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LIDÉ & BYZNYS

 ¼ Kolik členů má vaše asociace 
a kolik procent pohřebnictví ob-
staráváte? 

Naše asociace má členskou 
základnu a konzultanty v oboru 
pohřebnictví. Celkem máme cca 
50 odborníků, kteří léta pracu-
jí v  pohřebnictví nebo se o  ně 
aktivně zajímají. Nejsme a  ne-
chceme být masovou organizací, 
naši členové preferují odbornou 
a etickou stránku a pohřebnictví 
chápou ne jako čistě výdělečnou 
činnost, ale primárně jako poslá-
ní pomoci bližnímu svému. Celý 
soukromý sektor u nás obstarává 
asi 70  % pohřebnictví; nepočí-
táme hřbitovy. Mnoho pohřeb-
ních služeb není člensky nikde 
organizováno. Naši členové si 
nesmějí vzájemně konkurovat, 
jinak by asociace postrádala 
smysl – proto je členská základ-
na početně omezená.

 ¼ Co vám nejvíc vadí na  aktuál- 
ním zákonu o pohřebnictví? Mů- 
žeme se poučit v zahraničí? 

Jednoznačně výkladová 
vágnost zákona, nesmyslné ad-
ministrativně duplicitní poža-
davky, to  umetání cestiček pro 
„šmejdy v naší branži“, kteří si 
zákon mohou vykládat dle své-
ho.  Poučení ze zahraničí vidíme 
v uvolnění předpisů pro pohřeb-
ní služby při výstavbě soukro-
mých zpopelňovacích technolo-
gií, užití moderních technologií 
rozkladu biologických tkání 
a  zřizování soukromých hřbito-
vů. Třeba v Německu nebo Pol-
sku se už postavilo přes 90 sou-
kromých krematorií, kde mohou 
pozůstalí v kulturním prostředí 
být účastni samotného zpopel-

nění se stoprocentní jistotou 
správného popelu v urně.

 ¼ Jakým způsobem chcete pro-
sazovat své názory? Je pro vás 
reálná i stávka? 

Jsme rozumní lidé s poněkud 
jinou ekonomikou než taxikáři, 
přesto stávkujícím rozumíme 
a  podporujeme je. Stát je aro-
gance sama a nedá se mu věřit: 
proto je důležité, aby všechny 
soukromé subjekty táhly za  je-
den provaz. To, co provádí stát, 
vláda a poslanecká sněmovna 
při tvoření závazné legislativy je 
na „rakev“. České přísloví hovo-
ří o tom, že když se chcete zbavit 
neschopného státního úředníka 
(v originálu blbce), nakopnete 
ho nahoru, a budete mít klid. To 
se dělo za  komunistů a  děje se 
to pořád. Bohužel mám někdy 

pocit, že ti nahoře jsou snad sko-
ro všichni nakopnutí zespodu. 
Proto si již dovedeme představit 
i  tu stávku, jako zoufalí taxiká-
ři. Stát vyrábí legislativní zmet-
ky, o kterých se ví už při jejich 
schvalování, že se budou muset 
novelizovat. Kdybychom takto 
podnikali, tak jsme dávno zkra-

chovali. Uvidíme, co stát před-
vede a jak to bude s novou vlá-
dou dál, snad bude hájit zájmy 
soukromníků, když předseda 
vlády je také soukromník.

 ¼ Měly by podle vás být komunál-
ní pohřební služby zrušeny? 

Asociace dlouhodobě upo-
zorňuje na  porušování zákonů 
ze strany  zřizovatelů komunál-
ních služeb, neboť drtivá většina 
z nich jsou příspěvkové organi-
zace, které nemají zájem tvořit 
zisk, nemusí platit daně z  pří-
padného zisku, nemusejí mít 
EET a jsou financovány z našich 
daní. To je Absurdistán a  útok 
na soukromé podnikání. Výsled-
kem je dlouhodobé podfinanco-
vání celého pohřebnictví a  sta-
gnace v  investičních otázkách. 
V  případě, že dojde ke  zrušení 
komunálních pohřebních služeb, 
nestane se nic; soukromý sektor 
zemřelé bez problémů převez-
me, a to mnohdy i ve vyšší kva-
litě odvedené práce. Myšlenka 
je to lákavá, bohužel zřizovatelé 
některých komunálních pohřeb-
ních služeb si vlastně zřizují 
trafiky pro své známé a  rodiny 
nebo přímo pro sebe, když ko-
munální volby dopadnou ne-
příznivě. Mnohdy je to latentní 
rozkrádání státních financí v ko-
munálech v  přímém přenosu. 
Nicméně v naší republice máme 
pár historických komunálních 
služeb, které myslím je třeba 
zachovat nebo transformovat. 
Ve vyspělé cizině již v 90. letech 
zjistili, že je ekonomicky lepší 
se komunálních podniků zbavit 
a  ušetřené peníze použít na  in-
vestice a pro občany. ■

STÁT JE 
AROGANCE SAMA

Rodinná pohřební služba Elpis patří mezi českou 
špičku; pohřbívala i Václava Havla. Co ředitele Elpisu 
a předsedu Asociace soukromých pohřebních služeb 
Jaroslava Mangla vede k boji proti novému zákonu?
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■ Narodil se 6. 12. 1955.

■ Krizový manažer, 
v oboru od roku 1985.

■ Stáže v USA a Němec-
ku, propaguje celoživotní 
vzdělávání.

■ Je ženatý, má syna.


