
PoHŘEBNÍ SLUŽBA BENDA s.r.o.
PraŽská 38|,276 01 Mělník
IČo: 21436l l 0, DIČ : CZ27 436 l l 0
Zapsarlá v obclrodrrím rejstÍíkrr v Praze, oddíl C, v|ožka l l l l60

ŘÁo PRo PRovoZ PoHŘEBNÍ SLUŽBY

l .
Zák|adni ustanovení

Řád pro provoz pohňební služby stanoví podmínky , za nichž provozsvatel pohŤební služba zabezpečuje provozování
služeb souvisejících s pohÍebním podle zákoná č. 193/2017 sb. o pohiebnictví. Je závazny pro provozovate|e ajeho
zaměstnance'

z.
Rozsah služeb

Provozování pohŤební s|uŽby Zahrnuje:

l .  H lav r rí  č innos t i :
. pňevozy lidskych pozristatkrj
. manipulace se zemňelym
. fyzická i adrninistrativní pŤejímka lidsk1ych pozristatkťr nebo ostatkŮ
. sjedrrání a prováděrrí smutečních obŤadrj
- zajištění sjednanych s|užeb
- provozování obňadní síně
. provoz a Údržba polrŤebrrích vozidel

3.
Provozní doba

Provozní doba pro poskytování služeb pohŤební sluŽby:

. Pievozy a piejímání lidsk!'ch poz statk k pŤechodnému u|ožení v chladícím zaÍízení do doby pohŤbeníje
prováděno 24 hodin denně stálou sIuŽbou

. Sjednání pietního aktu v kancetáňi pohŤební sluŽby: Po, StŤ. 8:00 _ l6:00' Út, Čt. 8.0o - l5:00, Pá 8:00 - l4:00
v pŤípadě telefonické domluvy moŽno i mimo pracovní dobu.

. Vyzvednutí urny z krematoria Mě|ník a dopravení do kanceláŤe pohŤební s|užby Benda s.r.o. pouze na základě
písemného souhlasu objednavatele pohňbu a to do l4 dnri od provedení rozloučení nebo kremace zemielého.
(ZpŮsob vyzvy k vyzvednutí urnyje součástí objednávky)

. Vydej uren se zpopelněnj'mi ostatky - dle provozní doby kanceláie pohňební služby. (nebo dle dohody)

4.
Sjednání sIužeb

l. Druh obŤadu a zprisob pohňbení - projednání místa obŤadu, zpopelnění, do hrobu , hrobky, podání informací
rodině o prúběhu obňadu, zvycích, hudebním doprovodu apod

2' Termín obiadu _ v;|běr termínu a hodiny konání obŤadu, ňešení organizačních otázek s respektováním podmínek
provozu.

3. Nabídka rakve s vybavením _ k nabídce používat kata|ogy, ceník, d|e drulru pohŤbu, nutnosti pŤevozu a ostatních
požadavkŮ.

4' ostatní s|uŽby - smuteční oznámení (parte), květinová Vazba (kyice, věnce), stulry na květinovou Vazbu . texty
na stuhy, zajištění autobusu pro smuteční hosty, Íečníka, kněze, vykopání hrobu' uložení urny, vyÍízení podkIadri
pro vydání rimrtního listu.

5. PŤevoz zemňe|é osoby _ z místa mrtí do místa pŤechodného uloŽení (chladící zaŤízení), do místa konání pietního
aktu, místa pohŤbení.

6. UzavÍeni objednávky vč. ceny objednanlch sIuŽeb - objednávka musí obsabovat po|ožky objednan1fch sluŽeb.



Zajištěii služeb

Při zajišťování objednaných služeb postupovat přesně dle objednávky' Pokud není možné některou službu splnit,
je nutno objednavatele pohřbu o této skuteěnosti neprodleně kontaktovat a dohodnout s ním náhradní řešení.
Každá změna objednávky musí bý učiněna písemně změnou objednávky se souhlasem objednavatele.

6.
Druhy pohňbri

Rozdělení polrrbťr: bez obŤadu, s obŤadem
obrady: v koste|e, v obŤadní síni, u lrrobu, z domu smutku
Zesnulí jsou uk|ádáni :  do |rrobu,  hrobek
nebo následně zpope|rrěni s uložerrím : do urnovélro hrobu, ko|urnbária

: pope|a na rozpty|ové |oučce ( s obŤadem nebo bez obŤadu)

t .

obŤadník _ pracovník pohŤebnÍ služby

odpovídá za prriběh obŤadu, stará se o pozrista|é, dbá na bezproblémov1Í a dristojn! pr běh obÍadu
MimoŤádná pozornostje kladena na pravu zevnějšku obiadníka'
Činnost obŤadníka:

- pozŮstalou rodinu informuje o prŮběhu smutečního obŤadu
- uvádí pozŮstalé do smuteění síně, k hrobu apod'
- vstňícně plní veškerá pÍání pozŮstalé rodiny (otevÍení rakve pouze s písemn1lm souh|asem objednavate|e),

instrukce k hudbě apod.)
- vystavuje a aranŽuje květinové dary, které po skončení smutečního obŤadu a kondolencích vrací rodině.

8.
Provádění smutečniho obňadu

KaŽd1l'smuteční obiad musí probíhat podIe pňedem pŤipraveného scénáÍe, kterj' vychází z poŽadavktt
objednavateIe, ale současně musí respektovat stávaj ící podmínky pro zajištění prúběhu obŤadu.

Provádění smutečního obiadu ve vlastní obŤadní síni vymezuje provoznj Íád obŤadní síně Chloumek.
(pŤí|oha - provozní Ťád smuteční obňadní síně Mělník-Chloumek)

Provádění smutečních obŤadu najiném místě se Ťídí vždy místními zvyky. (Nezbytná pňedchozí náležitá domluva
a prohlídka místa konání pietního aktu)

9.
Manipulace se zesnulfm

l. Z hlediska manipulace se zesnu|fm musí mít pracovník pohŤební služby základní znalosti o lékaŤském
ohIedání zesnulé osoby a projevech smrti, o hygienicko-epidemioIogickj'ch opatŤení a ochraně zdraví pŤi
práci, o manipulaci s tělem, o postupech pŤi ob|ékání' uk|ádání do rakve a nesení rakve.

2. List o prohlídce zemŤelého
oh|edání zemŤe|é osoby provádí lékaň, kter;/ provede o oh|edání záznam do |istu o prohlídce zemÍelého.
PŤi pŤevozu se pohŤební s|užba Ťídí pokyny uveden1l'mi v Iistu o prohlídce zemŤelého. Zv|ášťje nutno
dávat pozor na zÁznamy o drahlch kovech a pňi pŤejímce a pŤedání těla kontrolovat záznamy se
skutečnÝm stavem.

3. Pieta pŤi manipulaci se zesnul;!'m
Pracovník pohŤební s|užby musí neustále dodrŽovat základy pietního zacházení se zesnul1y'mi (člověk i po
smrti má právo na d stojné zacházení a ctu, se zesnul!'m musí blt zaclrázeno s respektem a vážností)'

4. Vlastní manipu|ace se zesnul1fmi
. oblečení
- učesání
- oholení zesnulého
- očista těla od nečistot
. nasazení zubních protéz, pokud jsou k dispozici aje-|i to pro mrtvo|nou Íuhlost možné



- uzavření úst a očí, pokud to okolnosti dovolují
- odstranění, popř. od|oŽení šperků a ozdob (evidence v případě drahých kovů)

5. osobní oclrranné pracovní pomůcky při manipulaci:
- jednorázové rukavice
- pracovní p|ášť, rorrška

6. Identifikace zesnulých
Pro vyloučení záměny musí polrřební služba učinit taková opatření' aby byla jednoznačně moŽná
identita zemřelé osoby (označení zesnu|ého na stehně' visačka na noze, popis transportního vaku).
Vždy na rakvi umístěna ,, rakvenka , s vyplněnými všemi náležitostmi o zesnulém. Všechny úkony
manipuIace provádět postupně a vždyjen sjedním zesnulým.

7. Sejmutí prstenu
Pokud prsten nelze sejmout tradičním způsobem (mýd|em' pomocí nitě), lze jej přeříznout, ovšem vždy
s výsIovným písemným souhlasem rodinných příslušníků.

8. Ukládání těla do rakve
Ukládání těla do rakve provádí vŽdy dva pracovníci pohřební služby. Dbají na bezvadnou úpravu a
zarakvení.

9. Nesení rakve
Rakev se vynáší pokud to okolnosti dovolí (prostor, schody' úzké místnosti) s nohama dopředu. Část
rakve, kde jsou nohy, musí bý nesena vždy níŽe, neŽ část rakve s hlavou. Rakev při pohřbu do země
nesou vŽdv 4 osobv.

10.
Pňevozy zesnulych

Službu konající pracovník pohŤební služby musí pŤi pŤíjmu objednávky prokázatzdvoÍilost a porozumění
pro danou situaci. PotŤebné zá|eŽitosti formuluje jasnymi a stručnymi větami a musí pŤesvědčit,zda
objednavatel pŤevozu všemu rozumě| azajistí d stojnou pŤepravu Zesnu|ého.

Postup pŤi dotazování:
jméno zemŤelého

. adresu, kde se zesnuly nachází
- zda byl zesnul;i ohledán lékaŤem
- zda je naÍízena zdravotní nebo soudní pitva
. oznámí objednavateli za jakou časovou dobu pohŤební s|uŽba pŤijede

PŤevozzajišt'ujívŽdy dva pracovníci pohňební s|užby. Manipu|ace Se zesnu|ym se provádítiše, pečlivě a
v k|idu. osádka provádějící pňepravu Se musí clrovat abrt ustrojenatak, aby pozrista|ínebyl i dotěeni ve
svyc|r citec|r. Je vhodné poŽádat o opuštění místnosti, má-l i  b1it zesnuly pŤevlékán, popŤ.vyžaduje-l i  s i to
situace pŤi marripulaci se zesnulym.

Pňevoz lidskfch pozristatkri ve stavu pokročilého rozkladu: pŤepravovat zemŤeléh o vŽdy
v transportním vaku a pouze do korrečné rakve.

E'vidence pŤepravovanych lidsk;yclr pozristatk a lidsk;yclr ostatk se provádí následovně:
. Iistem o prohlídce zemŤelého (obsahuje jméno, pŤíjmení, datum narození a místo ťrmrtí zemŤe|ého)
- pohŤební s|užba eviduje kopie Iistu o proh|ídce zemÍelého
- pohŤební s|užba eviduje kopie dokladu o zpope|nění
. evidence pňepravovanych pozťrstatk nebo ostatk se provádí zápisem do vázáné knihy kde je

uvedeno datum a čas pŤevzetí |idsk;ych poztistatk nebo lidsk;,ich ostatk , datum a čas uložení do
clrladícího zaÍízení, datum a čas pŤedání lidsk;ich pozŮstatk nebo lidsk;ich ostatkťr provozovateli
pohŤebiště rrebo krematoria dá|e ještě musí obsahovat evidenční čís|o vozidIa, které lidské poztistatky
nebo ostatky pŤepravi lo.

l l .
Povinosti vypravitele pohňbu

(v souvislosti s chováním v místnosti pro pravu zamňelého)

Místnost se nachází v objektu: Pražská 38l, Mělník. Tato místnost s|ouží pro zaměstnance pohŤební
sluŽby k pravě těla zemŤelého, ale i pro vypravitele pohÍbu,
kterému j. po pŤedclrozí domluvě umožněn bezplatny vstup d|e s ustanovením $ 7 odstavce 1) písmene
h) zákona o pohňebnictví. Místnost je vybavena nepropustnost podlahou s odtokovym kanálkem,
omyvateIn;imi stěnami, osvětlením, pŤívodem teplé a studené vody' větráním azabezpečením



proti hmyzu.
Tato místnost je určena pro Úrpravu zemŤelélro a pro r'r|ožení |idskfclr poztistatkťr do rakve.
Vypraviteli pohŤbu je umoŽněna nezbyná lrygienická očista.

Vypravitel pohňbu a jeho pňípadnf cloprovod je povinen:

- respektovat dobu, naníž se dohodne S provozovatelem pohÍební s|užby
- chovat se ve vymezenych prostorách dristojně a s ctou, nevstupovat do těchto prostor

bez ochrannyclr pom cek a pod vlivem alkoho|u a jin1ych návykovych látek
- pŤi ťrpravě lidsk;yclr poztistatkŮ postupovat d stojně, obezŤetně a s pietou
- nepoňizovat fotografie arri video nahrávky obnažerrého a neupraveného těla zemŤelélro

a provoz|rích prostor polrňebrrí sIužby
. chovat se k vybaverrí polrŤebrrí služby šetrně a ekorromicky
- pokud si vypravitel pohÍbu k pravě zemňe|élro pŤibere další osoby (maximá|né2 osoby),

vypravitel pňedem tyto osoby nah|ásí
- strpět pŤítomnost pracovníka polrŤebrrí služby
- nést veškerou odpovědnost zaprováděné ťrkorry i pŤípadnázdravotní rizika,

ke kteryrn m Že pŤi těchto činnostech dojít
- po provedenych ťrkoneclr pŤedat provozovateli pohňební služby tě|o zemŤelého

uloŽené do konečné rakve k následnému uloŽení do vyhrazen;/ch(chladicíclr/mrazicích) prostor
. oznámit provozovateli pohŤební sluŽby vznik jakéhokoliv nedopatŤení nebo poranění mrtvého

lidského těla zp sobeného během ripravy či manipulace
. pri ripravě těla zemŤelého je povinost používat ochrané pomricky

(ednorázové rukavice, rouška' pracovní plášt')
- zdrŽovat se v této místrrosti a pŤilehl;ich prostoreclr jenom na dobu nezbytně nutnou

( prava těla zemÍe|ého, ob|ečení a u|ožení do rakve)
- po ukončerrí Írpravy zemňelého provést dťrkladnou hygienickou očistu.

Pracovník pohŤební sIuŽby neprod|eIrě po opuštěrrí místnosti vypravitele
a je|ro doprovodu provede dezinfekci a ťrklid této místnosti a jeho vybavení,
které bylo pouŽito pŤi ťrpravě tě|a zemÍe|ého.

12.
Postup provádění dezinfekce, umístění chladící místnosti,

um ístění mrazicí komo rv

- dezinfekce ch|adicíh o a mrazícího zaÍízení se provádí
mytím vodou s dezirrfekčním pÍípravkem (napŤ.Savo, Sanytol, Savo prim, Desam prim)

- dezinfekce polrŤební vozide| se provádí aplikací postňikem ložnych ploch (z těchto ploclr byly
pŤedem odstraněny hrubé nečistoty), tak aby byl povrch dobŤe smočen. Poté zbytek desinfekce
utÍeme jednorázovou utěrkou. (Použid dezinfekční pňípravek napň. Desprej, Incidin Rapid)

. pracovní pomŮcky (transportní nosítka apod.) dezinfekce pŤípravkem napÍ. Desprej, Sanytol.
- dezinfekění prostŤedky jsou stŤídány (po l-2 měsících) s r zrryrni ťrčinymi |átkami'
- pri manipu|aci s těmito pňípravky je zapotfubí pouŽívát oclrranné pom cky a Ťídit se

rrávodem rra etiketě.
- dezinfekění prostňedky jsou uložené v regále (sk|ad) v privodních oba|ech s návodem k použití

rra dobŤe větraném místě a mimo s|unečrrí svit.
- dezinfekce rukou se provádí pŤípravkem steri l l ium.
- dezinfekční pŤípravky pouŽíváme v souladu s návodem použití
- odvoz nebezpečnélro odpad je zajištěn firmou FCC BE,C, S.r.o.

Chladící místnost pro uložení zemŤe|ych se nachází v ul. Lesní _ Mě|ník - Chloumek
u rozlouční obÍadrrí síně v areá|u hibitova.
Počet míst k u|ožení zemÍe|ych je 8.
Teplota v chladíci místnosti je udržována pomocí ch|adícího agregátu, termostat je umístěn
uvnitŤ clrladící rnístnosti. Teplota je udržována v rozmezi 2 _ 5 st. Celsia.

V pňípadě kdy doba od zjištění umrtí do doby pohŤbení pňesálrne l tyden,
je zemÍely uložen v lnrazící komoŤe (3 místa) pÍi teplotě -l0 oC.

Teplota je udrŽována v komoňe potnocí ch|adícího agregátu'
Mrazící komora je urnístěna v oS Mě|ník _ Clr loumek'



13.
Vozidla používaná pro pŤepravu zemŤelj'ch

Dle zákona o pohŤebnictví č. l9312017 sb. $ 9 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č, 1l zní:

,,(1) Lidské pozťrstatky a exhumované nezpopelněné lidské ostatky mohou byt po pozemních
komunikacích pŤepravovány pouze ve vozidle zvláštního určení, které musí byt k takovému ťrčelu
schváleno podle jiného právního pŤedpisul l) jako pohŤební. Ložny prostor vozid|a zvláštního určení
musí byt určen vyhradně pro jejich pŤepravu v rakvích nebo v transportních nosítkách s vaky' a to
včetně věcí určenych pro konání pohŤbu, které \ze pŤepravovat společně, a musí byt opatŤen
osvětlením a potŤebnymi richyty pro upevnění rakví nebo transportních nosítek s vaky. Stěny a dno
loŽného prostoru musí byt snadno omyvatelné.

ll) Zěi<on č,56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně
zákona č. 16811999 sb'' o pojištění odpovědnosti za škodu zptisobenou pÍovozein vozidla a o
změně někter1/ch souvisejících zákonŮ (zrikon o pojištění odpovědnosti z ptovoz! vozidla), ve znění
zákona ě. 307lI999 Sb., ve znění pozdějších pŤedpistl.
Vyhláška č,. 341/2014 Sb', o schvalovríní technické zpťrsobilosti a o technickj'ch podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích...,

14.
Rakve a jejich rybavení

Rozl išení rakví dle pouŽití:
. kremační
- do hrobri
- do hrobek
- v|ožky do rakví - zirrkové, z pozinku

PohŤební sluŽba zajišt'uje komp|etaci rakví:
. upevnění noŽek
- montáŽ made|
- instalaci nepropustné vložky (voskovy papír)
- pŤíkrov (Ťasené dno) s krajkou nebo bez
- upevnění kÍíže na rakev

15.
Chování pracovníkri pohŤební služby

- zachovávat mlčerrIivost o skutečnostech, o nichž se dozvědě|i v souvislosti s vykonem svého
zaměstnání

- lnusí b5fr. vŽdy slušně a pietně oděni a musí zachovávat zásady osobní hygieny.
- c|rovat se k poztista|1 m i ostatnírn návštěvrrík m zdvoŤile a ohleduplrrě
. zachovávat pietu k zemÍelyrn
- dbát, aby obŤadrrí síri byla udrŽována v čistérn, upraveném stavu a rakev se zemŤel1im byla k obŤadu

vystavena dťrstojně
- za|nezit vstupu nepovolanyclr osob do provozních prostor



Rád polrÍební služby j. k dispozici
tnístě vyhrazenérn pro inforrrlace.

r6.
ostatní ustanovení

k rrah|éclnrttí r, karrceláŤi po|rr 'ebníslužby a je vystaven na obvylt|éIn

t7.
Účinnost

Teltto Ťád pohiebrrí služby nabyvá ričinností cJne: l , záÍí20|g

V Mělníku dne: 22.  srprra 201g
l'obŤebnÍ služtln BtrNDA s'r.o,

PraŽská 3l]1, 276 61 gg|ník
|Č:274 36 ll0, r/tČ:CŽ2?4jorro

Tel'ffax.3l5 Ó?:469
Mob.: .l3Zffi70{ .',//
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