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Titl.: Členům. 

 
   

Věc: Pozvánka na shromáždění členů Asociace soukromých pohřebních služeb v ČR s dopisem. 

INFORMACE POUZE PRO NAŠE ČLENY!! 

Vážené kolegyně a kolegové. 

Dovolte mi vás všechny pozdravit v novém roce 2018 a popřát nám všem hlavně zdraví a spokojenost 
nejen v podnikání, ale i v osobním životě a zároveň vás pozvat jménem výboru Asociace na 
shromáždění členů jako vrcholného orgánu Asociace. 

Čas letí a blíží se dohodnutý termín shromáždění členů (valná hromada) v neděli 11. března 2018 
v Kostelci nad Labem na adrese Brandýská 1143, Kostelec nad Labem 277 13, v areálu pohřebního 
ústavu ELPIS od 8.00. Kdo nebudete moc přijet, prosíme o zaslání plné moci k zastupování mailem, 
nebo vybavte svého kolegu (účastníka)plnou mocí. Občerstvení pro účastníky zajištěno. 

Tradičně přejímá hostovskou činnost pořadatel setkání. Naposled v prosinci 2017 to byl pohřební 
ústav AURIGA s.r.o., který sponzorsky bez nároků na úplatu poskytl svoje zázemí ke společnému 
jednání členům Asociace a v letošním roce, tuto čestnou štafetu pro shromáždění členů v roce 2018 
přebírá pohřební ústav ELPIS. Věřím, že o příští členskou schůzi, nebo školení v roce 2018 projeví 
někdo další z nás zájem a přivítá nás ve svých prostorách (třeba i pronajatých). 

NÁVRH PROGRAMU SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ ASOCIACE PRO ROK 2017: 

1) Registrace účastníků  
2) Zahájení shromáždění 
3) Přivítání účastníků shromáždění 
4) Schválení programu shromáždění 
5) Zapisovatel: AUDIO – paní Ročáková 
6) Volba mandátové  a návrhové komise 3 
7) Volba ověřovatele zápisu 2 
8) Seznámení s činností Asociace za rok 2016 a 2017 – předseda Jaroslav Mangl, CsP  
9) Seznámení se stavem zapsání změny stanov – pan Dr. Petr  Rambousek 
10) Návrh činnosti  práce Asociace pro rok 2018 – pan Mgr. David Borovička 
11) Seznámení  se stavem Novely  256/2001 Sb. a její  aplikací do praxe členů pan Josef Matura 
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12) Seznámení se stavem  vyhlášky 277/2017 o slušném pohřbení a její aplikací do praxe 
13) Poškozování soukromých pohřebních služeb příspěvkovou organizací (Dr. Rambousek) 
14) Přestávka 5 minut 
15) Nový občanský zákon ve vztahu k pohřebnictví  Dr. Rambousek a BOZP kopání hrobů paní 

Hana Bíbová, CsP (Mangl) 
16) Spolupráce  s dalšími spolky v pohřebnictví a ochraně životního prostředí? – pan Antonín 

Cícha 
17) Seznámení se stavem novely  ČSN 150-17 , Asociace je členem EFFS – pan Dr. Petr 

Rambousek 
18) Návrh etického kodexu - Asociace pan Cícha 
19) Rozpočet na rok 2018 – paní Bartáková 
20) Volba  výboru Asociace návrh: JUDr. Rambousek, Mgr. Borovička, Cícha, Jahoda, Matura 
21) Volba pokladníka Asociace návrh: paní Bartáková 
22) Volba revizní komise Asociace: pan JUDr. Rambousek, paní Bílá a pan Beneš  
23) Přestávka 15 minut 
24) Usnesení  a jeho schválení 
25) Čas pro hosty (pozvání přijal předseda SP) 
26) Jiné informace (BEFA, omalovánky, České pohřebnictví, spolupráce při vytváření funerálních 

metodik, spolupráce s MŠ, atd.) 
27) Dizkuze 
28) Závěr Shromáždění Asociace 

________________________________________________________________________________ 

Návrh činnosti Asociace pro rok 2018: (účast pouze pro naše členy) kalendář akcí, a když nebude 
zájem, tak zvolit jiný termín. 

1) Soulad funerální práce členské základny se zákony ČR - Dr. Rambousek 
2) Seznámení s problematikou VHZ pro členy Asociace  - Dr. Rambousek, Mangl 
3) Školení  GDPR, BOZP, First Aid, etika a etiketa, kosmetika, psychologie v pohřebnictví 
4) Příspěvkové organizace PS obřadní síně – poškozování soukromých PS - Dr. Rambousek 
5) Školení  reklama v PS, jak a jakou reklamu zvolit na podporu našeho podnikání - Mangl a 

právní aspekty Dr. Rambousek 
6) Školení základní ekonomiky pohřebního ústavu -  Mangl 
7) Školení na trenažéru-různé spouštění, vázání rakve, chování  u pohřebního vozidla a rakve, 

kontakt s pozůstalým, začátek a konec smutečního obřadu – metodika Dr. Rambousek, 
Mangl, Borovička 

8) Školení kopání, šalování, úprava a zdobení hrobů k obřadu a po obřadu, otevírání hrobek 
pohřební službou + cenová ekonomika kopání hrobů, BOZP  - Bíbová 

9) Školení floristiky-skladování, manipulace a výstav květinových darů, typografie květinových 
darů, stuhy a potisk, kondolenční knihy  - Manglová 

10) Školení pohřebních poradců-sjednavatelů (pohřbení-styk se zákazníkem, administrativa, 
zákony, etika, aplykační praxe) -  Dr. Rambousek, Mgr.Borovička, Dr.Špatenková? 
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Další informace pro členy a konzultanty: 

- Doporučujeme využívat sekci web stránek „POCHVALA-STÍŽNOST“ a to především pochvala, 
kterou nám zašlete a bude uveřejněna v této veřejné  sekci kde slouží občanům při výběru 
pohřební služby ve vašem okolí. 

- Úhrada členských příspěvků: pro tento rok prosíme o úhradu členských příspěvků hotově u 
pokladníka na shromáždění 11.3.2018. Doklad o hotovostním zaplacení bude vystaven na částku 
3000,- Kč a to 100,- Kč členský příspěvek a 2900,- poradenská činnost, kterou můžete 100% 
odsadit od daní. 

- Kdo jste ještě neposlal členský dotazník, vemte ho prosím sebou. 
- V případě vaší potřeby řešení problémů  je stále k dizpozici telefonní kontakt na pana Dr. 

Rambouska či na pana Mangla, vždy je někdo na drátě 24 hodin. 
- Kdo nemá ještě SKYPE v počítači, je třeba ho co nejdříve nainstalovat pro možnost schůzí a 

školení. Kdo neumí, zavolejte. Bez SKYPE není možné bezplatně školit!! 
- Kdo se cítíte být poškozen komunální pohřební službou, připravte si podklady 
- Kdo se cítíte být poškozen provozovatelem hřbitova, připravte si podklady 
- Kdo se chcete podílet na činnosti Asociace při školení, zvažte na kterém školení se chcete podílet 

jako SKYPE lektoři a také při praktikum. Termíny školení budou vyhlášeny po vzájemné dohodě 
- Při společných akcích se nebojte přivézt pro společné občerstvení nějaké dobroty a pití (alkohol 

ne) 
- Kdo jste připravoval, nebo připravujete den otevřených dveří ve vaší PS, dejte to zavčas na naše 

stránky, občané to ocení a vaše konkurence také  
- Kdo máte zájem ušetřit při nákupu rakví a čalounění, zvažte společnou objednávku přes Asociaci 

s výraznou slevou, přihlašte se v dizkuzi, že máte zájem 
- Připomínáme oblečení „dress code“ pro pracovníky pohřebních služeb, zvažte to, je to vaše 

reklama před konkurencí 
- Prodám a koupím bezplatná webová sekce – doporučujeme přechod z uzavřené do otevřené 

sekce a můžete jí využívat při hledání či prodeji 
- V případě nejasností volejte 

Na shledání s vámi se těšíme. 

Jarda Mangl 

 


