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 ________________________________________________________________ 

 

Titl.: Pohřební služby a ústavy v ČR. 

 

Vážené/í kolegyně a kolegové, 
 

jménem vedení Asociace pohřebních služeb v ČR si Vás dovolujeme oslovit 

touto cestou a podělit se s Vámi o jednu z našich zkušeností.  

Jak jistě všichni víte, v současné době jsou možnosti reklamy pohřebních služeb 

a ústavů zákonem poměrně omezené. Proto bychom Vás rádi upozornili na 

jednu z možností širokého zveřejnění reklamy Vaší pohřební společnosti, a to 

prostřednictvím webových stránek Vzpomínej.cz.  

K čemu slouží web Vzpomínej.cz?  

Webové stránky Vzpomínej.cz jsou pietním místem pro uctění památky těch, 

kteří ukončili svojí cestu na tomto světě. Mimo jiné je možno zde kondolovat 

pozůstalým, zapálit virtuální svíčku, vytvořit zesnulému hvězdu na obloze, či 

nahrát fotografii, kterou připomenete jeho život. Je možno zde učinit oznámení 

široké veřejnosti o úmrtí osoby, připomenout památku či poděkovat těm, kteří se 

o někoho až do posledních chvil obětavě starali. V tomto „virtuálním pietním 

prostoru“ lze s láskou zavzpomínat na ty, kteří je provázeli na životní pouti a 

třeba zapálením symbolické svíčky jim poděkovat za vše, co pro nás udělali.   

Výhodou je navíc ke zviditelnění firmy i provizní systém pro Vaši pohřební 

službu. 

Jak lze zadat vzpomínku či parte? 

Pro zveřejnění vzpomínky či parte prosím kontaktujte redakci regionálního 

Deníku. Kontakt telefonicky na čísle 724 953 973 nebo prostřednictvím emailu: 

frantisek.olbert@mix-media.cz. Se zadáváním Vám pomůže vyškolený 

zaměstnanec. Vzpomínka bude zveřejněna jak v tištěném Deníku, tak na těchto 

webových stránkách. 

Jak lze upravit vzpomínku či parte? 
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Vzpomínku či parte může upravovat pouze ten, kdo její zveřejnění zadal v 

redakci regionálního Deníku a registroval se na těchto stránkách. Zveřejnění 

prochází kontrolou redakce. 

Hvězdná obloha. 

Na hvězdné obloze jsou 

rozsvícené hvězdy na 

památku zesnulých.  

 

Pokud se rozhodnete 

zveřejnit smuteční nebo 

vzpomínkové oznámení, obraťte se na redakci nejbližšího regionálního Deníku. 

Web Vzpomínej.cz patří do rodiny zpravodajského portálu Deník.cz a 

regionálních Deníků, které přinášejí rozsáhlá zpravodajství z míst, kde žijete.  

Jak lze zadat reklamu Vaší pohřební služby? 

Zadávání oznámení o úmrtí probíhá na základě jednoduché webové aplikace, 

která Vás intuitivně provádí celým procesem tvorby oznámení. Po zadání 

oznámení Vám systém vytiskne potvrzení objednávky s náhledem oznámení a 

odešle automaticky objednávku k otištění v Deníku i ke zveřejnění na webových 

stránkách. Fakturace s pohřebním ústavem probíhá na základě souhrnné faktury 

dle domluvy. 

Ukázka možného parte – smutečního oznámení: 

 

POZOR: s ohledem na zákon o pohřebnictví (§6a) můžete uveřejnit jen název a 

sídlo PS, telefon, mail a atd.. 
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Bližší informace o zapojení do projektu Vám poskytne pan František Olbert 

telefonicky na čísle 724 953 973 nebo prostřednictvím emailu: 

frantisek.olbert@mix-media.cz  

Jsme přesvědčeni, že i Vy oceníte tuto cestu k širokému zveřejnění reklamy 

Vašeho pohřebního ústavu a současně i jeden ze způsobů rozšíření a zkvalitnění 

nabídky Vašich smutečních služeb. 

Celý projekt zajišťuje vydavatelství Vltava-Labe-Press a.s. zastoupený panem 

Olbertem.  

Asociace pohřebních služeb v ČR nemá na zprostředování smutečních oznámení 

žádný profit.  

Jedná se pouze o informativní článek určený ke zkvalitňování poskytovaných 

smutečních služeb v souladu s pohřební normou ČSN E-15017 všem pohřebním 

službám a ústavům v ČR.  

S přáním pevného zdraví a mnoha spokojených zákazníků, 

za výbor Asociace pohřebních služeb v ČR. 

 

JUDr. Josef Marek       Jaroslav Mangl 
Tajemník         Předseda 

 

pondělí, 28. dubna 2014 

 

 

 

 


