Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/ 2001 Sb., o pohřebnictví a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(tisk 954)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona podal ve druhém čtení poslanec Josef Šenfeld.

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro veřejnou správu
a regionální rozvoj č. 252 z 52. schůze konané dne 9. února 2017 (tisk 954/2)
a) Pozměňovací návrhy
K části první, čl. I
A1. V bodu 4 v § 5 odst. 7 písm. a) se za slovo „pohřbu“ vkládají slova „nebo provozovatele
pohřební služby“.
A2. V bodu 6 v § 7 odst. 1 písm. f) se za slovo „rakvi“ vkládají slova „nebo v jiné obdobné
schránce“.
A3. V bodu 12 se za slovo „exhumované“ vkládá slovo „nezpopelněné“.
A4. V bodu 28 v § 14 odst. 3 písm. h) se za slova „vypraviteli pohřbu“ vkládají slova „nebo
provozovateli pohřební služby“ a za slova „vypravitel pohřbu“ se vkládají slova „nebo provozovatel
pohřební služby“.
A5. V bodu 32 se na konci textu písmene h) doplňují slova „nebo provozovateli pohřební služby“.
A6. V bodu 57 v § 21 odst. 1 písm. d) se slova „ , transportního vaku, šatů nebo rubáše“ nahrazují
slovy „nebo transportního vaku“ a za slovo „druh“ se vkládají slova „a číslo“.
A7. V bodu 82 v § 27 odst. 2 písm. e) se za slovo „rakvi“ vkládají slova „nebo v jiné obdobné
schránce“.
A8. V bodu 82 v § 27 odst. 2 písm. m) a v § 27 odst. 8 písm. d) se za slovo „exhumované“ vkládá
slovo „nezpopelněné“.
K části první, čl. II
A9. Na konci čl. II se doplňuje bod 14, který zní:
„14. Provozovatel pohřební služby je povinen umožnit vypraviteli pohřbu úpravu těla
zemřelého a uložení lidských pozůstatků do rakve v místnosti podle § 7 odst. 1 písm. h) zákona č.
256/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 2 let ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.“.
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K části jedenácté, čl. XII
A10. V čl. XII se slova „dnem 1. července 2017“ nahrazují slovy „prvním dnem druhého
kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení“.
b) Legislativně technické úpravy
A11. K čl. I bodu 1
V § 2 písm. a) se slova „nebo výukovým účelům“ nahrazují slovy „nebo k výukovým účelům“.
A12. K čl. I bodu 2
V § 3 odst. 4 se text „§ 17 odst. 1“ nahrazuje textem „§ 17“.
A13. K čl. I bodu 53
V § 20 písm. c) se slova „místo a datum jejího narození“ nahrazují slovy „místo a datum jeho
narození“.
A14. K čl. I bodu 80
V § 25a odst. 3 se text „§ 20 písm. a), d), e), f) a g), § 20 písm. c)“ nahrazuje textem „§ 20 písm. a),
c), d), e), f) a g)“.
A15. K čl. I bodu 82
V § 27 odst. 5 se písmeno h) označuje jako písmeno e).
A16. K čl. II (Přechodná ustanovení) bodu 1
V bodu 1 se slova „provozování balzamace a konzervace“ nahrazují slovy „provádění balzamace a
konzervace“.
A17. k čl. XI (změna zákona o zdravotních službách) bodu 1
V čl. XI novelizační bod 1 zní:
„1. V § 82 odst. 1 se za slova „plodem po potratu“ vkládají slova „ , který nebyl jako jiný lidský
pozůstatek vydán k pohřbení postupem podle zákona o pohřebnictví,“.“.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 28. února 2017
B. Poslankyně Zuzana Šánová
SD 5891
K čl. I bodu 82
V textu § 28 odst. 2 písm. a) navrhuji nahradit slova „projednává ministerstvo“ slovy „projednává
obecní úřad obce s rozšířenou působností“.
C. Poslanec Josef Šenfeld
SD 5886
C1. Nový novelizační bod:
V ustanovení § 1 zákona o pohřebnictví se za slovo „pozůstatky“ vkládají slova „ , plody po potratu
a mrtvě narozenými dětmi“.

3
C2. K novelizačnímu bodu č. 2.:
V textu § 4 odst. 1 písm. b) se za slovo „osoby,“ vkládají slova „nebo vypravitele pohřbu,“.
C3. K novelizačnímu bodu č. 6.:
C3.1. V textu § 6 odst. 3 písm. b) se slova „silniční motorové vozidlo“ nahrazují slovy „dvě silniční
motorová vozidla“.
C3.2. V textu § 7 odst. 1 písm. c) se slova „sjednávání pohřbení“ nahrazují slovem „podnikání“.
C3.3. V textu § 7 odst. 1 písm. h) se slovo „bezúplatně“ vypouští.
C4. K novelizačnímu bodu č. 12.:
V textu § 9 odst. 1 se za dosavadní poslední větu vkládá nově tato věta: „Přepravovat lze současně
nejvýše čtyři lidské pozůstatky.“.
C5. Nový novelizační bod:
Za § 11 zákona o pohřebnictví se vkládá nově ustanovení § 11a, které zní:
„§ 11a
Osoba provádějící balzamace a konzervace je povinna se zdržet podnikání v prostorách a
areálech zdravotnického zařízení nebo zařízení sociálních služeb, a to i prostřednictvím jiné
osoby.“.
C6. K novelizačnímu bodu č. 45.:
Novelizační bod č. 45 se ruší.
D. Poslankyně Jitka Chalánková
SD 5738
K čl. I – nový novelizační bod
D1.

Za § 17 se 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.“.
D2.

Za část desátou se vkládá nová část jedenáctá, která zní:
„ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Čl. XII

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
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č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu,
vyhlášeného pod č. 476/2002 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. 18/2012 Sb., zákona
č. 239/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 311/2013 Sb., zákona
č. 86/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 51/2016 Sb., zákona č. 135/2016 Sb., zákona
č. 185/2016 Sb., zákona č. 192/2016 Sb. a zákona č. 264/2016 Sb., se za § 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 mravy2a).
______________
2a)
§ 2 odst. 3 a § 547 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“.
Dosavadní část jedenáctá se označuje jako část dvanáctá a dosavadní článek XII se označuje jako
článek XIII.
E. Poslanec Lukáš Pleticha
SD 5917
Hlava čtvrtá „Dozor nad dodržováním zákona“ se navrhují tyto změny novelizačních bodů:
E1. V čl. I bodu 80 v navrhovaném § 25a odst. 1 písm. a) se vypouští písmeno „b)“ a slova „provádí
ministerstvo“ se nahrazují slovy „provádí živnostenský úřad“.
E2. V čl. I bodu 80 v navrhovaném § 25a odst. 1 písm. b) se vkládá do původního textu písmeno
„b)“, tedy text zní „§ 4 odst. 1 písm. a), b) a g)….“.
E3. V čl. I bodu 80 v navrhovaném § 25a odst. 2 písm. a) se slova „provádí ministerstvo“ nahrazují
slovy „provádí živnostenský úřad“.
E4. V čl. I bodu 82 v navrhovaném § 28 odst. 2 písm. a) se slova „projednává ministerstvo“
nahrazují slovy „se projednávají podle obecných právních předpisů“.
SD 5825
K čl. I bodu 12
E5. V § 9 se na konci odstavce 1 doplňuje věta: „Toto ustanovení se netýká přepravy při
smutečních obřadech.“.
SD 5826
K čl. I bodu 2
E6. V§ 3 odst. 1 se za slova „zejména příbuzenských společenství“ vkládají slova „ , válečné hroby
podle zvláštního zákona, pokud nejsou na veřejném pohřebišti“.

5
E7. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Na válečné hroby se ustanovení odstavců 3, 4 a 5 neužijí.“.
SD 5828
K čl. I – nový novelizační bod
E8. V čl. I se vkládá nový novelizační bod, který zní:
„…V § 1 se za slova „s lidskými ostatky,“ vkládají slova „ s výjimkou archeologických nálezů,
sbírkových předmětů ze sbírek muzejní povahy a relikvií,“.“.
F. Poslanec Jiří Štětina
SD 5893
Za část devátou se vkládá nová část desátá, která včetně nadpisu zní:
„ČÁST DESÁTÁ
Změna trestního zákoníku
Čl. XI
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1.

Nadpis pod označením § 359 zní: „Hanobení lidských pozůstatků a lidských ostatků“.

2.

V § 359 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Kdo neoprávněně hanobí lidské pozůstatky, bude potrestán odnětím svobody až na dvě
léta nebo zákazem činnosti.“.
Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 2 až 4.“.
Následující části se přeznačí.
G. Poslankyně Milada Halíková
SD 5868
V části první v čl. I se navrhují tyto změny novelizačních bodů:
G1. V bodě 3 v § 4a odst. 2 se vypouští slova: „nebo osoba uvedená v řádu pohřebiště podle § 19
odst. 2 písm. k) nebo provozovatel pohřební služby podle podmínek uvedených v řádu pohřebiště
podle § 19 odst. 2 písm. l)“.
G2. V bodě 4 se nahrazuje text § 5 odst. 5 tímto zněním:
„(5) Obec má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na pohřbení vůči dědicům
zemřelého, a není-li dědiců, vůči státu.“.
G3. Bod 38 zní:
„38. V § 18 odstavec 1 zní:
„(1) Provozování veřejného pohřebiště zahrnuje zejména výkopové práce související
s pohřbením a exhumací, správu a údržbu veřejného pohřebiště a služby s tím spojené, pronájem
hrobových míst a vedení související evidence.“.
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G4. Bod 49 se vypouští bez náhrady.
G5. V bodě 57 se u odst. 1 zrušuje číslování odstavce a odst. 2 se vypouští bez náhrady.
G6. V bodě 82 se v § 27 odst. 2 vypouští písm. h) a písmena i) až m) se označují jako h) až l).
G7. V bodě 82 text § 28 odst. 5 zní:
„(5) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu
obce, která pokutu uložila.“.
SD 5929
G8. K bodu: 1. § 2 písm. n):
Pozměňovací návrh: za slova „o úmrtí“ vložit slova „určené osoby, nebo“.
G9. K bodu: 2. § 4 odst. 1 písm. a):
Pozměňovací návrh: Vypustit slova „ve stavu pokročilého rozkladu nebo“.
G10. K bodu: 2. § 4 odst. 1 písm. b):
Pozměňovací návrh: Na konec odstavce text za slovo „osoby“ vložit text „nebo vypravitele
pohřbu“.
G11. K bodu: 2. § 4 odst. 3 písm. a) bod 1.:
Pozměňovací návrh: Vypustit slova „nebo vypraviteli pohřbu“.
G12. K bodu: 3. § 4a odst. 1:
Pozměňovací návrh: Vypustit slovo „pouze“ a za slovo „pohřbu“ vložit text „nebo jím pověřená
osoba a provozovatel pohřební služby“.
G13. K bodu: 4. § 5 odst. 7 písm. a):
Pozměňovací návrh: Slova „vypravitele pohřbu“ nahradit slovy „provozovatele pohřební služby“.
G14. K bodu: 6. § 6 odst. 4:
Pozměňovací návrh: Doplnit na konec odstavce slova „a školských a univerzitních zařízeních a
objektech“.
G15. K bodu: 6. § 7 odst. 1 písm. c):
Pozměňovací návrh: Nahradit text „sjednávání pohřbení“ slovem „podnikání“ a doplnit za slovo
„služeb“ text „ , v areálech registrovaných církví a náboženských společenství, školských a
univerzitních zařízeních a objektech“.
G16. K bodu: 6. § 7 odst. 1 písm. f):
Pozměňovací návrh: Vypustit slova „pouze v rakvi“.
G17. K bodu: 6. § 7 odst. 1 písm. h):
Pozměňovací návrh: Navrhuji tento bod úplně vypustit.
G18. K bodu: 10. § 8 odst. 2:
Pozměňovací návrh: Vypustit text „popřípadě mrazícím“.
(Poznámka legislativního odboru: Tzn. vypustit novelizační bod 10.)

7
G19. K bodu: 12. § 9 odst. 1:
Pozměňovací návrh: Vložit za slovo „pohřební“ text „s nejvyšší přípustnou kapacitou čtyř lidských
pozůstatků“.
G20. K bodu: 28. § 14 odst. 3 písm. c):
Pozměňovací návrh: Doplnit za slovo „zákoníku“ text „vyjádřenou ve zmocnění vydaném pro
pohřební službu zajišťující pohřbení“.
G21. K bodu: 28. § 14 odst. 3 písm. h):
Pozměňovací návrh: Zaměnit slova „vypraviteli pohřbu“ a „vypravitel pohřbu“ za slova „pohřební
službě, která objednala pohřbení“ a „pohřební služba“.
G22. K bodu: 38. § 18 odst. 1.:
Pozměňovací návrh: Zachovat text „pohřbívání lidských pozůstatků a lidských ostatků do hrobů
nebo hrobek, provádění exhumací, ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků“,
který je navržen ke zrušení.
G23. K bodu: 52. § 20 písm. b):
Pozměňovací návrh: Doplnit za slovo „zákoníku“ text „vyjádřenou ve zmocnění vydaném pro
pohřební službu zajišťující pohřbení“.
G24. K bodu: 56. § 20 písm. g):
Pozměňovací návrh: Vypustit slova „nebo vypraviteli pohřbu“ a doplnit za poslední slovo
navrženého textu text „v souladu a za podmínek stanovených zákonem a řádem pohřebiště.“.
G25. K bodu: 2. § 4 odst. 1 písm. f):
V ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) novely zákona o pohřebnictví doplnit text „ ; lidské pozůstatky
podle tohoto zákona požívají trestně-právní ochranu, jako lidské ostatky podle § 359 Hanobení
lidských ostatků trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.“.

V Praze 1. března 2017

Ladislav Okleštěk, v.r.
zpravodaj garančního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, v.r.
zpravodaj ústavně právního výboru

