je provozovatel pohřebiště povinen postupovat podle § 20 písm. g) bodu 6, 

musí provést u rozptylové louky skrývku a přemístění porostu a zeminy do hloubky 10 cm, u 

vsypové louky skrývku a přemístění travního porostu a zeminy do hloubky odpovídající 

nejnižší úrovni uložení zpopelněných lidských ostatků. 

 

§ 25 

Uţívání hrobového místa 

 

(1) Nájem hrobového místa (dále jen "nájem") vzniká na základě smlouvy o nájmu 

hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem 
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(dále jen "smlouva o nájmu"). Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat 

výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem, pokud je provozovatel pohřebiště 

poskytuje. 

 

(2) V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba, na 

niž se smlouva o nájmu uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí 

doba stanovená pro veřejné pohřebiště, na němž se hrob nachází. 

 

(3) Nájem hrobového místa lze sjednat i na dobu předcházející pohřbení nebo uložení 

urny. Podnájem hrobového místa je zakázán. 

 

(4) Provozovatel pohřebiště je povinen během doby trvání nájmu zajistit k hrobovému 

místu přístup a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa, s výjimkou případů, kdy je 

nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný provoz veřejného pohřebiště. O takovémto 

připravovaném nebo již provedeném zásahu je provozovatel pohřebiště povinen neprodleně 

písemně vyrozumět nájemce. 

 

(5) Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového 

místa v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu a oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré 

změny údajů potřebných pro vedení evidence veřejného pohřebiště. 

 

(6) Je-li nájemcem fyzická osoba, přechází nájemné na její dědice. Je-li nájemcem 

právnická osoba, přechází nájem na jejího právního nástupce. Dědic nebo právní nástupce 

nájemce je povinen sdělit provozovateli pohřebiště nové údaje potřebné pro vedení evidence 

veřejného pohřebiště. 

 

(7) Provozovatel pohřebiště může odstoupit od smlouvy o nájmu, s výjimkou smlouvy 

o nájmu hrobu, kde dosud neuplynula stanovená tlecí doba, jestliže nájemce neuhradí dlužné 

nájemné nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu 

provozovatel písemně vyzval. 

 

(8) Provozovatel pohřebiště je povinen písemně upozornit nájemce na skončení 

sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím skončením. Není-li mu trvalý pobyt nebo 

sídlo nájemce znám, uveřejní tuto informaci na veřejném pohřebišti způsobem, který je v 

místě obvyklý, nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu. Jestliže nájemce podá 

před uplynutím sjednané doby nájmu návrh na prodloužení smlouvy o nájmu, může 

provozovatel pohřebiště jeho návrh odmítnout jen v případě, že 

 

a) nájemce neplní své povinnosti podle odstavce 5, 

 

b) nájemce neuhradil dlužné nájemné nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 

měsíců ode dne, kdy ho k tomu provozovatel písemně vyzval, nebo 

 

c) má-li být veřejné pohřebiště zrušeno podle § 24 odst. 1. 

 

(9) Pokud si nájemce po skončení nájmu neodebere hrobové zařízení včetně urny, 

postupuje provozovatel pohřebiště podle § 20 písm. g) bodů 4 a 5 obdobně. 

 

...  
III b. 
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Vyznačení navrhovaných změn zákona č. 219/2000 Sb.,  

o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 

 

ČÁST PRVNÍ 

OBECNÁ USTANOVENÍ 
 

§ 1 

Tento zákon upravuje způsoby a podmínky hospodaření s majetkem České republiky 

(dále jen "stát"), vystupování státu v právních vztazích, jakož i postavení, zřizování a zánik 

organizačních složek státu. 

 

§ 2 

 

(1) Hospodaření s majetkem státu se řídí tímto zákonem a působnost tohoto zákona 

nelze omezit nebo vyloučit dohodou stran,
1)

 pokud zvláštní právní předpis,
2)

 vyhlášená 

mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nebo všeobecně uznávaná pravidla 

mezinárodního práva nestanoví jinak. 

 

(2) Tento zákon se nevztahuje na úkony a postupy příslušných orgánů, pokud vedou 

trestní, občanskoprávní, správní nebo jiné obdobné řízení anebo navrhují a schvalují právní 

předpisy. 

 

§ 2a 

 

Při veškerém hospodaření s majetkem České republiky a při vystupování státu 

v právních vztazích stát a jeho organizační sloţky vţdy postupují v souladu s dobrými 

mravy.
2a)

 

 

Organizační sloţky státu 

 

... 

 

====== 

... 

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