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ZÁKON 
 

ze dne ........... 2016, 
 
kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů 
 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 
Čl. I 

 
Zákon 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., zákona č. 375/2011 
Sb. a zákona č. 202/2015 Sb., se mění takto:  

 
 

1. V § 1 se za slova „s lidskými pozůstatky“ vkládají slova „ , s jinými lidskými pozůstatky“. 
 

 
2. V § 2 písmena a) a b) včetně poznámky pod čarou č. 2 znějí:  

 
„a) lidskými pozůstatky mrtvé lidské tělo nebo jeho části nebo tělo dítěte, pokud mu po 
úplném opuštění dělohy tlouklo srdce, pulzovala pupeční šňůra, dostavilo se přirozené 
dýchání plícemi nebo se nesporně pohybovalo kosterní svalstvo bez ohledu na to, zda 
byl pupečník přerušen či placenta připojena, a zemřelo po této době, do pohřbení, pokud 
nejsou za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem2) pouţity pro potřeby 
lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům a zpopelněny ve spalovně 
poskytovatele zdravotních sluţeb podle zvláštního právního předpisu2),  
 
b) jinými lidskými pozůstatky tělo dítěte nebo plodu po potratu, u něhoţ ţádná známka 
ţivota podle písm. a) nebyla určena. Jinými lidskými pozůstatky se rozumí i biologické 
zbytky potratu podle zvláštního právního předpisu2),  
 
2) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních sluţbách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 
zdravotních sluţbách), ve znění pozdějších předpisů.“. 

 
Dosavadní písmena b) aţ k) se označují jako písmena c) aţ l). 

 
3. V § 2 písm. c) a j), § 4 odst. 3 písm. a) a § 7 odst. 1 písm. f) se za slova „lidské 

pozůstatky“ vkládají slova „nebo jiné lidské pozůstatky“. 
 

4. V § 2 písm. d) a i), § 4 odst. 3 písm. a) a b), § 5 odst. 5, § 7 odst. 1 písm. a) bodě 2 
a § 13 odst. 4 se za slova „lidských pozůstatků“ vkládají slova „nebo jiných lidských 
pozůstatků“.  

 
5. V § 2 písm. e) a § 3 odst. 1 se za slova „lidských pozůstatků“ vkládají slova „ , jiných 

lidských pozůstatků“.  
 

6. V § 2 písm. k) se za slova „státní příslušnost zemřelého“ vkládají slova „nebo označení 
jiných lidských pozůstatků“. 

 
7. V § 3 odst. 2 se za slova „výlučně pro uloţení lidských pozůstatků“ vkládají slova „nebo 

jiných lidských pozůstatků“ a za slova „obřady neumoţňují ukládání lidských pozůstatků“ 
se vkládají slova „ , jiných lidských pozůstatků“. 
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8. V § 4 odst. 1 v úvodní části ustanovení a písm. h) se za slova „lidskými pozůstatky“ 

vkládají slova „ , jinými lidskými pozůstatky“.  
 
9. V § 4 odst. 1 písm. f) se slova „§ 2 písm. c)“ nahrazují slovy „§ 2 písm. d)“.   

 
10. V § 4 se doplňuje odstavec 5, který zní:  

 
„(5) Ustanovení odstavce 4 se pouţije obdobně i v případě jiných lidských pozůstatků; 
v takovém případě se pro účely tohoto zákona porod, popřípadě potrat, povaţují 
za takovou skutečnost, jako by šlo o úmrtí.“. 
  

11. V § 5 se se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 26 zní:  
 
„(6) Jde-li o jiné lidské pozůstatky podle § 2 písm. b), můţe fyzická nebo právnická osoba 
sjednat do 1 týdne od oznámení úmrtí pohřbení těchto jiných lidských pozůstatků; o této 
skutečnosti informuje poskytovatele zdravotních sluţeb, v němţ došlo k porodu, 
popřípadě potratu. V takovém případě tato osoba zajistí na své náklady pohřbení těchto 
jiných lidských pozůstatků. Pokud k takovému sjednání pohřbení nedojde, poskytovatel 
zdravotních sluţeb naloţí s těmito jinými lidskými pozůstatky v souladu se zvláštním 
právním předpisem26).  
 
26) § 91 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních sluţbách a podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravotních sluţbách), ve znění pozdějších předpisů.“. 
 
12. V § 6 odst. 1 se za slova „zpopelňování lidských pozůstatků“ vkládají slova „ , jiných 

lidských pozůstatků“ a za slova „převozy lidských pozůstatků“ se vkládají slova „nebo 
jiných lidských pozůstatků“.  

 
13. V § 9 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

 
„(5) Pro přepravu jiných lidských pozůstatků lze pouţít vozidlo odpovídající poţadavkům 
stanoveným v odstavci 1.". 

 
14. V § 13 odst. 1 se za slova „zpopelňování lidských pozůstatků“ vkládají slova „ , jiných 

lidských pozůstatků“ a za slova „ukládání lidských pozůstatků“ se vkládají slova „nebo 
jiných lidských pozůstatků“.  

 
 
15. V § 14 odst. 2 písm. a) se za slova „lidské pozůstatky“ vkládají slova „ , jiné lidské 

pozůstatky“. 
 

16. V § 14 odst. 2 písmeno d) zní:   
 

„d) ukládat lidské pozůstatky nebo jiné lidské pozůstatky do zpopelnění pouze 
v chladicím zařízení splňujícím poţadavky uvedené v § 7 odst. 1 písm. f). To neplatí, 
provede-li zpopelnění lidských pozůstatků nebo jiných lidských pozůstatků do 48 hodin 
od jejich převzetí; v tomto případě je provozovatel krematoria povinen zajistit uloţení 
lidských pozůstatků nebo jiných lidských pozůstatků do doby zpopelnění v chladicím 
zařízení zajišťujícím trvalé udrţení teploty v rozmezí od 0 st.C do +2 st.C, i kdyţ lhůta 
od zjištění úmrtí prohlíţejícím lékařem přesáhla nebo přesáhne 1 týden,“. 
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17. V § 14 odst. 2 písm. e)  se za slova „s lidskými pozůstatky“ vkládají slova „nebo jinými 
lidskými pozůstatky“ a za slova „evidenci lidských pozůstatků“ se vkládají slova „ , jiných 
lidských pozůstatků“.  

 
18. V § 14 odst. 2 písm. f) se za slova „evidenci lidských pozůstatků“ vkládají slova „ , jiných 

lidských pozůstatků“. 
 

19. V § 15 odst. 1 písm. a) aţ d) se za slova „lidských pozůstatků“ vkládají slova 
„ , jiných lidských pozůstatků“. 

 
20. V § 15 odst. 2 v úvodní části a písm. d) se za slova „lidských pozůstatků“ vkládají slova 

„ , jiných lidských pozůstatků“. 
 
21. V § 18 odst. 1 se za slova „zpopelněných lidských pozůstatků“ vkládají slova „ nebo 

jiných lidských pozůstatků“. 
 
22. V § 18 odst. 1 a § 21 odst. 1 písm. d) se za slova „lidských pozůstatků“ vkládají 

slova „ , jiných lidských pozůstatků“.  
 
23. V § 22 odst. 1 v úvodní části se za slova „ ukládání lidských pozůstatků“ vkládají slova 

„nebo jiných lidských pozůstatků“ a v písm. d) se za slova „lidskými pozůstatky“ vkládají 
slova „nebo jinými lidskými pozůstatky“. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

24. V § 26 odst. 1 písm. f) se slova „§ 2 písm. c)“ nahrazují slovy „§ 2 písm. d)“.  
 

25. V § 26 odst. 1 písm. j) se za slova „lidskými pozůstatky“ vkládají slova „ , jinými lidskými 
pozůstatky“. 

 

 

Čl. II 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni 
jeho vyhlášení.
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