
ASOCIACE SOUKROMÝCH POHŘEBNÍCH SLUŽEB V ČR. 
Dotazník obecný anonymní pro pohřební službu. 

Vážené kolegyně a kolegové v  pohřebních službách – ústavech. S ohledem na existenční 
podfinancování našeho oboru,  vývoj bezpečnosti ve světě a v Evropě (Islámský stát, Severní Korea, 
stupňující se Islámský terorismus v Evropě a podobně vás žádáme o pravdivé vyplnění níže uvedeného 
dotazníku a jeho zaslání na info@aspscr.cz zpět v co nejkratší době. Všechna data budou zpracována 
do přehledné tabulky mimo jiné pro potřebu připravované ekonomické přednášky PS na výstavě v Lysé 
nad Labem (termín a čas určí Sdružení pohřebnictví) a také poskytnuta Integrovanému záchrannému 
systému ČR a dalším oprávněným organizacím v případě jejich zájmu. Odpovídejte prosím pravdivě, 
krátce ano nebo ne, či můžete správnou odpověď zakroužkovat či podtrhnout, nebo dopsat za 
otázku, nebo extra dopsat dle pořadového čísla. V případě nejasností volejte info linku Asociace 
777 200 794. Stran uvádění cen, jedná se o vaše skutečné průměrné ceny bez DPH, nesnažte se být co 
nejlevnější, nebo nejdražší. Výstup uvedených dat bude také použit pro možné vyjednání  dotací z EU 
(ovšem ne z kapitol MMR ČR , které na naše odvětví pozapomnělo).  

Děkujeme za vaši nynější a budoucí spolupráci. 

1) KRAJ kde je vaše PS: 
2) PS soukromá nebo komunální? 
3) Typ PS - fyzická osoba, S.R.O., AS, příspěvková organizace? 
4) Provozujete pohřební službu v objektu svého vlastnictví nebo v pronájmu? Tak i bod 5-8 
5) Kamenictví ve vlastnictví nebo pronájmu? 
6) Krematorium ve vlastnictví nebo pronájmu? 
7) Vazárna květin ve vlastnictví nebo pronájmu? 
8) Smuteční síň ve vlastnictví nebo pronájmu? 
9) Počet pohřbů průměrně za rok? 
10) Z toho se smutečním  obřadem za rok? 
11) Počet kremací za rok? 
12) Počet pohřbení hrob nebo hrobka za rok? 
13) Průměrná cena pohřbení kremací s obřadem uvedena bez DPH, bez rakve, bez květin? 
14) Průměrná cena pohřbení pouhou kremací (BEZ), bez DPH, bez rakve? 
15) Co stojí kompletní kremace včetně kremačního servisu a bez DPH (kolik platíte krematoriu)? 
16) Kolik stojí výkop a zaházení hrobu bez DPH pro zákazníka? 
17) Kopáte sami nebo zprostředkovaně? 
18) Pažíte při výkopu? 
19) Používáte pro zabezpečení hrobu horní nášlapy, které zamezí uklouznutí a pádu do hrobu? 
20) Je ve vašem okolí hřbitov s volnou kapacitou hrobů? 
21) Jak daleko od vaší PS k nejbližšímu krematoriu v KM? 
22) Preferujete za pohřbení platbu hotově nebo fakturou převodem na váš účet? 
23) Používáte platební terminál pro platbu kartou? 
24) Jaká je výše pohledávek za nezaplacené pohřby celkem včetně DPH? 
25) Chladící box ve vašem vlastnictví nebo v nájmu? 
26) Jeho maximální kapacita? 
27) Vlastníte mrazák? 
28) Nemovitost, kde je umístěn chladící box je ve vašem vlastnictví nebo nájmu? 
29) Vlastníte již místnost pro úpravu LP? Nebo ji máte v nájmu? 
30) Budete stavět tuto místnost na úpravu LP? 
31) Kolik máte vozidel zvláštního určení (vozidla pro přepravu LP uvedené ve velkém TP)? 
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32) Jaká je jejich celková kapacita? 
33) Vlastníte pohřební limuzínu? (ne dodávku jako Š1203 nebo Mercedes Vito či Fiat Ducato) 
34) Kupujete nebo chcete kupovat vozidlo zvláštního určení za hotové nebo na leasing či úvěr? 
35) Vzděláváte své zaměstnance sami, nebo máte  zájem o jejich vzdělávání někým jiným ? 
36) Máte problém se svými zaměstnanci? 
37) Průměrná superhrubá mzda zaměstnance který pracuje s LP a má služby? 
38) Průměrná superhrubá mzda zaměstnance, který pracuje jako THP nebo obřadník? 
39) Potřebujete úvěr na rozvoj své PS? 
40) Jak budete financovat pořízení místnosti na úpravu LP, bankou nebo soukromě? 
41) Máte zájem o pořizování rakví a ostatního sortimentu za výhodnější ceny? 
42) Máte zájem o zkvalitnění naší práce v oblasti etiky, konverzace, hygienického zaopatření LP, 

ekonomiky včetně kalkulací a správné ziskovosti? 
43) Máte EET? 
44) Kolik máte běžně průměrně rakví na skladě? 
45) Používáte k transportu LP nosítka? 
46) Maximální kapacita vaší márnice? 
47) Používáte jednorázové hygienické vaky na LP? 
48) Je vaše PS členem Integrovaného záchranného systému? 
49) Jestli ne, byla vaše PS oslovena IZS ČR? 
50) Máte problém s úhradou nákladů při převozu na pitvu od pojišťovny? 

 

LEGENDA – VYSVĚTLIVKY: 

LP – lidské pozůstatky 
PS – pohřební služba 
EET – elektronická evidence tržeb 
IZS ČR – integrovaný záchranný systém 

INFO LINKA 777 200 794 
 

 
 
 

DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC 
PŘI PRVNÍM CELOREPUBLIKOVÉM SBĚRU DAT O POHŘEBNICTVÍ 


