PoHŘEBNÍSLUŽBA BENDA s.r.o.
PraŽská38|,27601 Mělník
IČo:21436ll 0, DIČ: CZ27436l l 0
v Praze,oddílC, v|ožkal l l l60
rejstÍíkrr
Zapsarlá
v obclrodrrím

ŘÁo PRo PRovoZ PoHŘEBNÍ SLUŽBY
l.
Zák|adni ustanovení
provozování
službazabezpečuje
Řád pro provozpohňební
službystanovípodmínky
, za nichžprovozsvatelpohŤební
Je závaznypro provozovate|e
ajeho
podlezákoná č.193/2017sb. o pohiebnictví.
služebsouvisejících
s pohÍebním
zaměstnance'

z.

Rozsah služeb
pohŤební
Provozování
s|uŽbyZahrnuje:
l.

H l a v r rč
í innosti:
. pňevozylidskych pozristatkrj
. manipulacese zemňelym
. fyzická i adrninistrativní
pŤejímka
pozristatkťr
lidsk1ych
nebo ostatkŮ
. sjedrrání
a prováděrrí
smutečních
obŤadrj
- zajištění
sjednanychs|užeb
- provozováníobňadnísíně
. provoz a ÚdržbapolrŤebrrích
vozidel

3.
Provoznídoba
Provoznídobapro poskytování
služebpohŤební
sluŽby:
.
.
.
.

zaÍízení
Pievozya piejímání
lidsk!'chpoz statk k pŤechodnému
u|ožení
v chladícím
do dobypohŤbeníje
prováděno
24 hodindenněstálousIuŽbou
pietního
pohŤební
Sjednání
aktuv kancetáňi
sluŽby:Po, StŤ.8:00_ l6:00'Út, Čt.8.0o- l5:00,Pá 8:00- l4:00
pŤípadě
i
v
telefonické
domluvymoŽno mimopracovní
dobu.
pohŤební
Vyzvednutí
urnyz krematoria
Mě|níka dopravení
do kanceláŤe
s|užby
Bendas.r.o.pouzena základě
rozloučení
písemného
pohňbu
souhlasu
objednavatele
a to do l4 dnriod provedení
nebokremacezemielého.
(ZpŮsobvyzvy k vyzvednutíurnyje součástí
objednávky)
služby.(nebodle dohody)
Vydej urense zpopelněnj'miostatky- dle provoznídobykanceláiepohňební

4.
SjednánísIužeb
- projednání
l. Druh obŤadu
a zprisobpohňbení
místaobŤadu,
zpopelnění,
do hrobu, hrobky,podáníinformací
rodiněo prúběhu
doprovoduapod
obňadu,zvycích,hudebním
podmínek
2' Termínobiadu_ v;|běrtermínua hodinykonáníobŤadu,
ňešení
organizačních
otázeks respektováním
provozu.
nutnostipŤevozu
a ostatních
3. Nabídkarakves vybavením_ k nabídcepoužívat
kata|ogy,ceník,d|edrulrupohŤbu,
požadavkŮ.
4' ostatnís|uŽby- smuteční
oznámení(parte),květinováVazba(kyice, věnce),stulryna květinovouVazbu. texty
podkIadri
na stuhy,zajištění
hosty,Íečníka,
kněze,vykopáníhrobu'uložení
urny,vyÍízení
autobusupro smuteční
pro vydánírimrtníholistu.
(chladící
zaŤízení),
do místakonánípietního
5. PŤevoz
zemňe|é
osoby_ z místa mrtído místapŤechodného
uloŽení
aktu,místapohŤbení.
6. UzavÍeniobjednávkyvč.ceny objednanlchsIuŽeb- objednávkamusíobsabovatpo|ožkyobjednan1fch
sluŽeb.

Zajištěiislužeb
Při zajišťování
některouslužbusplnit,
objednanýchslužebpostupovatpřesnědle objednávky'Pokudnenímožné
je nutnoobjednavatele
pohřbuo tétoskuteěnosti
neprodleněkontaktovata dohodnouts nímnáhradnířešení.
Každázměnaobjednávkymusíbý učiněnapísemnězměnouobjednávkyse souhlasemobjednavatele.
6.
Druhy pohňbri
Rozdělenípolrrbťr:
bez obŤadu,s obŤadem
obrady:v koste|e,v obŤadní
síni,u lrrobu,z domu smutku
Z e s n u l í j s o u k | á d á n id: o | r r o b uh, r o b e k
nebonáslednězpope|rrěni
s uložerrím
: do urnovélro
hrobu,ko|urnbária
|oučce( s obŤademnebo bez obŤadu)
: pope|ana rozpty|ové

t.

obŤadník_ pracovníkpohŤebnÍ
služby
odpovídáza prriběhobŤadu,
staráse o pozrista|é,
dbá na bezproblémov1Í
a dristojn!pr běh obÍadu
MimoŤádnápozornostjekladenana pravuzevnějškuobiadníka'
Činnost
obŤadníka:
- pozŮstalourodinuinformujeo prŮběhusmutečního
obŤadu
- uvádípozŮstalé
do smuteění
síně,k hrobuapod'
- vstňícně
plníveškerápÍánípozŮstalé
rodiny(otevÍení
rakvepouzes písemn1lm
souh|asem
objednavate|e),
instrukce
k hudběapod.)
- vystavujea aranŽujekvětinovédary,kterépo skončení
smutečního
obŤadu
a kondolencích
vracírodině.
8.
Prováděnísmutečniho
obňadu
KaŽd1l'smuteční
obiad musíprobíhatpodIepňedempŤipraveného
kterj'vycházíz poŽadavktt
scénáÍe,
objednavateIe,
ale současně
prúběhu
musírespektovat
stávajícípodmínkypro zajištění
obŤadu.
Prováděnísmutečního
obiaduve vlastníobŤadní
sínivymezujeprovoznjÍádobŤadní
síněChloumek.
- provozníŤádsmuteční
(pŤí|oha
obňadní
síněMělník-Chloumek)
Prováděnísmutečních
najinémmístěse Ťídí
obŤadu
vždymístními
zvyky. (Nezbytnápňedchozí
náležitádomluva
a prohlídkamístakonánípietníhoaktu)
9.
Manipulace se zesnulfm
l.
2.

3.
4.

Z hlediskamanipulace
pohŤební
se zesnu|fmmusímítpracovník
službyzákladníznalostio lékaŤském
ohIedání
zesnulé
osobya projevech
smrti,o hygienicko-epidemioIogickj'ch
opatŤení
a ochranězdravípŤi
práci,o manipulacis tělem,o postupech
pŤiob|ékání'
uk|ádání
do rakvea nesení
rakve.
List o prohlídce
zemŤelého
oh|edánízemŤe|é
osobyprovádílékaň,
kter;/provedeo oh|edání
záznamdo |istuo prohlídcezemÍelého.
PŤipŤevozu
pokynyuveden1l'mi
se pohŤební
s|užba
Ťídí
v Iistuo prohlídce
zemŤelého.
Zv|ášťje
nutno
dávatpozorna zÁznamyo drahlch kovecha pňipŤejímce
a pŤedání
těla kontrolovatzáznamyse
skutečnÝm
stavem.
PietapŤimanipulacise zesnul;!'m
PracovníkpohŤební
(člověki po
s|užbymusíneustáledodrŽovatzákladypietníhozacházeníse zesnul1y'mi
právo
smrtimá
na d stojnézacházenía ctu,se zesnul!'mmusíblt zaclrázenos respektema vážností)'
Vlastnímanipu|acese zesnul1fmi
. oblečení
- učesání
- oholení
zesnulého
- očista
tělaod nečistot
. nasazení
pokudjsou k dispoziciaje-|ito promrtvo|nou
zubníchprotéz,
Íuhlostmožné

5.
6.

7.
8.
9.

- uzavření
pokudto okolnostidovolují
ústa očí,
- odstranění,
popř.od|oŽení
šperků
a ozdob(evidencev případědrahýchkovů)
pracovní
pomůcky
při manipulaci:
osobníoclrranné
- jednorázové
rukavice
- pracovníp|ášť,
rorrška
Identifikacezesnulých
Pro vyloučenízáměny musípolrřebníslužbaučinittaková opatření'aby byla jednoznačně
moŽná
identitazemřeléosoby (označení
zesnu|ého
na stehně'visačkana noze,popis transportního
vaku).
Vždy na rakvi umístěna,, rakvenka, s vyplněnýmivšemináležitostmio zesnulém.
Všechnyúkony
provádětpostupně
manipuIace
a vždyjensjednímzesnulým.
prstenu
Sejmutí
(mýd|em'pomocínitě),lze jej přeříznout,ovšemvždy
Pokud prstennelze sejmouttradičním
způsobem
písemným
příslušníků.
s výsIovným
souhlasem
rodinných
Ukládánítěla do rakve
Ukládání těla do rakve provádívŽdy dva pracovnícipohřebníslužby.Dbají na bezvadnouúpravua
zarakvení.
Nesenírakve
Rakev se vynášípokud to okolnostidovolí(prostor,schody' úzkémístnosti)s nohamadopředu.Část
rakve,kde jsou nohy, musíbý nesenavždy níŽe,neŽ částrakve s hlavou.Rakev při pohřbu do země
nesouvŽdv4 osobv.
10.
Pňevozyzesnulych
SlužbukonajícípracovníkpohŤební
službymusípŤipŤíjmu
objednávkyprokázatzdvoÍilosta porozumění
pro danousituaci.PotŤebné
zá|eŽitostiformulujejasnymi a stručnymivětami a musípŤesvědčit,zda
objednavatelpŤevozuvšemurozumě|azajistíd stojnoupŤepravu
Zesnu|ého.
PostuppŤidotazování:
jménozemŤelého
. adresu,kde se zesnuly nachází
- zda byl zesnul;iohledánlékaŤem
- zda je naÍízenazdravotnínebo soudní pitva
.
oznámíobjednavateliza jakou časovoudobu pohŤební
s|uŽbapŤijede
PŤevozzajišt'ujívŽdy
dva pracovnícipohňební
s|užby.
Manipu|aceSezesnu|ymse provádítiše,
pečlivěa
v k|idu.osádka provádějící
pňepravu
Se musíclrovatabrt ustrojenatak,
aby pozrista|ínebyli
dotěenive
svyc|rcitec|r.Je vhodnépoŽádato opuštění
místnosti,
má-li b1itzesnulypŤevlékán,
popŤ.vyžaduje-li
si to
situacepŤimarripulacise zesnulym.
Pňevoz lidskfch pozristatkri ve stavu pokročiléhorozkladu: pŤepravovat
zemŤeléh
o vŽdy
v transportním
vaku a pouzedo korrečné
rakve.
E'videncepŤepravovanych
lidsk;yclrpozristatk a lidsk;yclrostatk se provádínásledovně:
.
Iistemo prohlídcezemŤelého
(obsahujejméno,pŤíjmení,
datum narozenía místoťrmrtí
zemŤe|ého)
pohŤební
s|užbaevidujekopie Iistuo proh|ídce
zemÍelého
pohŤební
s|užbaevidujekopie dokladuo zpope|nění
.
evidencepňepravovanychpozťrstatknebo ostatk se provádízápisem do vázánéknihy kde je
uvedenodatum a časpŤevzetí
|idsk;ychpoztistatk nebo lidsk;,ichostatk , datum a časuloženído
clrladícího
zaÍízení,
datuma časpŤedání
lidsk;ichpozŮstatk nebo lidsk;ichostatkťr
provozovateli
pohŤebiště
rrebokrematoriadá|eještěmusíobsahovatevidenční
čís|o
vozidIa,kterélidsképoztistatky
nebo ostatkypŤepravi
lo.
ll.
Povinosti vypravitele pohňbu
(v souvislostis chovánímv místnostipro pravu zamňelého)
Místnostse nacházív objektu:Pražská38l, Mělník.Tato místnosts|ouží
pro zaměstnancepohŤební
sluŽbyk pravětěla zemŤelého,
ale i pro vypravitele pohÍbu,
j. po pŤedclrozí
kterému
domluvěumožněnbezplatnyvstupd|e s ustanovením
$ 7 odstavce1) písmene
h) zákona o pohňebnictví.
Místnostje vybavenanepropustnost
podlahous odtokovymkanálkem,
omyvateIn;imistěnami,osvětlením,
pŤívodem
tepléa studené
vody' větránímazabezpečením

proti hmyzu.
do rakve.
|idskfclr poztistatkťr
a pro r'r|ožení
Tato místnostje určenapro ÚrpravuzemŤelélro
je
pohŤbu
nezbyná
lrygienická
očista.
Vypraviteli
umoŽněna
Vypravitel pohňbu a jeho pňípadnf cloprovodje povinen:
.
.
.
-

s|užby
respektovatdobu, nanížse dohodneS provozovatelempohÍební
chovat se ve vymezenych prostoráchdristojněa s ctou, nevstupovatdo těchto prostor
bez ochrannyclrpom cek a pod vlivem alkoho|ua jin1ychnávykovych látek
pŤiťrpravě
lidsk;yclrpoztistatkŮpostupovatd stojně,obezŤetně
a s pietou
nepoňizovatfotografiearrivideo nahrávkyobnažerrého
a neupraveného
těla zemŤelélro
prostor polrňebrrí
a provoz|rích
sIužby
chovatse k vybaverrípolrŤebrrí
službyšetrněa ekorromicky
pokudsi vypravitelpohÍbuk pravězemňe|élro
pŤibere
osoby),
dalšíosoby(maximá|né2
vypravitelpňedemtyto osoby nah|ásí
pracovníkapolrŤebrrí
služby
strpětpŤítomnost
néstveškerouodpovědnostzaprováděnéťrkorry
i pŤípadnázdravotní
rizika,
ke kteryrnm Že pŤitěchtočinnostech
dojít
po provedenychťrkoneclr
pŤedat
provozovatelipohňební
službytě|ozemŤelého
prostor
uloŽenédo konečné
rakve k následnému
uloŽenído vyhrazen;/ch(chladicíclr/mrazicích)
oznámitprovozovatelipohŤební
sluŽbyvznik jakéhokolivnedopatŤení
nebo poraněnímrtvého
lidskéhotěla zp sobeného
běhemripravyčimanipulace
je povinostpoužívat
pri ripravětěla zemŤelého
ochranépomricky
(ednorázovérukavice,rouška'pracovníplášt')
zdrŽovatse v tétomístrrostia pŤilehl;ichprostoreclrjenom na dobu nezbytněnutnou
( pravatěla zemÍe|ého,
ob|ečení
a u|ožení
do rakve)
po ukončerrí
provéstdťrkladnou
Írpravyzemňelého
hygienickouočistu.
PracovníkpohŤební
po opuštěrrí
sIuŽbyneprod|eIrě
místnosti
vypravitele
je|ro
a
doprovoduprovededezinfekcia ťrklidtétomístnostia jeho vybavení,
kterébylo pouŽitopŤiťrpravě
tě|azemÍe|ého.

12.
provádění
Postup
dezinfekce,umístěníchladícímístnosti,
um ístěnímrazicí komo rv
-

.
-

dezinfekcech|adicíh
se provádí
o a mrazícíhozaÍízení
pÍípravkem
(napŤ.Savo,
mytímvodou s dezirrfekčním
Sanytol,Savo prim, Desam prim)
dezinfekcepolrŤební
vozide|se provádíaplikacípostňikemložnychploch (z těchtoploclrbyly
pŤedemodstraněnyhrubénečistoty),
tak aby byl povrchdobŤesmočen.Potézbytek desinfekce
jednorázovou
(Použid
utÍeme
utěrkou.
dezinfekčnípňípravek napň. Desprej, Incidin Rapid)
pracovnípomŮcky (transportní
nosítkaapod.)dezinfekcepŤípravkem
napÍ.Desprej,Sanytol.
jsou stŤídány
(po l-2 měsících)
dezinfekěníprostŤedky
s r zrryrniťrčinymi
|átkami'
je zapotfubí
pri manipu|acis těmito pňípravky
pouŽívátoclrranné
pom cky a Ťíditse
rrávodemrraetiketě.
jsou uložené
prostňedky
dezinfekění
v regále(sk|ad)v privodních
oba|echs návodemk použití
rradobŤevětraném
místěa mimo s|unečrrí
svit.
dezinfekcerukouse provádípŤípravkem
sterillium.
pŤípravky
pouŽívámev souladus návodempoužití
dezinfekční
odvoz nebezpečnélro
odpadje zajištěnfirmou FCC BE,C, S.r.o.
Chladícímístnostpro uloženízemŤe|ych
se nacházív ul. Lesní_ Mě|ník- Chloumek
u rozlouční
obÍadrrí
síněv areá|uhibitova.
je 8.
Početmístk u|oženízemÍe|ych
je udržovánapomocích|adícího
Teplotav chladícimístnosti
agregátu,termostatje umístěn
uvnitŤclrladícírnístnosti.
Teplotaje udržována
v rozmezi2 _ 5 st. Celsia.
V pňípadě
pňesálrnel tyden,
kdy doba od zjištění
umrtído doby pohŤbení
je zemÍelyuloženv lnrazící
komoŤe(3 místa)pÍiteplotě-l0 oC.
Teplotaje udrŽovánav komoňepotnocích|adícího
agregátu'
Mrazícíkomoraje urnístěna
v oS Mě|ník_ Clrloumek'

13.
pro pŤepravuzemŤelj'ch
Vozidla používaná

Dle zákona o pohŤebnictví
č.l9312017sb. $ 9 odstavec1 včetněpoznámky pod čarouč,1l zní:
,,(1) Lidské pozťrstatkya exhumovanénezpopelněnélidské ostatky mohou byt po pozemních
komunikacíchpŤepravoványpouze ve vozidle zvláštníhourčení,kterémusí byt k takovémuťrčelu
schválenopodle jinéhoprávníhopŤedpisull)jako pohŤební.
Ložny prostor vozid|azvláštníhourčení
musíbyt určenvyhradně pro jejich pŤepravuv rakvíchnebo v transportníchnosítkáchs vaky' a to
včetněvěcí určenychpro konání pohŤbu,které \ze pŤepravovatspolečně,a musí byt opatŤen
osvětleníma potŤebnymirichyty pro upevněnírakvínebo transportních
nosíteks vaky. Stěny a dno
loŽnéhoprostorumusíbyt snadnoomyvatelné.

ll)

provozuvozidel na pozemníchkomunikacích
Zěi<onč,56/2001Sb., o podmínkách
a o změně
zákona č. 16811999sb'' o pojištěníodpovědnostiza škoduzptisobenoupÍovozeinvozidla a o
změněněkter1/ch
souvisejících
zákonŮ(zrikono pojištění
odpovědnostiz ptovoz! vozidla),ve znění
zákonaě. 307lI999 Sb.,ve zněnípozdějších
pŤedpistl.
Vyhláška č,.341/2014 Sb', o schvalovríní
technickézpťrsobilostia o technickj'chpodmínkách
provozuvozidel na pozemníchkomunikacích...,

14.
Rakve a jejich rybavení
Rozlišení
rakvídle pouŽití:
.
kremační
- do hrobri
- do hrobek
- v|ožkydo rakví- zirrkové,
z pozinku

PohŤební
sluŽbazajišt'ujekomp|etacirakví:
.
upevněnínoŽek
- montáŽ made|
- instalacinepropustné
vložky(voskovypapír)
- pŤíkrov
(Ťasené
dno) s krajkounebo bez
- upevněníkÍíže
na rakev

15.
Chování pracovníkripohŤebníslužby
.
-

zachovávatmlčerrIivost
o skutečnostech,
o nichžse dozvědě|iv souvislostis vykonemsvého
zaměstnání
lnusíb5fr.
vŽdy slušněa pietněoděni a musízachovávatzásadyosobníhygieny.
c|rovatse k poztista|1
návštěvrrík
m i ostatnírn
m zdvoŤilea ohleduplrrě
zachovávatpietu k zemÍelyrn
dbát,aby obŤadrrí
síribyla udrŽovánav čistérn,
upraveném
stavua rakev se zemŤel1im
byla k obŤadu
vystavenadťrstojně
za|nezitvstupunepovolanyclrosob do provozníchprostor

r6.

ostatníustanovení

Rád polrÍební
j. k dispozicik rrah|éclnrttí
služby
r, karrceláŤi
po|rr'ební
službya je vystavenna obvylt|éIn
tnístě
vyhrazenérn
pro inforrrlace.

t7.

Účinnost
TelttoŤádpohiebrríslužbynabyvá
ričinností
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