
 

STANOVISKO VLÁDY 

k návrhu poslanců Jitky Chalánkové, Miroslava Kalouska, Roma Kostřici, Václava 

Horáčka, Marka Ženíška, Niny Novákové, Františka Váchy, Heleny Langšádlové, Petra 

Gazdíka, Markéty Adamové, Františka Laudáta, Anny Putnové, Věry Kovářové, Zdeňka  

Bezecného a Jiřího Koubka na vydání zákona, 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 

 (sněmovní tisk č. 707) 

 

 

 Vláda na své schůzi dne 29. února 2016 projednala a posoudila návrh zákona, 

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, a vyslovila s tímto návrhem 

zákona nesouhlas, a to zejména z těchto důvodů: 

 

1. Navrhovaná změna zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví představuje významné 

omezení práva vlastníka náhrobku s tímto nakládat. Přestože bude nadále možný převod 

vlastnického práva k náhrobku, jeho majitel nebude smět náhrobek odstranit z hrobového 

místa do uplynutí doby nájmu hrobového místa ani s ním jakkoliv fakticky disponovat, 

s výjimkou jeho nahrazení náhrobkem novým. Bude však povinován se o náhrobek starat 

způsobem vyžadovaným jak zákonem o pohřebnictví, tak jinými právními předpisy 

týkajícími se práv a povinností vlastníka věci. Přitom navržená právní úprava se nebude 

vztahovat pouze k náhrobkům, které jsou ve vlastnictví státu, ale i k náhrobkům                

ve vlastnictví jiných právnických a fyzických osob. Takové zásadní omezení vlastnického 

práva vlastníků těchto náhrobků nelze podle názoru vlády považovat za odůvodněné a 

přiměřené. Rovněž z hlediska splnění účelu deklarovaného předkladateli v důvodové 

zprávě k návrhu zákona je navrhovaná změna zákona o pohřebnictví nesystémová a 

nekonzistentní. Předkladatelé vycházejí pouze z předpokladu smrti dřívějšího nájemce 

hrobového místa, který byl současně také vlastníkem hrobového zařízení, avšak právní 

vztahy související s péčí nájemce o hrob, přechodem nájmu na dědice a vlastnictvím 

hrobového zařízení jsou ve skutečnosti mnohem složitější. Provozovatel pohřebiště by      
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při případném zjištění odstranění náhrobku nebo hrobového zařízení zjednával nápravu 

velmi obtížně a nákladně, a to s využitím pouze svých smluvních vztahů s nájemcem 

hrobového místa, který nebude v řadě případů vlastníkem těchto věcí. Přijetí navrhované 

změny zákona o pohřebnictví by rovněž znamenalo, a to v rozporu s tvrzením v důvodové 

zprávě, jednoznačné výdajové dopady pro příslušné kraje, které přitom zůstávají zcela 

nevyhodnoceny a u nichž není zřejmé, z jakých zdrojů by byla nová povinnost krajům 

kompenzována. Dopady do samotného státního rozpočtu jsou pak specifikovány 

nekomplexně; v souvislosti se sledovaným hrobovým zařízením nejde jen o potenciálně 

snížené příjmy do státního rozpočtu, ale i o případné nové výdaje ze státního rozpočtu 

vyvolané předpokládanou blokací či zbrzděním běžných postupů státu při nakládání 

s tímto majetkem. 

V souvislosti se shora uvedenými problémy navrhované právní úpravy vláda 

současně upozorňuje, že v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2016 bude 

předložen návrh novely zákona o pohřebnictví, jenž má mj. zahrnout změnu spočívající         

v tom, že vlastníkem opuštěného náhrobku nebo hrobového zařízení se již nestane stát, 

nýbrž provozovatel veřejného pohřebiště. 

 

2. Navrhovanou novelu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 

vystupováním v právních vztazích, je třeba podle názoru vlády považovat za nadbytečnou 

a zakládající možné interpretační nejasnosti ohledně vztahu § 547 občanského zákoníku 

k zákonu o majetku České republiky. Samotný zákon č. 219/2000 Sb. a rovněž veškeré 

postupy státu při hospodaření a nakládání s majetkem státu jsou postaveny                      

na soukromoprávní úpravě občanského zákoníku, a tedy i na primárním požadavku 

souladu právního jednání s dobrými mravy. Předkladateli dovozované porušení dobrých 

mravů v souvislosti se standardním prodejem věci, který již svojí podstatou nijak 

podmínkám občanského zákoníku neodporuje a účastníky tohoto právního jednání a 

právního vztahu, do něhož vstupují výhradně na základě vlastního rozhodnutí, nijak 

nedovoleně nezvýhodňuje ani nepoškozuje, se s ohledem na absenci hlubšího rozboru 

jeví jako pochybné a neodůvodněné. Navíc by výslovné doplnění principu „dobrých 

mravů“ pouze v zákoně č. 219/2000 Sb. mohlo vyvolat u adresátů pochybnosti ohledně 

toho, zda se obecná úprava v § 547 občanského zákoníku vztahuje i na subjekty,              

u kterých na ni není ve zvláštních právních předpisech odkázáno. 

 

3. Vláda dále upozorňuje, že odůvodnění navrhovaného nabytí účinnosti zákona dnem jeho 

vyhlášení tím, že se jedná o velmi jednoduchý právní předpis, který nevyžaduje náročné 

studium, nedokládá existenci naléhavého veřejného zájmu, jímž by muselo být podle § 3       
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odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv nabytí 

účinnosti zákona dříve, než patnáctým dnem po jeho vyhlášení, odůvodněno. 
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