
ASOCIACE POHŘEBNÍCH SLUŽEB V ČR 
OCHRANA A PODPORA POCTIVÉHO PRIVÁTNÍHO PODNIKÁNÍ 

    Kontaktní adresa: ASOCIACE POHŘEBNÍCH SLUŽEB V ČR, Krystalová 7, 196 00 Praha 9,  
Telefon:0420 777 200 794 

Mail:info@aspscr.cz 
IČ:228 587 76 

 ___________________________________________________________
_____ 

 

Velikonoční dopis členům a konzultantům Asociace 

Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás všechny v době karantény COVID-19 pozdravil a popřál 
nám všem pevné zdraví a nervy k překonání nejtěžšího období naší společnosti od doby 2. 
Světové války. Věřím, že naše podnikatelské aktivity přežijí důsledky vyhlášeného Nouzového 
stavu a poučení z jeho průběhu nás posílí v naší podnikatelské činnosti podle přísloví „co tě 
nezabije, to tě posílí“. 

Jak jsme si mohli všimnout, stav před vyhlášením a po vyhlášení Nouzového stavu se dá 
jednoduše popsat jako chaos. Prohlášení Vlády stíhalo další prohlášení, že je vše v pořádku 
(Správa hmotných státních rezerv má dost OOPP), všichni vědí, co mají dělat a tak podobně. 
Výsledkem bylo embargo pro nákup nezbytných OOPP mimo jiné pro PS, které díky 
nedostatečné informovanosti si nemohli doskladnit jinak běžné OOPP, chaos ve Vládě, na 
Krajích, KHS. Vláda nechtěla ani zprvu vyhlásit Nouzový stav. Prostě bordel a ukázka, když 
nastane nějaká Mimořádná událost, Vláda a ani municipál není schopen okamžité, nebo 
alespoň adekvátní reakce. Vše je zpožděno o cca 10 – 14 dní.  

Z výše uvedeného pro nás jako poskytovatele pohřebních, balzamovacích a kremačních 
služeb do budoucnosti plyne poučení, které musíme mít na mysli a to „voják se stará, voják 
má“.   

Do budoucna se musíme předzásobit OOPP alespoň na dobu jednoho měsíce a nemuseli 
žebrat po různých ministerstvech a tak podobně o povolení k nákupu OOPP. Bohužel 
v současnosti pohřebnictví nikoho nezajímá, přesto, že jsme žádali o uvolnění embarga na 
nákup OOPP. Zde se opět naskýtá otázka, jestli není lepší nakupovat společně a vysoutěžit 
nejlepší cenu. Ještě na konci ledna 2020 ústenky stály á 7,40 včetně DPH a P2 kolem 60 – 
80,-Kč. Kdo může, ať s nákupem počká, připraví si soupis potřebných OOPP, který na 
požádání zašle na Asociaci, která vyhlásí následně výběrové řízení na nákup všech 
požadovaných OOPP. 

Situace, kdy stát naše podnikání poškozuje svými rozhodnutími (embargo na nákup OOPP), 
bagatelizování problému exitů na COVID-19 a tlačí nás porušovat zákon, tedy tím, že některé 
pohřební služby musí posílat do první linie nedostatečně ochráněné pracovníky, je zoufalost a 
nespolehlivost státu. Příští volby je třeba připomínat ve svých okrscích naše problémy. 
NEZAPOMEŇTE. 

Všichni, co jste objednali OOPP přes Asociaci, budete informováni tento týden o odeslání 
objednávky poštou na uvedené adresy. Faktury zašleme mailem. Prosím, průběžně čtěte na 
webu Asociace AKTUALITY, v případě informací určených jen pro nás, ty se objeví jen na 
NÁSTĚNCE a upozornění v AKTUALITÁCH. 

Ke COVID-19 doporučujeme dodržovat přísné používání OOPP a hygienického plánu, který 
jistě máte všichni ve svých firmách. 
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1) Jelikož stále nejsou informace o mortalitě virusu COVID-19, je k němu třeba 
přistupovat s hlubokým respektem, neboť nákaza se může změnit v „ruskou ruletu“. 
Na výletních lodích, které byly evakuovány a po 14 dnech se měli dezinfikovat, se 
našel přeživší virus. Vůbec nevíme, jak dlouho přežívá na exitu a v něm. Proto je zatím 
vhodné se všemi exity pracovat jako s infikovanými a používat OOPP, exit ukládat do 
dvou vaků s překrytým obličejem tak, jak jsme informovali v AKTUALITÁCH a 
následně celé tělo odmořit včetně povrchů vaků. Nesmíme zapomenout také na 
odmoření všech technických pomůcek, nosítka, vozidla, márnice atd. Důležitým 
faktorem je také pravidelné vzájemné odmoření pracovníků, než nastoupí do vozidla. 

2) Na naše dotazy nám říkáte, že díky vyhlášenému Nouzovému stavu se významně 
změnil poměr pohřbů bez obřadu ke smutečním rozloučením a tím propadu tržeb. 
Samozřejmě, když tělo nemyjete a neupravujete v souladu s ČSN 150 17, nemůžete 
tyto úkony účtovat. Všem pravděpodobně stouply náklady na OOPP, dezinfekce a 
výjezdy do rodin. Zde je na místě účtovat OOPP a dezinfekci alespoň 
v neuskutečněných nákladech dle ČSN. Dále si dovolíme upozornit na chybnou 
strategii prodeje u některých pohřebních služeb, které nutí zákazníky ke koupi 
papírových rakví. Prodávejte slušné dřevěné rakve. Pro kalkulace pouhých kremací, 
cena je stejná jako v případě pohřbu s rozloučením, jen odpadá obřadní síň. Nejsme 
sociální úřad. V AKTUALITÁCH jsme naše kolegy seznámili s fakturou vídeňského 
pohřebního ústavu za pouhou kremaci, zajímavé čtení. Jen připomínáme současnou 
cenu některého zboží pro tvorbu kalkulace OOPP a dezinfekce. Jednorázový ochranný 
oblek, netkaná textilie dříve 70,- dnes cca 600,-Kč, filtr P 3 dříve 150,- dnes cca 360,-
Kč i více, rukavice jednorázové – musí se používat dvojmo viz. video na 
AKTUALITÁCH dříve pár cca 1,40 dnes cca 10,-Kč s výhledem že nebudou do roku 
2021. Drtivá většina OOPP již nelze koupit, nebo musíte zaplatit mnohokráte víc. Dále 
musíme upozornit na možný nedostatek tzv. sociálních rakví, prodávejte jen slušné 
rakve, ať mají naše firmy z čeho přežít, stejně tak výrobci rakví. Nyní je ten pravý čas 
srovnat ceníky a účtovat reálné ceny za pohřbení bez obřadu. 

3) Dostávají se k nám informace o tzv. „šmejdech“, kteří podráží ceny pohřebních úkonů. 
Bohužel kontrolní činnost orgánů státní správy nefunguje, pokud máte jiné 
informace, podělte se s námi. Víme o tom a budeme se to snažit řešit 
„celorepublikově“ ještě tento měsíc. Informace k tomuto tématu budou uveřejněny na 
NÁSTĚNCE. Jak se zachovat při kontrolách a co si dát do pořádku, abych se vyhnul 
pokutě. 

4) Výroční shromáždění členů 2019 bude asi nejspíše až na podzim 2020, budeme 
aktuálně informovat. 

5) Plán školení nemůžeme zveřejnit, neboť nevíme, jak to dopadne s karanténou a 
Nouzovým stavem, budeme aktuálně informovat. 

6) Dezinfekce VIRKON-S je na skladě. Ostatní OOPP čekáme. 

Závěrem s bolestí v srdci, musíme oznámit smutnou zprávu, že nás opustila 
naše dlouholetá členka, paní Hanička Bíbová ze Sokolova. Velká bojovnice a 
výborný člověk, která prohrála svůj dlouholetý zápas se zákeřnou nemocí. 

Přímá ženská, milovnice přírody a vášnivý nimrod, odešla do „věčných lovišť“ 
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v kruhu své milované rodiny v sobotu 11. dubna 2020. Budeš nám chybět, 
Haničko. 

Stran pohřbu dáme vědět na NÁSTĚNCE, dle přání a sdělení rodiny. 

Jaroslav Mangl – předseda 

Praha 13. dubna 2020 


