Jak zvládnout kontroly orgánů veřejné moci v roce 2019?
Kolegyně a kolegové!

Máme již téměř 15 měsíců po účinnosti zákona č. 193/2017 Sb., novely zákona
o pohřebnictví č. 256/2001 Sb. V této době běží „boj“ o prosazení novely do
naší každodenní praxe při provozování pohřební služby, provádění balsamace,
provozování krematoria i veřejných pohřebišť.
Ve stejné době řada z Vás prošla kontrolami ze strany rozličných orgánů veřejné
moci. Podle informací Vás samotných, kterými se buď chlubíte či nadáváte na
vše, co orgány kontrolují, jak Vás otravují apod., jakož i posledních informací,
která mám z pohřební show SLOVAK FUNERAL 2018 z Trenčína, jest známo,
že kontroly probíhají a že pokuty jsou ukládány.
Pokud jste se v roce 2017 a 2018 kontrol báli či nebáli, vězte, že v roce 2019
bude ještě situace vypjatější. Nezapomínejte, že kromě povinnosti
v pohřebnictví, před kterými řada z Vás kličkuje ve směru jejich neplnění, máme
v oboru i všechny ne méně důležité povinnost, jejichž plnění se vyhnout
nemůžeme, stejně jako všichni ostatní podnikatelé.
V říjnu 2018 jsem se v Praze zúčastnil celostátní konference pod názvem „Jak
zvládnout kontroly firem v roce 2019?“. A poznatek z této konference! Mějte
na paměti, že kdo plnit všechny zákonné povinnosti nebude, skončí nedobře (a
to ne pouze ve svém předmětu činnosti v pohřebnictví).
Připravte se na sofistikované kontroly ohledně GDPR (Nařízení EU č.
2016/679) a zákona, který, jako prováděcí, bude přijat parlamentem snad již
v tomto roce, daňové kontroly, kontroly Státního úřadu inspekce práce, kontroly
ČOI, kontroly při plnění BOZP a PO, jakož i kontroly České inspekce životního
prostředí (zejména z. č. 185/2001 Sb., o odpadech) etc.
Pokud je mi známo od účastníků seminářů Právní minimum pro
provozovatele pohřební služby a krematoria, či osoby provádějící
balsamaci, který se již opakovaně konal v Litoměřicích, příprava na tomto
semináři byla a je nutná. Intensívní seminář dobře připravil účastníky na střet
s kontrolami a absolventi semináře lépe jednají s kontrolními orgány.
Naopak ti nepřipravení, jak jsem se doslechl z Vašich řad přímo či nepřímo,
raději stále platí pokuty, aby měli klid a kontrola neodhalila ještě větší
nedostatky ve firmě.

Předpokládám, že osoby, které seminář neabsolvovali, se cítí připraveny na
kontroly. Já o tom ale dost vážně pochybuji. Přeji Vám, abyste u kontrol uspěli
bez ztráty kytičky! Nicméně podle mne bude průběh asi trochu jiný, především
však bolestný.
Pokud se někdo necítí být připraven, může se stále hlásit a přihlásit do semináře
Právní minimum pro provozovatele pohřební služby a krematoria, či osoby
provádějící balsamaci.
Semináře se konají vždy v Litoměřicích, Mostecké ulici 226/7 ve výukovém
středisku v sobotu ve vypsaných termínech jako celodenní v době od 08:00
hodin do 18:00 hodin. Termíny budou vypsány a zveřejněny vždy na stránkách
SP i ASPS. Podmínkou konání je účast vždy nejméně deseti účastníků. Cena
semináře se změnila: od 01.11.2018 je pro nečleny spolků ve výši částkou
12.000,00 Kč + 21 % DPH; členové spolků mají cenu sníženou na částku
10.000,00 Kč + 21 % DPH. V ceně semináře je zahrnuto celodenní občerstvení a
oběd v motorestu Nučnice.
Jak hodnotí semináře Vaši kolegové, kteří je absolvovali? Zeptejte se jich sami.
Jsou nejen z Čech, ale i Moravy a Slezska. Jistě Vám rádi prozradí něco o
potřebnosti absolvování semináře.
Přihlášky do semináře lze zasílat na adresu: petr.rambousek@pohrebniauriga.cz. Pořadatelem je Pohřební ústav AURIGA® spol. s r. o. V semináři
přednášejí odborníci mimo jiné na BOZP, PO, pracovně lékařské služby, právo
atd.
Na závěr si dovoluji upozornit, že bude i v roce 2019 ze strany kontrol hůře.
Zaplacené pokuty by šly z Vašeho zisku a navíc mějte na paměti, že každá
zaplacená pokuta (dobrovolně či nedobrovolně) znamená, že jste pro kontrolní
orgány v budoucnu recidivisté!
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