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ANOTACE:
Město Žďár nad Sázavou je zákonem pověřeno vypravovat „sociální pohřby“ u osob, u kterých se
nenašel žádný vypravovatel pohřbu. Jedná se zejména o osoby bez domova a osoby osamělé.

NÁVRH USNESENÍ:
1. Rada města po projednání bere na vědomí informaci o agendě zajišťování pohřbení osob, u
kterých se nenašel vypravovatel pohřbu.
2. Rada města po projednání schvaluje příkazní smlouvu, která bude uzavřena mezi městem
Žďár nad Sázavou a PIETAS – VYSIBLA s.r.o., v předloženém znění.
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Popis
Město Žďár nad Sázavou je zákonem pověřeno vypravovat „sociální pohřby“ u osob, u kterých se
nenašel žádný vypravovatel pohřbu. Jedná se zejména o osoby bez domova a osoby osamělé.
Zákon o pohřebnictví č. 256/2001 Sb. stanoví v § 5 povinnost obcí zajistit pohřbení těla zemřelého,
pokud nikdo jiný ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí pohřbení nesjednal a anatomický ústav o
lidské pozůstatky neprojevil zájem.
Provozovatel zařízení pro přechodné uložení lidských pozůstatků nahlásí obci, ve které se konala
prohlídka lékařem, marné uplynutí lhůty 96 hodin.
Příslušná obec po obdržení listu o prohlídce zemřelého od provozovatele chladicího a mrazicího
zařízení ověří, že lékař prohlížející tělo a Policie ČR udělali pro vyhledání a oznámení úmrtí
osobám blízkým vše, co bylo v jejich silách a že lhůta 96 hodin uběhla nejen od uložení těla do
chladicího nebo mrazicího zařízení, ale také od oznámení úmrtí osobě blízké, jak požaduje zákon
o pohřebnictví.
Sociální pohřeb je případ od případu jiný. Jeho minimální náležitosti stanoví vyhláška MMR č.
277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení. Vyšší náklady může ovlivnit délka
přechodného uložení těla zemřelého v chladicím nebo mrazicím zařízení do doby nalezení osob
blízkých zemřelému nebo povolení státního zástupce, jde-li o podezření ze spáchání trestného
činu, či o pohřbení příslušníka cizího státu.
Obec následně vybere provozovatele pohřební služby a s ním uzavře příkazní smlouvu o
vypravení sociálního pohřbu. Součástí této smlouvy by měly být vždy alespoň ty položky, které v
závislosti na způsobu pohřbení stanoví výše uvedená vyhláška.
Město Žďár nad Sázavou tedy od roku 2001 zařizuje pohřbení zemřelých osob nalezených na
svém katastrálním území. Počet případů se počítá v jednotkách případů.
Město se potom přihlašuje do dědického řízení a žádá o refundaci nákladů MMR.
Agendu sociálních pohřbů zajišťuje sociální odbor ve spolupráci s odborem komunálních služeb.
V příloze je návrh příkazní smlouvy pro zajištění pohřbení bez obřadu zajištěné městem Žďár nad
Sázavou.
Geneze případu
Město Žďár nad Sázavou od roku 2001 zařizuje pohřbení zemřelých osob nalezených na svém
katastrálním území. Na konci roku 2017 byla schválena vyhláška MMR č. 277/2017 Sb., o postupu
obce při zajištění slušného pohřbení. Bylo jednáno s místní pohřební službou PIETAS – VYSIBLA
s.r.o. o podmínkách stanovených ve vyhlášce MMR. Jiný provozovatel pohřební služby na území
města není evidován.
Počet případů se počítá v jednotkách případů. Bývá vypraven většinou jeden sociální pohřeb, do
roka, někdy dva. V některém roce sociální pohřeb město nevypravovalo.
Návrh řešení
Schválit navrhovanou příkazní smlouvu
Varianty návrhu usnesení
Varianty nejsou
Doporučení předkladatele
Viz. návrh usnesení
Stanoviska
Nejsou

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
pro zajištění pohřbení bez obřadu zajištěné obcí podle § 5 odst. 1 zákona č.
256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,

kterou podle ustanovení § 2430 a násl. a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění /dále jen „občanský zákoník“/ níže uvedeného dne,
měsíce a roku uzavřely:
1. město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
Žďár nad Sázavou, PSČ 59131,
IČ 00295841
DIČ CZ00295841
Zastoupené Mgr. Zdeňkem Navrátilem, starostou
/dále jen „příkazce“/
a
2. PIETAS – VYSIBLA s.r.o.
Se sídlem Soukenická 129/3, 674 01Třebíč
Pobočka: Sychrova 481/18, 591 02 Žďár nad Sázavou
Zastoupená jednatelem, panem Mgr. Jaroslavem Havlenou
Bankovní spojení: č.ú. 1470903399/0800, Česká spořitelna, a.s.
IČ: 27679811
DIČ: CZ27679811
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně oddíl C, vložka 51501
/dále jen „příkazník“/
/společně dále též „smluvní strany“/

I.

Předmět smlouvy
1.1

1.2

Příkazník se zavazuje pro příkazce vypravovat pohřbení lidských
pozůstatků zemřelých / dále jen „lidských pozůstatků“/ v souladu se zákonem
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a jak je specifikováno v článku 1.2 této smlouvy, a to co
nejdříve, jakmile vypravení pohřbení nebrání žádné překážky.
Vypravení pohřbení zahrnuje:
a) opatření rubáše z přírodního materiálu
b) úpravu lidských pozůstatků včetně umývání, holení, stříhání
a kosmetických úprav
c) oblečení do rubáše
d) opatření rakve dle normy ČSN Rakve 49 3160, vložky do rakve, vystýlky
do rakve a ekologického transportního vaku v případě lidských pozůstatků
ve značném stadiu rozkladu
e) uložení lidských pozůstatků do rakve
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f) přenášení rakve s lidskými pozůstatky
g) uložení lidských pozůstatků do chladícího/mrazícího zařízení s uvedením
počtu dnů chlazení/mrazení /vyjma uložení 48 hodin po úmrtí nebo po
pitvě/
h) přepravu lidských pozůstatků /kromě přepravy na pitvu a z pitvy do místa
pohřbení/s uvedením počtu ujetých km, včetně míst výjezdu a příjezdu
i1) uložení lidských pozůstatků v konečné rakvi do hrobu na novém
hřbitově na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou 2, parc. číslo 585, k.ú
Zámek Žďár a předání dokladu o výše provedených službách
i2) zpopelnění lidských pozůstatků v konečné rakvi v krematoriu
• opatření pevně uzavíratelné urny
• uložení popele do urny s označením
• převozu urny s uvedením počtu ujetých km, včetně
místa výjezdu
a příjezdu
• uložení urny do úložiště jednotlivých uren/hrobu na novém hřbitově na
Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou 2, parc. číslo 585, k.ú Zámek
Žďár a předání dokladu o výše provedených službách
II. Práva a povinnosti příkazníka
2.1

2.2

Příkazník je povinen informovat příkazce o průběhu své činnosti v souvislosti
s předmětem příkazní smlouvy kdykoli během realizace předmětu smlouvy
na žádost příkazce.
Příkazník má právo ustanovit po předchozím souhlasu příkazce pro dílčí
realizaci předmětu smlouvy náhradníka.

III. Práva a povinnosti příkazce
3.1
3.2

Příkazce se zavazuje před účinností smlouvy předat příkazníkovi kopii
Listu o prohlídce zemřelého – formulář B2.
Příkazce se zavazuje srozumitelnou formou předávat příkazníkovi své
pokyny, a to především prostřednictvím elektronické pošty na adresu
příkazníka.

IV. Odměna příkazníka za obstarání a platební podmínky
4.1
4.2
4.3
4.4

Příkazníkovi náleží odměna za realizaci předmětu smlouvy dle
bodu
1.2
a,b,c,d,e,f,g,h,i1* ve výši 6554 Kč včetně DPH.
Příkazníkovi náleží odměna za realizaci předmětu smlouvy dle bodu 1.2
a,b,c,d,e,f,g,h,i2* ve výši 8200 Kč včetně DPH.
Odměna je splatná na základě faktury /daňového dokladu/ vystavené
příkazníkem se splatností 14 kalendářních dní od data jejího vystavení.
Faktura bude obsahovat také podrobnou kalkulaci skutečně realizovaných
služeb a nákupů materiálu dle bodu 1.2.

V. Trvání smlouvy
5.1

Tato smlouva je uzavírána na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem jejího
podpisu smluvními stranami.
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5.2

5.3
5.4

Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět,
a to z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu. Výpovědní doba je
dvouměsíční a začíná běžet prvního dne měsíce následujícícho po doručení
výpovědi.
Při odstoupení od smlouvy ze strany příkazce má příkazník právo na
náhradu již vynaložených nákladů souvisejících s předmětem smlouvy.
Každá ze smluvních stran je oprávněna do této smlouvy odstoupit v případě
podstatného porušení smluvních povinností vyplývajících z této smlouvy
druhou stranou. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně.

VI. Oprávněné osoby
6.1
6.2

Osobou oprávněnou jednat za příkazce v souvislosti s plněním dle této
smlouvy je: kontakt (telefon, email)
Osobou oprávněnou jednat za příkazníka v souvislosti s plněním dle této
smlouvy je: kontakt (telefon, email)

VII. Závěrečná ustanovení
7.1

7.2
7.3
7.4

Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy
nebo v souvislosti s ní, se řídí českým právním řádem, zejména občanským
zákoníkem.
Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran.
Změna této smlouvy jinou formou je vyloučena.
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po
jednom.
Účastníci této smlouvy si její obsah přečetli. Prohlašují, že jsou s ním
srozuměni a na důkaz toho připojují své podpisy.

VIII. Doložky
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, účinnosti
pak nabývá dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
Příkazník výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním
systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou
povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní příkazce.
2. Doložka podle ust. § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v
souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Žďár nad Sázavou
č. 1725/2018/OS dne 22.10.2018.
Ve Žďáře nad Sázavou dne ……………………………………
………………………………………………
Mgr. Jaroslav Havlena
za příkazníka

……………………………………………..
Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města Žďár nad Sázavou
za příkazce
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