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Bod 2. § 3 a odst. 1.

§3 odst. 1 se za slova „zejména příbuzenských společenství“ doplňuje „ , válečné hroby
podle zvláštního zákona, pokud nejsou na veřejném pohřebišti“
a nově se vkládá:
§3 odst. 6 Na válečné hroby se ustanovení odstavců 3, 4 a 5. neužijí.
Odůvodnění:
Válečné hroby jsou upraveny zvláštním zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a
pietních místech. Jejich právní úprava je však kusá – omezuje se na vymezení pojmu, péči o ně,
výkon státní správy a přestupky a delikty. Systematicky nikam nespadají. Často slýchaný názor, že
mají vlastní úpravu – mimo zákon o pohřebnictví - je mylný, protože pak by např. manipulaci
s ostatky z válečného hrobu, exhumaci mohl provádět kdokoliv. A např. společensky škodlivá
jednání – trestná jako přestupky na veřejných a neveřejných pohřebištích – by na válečných hrobech
trestná nebyla. Tak tomu ale není.
Válečné hroby jsou evidovány Ministerstvem obrany ČR. Často bývají součástí veřejných
pohřebišť – zvláštní části hřbitovů – např. v Praze na Olšanských hřbitovech, v Turnově na
hřbitově za Mariánským kostelem – pak jsou podmnožinou a součástí veřejných pohřebišť. Jsou to
hroby se zvláštním statutem a jiným režimem, než běžné hroby.
Ale také se jedná o zcela samostatná pohřebiště – vojenské hřbitovy. Např. u Malé pevnosti
Terezín – pohřebiště obětí věznění, v Písku – vojenský hřbitov v Purkraticích, nebo ve Svijanech Podolí – hřbitov padlých z toku 1866. A často se jedná i o jednotlivé hroby či skupiny hrobů
v krajině – typické pro severovýchodní Čech – památka událostí hlavně z roku 1866. Na tato
pohřebiště se již nepohřbívá - nikdy se na nich civilní zesnulí neukládali, nicméně v ostatním se od
pohřebišť dle zákona o pohřebnictví, včetně nakládání s ostatky, neodlišují.
V rámci principu jednoty právního řádu je žádoucí i tuto kategorii hrobů pohřebišť lépe
zakotvit v zákoně o pohřebnictví a s tímto zákonem jí provázat v části neveřejných pohřebišť.

