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 ________________________________________________________________ 

 

Vážení členové Asociace. 

Výbor Asociace si dovoluje dne 6.6.2018 předložit na naší webové nástěnce k připomínkovému řízení 
text návrhu etického kodexu Asociace. Termín konce připomínkového řízení je 30.6. 2018. Návrhy na 
doplnění či úpravu textu Kodexu zasílejte na mail Asociace, nebo konzultace telefonicky po 16.00 – 
18.00 každý pracovní den na telefonu 601 200 700. Červeně základní (vysvětlivky). 

ETICKÝ KODEX CTI  
ČLENA ASOCIACE SOUKROMÝCH 

POHŘEBNÍCH SLUŽEB V ČR 
 
Členové Asociace soukromých pohřebních služeb souhlasí, že ctí ducha a ustanovení Kodexu cti a 
jako účastníci Kodexu cti tímto potvrzují a vstřícně přijímají odpovědnosti a výsady, které 
vyplývají z členství v Asociaci. 
 

 1) Udržet ve všech záležitostech nejvyšší standardy podnikání, profesionálního a osobního 
chování v souladu s platným právním řádem ČR. 

 2) Respektovat důvěrnost a důvěru, kterou v nás vkládají naši klienti a veřejnost za všech 
okolností. (neposkytovat informace třetím osobám jako tisk, tv atp.) 

 3) Aby zaměstnanci byli kvalifikovaní a kompetentní. 
 4) Zajistit, aby vaše zařízení vyhovovala všem službám poskytovaným občanské 

společnosti. ( v souladu s právním řádem ČR) 
 5) Poskytnout informace o rozsahu nabízených služeb, cenách těchto služeb a o funkcích a 

odpovědnostech přijatých jménem našich klientů. (na svém webu a ostatní reklamě) 
 6) Poskytnout písemný kvalifikovaný odhad všech cen a poplatků za sjednané pohřební 

služby, které mají být provedeny ve prospěch klienta v okamžiku sjednání smlouvy, nebo co 
nejdříve. ( uzavřít smlouvu o pohřebních službách, faktura jí opravdu nenahrazuje) 

 7) Respektovat osobní výběr klientů a zohledňovat jejich rozmanitost v přesvědčení o 
náboženských a kulturních praktikách klientů. (když si klient vybere  „dle svého“ ve vašem 
katalogu jinou rakev či službu, nebo když si chce obléknout sám, či sám spustit do hrobu a atd.) 

 8) Zajistit, aby veškerá reklama byla v dobrém vkusu a směřovala k informování veřejnosti. 
 9) Být důkladně obeznámen se všemi právními předpisy ČR, jakož i Ústavním pořádkem 

ČR, které se vztahují k pohřební službě a příbuzným odvětvím a profesím. (účastnit se odborných 
školení Asociace a vzdělávat se) 

 10) Poskytnout přístup ke klientské poradenské službě Asociace pomocí smírčích opatření k 
řešení případných sporů mezi členy – členy, nebo členy a jejich klienty. 
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Kodex  
profesionálního chování pracovníka v 

pohřebnictví 
 
Každá oblast začíná etickým principem, který stanoví cíle a ideály této profese. Po etickém 
principu následují příslušné oddíly Kodexu profesionálního chování člena Asociace soukromých 
pohřebních služeb v ČR, který uvádí konkrétní druhy chování, které jsou buď požadovány, nebo 
zakázány. 
Etické zásady jsou cíle, kterých se musí každý profesionální pohřebník držet nejen při výkonu 
svého poslání, ale i v soukromém životě. Poslouží jako odůvodnění pro konkrétní požadavky 
profesního kodexu chování. Obě Etické zásady a Kodex profesionálního chování jsou závazné pro 
každého pohřebního ředitele a jeho zaměstnanců. Porušování těchto zásad, může vést k 
disciplinárnímu řízení podle zákona o pohřebnictví a ČSN 150 17. Je povinností každého 
pracovníka v pohřebnictví vědět a striktně dodržovat požadavky Kodexu profesionálního chování 
Asociace na ochranu zemřelých a pozůstalých. (Je třeba ještě dořešit názvosloví – celý svět zná 
pojem „pohřební ředitel“ je člověk, který ovládá kompletní teorii a praxi v pohřebnictví. V našich 
končinách je to rozdělené a mnohdy je to děleno na sjednavatele pohřbení, dále na oblékače či 
manipulanta  s LP, dále hrobník, řečník, či „pracovník v pohřebnictví“ a názvosloví se pro 
pořádek musí ujednotit) 
 

PÉČE O ZEMŘELÉ 
Etický princip:  
Pracovníci v pohřebnictví mají etickou povinnost pečovat o každou zemřelou osobu s nejvyšším 
respektem a důstojností a přepravovat, připravovat a uchovávat lidské pozůstatky profesionálně, 
pečlivě a bezpečně v souladu s platným právním řádem ČR. 
CODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ 

 - Veškeré zemřelé osoby musí být při převozu z místa úmrtí, při péči o pohřební ředitele a 
během následné přepravy pozůstatků zacházeno s řádnou péčí a důstojností. 

 - Při přípravě lidských pozůstatků se účastní pouze oprávněný personál pohřební služby, 
nebo osoby pověřené rodinou. 

 - Veškeré zemřelé osoby v přípravné místnosti musí být ošetřeny s náležitou péčí a 
důstojností a musí být vždy respektovány. 

 - Pracovníci v pohřebnictví nesmějí přepravovat, držet ani provádět likvidaci lidských 
pozůstatků bez všech povolení a oprávnění požadovaných zákonem. 

 - Pracovníci v pohřebnictví nesmí porušovat žádný zákon, nařízení nebo nařízení týkající 
se manipulace, péče, péče nebo přepravy lidských pozůstatků. 

 - Pracovníci v pohřebnictví nesmějí vědomě likvidovat části lidských pozůstatků, které 
jsou přijímány s tělem v pohřební službě způsobem odlišným od způsobu užívaného pro konečné 
pohřbení, pokud osoba, která schválí způsob konečného pohřbení, neudělí povolení, že část 
lidských pozůstatků může být zlikvidována jiným způsobem, než je v uspořádání těla lidských 
pozůstatků. 

 - Do konečné rakve budou umístěny pouze osobní předměty týkající se zemřelého, nebo 
podle pokynů rodiny (objednatele pohřbení). 
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PÉČE O POZŮSTALÉ 

Etický princip:  
Pracovníci v pohřebnictví mají etickou povinnost sloužit každé rodině profesionálně a pečlivě, 
respektovat jejich přání a důvěru, být čestní a spravedliví ve všech stycích s nimi a ochotně 
poskytovat profesionální a kvalitní služby každému objednateli pohřbení v naší občanské 
společnosti bez rozdílu jeho socioekonomického postavení, avšak v souladu s platným právním 
řádem ČR. 
CODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ 

 - Pracovníci v pohřebnictví poskytují pohřební služby rodinám bez ohledu na náboženství, 
rasu, barvu, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, zdravotní postižení nebo příčinu smrti. 

 - Pracovníci v pohřebnictví musí dodržovat všechny platné zákony nebo předpisy týkající 
se předběžného uspořádání a předplatného pohřebních služeb nebo zboží. 

 - Pracovníci v pohřebnictví chápou a dodržují všechny platné právní předpisy týkající se 
zákonného práva na pohřbení nebo repatriaci. 

 - Pracovníci v pohřebnictví nesmí používat žádné pohřební zboží, které bylo dříve 
použito. 

 - Pracovníci v pohřebnictví chrání důvěrné informace týkající se zemřelého nebo rodiny 
zesnulého před zveřejněním. 

 - Pracovníci v pohřebnictví provádějí veškeré aspekty pohřební služby kompetentním a 
úctyhodným způsobem. 

 - Pracovníci v pohřebnictví řádně vyúčtovávají a odešlou veškeré peníze, doklady nebo 
osobní majetek, který patří jiným osobám, který byl v držení poskytovatele pohřebních služeb. 

 - Pracovníci v pohřebnictví se nezúčastní žádného neprofesionálního chování, které by 
mohlo vést k podvádění, podvádění nebo poškození rodin, v rámci poskytování odborných 
služeb. 

  
POVINNOSTI K VEŘEJNOSTI 

Etický princip:  
Pracovníci v pohřebnictví mají etickou povinnost veřejnosti nabízet své služby a provozovat své 
podnikání v souladu s nejvyšším principem poctivosti, poctivého jednání a profesionalitou. 
 
CODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ 

 - Pracovníci v pohřebnictví nesmějí provádět žádné neprofesionální chování, které by 
pravděpodobně podvádělo, nebo klamalo veřejnost. 

 - Pracovníci v pohřebnictví se nebudou poskytovat falešnou nebo zavádějící reklamu. 
 - Pracovníci v pohřebnictví osobně nebo prostřednictvím zástupce nebo zaměstnance 

nepožadují zesnulé lidské pozůstatky, ať už po smrti nebo při úmrtí, avšak za předpokladu, že 
všeobecná reklama zaměřená na veřejnost obecně nepředstavuje porušení této části. 

 - Pracovníci v pohřebnictví nebudou platit ani nabízet zaplacení provize, nebo cokoli 
cenného třetím stranám, jako jsou zdravotnický personál, ošetřovatelská a hospicová organizace 
nebo zaměstnanci, duchovenstvo, státní, vládní úředníci nebo jiní, aby zajistili zesnulé lidské 
pozůstatky pro pohřební či navazující služby a plnění, či jiné výhody vyplývající pro 
poskytovatele pohřbení. 

 - Pracovníci v pohřebnictví nesmí používat alkohol ani drogy, pokud takové použití 
nepříznivě ovlivňuje schopnost pracovníka v pohřebnictví vykonávat svou povinnost jako 
pohřební profesionál. 
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POVINNOSTI K STÁTU 
Etický princip:  
Pracovníci v pohřebnictví mají etickou povinnost zachovávat přísné dodržování dopisu a ducha 
všech vládních zákonů a předpisů, které mají vliv na pohřební spotřebitele, pohřební profese a 
veřejné zdraví. 
CODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ 

 - Pracovníci v pohřebnictví nesmí vědomě provádět nebo podávat nepravdivé záznamy 
nebo zprávy o výkonu pohřební služby. 

 - Pracovníci v pohřebnictví musí dodržovat všechny zákony, pravidla nebo předpisy, které 
upravují nebo ovlivňují praxi pohřební služby. 

 - Pracovníci v pohřebnictví musí dodržovat všechny zákony, pravidla, nebo které byly 
přijaty k ochraně spotřebitelů. 

 - Pracovníci v pohřebnictví musí dodržovat všechny zákony, pravidla nebo nařízení, které 
byly přijaty k ochraně životního prostředí. 

 - Pracovníci v pohřebnictví musí upozorňovat Asociaci na etické nešvary a porušování 
zákona o pohřebnictví jak u konkurence tak i u poskytovatele zdravotní a sociální péče, zrovna 
tak i komunálních či státních, vládních úředníků. 

 


