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Titl.: Členové výboru a jejich zástupci 

 

Věc: Svolání schůze výboru na středu 6.6. 2018 od 14:00, Litoměřice, školící místnost Auriga, 
Mostecká ul. 

Výbor: Borovička, Cícha, Rambousek, náhradníci: Matura, Beneš, Šulík 

Předsedá: Mangl 

Návrh programu jednání: 

Jednání  - odsouhlaseno 5/0/0 

1) Kontrola minulého zápisu 
- Odsouhlaseno, informováno mimo tyto teze: 
- Kolega Cícha zajistí přes HK ČR, jak se může postupovat s mistrovskými zkouškami 

k oboru pohřebnictví. 
- Veřejné slyšení Asociace v Senátu – Cícha, Šulík. Do konce 6/2018. 
- Školení právní minimum – základ bude volně přístupný. Dále bude placený soubor nutné 

legislativní normy, které jsou nutné v pohřebnictví. Školení bude vždy pro max. 11 lidí 
v Litoměřicích (Dr. Rambousek). Školení nebude pro komunální podniky. 

- Rozeslat dotaz na soukromé PS, jestli je nebo v jejich regionu je příspěvková / komunální 
pohřební služba 

2) Poškozování PS poskytovateli zdr. a soc. péče 48 hodin vyvážení - > řešení 
- Bude zahájeno soudní řízení s DD v Chlumci u Ústí n/L (smlouva s PÚ Helena s.r.o.) na 

základě zákona o pohřebnictví, §90 zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách. Toto 
řízení bude vyvoláno jako jediný právní prostředek k dosažení nápravy stavu. Je zřejmé, 
že tato věc nepatří do působnosti českých soudů, ale je to jediná cesta, jak se může 
odborná veřejnost domoci projednání věci u ÚS ČR. 

- Vydat metodické doporučení chování PS a postupu při vydávání LP při vyvážení. 
3) Stav GDPR pro naše členy na webu a jejich oprávněný zájem na uchování dat 
4) Seznámení se stavem Č.j. + řešení nečinnosti úředníků 

- Pokud podáme žádost o informaci na základě zákona 106/1999 Sb., musíme obdržet 
odpověď do 15 dnů. Pokud neobdržíme, podáváme stížnost tomu, kde jsme žádali a ten 
to postoupí nadřízenému orgánu. Můžou při složitých věcech prodloužit lhůtu na 30 nebo 
60 dnů, ale musíme být vyrozuměni. 

5) Stav Krematorium Ústí n/L a podané podněty – Šauer provádí dále kremace, zaplatil dlužné 
nájemné za 1.-3. měsíc 2018. Ze spisu 29C58/2018 jsme byli informováni o stavu. 
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6) Stav podnětu na DD Ústí (Chlumec) – viz bod 2). Všichni pracují dle stanoviska MMR, které 
tvrdí, že vyvážení LP je v pořádku. Naše stanovisko je opačné. Kolegové Rambousek a Cícha 
připraví žalobu na zrušení DD Chlumec pro porušování zákona. Kouknout na stránky, na 
stanovisko ASPSČR k materiálu MMR ke smluvnímu vyvážení LP. Upozornit na to, že 
stanovisko z MMR je pouze zaměstnance jako metodický materiál, ale není to závazné a 
nemůže jednat jménem MMR, není ministryně. 

7) Blacklist a co dál? – Doplnit o další podněty a bude doplňovat bod 6) 
8) Situace na MMR – pohřebnictví vyhození pí. Královcové info + spolupráce? – Nakontaktovat o 

možné spolupráci s ASPS ČR. Malé děti, které PS nemají problém provést pohřbení apod. 
Navrhnout funkci konzultanta a etiketa. Osobně Borovička 

9) MMR pohřebnictví – ohýbání zákona – řešení.  – Zeptat se, kdo podepisuje stanoviska MMR. 
Kdo má k tomu oprávnění? My můžeme vydat opačné stanovisko a ideálně zveřejnit. Vyvolat 
vydání stanoviska u Sdružení pohřebnictví. 

10) MMR pohřebnictví – kontrola u PS ELPIS – informace a stav. Informováno. Vydat stanovisko 
pro PS k postupu při rozkolu rodin a objednání pohřebních služeb a pohřbení jedněch LP 

11) Jak řešit úřady a úředníky, kteří neposkytují součinnost při odeslaných podnětech? Řešení  
- Viz. Bod 4) 

12) Odpověď na dopis ministryně MMR na obejití Asociace – Byli jsme informováni ministryní, že 
MMR není servisní organizací pohřebních služeb. Počkáme na ustanovení nové vlády – a post 
ministra. Napsat na Vedení ČOI, zda mají interně dané rozdílné přístupy ke komunálním a 
soukromým podnikům v rámci pohřebnictví. 

13) Nabídka dalšího jednacího místa pro Asociaci v Praze – Nabídka ELPIS na Praze 3 kousek od 
Strašnického krematoria. 

14) Vypracování ekonomického rozboru kalkulace v souladu s 277/2017 stanovením minimální 
ceny odborníkem  - P. Rambousek nakontaktuje Doc. Wágnera z VŠE. Dotáže se na cenu 
analýzy a následně semináře, jak se kalkuluje včetně vzorce. 

15) Kodex cti návrh  - P. Mangl předložil návrh. Zveřejní se na webu Asociace a členové se 
k tomuto návrhu vyjádří, jak upravit. Do konce 8/2018 

16) Vyhlášení 11. března dnem pohřebnictví - návrh do Poslanecké sněmovny připojení se k USA 
– Souhlas, zpracovat návrh z US a předložit. 

17) Schválení mezinárodního loga kříž s myrtou jako znak pohřebních služeb v ČR a nabídnout 
logo EFFS pro Evropu. – Schváleno a zašle se předsednictvu EFFS přes Laco Stríž. David 

18) Nabídnout EFFS připojení se k naší iniciativě Dne pohřebnictví 11.3.2018 – Souhlas.  
19) Nabídnout EFFS podporu národní spolupráce soukromníků – David 
20) Stav EFFS 150 17 přeprava LP max. počet? - Informováno 
21) Dvojí ceny pohřbů bez obřadu - pro stát a pro občana – řešení? – Vyvolat řízení o srovnání 

cen. Jedna cena pro radnici a za to samé jiná cena pro občana.  
22) Pojištění pohřbu reklama na internetu a v médiích – řešení – Odmítnout, nedoporučovat, 

vydat upozornění pro občany ČR. Stanovisko, nemají licenci k pojišťování v ČR – Pofiderní. 
Seznam pojišťoven. Ideálně článek do novin. Popřípadě podat podnět k UOOU (GDPR). 

23) OSA – poplatky – Kotrlý- podnět porušování autorských zákonů a předpisů, a poplatků PS, 
městské a obecní úřady a jejich kaple, případně komunální pohřební podniky. – Nemožné u 
podněcovat u MMR. OSA atd. jsou soukromé subjekty pověřené zákonem O správě 
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autorských poplatků. Je vhodné učinit podnět k OSA, aby prověřila placení poplatků obcemi a 
městy a jejich organizacemi, které provozují obřadní síně a provádějí smuteční rozloučení 
s hudební produkcí. (Zaměstnanci se chlubí, že města platit nemusí). 

24) Konzultační den MMR – zhodnocení (opisuje SP?) – Cícha informoval pár větami, co se dělo 
na Konzultačním dni MMR. Kecy a skutek utek. 

25) Studničkova Pegas – kryje ho Kotrlý? Řešení – žádost o poskytnutí informace podle 106/1999 
Sb., proč PPS Pegas setrvává v areálu zdravotnického zařízení Studničkova 4, Praha 2, když po 
účinnosti novely například i PS Helfi opustila Thomayerovu nemocnici v Praze 4.  

26) Návrh trestní oznámení Šlechtová za poškození dobrého jména soukromého pohřebnictví pro 
pomluvu. – V součinnosti s SP podat trestní oznámení. Dotýkají se nás názory a dotazy 
občanů, zdali „nelámeme kosti“. Poškození soukromých pohřebních služeb. 

27) Stížnost Likrem info – informováno o vyřešení. 
28) Tobit – odvolání info – informováno o odvolání k soudu II. Stupni, jelikož nebylo přihlédnuto 

soudem k důkazům. ASPSČR se připojila k odvolání. 
29) Zejmonová stížnost předaná na MMR – Jelikož je to stížnost na komunální PS, předáno na 

MMR. Bude zaslána žádost o informaci dle 106/1999 Sb., jak byla stížnost vyřízena. 
30) Stav účtu – Informováno. 
31) Datová schránka-uhrazení 1000,- Kč na kredit souhlas? – Odsouhlaseno. 
32) Nabídka kolektivního pojištění z odpovědnosti z výkonu povolání – info – Bude na stránkách 

ASPSČR. Kdo bude mít zájem, uzavře smlouvu. 
33) Financování Městské služby Ústí nad Labem 5.4.2018 – Rambousek, Cícha. Poslat kontrolu na 

to, že hradí z peněz rozpočtu i pohřební službu a k tomu hřbitovnictví, atd.  
34) Akreditace na mistrovské zkoušky v pohřebnictví – řešení - Kolega Cícha zajistí přes HK ČR, jak 

se může postupovat s mistrovskými zkouškami k oboru pohřebnictví. A opsat pro interní 
mistrovské zkoušky v návaznosti pro veřejnost.  

35) Podnět ombudsman neoprávněné nakládání s LP dle 372/2011-§ 90 zdr. služba (48 hod.) 
řešení – Napsat, že se jedná o nerovnost a tím finančně zatěžují občany. Neoprávněně. Navíc 
se vytváří jistý psychologický nátlak na pozůstalé.  

36) Reklama na pohřební služby Lidovci Poslanecká sněmovna a Vláda – info. Informováno. PS a 
vláda zamítla. 

37) Letáky PS šířené poskytovateli zdr. a soc. péče. Poslat žádosti o informaci, zdali jsou ve vašem 
zařízení šířeny informační materiály – letáky propagující konkrétní poskytovatele pohřebních 
služeb. 
Dále kdo, takové informační materiály rozšiřuje ve vašem zařízení? 
Zda tyto materiály jsou předávány při oznamování úmrtí? 
Pokud tomu tak není, jak se informační materiály dostanou k pozůstalým? 
Až budeme mít potvrzení, že se to neděje, můžeme postoupit MPO a MMR za porušování 
zákonů u těch na které máme důkazy. 

38) Možnost vstoupit naší Asociace do Americké asociace NFDA člen 200,-USD – Ano, nabídnout 
členům. 

39) Matriky začínají dělat problémy PS, chtějí pozůstalé – domluvit metodický návrh? Či stížnost? 
– Udělat návrh metodického upřesnění. Požádat o vydání úmrtního listu datovou zprávou na 
matriku a zároveň na Ministerstvo vnitra. 
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40) Info na oznámení finančně analytického úřadu náš člen PS Bartáková 
41) Aktualizace stanov – Zasláno na soud, nyní čekáme na odpověď. 
42) Další:  

42a) Zájemci o členství  - PS Memories - souhlas 
- PS Charon – Dubec - souhlas 
- PS Agnes - souhlas 
- PS ASTRA Voňková Jaroměř - souhlas 

42b) Kremo Jaroměř – nekalé praktiky proti soukromníkovi – Napsat na ÚOHS – zneužívání 
monopolního postavení 
42c) Krajská hygiena repatriace – Vyčkat vyhodnocení. Napsat metodický pokyn pro 
ambasády. Viz 42 d) 
42d) Metodika repatriace pro ambasády - vypracovat 
42e) Metodika k vydávání těl ve lhůtě 48 hodin od úmrtí    - vypracovat  
 
Info: Hygiena práce na zvedání těžkých břemen – připravit pro naše členy BOZP zaměřenou 
na PS 
 
Další schůze výboru online přes Skype. Termín po vzájemné dohodě. 
 
Schůze výboru ukončena 6.6.2018 v 19:15. 
Omluveni: Beneš, Šulík 
 

Zapsal:Borovička David 

 

 

 

 

 

 


