
Zápis z jednání Výboru ASPSČR ze dne 27. 11. 
2019  

 
Přítomni: Mangl, Rambousek, Borovička 

Omluven: Cícha 

 

Začátek v 17:00 v Litoměřicích 

1) Zpráva o změně stanov, představuje Mangl. Notářská kancelář Borský zastává 
názor, že je zapotřebí ustanovit nové hlasování pro aktualizaci stanov.  

a. Správně má být jeden orgán. Ne dva 
b. Výbor rozhodl, že se provede nové hlasování a úprava stanov pod 

dohledem notáře, který provede zápis do spolkového rejstříku 
příslušného soudu 

2) Ustanoven výborem termín Valné hromady na sobotu 7. 3. 2019 od 
09:00 v Kostelci n/L 

a. Předseda zajistí občerstvení 
b. Workshop hlasování na webu témata: 

i. VHZ 
ii. Ekonomika 

iii. Kontroly ze strany státních orgánů 
3) Zpráva ze zasedání EFFS v Paříži. Borovička 

a. Proběhla volba nového předsednictva EFFS. Předseda Francie, zástupci 
Španělsko a Německo za velké země, za malé země zástupci 
Portugalsko, Rakousko, Slovensko.  

b. Probíhající projekty: Schengen pro zemřelé. Zjednodušení převozů 
zemřelých v rámci EU. Bohužel zvolena nová Evropská komise, takže 
vyjednávání s politiky odznovu. 

c. Aktualizace normy 150 17. Nyní se pracuje na překladu do češtiny. 
Hlavní gestor MMR, my dáváme připomínky. 

d. Proběhla volba nového předsednictva EFFS. Předseda Francie, zástupci 
Španělsko a Německo za velké země, za malé země zástupci 
Portugalsko, Rakousko, Slovensko.  

4) Norma 15017 – a její překlad do českého jazyka 
a. 3.2. přejmenovat na „urna - úřední popelnice“ 
b. 3.3. přejmenovat na „jednorázový hygienický vak“ 
c. 3.4. přejmenovat na  „rukojeti jednorázového hygienického vaku“ 
d. 3.8. přejmenovat na „katafalk“ 
e. 3.12. přejmenovat na „konzultace o předplaceném pohřbu“ 
f. 3.13. přejmenovat na „kondukt“ 
g. 3.14. slovo „náprava“ nahradit „zlepšení“ 
h. 3.15. slovo „pohřbívání“ zaměnit za „pohřbení“ 
i. 3.17. zaměnit zemřelého na LP/JLP 



j. 3.18. do závorky LP/JLP 
k. 3.28. přejmenovat na „pohřební limuzína“ 
l. 3.30. přejmenovat na „lidské pozůstatky a ostatky“ 
m. 3.32. místo slova „robustní“ vložit „odolný“ 
n. 3.37. přejmenovat na „chladicí/mrazicí zařízení“ 
o. 3.38. nahradit slova „konečné uložení“ na „pohřbením“ 
p. 3.41. přejmenovat „online pohřební makléř“ 
q. 3.42. přejmenovat „online pohřební zprostředkovatel“ 
r. 3.46. přejmenovat na „plánování a předplacení pohřbu“ (V originále 

jsou to 2 slova 
s. 3.53. místo „odpočinku“, dát „pohřbení“ 
t. 3.58. pro pozůstalé, pro výstav LP 
u. 4.b. vymazat slovo „hluboká“ 
v. 4.h. upravit na „objektivní, čestné a citlivé publikace a reklama“ 
w. 5.2.1. f) zaměnit slovo „rekvizitami“ slovem „pomůckami“  
x. 7.3.1  všude zaměnit „smuteční vozy“ na „pohřební limuzíny“ 
y. 7.3.2.3. přepsat „pevně“ na „hermeticky uzavřené rakve“ 
z. 7.3.2.5. „Transportní vaky“ přepsat na „jednorázový hygienický vak“ 
aa. 7.3.3. chyba - Doplňkový materiál 
bb. 7.3.4. „Stojan na rakve“ přepsat na „katafalk“ 
cc. 9.2.1. b) pořízení 
dd. 10.2. Online pohřební makléř 
ee. 10.3. online pohřební zprostředkovatel 

5) Požadavky na MMR z jednání pohřební skupina pod MMR kvůli jednání ze 
dne. 

a. Požadavek na jednání schůzky s ředitelkou odboru regionální politiky 
MMR (paní Zezulková), jak řeší MMR podněty, problémy a stížnosti od 
občanů předaným ze strany naší Asociace. 

i. Praxe je taková, že se pošle stížnost a nic se neděje. Lidé se diví, 
že je nikdo nekontaktoval 

b. Převozy z pitev a na pitvu máme zpracovat argumenty (dělá UPS) my se 
vyjádříme 

c. Snahu o proplácení pitev by měla zájmová sdružení se obracet na MZdr. 
Dle slov MMR nám nepomůže. Doporučujeme zatím nejezdit převozy 
na pitvu. Pohřební služby již nejsou ze zákona povinny převážet na 
pitvu. 

d. Pokud se jedná převoz pro PČR a soudní pitvu. Vždy mít písemnou 
objednávku a od koho. 

e. Zásadně nevozit neztotožněné a cizince, pokud neobjednává PČR 
soudní pitvu. Nemá kdo proplatit. 

f. Dle vyjádření MMR pohřební služby nejsou povinny dotovat 
zdravotnictví a kdo to dělá, dělá to na své riziko. 

g. MMR nás žádá o poskytnutí fotodokumentace pro potřeby Celní správy 
ohledně pohřebních vozidel a spočívá porušování zákona, vybavení, 
schváleného technického typu vozidla (když je na 2 rakve, vezou více 
rakví, popřípadě je nedezinfikované, vozí se tam věci nesouvisející 
s pohřebnictvím). Poukázání na nekalé praktiky v pohřebnictví.  



h. Požádat, aby zápisy byly do 14 dní. Nyní se čeká přes 2 měsíce. 
i. Požádat o výsledek kontroly krematorium Kladno. Jak postupují 

v případu neoblečeného těla v Liberci? 
j. Systém kontrol zatím selhává, očekávaný efekt se nedostavuje. 

6) Informace: Soudní pře Ústí kremační pec stav 
a. Ve věci OS Ústí n/L. sp. Zn. 29C 58/2018 – o určení vlastnictví 

kremační pece, rozhodl soud tak, že již od roku 2000 je kremační pec je 
vlastnictvím města Ústí n/L; rozsudek byl napaden odvoláním, které se 
zpracovává a o věci bude rozhodovat soud vyšší instance. Profesní 
veřejnost neakceptuje skutkové a právní věci soudem prvního stupně 

b. Ve věci OS Litoměřice sp. ZN 8C 302/2018 – o zaplacení nákladů 
obecního pohřbu městem Litoměřice, tedy pohřbívací povinnosti státu, 
rozhodl soud tak, že žalobu zamítl s odůvodněním, že město není 
povinno platit. Rozsudek byl napaden odvoláním a KS ho potvrdil, 
připravuje se Ústavní stížnost, jejímž výsledkem by mělo být potvrzení 
pohřbívací povinnosti státu a zrušení rozsudku KS. Řízení vedle žalobce 
byli na jeho straně účastníky ASPSČR i SPČR, kteří se na rozhodnutí ÚS 
budou podílet stejnou měrou, tzn. 1/3 nákladů. V případě úspěchu 
budou náklady vráceny. 

7) Stížnosti 
a. Stížnosti 6. 9. 2018 byla podána stížnost na PS Pegas CZ s.r.o., že 

provozuje chladicí zařízení v areálu zdravotnického zařízení Praha 2, 
Studničkova 4. Zatím ze strany MMR postoupili Živnostenskému úřadu 
pro nepříslušnost. 

b. Z důvodu různých metodik kontrol ČOI, vyvolat jednání s ÚI ČOI. 
c. Prvoinstanční soudy jsou pod tlakem lokálních veřejných orgánů a jsou 

zde pochybnosti o jejich nestrannosti k těmto orgánům. 
d. Ke stížnosti výstavu Věry Bílé, bylo uznáno ze strany MMR, že stávající 

stav dle zákona není dostatečný a měla by se metodickým pokynem 
prodloužit doba možnosti vystavení těla zemřelého do novely. 
Výkladové stanovisko, připravené ASPSČR, bylo posláno na MMR již 
v dubnu k výstavům a identifikacím zemřelých. Zatím nezapracováno. 

8) Vytvořit dopis s doporučením členům i ostatním PS. Blahopřání k Vánocům. 
Kdo chce do kurzů. 

9) Prodloužila se internetová doména, datový trezor i kredit pro posílání DS a 
hradily se novinářské průkazy 

10) Byl nám přidělen DIČ 

 

Sepsal: David Borovička 


