Provozovatel pohřební služby podle § 6 zákona č.2561200I Sb., o pohřebnictví a o změně
některych zákonů, ve mění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákon o pohŤebnictví") rydává v souladu
s ustanovením § 7 odst. 1 písm. b) citovaného zákona a českou technickou norínou ČSN PN
15017:2005 Pohřební služby - Požadavky tento

Rád pohřební služby
Základní údaje
Název společnosti: PS Dismas s.r.o.
Sídlo: 687 7I Bojkovice, Bezručova čtvrť772
IČ 05434475
DIČCZ05434475
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Kontaktní údaje
www strránky : http ://www. dismas-pohr eb.czl
e-mailová adresa: ps.dismas@gmail.com
telefonní číslo:720 940 280-2
ID datové schránky: arc3wcx
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čHnek 1
úvodníustanovení
Řád pohrební služby (dáte jen ,,Řáď'; stanoví podmínky po poskyovaní služeb v rozsahu Čl. 2
Řádu s cílem zajistitochranu důstojnéhonakládání s lidsk}mi pozustatky a ostatky - včeúrě
ochrany mravního cítění pozůstalých.

Provozovatel pohřební služby patřičně z:lažuje a přiměřeně okolnostem bere v úvahu odlišná
ustanovení jiných provozních řádů, zejména poskytovatelů zdravotrích a sociálních služeb,
a tradice náboženských, kulturních a místníchpohřebních obřadů, úctu kvyznání a zvykum
rodin a jednotlivců, stejně jako hygienické a environmentální aspekty.
Služby jsou poskytovány v těchto provozovnách, kancelářích
1,.

a

jiných místech:

Provozovny

č. 1 Chladicízařízenía úpravna zesnulých na novém hřbitově v Luhačovicích
kontaktní osoba: Jaroslav Mlčůch,720 940 28l, ps,dismas@gmail.com
Prostory pronajaté od TS Luhačovice - chladicí zaŤízenío maximální kapacitě 12 rakví, úpravna
zesnulých se sprchou, prostor pro převzetí a ýdej těl zemřelých, prostor pro převlékrání pracovníků,
prostor pro uloženíoblečenípro zesnulé.
č. 2

.,

1.,t ?_1. _a..l,k!,:,

Chladicízařwení a úpravna zesnulých v Koryčanech

768 11Koryčany, objekt Smuteění síně na ulici Nádražní (bez č.p,)
kontaktní osoba: Jaroslav Mlčůch,720 940 281, ps.dismas@gmail.com
Prostory pronajaté od Města Koryčany - chladicí zaiízení o maximální kapacitě 12 rakví, úpravna

zesnulých, prostoí pro převzetí a v,ýdej těl zemi,elých, prostor pro převlékání pracovníků,prostor pro
uloženíoblečenípro zesnulé.
V těchto prostorách má PS Dismas s.r,o. umístěn také vlastní mrazicíbox.

2.

Kanceláře

č. 1 Slavičín
763 21Slaviěín, nám. Mezi Šenky126
kontaktní osoba: Jana Mlčůchová, ]20 940 282, ps.dismas@,gmail.com
- 3 místa k sezení pro pozůstalé,toalety k dispozici
- spisovnaje společná pro všechny kanceláře v kanceláři č. 2

č.2 Kroměříž
767 01Kroměříž, Kovařská 126 (vchod z Riegrova nám.)
kontaktní o soba:

R

admila Zaor alov á, 7 20 9 40

- 3 místa k sezení pro pozůstalé,toalety

2 8

0, ps, dis mas@gmail. com

k dispozici

- uzamykatelná skříň na spisy je umístěna v kanceláři

č.3 Koryčany
768 11 Koryčany, objekt Snrutečnísíně na ulici Nádražní ('bez č.p.)
kontaktní osoba: Radmila Zaar alov á. 7 20 9 40 2 8 0, ps, dismas @gmail. com
- 3 místa k sezení pro pozůstalé,toale§ k dispozici
- spisovnaje společná pro všechny kanceláře v kanceláři č. 2

3. Sklad rakví, transportních vaků, rubášůa smutečníhozboží
č. 1Koryčany

768 11 Koryčany, objekt Smutečnísíně na ulici Nádražní (bez č.p.)
kontaktní osoba: Jaroslav Mlčůch,720 940 281, ps.dismas@gmail,com
Zásoba rakví - 4 ks, zásoba vaků - 10 ks, zásoba rubášů - 2 ks

Clánek 2
Rozsah poskytovaných služeb

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prvotní úprava lids§fch pozůstatkťr a lidských ostatků
Manipulace s lidskými pozůstatky a lidskými ostatky
Převozy lidskýclr pozůstatkůa lids§fch ostatků
Uloženílidských pozůstatkůa lids§ých ostatků v chladicích nebo mrazicíchzaíízeních
Vyššíhygienické zaopatíenítěl zemřelých (manikúra, ošetřeníkůže,nalíčeníobličeje)
Obstarání bohoslužeb a provedení či obstarání smutečníchobřadů
obstarání nosičůrakve

Zajišténízpopelňování lidsk}ch pozustatků nebo lidsk}ch ostatkŮ v krematoriu
9. Pohřbení do země - uloženílidsk}ch pozůstatků a lidshých ostat]<u do hrobu nebo hrobky,
včetně nezb7tnémanipulace s dříve pohřbenými lids§ými pozůstatky (lids§ými ostatky) Či
provedení exhumace
10. Sjednrání smlouvy o \rypravení pohřbu, následný dozor a vyričtovaní
11. Předběžné sjednriní pohřbu
12. Obstarání rakví včetně jejich vybavení, ozdob a smutečníhozboží
t3. Zhotovení smutečníhoomámení, příp. jeho zveřejnění
14. Obstaraní rozloučenív obecních obřadních síních,sakrálních objektech apod., věetně
přítomnosti smutečníhořečn_fl<a, duchovního nebo zástupce církve
15. Obstarání a dodání květinoqých darů, smutečnínanžmá
16. Obstaraní hudebního doprovodu, zprostředkovrání doprar,y smutečních hostŮ, sluŽby
8.

fotografa apod.
17. Zprostředkovrání qýkopu hrobů či stavba hrobek na pohřebištích

ýmv

18. Předaní urny s lids§ými ostatky vypraviteli pohřbu, včetně předchozí
19.Yyřízení matriky, převzetí osobních věcí, vyrobení obalrr/štítku na umu dle katalogu
19. Poradenství v oboru, včetrrě dlouhodobého

doprová-zenímírajícícha pozustalých

20. Provoz a iďržba pohŤebních vozů
21. Pohotovostní služba nonstop

čHnek 3

Místnost pro úpravu zemřelých

V místnosti pro úpravu zemřelých

se provádí kontrola služeb pohřební služby apotwzeri totoŽnosti

zemřelé osoby ze strany pozůstalých, prohlídkatéIazemŤelého pozůstalými, jeho umývání, svlékání
a oblókání s následným uloženímdo rakve. S ohledem na qdo činnosti pohřební služba zajistÍ, aby:
1. bylo respektováno právo na soukromí vypravitele pohřbu v této místrrosti,
2. místnost byla nepřístupná veřejnosti a ani pracovníci pohřební služby do místrrosti
nevstupova|i bez v áĚného důvodu,
3. místnost byla čistá, nezapáchala.

Místnost pro úprar,u zemřelých pojr
Prostor (vč. podlahy)je t:ffi

K dispozici

stul pro

mýí

další osobv

' dlá

osvětlením, větráním a zabezpečenímproti hmyzu.
, koš pro drobný patologicko-

anatomickýodpadztěIazemřelého(nehryv1asy,zbytI<ykůžeapod.)'@ě
tepb=@),umyvadloe@a,dávkovačenamýdloadezinfekčníroáok,pojizdný

nefcu6# vozík k vlastrrí manipulaci i úpravě těl zemřelých.
Nepropustná podlaha je schopná zadtžettekutiny, které se shromažďují v omačeném plastovém
kontejneru.
Odtokové otvory v podlazejsou vybaveny lapačem odpadu.

Požádá-Iívypravitel pohřbuo umožnění upravit zemřelého svépomocÍ, bude mu tato sluŽba
umožněna bezplatrrě v souladu s ustanovením § 7 odstavec 1) písmeno h) zákona za těchto
podmínek:

1.

2.
3.

Uplatní požadavek na vlastní úprar,u a uloženítěla zemřelého písemně nebo v rámci
ujednaní v přkazní smlouvě.
Bude respektovat dobu stanovenou provozovatelem pohřební služby,
Prokáže se potvrzením o proškolení o zásadách hygieny a bezpečnosti práce.
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4.
5.

Použije ochranné pomůcky stanovené provozovatelem pohřební služby.
Podstoupí proškolenío postupu úpravy těla zemřelého v souladu s metodikou pohřební
služby.
6. Seznámí se s tímto Řádem.
7. V uvedených prostorách se bude chovat důstojně a s úctou, nevstoupí do těchto prostor bez
ochranných pomůcek a pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, při úpravě lidských
pozůstatkůbude posfupovat důstojně, obeďetně a s pietou.
8. Nebude bezdůvodně pořizovat fotografie ani video na}rrávky obnaženéhoa neupraveného
těla zemřelého a provomích prostorů pohřební služby,
9. Strpí předem ozrámenou přítomnost praco,vníka pohŤební služby.
1 0. Nese veškerou odpovědno st za prov áděné úkony i případná zdtav otni rizika, ke kterym
můžepři těchto činnostech dojít.
1 l. Po provedených úkonech předá provozovateli pohřební služby tělo zemřelého uloženédo
konečnérakve k následnému uloženído lyhrazených (chladicíchlmrazicích) prostor.
12. Při poranění mrtvého lidského těla během úpravy a manipulace má o každémtakovém
nedopaťení oznamovací povinnost vuči provozovateli pohřební služby.
13. Při závažnýchpochybnostech o kvalitě či způsobu provedení úprar,y smí zaměstnanec
provozovatele pořídit fotografii otevřené rakve s lidskými pozůstatky a sjednat nápravu.
Náklady na úklid a dezinfekci místnosti, likvidaci odpadu, poskytnutí ochranných pomůcek a dozot
či asistenci pracovníka pohřební služby jsou zpoplatněny dle ptatrrého ceníku pohřební služby a
budou zahmuty do konečnéfaktury zawprayení pobřbu.
Stejné podmínky platí i pro dalšír,rypravovatelem přizvané osoby.

čHnek S
chladicí a mrazicí zaíízení

1. Chladicí amrazicí zařízeníjsou veřejnosti

2.
3.
4,
5.
6.

nepřísťupné,oddělené a krajskou hygienickou
stanicí schválené boxy/prostory ve kter;ých se lidské pozustatky/ostatky přechodně ukládají
v rakvi nebo v obdobné schránce. Je vyhrazeno pouze pro lidské pozůstatýostat§
Anatomicko-patologiclqi odpad se uchovávávevymezeném prostoru chladicího amrazicího
zařízeru uložený v rakvi nebo obdobné schránce.
Chladicí zařízení musí být vybaveno systémem pro zajištěnístálé teploty mezi 0 oC a 5oC,
mrazicízaŤízenína -10 oC.
K dispozici je pojízdný nerezový vozíkk vlastní manipulaci s těly zemřelých.
PohŤební služba vede zénnamy o uloženítěla zemřelého do chladicího/mrazicího zařízení,
vČ. zaznameni{ní doby, po kterou bylo tělo zemřelého mimo chladicí/mrazicí zaíizení(např,
při oblékrání).
Lidské pozůstatky předává z chladicíbo a mrazicího zařízeníjinému provozovateli pohřební
sluŽby vždy protokolarně pověřený zaměstnanec pohřební služby po předložení objednávky
pohřbení nebo písemného,případně ústníhosouhlasu pozustalých.

článek 6
Přeprava lidslcých pozůstatkůa ostatků

1.

Přepravu lids§ých pozůstatků,anatomicko-patologického odpadu a exhumovaných
nezpopelněných ostatkŮ lze po pozemních komunikacích provádět pouze vozidlem
zvláštního určení,které musí být k takovému účeluschváleno - pohřební vozidlo.

2.
3.

4.
5.

Ložný prostor takového vozidla sloužípouze pro přepravu zemřelých v rakvích nebo v
transportrrích nosítkách s vaky, případně věcí určených pro konání pohřbu, kterélze
přepravovat i společně se zemřelými.
Požadavek na přepravu lids§ých pozůstatkůzmístaúmrtípřijímá pracovník pohřební služby
telefonicky, případně osobně v kanceláři pohřební služby. O přepravu můžepožádat
zaíízení,kdedošlo k úmrtí;prohlížejícílékař; Policie Českérepubliky, resp. obdobný orgán;
rodina zemřelého. V případě objednání přeprar,y v kancelaři pohřební služby, resp. budou-li
přítomni pozustalí při převzetí těla zemřelého pracovníkem pohřební služby, podepíší
pozůstalíProtokol pro převoz zemřelého.
Zaméstnartec přebírajícílidské pozůstatky vždy ďbána to, aby byly lékařem jasně omačeny
jménem tak, aby byla možnost kdykoliv ověřit jejich totožnost. Za správnost a kvalitu
označenítěla zemřelého vždy odpovídá lékař.
Zaměstnanci pohřební služby zajišťující
přepravu jsou povinni zkontrolovat dokumentaci
lystavenou prohlížejícím
(zejménapŤkaz
lékařem
k převozu, List o prohlídce zemřelóho),
řídit se jeho pokyny a následně r,yhotovit záznam do jízdního ýkaru.

Clánek 7
Lidské pozůstatky ve stavu pokročilóho rozkladu
Jsou-li lidské pozůstatky nebo anatomicko-patologic§f odpad ve star,tr pokročilého
rozkladu, zvláště ve stádiu celkové dekompozice, musí být uloženy v přepravním hygienickém vaku
do konečnérakve označenézákazem oteťení či r,ystavení i pro rrypravitele pohřbu se stručným
odůvodněním. Pokud jsou lidské pozustatky ve star,u pokročiléhorozkladu přepravovány na soudní
pitvu, musí být uloženy v přeprarmím hygienickém vaku do omyvatelné přeprarmí rakve.

čtánek 8
Evidence lidslcých pozůstatkůa ostatků

1.

2.
3.

4.

Provozovatel pohřební služby vede záunarny o všech převozech zemřelých osob; evidenci o
anatomicko-patologickém odpadu vede odděleně.
Evidenci provádí pracovník pohřební služby, kteý lidské pozůstatky/ostatky převzal a uložil
do chladicího nebo mrazicího zařízení.
K evidenci přepravy lids§ich pozustatků/ostatků sloužíjízdníýkary jednotli,r,ých vozidel
provozovatele s povinností zde evidovat datum, čas ýjezdu apííjezduvozidla, ýjezďní
místo, cíl cesty, stav počítadlatachometru, ujeté km, údaje o lidsk}ch pozůstatcích/lids\ých
ostatcích aúdaj o řidiči.
Výkazy předávají zaměstnanci pruběžně, nejméně však jednou t}dně, pověřenému
zaměsftranci firmy ke kontrole, k jejich svénénía následné archivaci po dobu fií let.

článek 9
Předání urny

1. NeruJi

2.

ujednáno jinak, bude uma s popelem zemřelého připravena k vyzvednutí v
provozovně poskytovatele, ve které byl pohřeb objednán, a to nejpozději do jednoho měsíce
od obřadu. V případě podpisu objednávky mimo pracoviště poslqrtovatele, bude wna
připravena k převzetí v kancelaři poslcytovatele nejbližšíbydlišti zákazníka.

K převzetí urny bude záů<aatkwzvžn dohodnut}m způsobem (telefon, e-mail

ap.).

1
_].

Po vzájemné dohodě doručíposkytovatel urnu s popelem do bydliště záů<azníka,resp. na jiné
dohodnuté místo (např. hřbitov).
4. Urna můžebýtwdanapouze zékazníkovi,kteý pohřeb objednával, případně jeho
zmocněnci.
5. ZÍkaxik urnu převezmenejpozději do dvou měsíců od výzvy. Pokud tak neučiní,
bude uma
v Úschově u poskytovatele do jednoho roku od smutečníhoal<tu, Zaúschovu náIeží
poslqrtovateli úhrada dle ceníku platného v den převzetívrny zálkazníkem.
6, Po uPlYnutí Úschovní doby bude popel na náklady zákaznfl<asmísen se zemí na místě
r,ybraném po slqrtovatelem.
7 - Tato skuteČnost bude bez zbYečného prodlení písemně omirnena
záka711.1kovi. Zákazník je
v tomto případě povinen zaplatitposlqytovateli náklady vynaložené na tento akt a příslušnóu
Částku za Úschovu urny u poslgrtovatele na záklaďě zaslané faktury. Poslq,tovatel je povinen
Po uhrazení faktury oznémit zákazníkovi místo, kde byl popel zemřelého uložen.

čHnek 10
a vypravitelů pohřbu

Povinnosti zaměstnanců

Zaměstnartci ČistáŽisté pohřební služby a vy,pravitelé pohřbu, kteří chtějí upravit tělo zemřeiého
svépomocía být spoluorganizátory pohřbu, jsou poviruri:
1. Zachovávat mlČenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s vy,pravoviá.ním
pohřbu.
2- Dodržovat zásady osobní hygieny (čistota, krátce ostříhané nehty).
3. Dbát na čistotu na pracovišti audtžovatpořádek.
4. Ridit se tímto Řádem a etickým kodexem, kter.ý je přílohou tohoto Řaau.
5. Chovat se slušně a zdvořile.
6. Při stYku s PozŮstalými a při smutečnímobřadu být vhodně oblečeni: základními zásadarri
sýlu oblékání zaměstrranců pohřební služby a akíivně spolupracujících vypravitelů pohřbu
jsou vhodnost, přiměřenost a estetika oděvu, Předepsaným oděvem pro smuteční
ob}ad je
formální sPoleČenský oděv, čistý a vyžehlený, bez módních qýsťelku,uzavíenáspolečenská
obuv (celoroČně) a decentí doplňky. Pracovruk pohřební služby nesmí mít viditelné
tetování a piercing.

čHnek 11

pohřební vozidla

1.

2.

3.

VŠechnY dopravní prosťedky použitépro přepravu zemřelých osob musí být pro tento účel
speciálně lybaveny.
Každévozidlo převážípři pruvodu nebo přepravě s obřadním charakterem pouze jednu
rakev.
Provozovatel zabezpeěuje řádný technický stav motoroq/ch vozidel, údržbuvozidel (mytí
aut, ěištění interiéru kabiny, mytí a dezinfekci ložnéhoprostoru),
Dezinfekce vnitřního prostoru pohřebního vazidla se provádí dezinfekěními prostředky a
vyžaduje_li to aktuální stav, také navlhko.

6

Clánek 12
Dezinfekce a úklid
1.

Únia

na pracovištích a dezinfekci provozních prostor, místnosti pro úpravu zemřelého,

chladicího amrazicího zaíízení,pracovníchpomůcek a pohŤebních vozŮ provádí
zaměstnanci pohřební služby denně.
2, Dezinfekění prostředky jsou střídány v planovaných intervalech, jsou uloŽeny na
zaberyečenémmístě, vč. bezpečnostních listu k dezinfekčnímprostředkŮm s uvedením
přesnlho nánn;,obsažené účinnélátky, potřebné koncentrace a doby expozice, jsou-li k
dispozici.
a
při práci s dezifenkčními prosfiedky je pracovník povinen dodrŽovat bezpeěnost práce a
J.
používatosobní ochranné pomůcky.

čHner 13
Nakládání

s

nebezpečnými odpady

1. Všichni zaměstnanci pohřební služby jsou povinni třídit odpady.
2. Nebezpečné odpady je nutno zabezpečitproti přístupu osob, které s tímto odpadem

3.

4.
5.

6.

7.

nemají

přijít do Štytu.
bbaly, ve kteqich je nebezpečný odpad uložen, musí být zmateríáIu, u kterého lze r,ylouČit
možnost jakéhokoliv mechanického poškození obalu (dvojit} obal, přepravky apod.) Jednáli se o pylle ztenčíhomateriálu, je třeba takové obaly zdvojit nebo pouŽÍt pevné přepravkY,
do kterych by byly k přepravě ukládány. Týo přepravky musí být z takového materiálu, ktery
dovoluje následné čištěnía dezinfekci po použití.
osoby manipulujícís takovým odpadem jsou povinny používatosobní ochranné pomŮckY.
Veškeqf mateiáI od krve, tampony, drobné neidentifikovatelné zbýW tkánÍ, jednorázové
ochranné gumové rukavice, jednorázové ochraruré roušlcy, jednorázové ochranné pracovní
pláště azistéry,iednorázové povlečení,použitétransportrrí valcy, oblečenía zbYky obleČenÍ,
kanyly a obvary, které přišly do kontaktu s lids§ými pozustatky/ostatky jsou povaŽovánY za
kontaminované, aproto musí být uloženy do pevně uzavtratelných PE pytlŮ Černébarvy
označených příslušnou etiketou s katalogoým č. odpadu a max, dobou uchování mimo
chladicí zaíízení48hodin v létě, 72hodnv zimě.
Nebezpečný odpad je nazákLadé smlouly periodic§ odvážen firmou, |ďerámá oprávnění
příslušných orgánu státrrí správy nakládat s tímto odpadem k ekologickému odstraněnÍ.
Úrčený pracovník pohřební služby vede o nebezpečných odpadech pruběžnou evidenci.

Čhnek 14

smutečníobřad
Provozovatel pohřební stužby umožníje při smutečních obřadech povinen umoŽnit ÚČast
všech blízhých pozůstalých vy,jmenovaných v § 114 občanskéhozákoníku.
Provozovatel pohřební služby dovolí účasti zásfupcům registrovaných církví,náboŽenslc}ch
společností nebo jiných osob v souladu s projevenou vůlízemřelé osoby, a pokud se tato
osoba během svého žívotakobřadu nelyslovila, také v souladu s projevenou vŮlí osob
uvedenýchv § 114 odst. 1 občanskéhozákoníku.
J. Zásadniroli při roáodování o způsobu pohřbení, druhu obřadu posledního rozlouČenía
opafiení hrobového místa hraje vůle zemřelé osoby výslovně vyjádřená za jeho Života,
4. Povinností provozovatele pohřební služby je dotázat se vypravitele pohřbu, zdarozhoduje o
pohřbu a hrobu dle předchoziho přání zemřelého,
1.

5. Nebylo-li

výslovné rozhodnutí zemřelého za jeho žívotaučiněno a vypravitelem pohřbu je
osoba vzďálená, přihlédne provozovatel pohřební služby k rozumně předpokládané vůli
zemřelé osoby.

Čtánek 15
provozní doba

1.

2.
3.

Provozní doba v kancelářích je flexibilní, podle potřeb pozustalých a možnostípohřební
služby. Pracovník kanceláře je dosfupný na telefonu v pracovních dnech od 8 do 18 h.
Pohotovostní služba pro převozy těl zemřelých je k dispozici 24hodin denně, včetně dnů
pracovního volna a svátků, na tel. č. 800 227 227 nebo 720 940 280,
Předání lidsk}ch pozůstatkůke zpopelnění v krematoriu zabezpečíprovozovatel pohřební
služby zpravídlanejbližšípracovní den následující po smutečnímobřadu, s přihlédnutím k
provozním možnostem pohřební služby a provozní době krematoria.

čHnek 16
Reklamace
Případné reklamace řídísamostatným reklamaěním řádem, kterli je přílohou tohoto Řadu.

ČHnek 17
Ochrana osobních údajů

1.

2.
3.
4.
5.

Ochrana údajůzemřelých patří v Českérepublice do zvláštních institufu postmorální
ochrany podle ustanovení § 82 odst. 2 občanskéhozákoníku. Osobní údaje o zemřelých je
možnézveřejnit, pokud jsou §to údaje nutné k ochraně práv zemřelého podle ustanovení §
82 odst. 2 občanskéhozákoníku vyjma případů, kdy by to bylo v rozporu s vůlízemřelého
vyslovenou před jeho smrtí.
Ochrana osobních údajůazachovávání důvěrnosti informací o zemřelém a o jeho pohřbu
jsou jedním ze zál<7adních práv vypravitelů pohřbu.
Veškeréevidenčníknihy a dokumenty obsahujícíosobní údaje žijícíchosob jsou
zabezpeěeny před neoprávněným zpracováním, a to uloženímdo uzamykatelných sKíní.
V elektronické podobě jsou osobní údaje žijícíchosob uloženy pouze na externích discích, s
nimiž je nakládano stejně jako s tištěnými dokumenty.
Vypravitel pohřbu má právo zakénatvedení evidence o zemřelém a jeho pohřbu v
elektronické formě, zejménapokud by se jednalo o vedení této dokumentace ve formě
dostupné na dálku.

čHnek 18
Sankce

1

.

2.

Porušení tohoto Řádu bude postihováno podle § 5 odst. 1 písm, i) zžkona č. 25112016 Sb., o
něktených přestupcích jako přestupek proti veřejnému pořádku.
Pokud fyzickáosoba porušípodmínky uloženév tomto Řádu při pietním aktu nebo v místě
určenémk úpravě těl, jejich přechodnému ukládání a pohřbívání, půjde o přitěžující
okolnost.

3.

přestupku se dopustí také ten, kdo
dle zékona o pohřebnictví:
v rozPoru s § 4 odst. 1 písm. fl zachazí s lidskými pozůstatky nebo lidshými ostatky
zPŮsobem dot}kajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění veřejnosti,
v rozPoru s § 4 odst. 1 písm. g) neoprávněně otevře konečnou rakev s lids§ými
pozůstatky nebo umu s lidshými ostatky.

čhnek 19

ostatní ustanovení
Prármí vztahy neupravené tímto řádem , vztahujícíse k provozování pohřební služby, se řídí
občanslqým zákoníkem a zákonem o pohřebnictví.
2. Pokud se PÍsemný styk provádí doporučeně na adresu vypravitele pohřbu, platí
fikce
doručeníuplynutím posledního dne úložnílhůý u pošty.
J. ReklamaČnÍÍáda eticlry kodex pohřební služby jsou umístěny na viditelném místě ve všech
kancelářích a na intetnetoqých stránkách pohřební služby.
1.

Clánek 20
závěrečnéustanovení
Tento Řaa uyt schválen Krajskou hygienickou stanicí ve Zlíněpod čj. .,#§!.L.../..y.:l.:i..l,?,.r,r....,
účinnosti14 dnů pojeho schválení.

a nabyl

V Bojkovicích dne 1.7.20í9

Přílohy:
Reklamačnířád
Etic\i kodex pohřební služby
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