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Společnost Helena Voňková – pohřební služba ASTRA, IČO 63189445, se sídlem Rožnov 32, 551 01 Jaroměř, jako 
koncesovaný poskytovatel pohřebních služeb, ustanovuje dnem schválení krajským hygienikem v Hradci Králové svůj 
pohřební provozní řád v souladu se zákonem 256/2001 Sb., §7 odst. 1 písm. b) citovaného zákona, vyhláškou 277/2017 
vydanou gestorem pohřebnictví MMR ČR, ČSN – EU 150 17 – Pohřební služby požadavky a ČSN 49 3160. Tento 
pohřební provozní řád se stává organizační směrnicí společnosti Helena Voňková – pohřební služba ASTRA č. 1/2018, 
která řeší všechny další neuvedené legislativní a metodické pokyny pro fungování společnosti Helena Voňková – 
pohřební služba ASTRA, jejích zaměstnanců a zákazníků v tomto pohřebním provozním řádu po schválení krajským 
hygienikem: 
 
 
 
 

Pohřební provozní řád 01/2018 
 

1. 
Základní údaje o poskytovateli koncesních pohřebních služeb 

 
Název společnosti:  Helena Voňková – pohřební služba ASTRA 
Sídlo:  Rožnov 32, Jaroměř 551 01 
IČO:   63189445 
 
Zastoupená:  Helenou Voňkovou – majitelkou 
 
Kontaktní údaje:  www.pohrebnictvi.sweb.cz 
 pohrebnisluzby@seznam.cz 
 nepřetržitou telefonní linkou +420 776 088 340 
 
Provozovny pohřební služby a náležitosti: 
 
 1a.  551 01 Jaroměř – Jakubské předměstí, Palackého 291 
  provozovna pronajata na základě nájemní smlouvy ze dne 
 
 1b.  500 04 Hradec Králové – Kukleny, Pražská třída 673/109 
  provozovna pronajata na základě nájemní smlouvy ze dne 
 
 1c.   551 01 Jaroměř, Rožnov 32 
  sídlo společnosti s vlastním zázemím obsahujícím prostor pro přípravu 
  LP, chlazení a uložení LP, sklad rakví a dalšího příslušenství dle  
  požadavku zákona o pohřebnictví 
 
 1d.  Vozidla pohřební služby 
  - Pohřební speciál DODGE Grand Caravan 
  - Pohřební speciál Mercedes-Benz Vito 
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2. 
Kvalifikace 

 
 

Koncese k provozování pohřební služby byla udělena dne 05.012004 na fyzickou osobu Helena 
Voňková 
 
Živnostenské oprávnění s předmětem podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 
1 až 3 živnostenského zákona v oborech činnosti: 
   - Zprostředkování obchodu a služeb 
   - Velkoobchod a maloobchod se vznikem ke dni 28.8.1996 
 

 
3. 

Poskytované pohřební služby jsou poskytovány v souladu se zákonem o pohřebnictví 
256/2001 Sb. Při  poskytování předmětných a dalších objednaných služeb, je především brán 

zřetel a důraz na přání zemřelé osoby, nebo pozůstalých s ohledem na nový občanský 
zákoník či jiné legislativy. 

 
Rozsah poskytovaných pohřebních služeb: v souladu s koncesí  a ČSN 150-17: Provozování 
pohřební služby zahrnující činnosti spojené s úpravou lidských pozůstatků, jejich pohřbením a 
přepravou. 
 
Místo poskytování pohřebních, hřbitovních a kremačních služeb: dle požadavků objednavatele 
pohřbením 
 

 
4. 

Povinnosti vypravitele (objednavatele) pohřbení u společnosti Helena Voňková – pohřební 
služba ASTRA pohřbu v souvislosti s chováním v místnosti pro úpravu těla zemřelého 

a uložením lidských pozůstatků do rakve, se zachováním důstojnosti tohoto místa v souladu 
s ČSN 150-17 

 
a)  pravidla užívání zařízení pohřební služby jinými osobami, kdy zejména jsou tyto osoby 
povinny se podrobit informaci o BOZP a PO v předmětném prostoru a ostatních prostorách 
společnosti Helena Voňková – Pohřební služba ASTRA, které stvrdí svým podpisem. Dále taková 
osoba je povinna si zakoupit u společnosti Helena Voňková – ASTRA jednorázový ochranný oblek, 
ochranné rukavice, ochrannou ústní roušku, ochranný kryt vlasů a hlavy, ochranné návleky na boty 
v souladu s platným ceníkem a urhadit náklady na likvicaci kotaminovaného jednorázového oděvu 
dle platného ceníku. V případě, že dojde k převléknutí již obléknutých LP, společnost Helena 
Voňková – ASTRA, bude účtovat paušální částku za likvidaci kontaminovaného oděvu v souladu s 
platným ceníkem. Ve všech objektech a prostorách ve vlastnictví či nájmuá společnosti Helena 
Voňková – ASTRA, je zakázáno kouřit (mimo vyhrazená a označená místa ke kouření), dále je 
zakázán přístup do všech objektů a prostor ve vlastnictví či nájmu společnosti Helena Voňková –
 ASTRA včem osobám pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek, dále všem osobám je 
zakázano chovat se neuctivě, hlasitě a v oblečení, které nekoresponduje s pietou místa. V souladu s 
ustanovením zákona 256/2001sb., §7, odst. 1, písm. H, má bezplatně pro úpravu těla zemřelého a 
uložení lidských pozůstatků do rakve přístup pouze vypravitel pohřbení, který se musí chovat v 
souladu s poučením o BOZP a PO. 
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5. 
Postup při ukládání lidských pozůstatků ve stavu pokročilého rozkladu do rakve a postup při 

jejich přepravě 
 

b)  se provádí takto: v případě zjištění počínajícího, nebo již propuknutého rozkladu se musí LP 
vložit do dvou jednorázových vaků, nebo v oprávněném případě do nehodové rakve 
s jednorázovým hygienickým vakem a provést transport LP na místo určení. V případě, že 
příjemcem LP jsou zařízení společnosti Helena Voňková – ASTRA (jedná se ochladící zařízení ve 
vlastnictví, nebo mrazicí zařízení v nájmu) je nařízeno LP okamžitě zatavit do zinkové folie 
a následně uložit v souladu se zákonem 256/2001Sb., o pohřebnictví do chladicího nebo mrazicího 
zařízení. Pracovníci jsou povinni používat ochranní pracovní pomůcky v souladu s nařízením platné 
organizační BOZP směrnice. 
 
 

6. 
Způsob uložení a evidenci přepravovaných lidských pozůstatků a lidských ostatků do jejich 
převzení až po uložení do hrobu nebo hrobky, případně předání provozovateli krematorie 

nebo k provedení balzamace nebo konzervace v minimálním rozsahu stanoveném 
v §7 odst. 1 písm Zákona o pohřebnictví 

 
c)  společnost Helena Voňková – ASTRA vlastní chladicí a mrazící zařízení pro uložení LP 
v souladu s platnou legislativou.  LP jsou ukládány na transportní vozíky v rakvích či jiných 
technických pomůckách. LP jsou ukládány v přepravních rakvích, nebo v případě, že je již 
objednáná a vyskladněna konečná rakev, tak jsou následně překládána a uložena do předmětné 
konečné rakve. Některé LP mohou být také uloženy na transportních lehátkách, nebo v nehodové 
omyvatelné rakvi. LP v předmětném chladícím a mrazícím boxu musí být vždy uložena 
v jednorázovém hygienickém vaku, nebo vhodně zakryty. 
 

7. 
Desinfekce 

 
d)  postup při provádění dezinfekce provozních prostor, místnosti pro úpravu těla zemřelého, 
chladicího zařízení, pracovních pomůcek, vozidel určených k přepravě LP a lidských ostatků a 
zaměstnanců, kteří přichází do styku s LP: 
 
Veškeré výše uvedené prostory se myjí roztokem vody a sava. Po zaschnutí se používá pro očištění 
a vyleštění desinfekce s rozprašovačem na alkoholové bázi Spitacit nebo Dispray. Dalším 
desinfekčním krokem je používání germicidních lamp, a to jak v chladicích zařízeních, tak 
v nákladových prostorech vozidel, která převáží LP. Místnost pro vyšší hygienické zaopatření se 
desinfikuje taktéž především roztokem Sava a teplé vody, včetně použití alkoholové desinfekce 
Spiracit nebo Dispray a germicidní lampou. Použité pracovní pomůcky se omývají teplou vodou s 
roztokem Sava a po zaschnutí se použije alkoholová desinfekce Dispray. Textilní pracovní pomůcky 
se perou při 90°C s pracím práškem a Savem. Následně jsou sušeny v zimě v sušičce, a v létě, 
umožňuje-li to počasí, venku na slunci. Pro pracovníky a návštěvníky je určena desinfekce Spitacit, 
včetně použití desinfekčních mýdel a papírových ručníků. Likvidace infekčních odpadů je popsána 
v organizační směrnici Helena Voňková – ASTRA. Desinfekce výše uvedených prostor a pomůcek 
se provádí vždy, když je potřeba, avšak minimálně jednou týdně při sanitárním dnu, který určuje 
vedení společnosti. Mytí oken jednou v měsíci, mytí a desinfekce podlah mimo márnice, každý 
pracovní den, nebo když je třeba u pracovních důvodů, mytí sanity každý den, nebo když je třeba. 
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8. 
Způsob výzvy, převzetí a lhůtu k předání urny s lidskými ostatky vypraviteli pohřbu 

 
e)  v uzavřené smlouvě o poskytování pohřebních a dalších souvisejících službách, vypravitel 
pohřbu je upozorněn na jeho povinnost po 20 dnu od pohřbení (kremace) vyzvednout urnu s LO, 
místě, kde objednal pohřbení, nebo se dohodl na jiném místě vydání LO. Po uplynutí 12 měsíců od 
kremace budou nevyzvednuté LO na náklady objednavatele pohřební uloženy do společného 
pohřebiště společnosti Helena Voňková – ASTRA, v souladu s platným ceníkem. 
 
 

9. 
Identifikace LP a převzetí a předání LP včetně operativní evidence LP a LO 

 
f)  identifikace LP je zásadním výkonem společnosti Helena Voňková – ASTRA. LP, které 
nejsou na těle označeny identifikačními údaji, a to Jméno, Přímení, datum narození, nebo rodné 
číslo, nebo nejsou alespoň opatřeny identifikačním náramkem, se nesmí převzít! Neprodleně je 
potřeba tuto skutečnost oznámit majitelce paní Heleně Voňkové. Dalším krokem je přivolání 
prohlížejícího lékaře k identifikaci LP a napravení stavu věci, tzn. popsání LP. LO se identifikují 
porovnáním údajů na protokolu o zpopelnění a číslem kremace vyznačeném na základní urně. 
 
 

10. 
Účinnost 

 
Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem schválení Krajskou hygienickou správou 
Královéhradeckého kraje, a je závázný pro všechny zaměstnance a osoby výše vyjmenované. 
 
 

Helena Voňková – Pohřební služba ASTRA 
 
 
V Rožnově dne 9.7.2018 
 
 
 
 
 
 
Razítko krajské hygienické stanice a číslo rozhodnutí: 


