DATOVÁ ZPRÁVA
Ministerstvo financí České reubliky
Odbor 16 – Cenová politika
Praha 1
K č. j.: MF-25445/2020/1601,-4,-5
Datová schránka: xzeaauv.
K rukám pana Ing. Lukáše Teklého!

Vážený pane inženýre!
Posoudil jsem, po konsuktaci s pány Ladislavem Kopalem a Jaroslavem
Manglem, návrh cenové regulace v oblasti pohřebnictví a dospěl jsem
k následujícím závěrům (ty jsou ostatně ve shodě s názory Sdružení
pohřebnictví v ČR i Asociace pohřebních služeb v ČR):

STANOVISKO
k návrhu úpravy cenové regulace v oblasti pohřebnictví ze dne 18.09.2020
MF ČR, Odboru 16 – Cenová politika č. j.: MF-25445/2020/1601-5
Pro zpracování stanoviska vycházím z toho, že právních povinnosti každého
podnikatele, tedy i v pohřebnictví, ex lege (jako součásti Ústavního pořádku
ČR), kterých je podle hrubého odhadu kolem 800!!!
Ex. c.:
Zák. č. 586/1992 Sb.:
Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů
§ 24
nadpis vypuštěn
(1) Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných
příjmů se pro zjištění základu daně odečtou ve výši prokázané poplatníkem a ve
výši stanovené tímto zákonem a zvláštními předpisy.5) ........,
(2) Výdaji (náklady) podle odstavce 1 jsou také ...“,

Usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16.12.1992 č. 2/1993 Sb., o
vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti
ústavního pořádku České republiky
Čl. 2
(1) Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na
výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.
(2) Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených
zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.
(3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být
nucen činit, co zákon neukládá.
Čl. 4
(1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho
mezích a jen při zachování základních práv a svobod.
(2) Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených
Listinou základních práv a svobod (dále jen "Listina") upraveny pouze zákonem.
(3) Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro
všechny případy, které splňují stanovené podmínky.
(4) Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být
šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k
jiným účelům, než pro které byla stanovena.
Zák. č. 526/1990 Sb.
§1
(5) Zákon vymezuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob a
pravomoc správních orgánů při uplatňování, regulaci a kontrole cen.
(6) Správní orgány příslušné k regulaci cen podle zákona upravujícího
působnost orgánů České republiky v oblasti cen (dále jen „cenové orgány“)
mohou regulovat ceny podle tohoto zákona
a) je-li trh ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže,
b) vyžaduje-li to mimořádná tržní situace,......
Tedy:
Podnikatel musí podnikat a podniká jen za účelem dosažení zisku!!! Nesmí být
nucen, aby podnikal pod své prokázané a odůvodněné náklady ve všech jejich
směrech!!!

K samotnému návrhu úpravy:
Zabývám se jen činnostmi při provozování pohřební služby, provádění
balsamace a konservace a provozování krematoria – které jsou živnostmi ex
lege; nezabývám se provozováním veřejných pohřebišť, neboť nejde o živnost,
ale o veřejnou službu obcí/měst.
Návrh/revise je zpracován dobře z hlediska formálního a chápu, že se snaží
zohlednit stanoviska různých stran. Obce/města ale o takový úkol nestojí vůbec;
to mi sdělilo více volelných osob i úředníků dotčených úřadů.
Za správné považuji odhalení v návrhu, že obce již dnes postupují podle zák. č.
134/2016 Sb. a že tak dochází contra legem ke dvojí regulaci cen.
V konečném návrhu úpravy pro futuro je ale skrytý „ďábel“!!! Na stranách 7 a
násl., zejména pak 10 (bod „10. Konečný návrh“) je otevřeno okno do pekel!!!
z různých důvodů.
Na straně 10 lze akceptovat rozdělení na „Pohřební služby“ a na „Hřbitovní
služby“. To považuji za theoreticky správné, zjednoušující a odůvodněné.
Položky uvedené ve sloupci „pohřební služby“ ale nelze paušálně regulovat pro
určité území kraje či obce!!!
V obvodech krajských úřadů i obcí pracují různí PPS (balsamovači). Ti mají
různé oprávněné a dokonce ex lege povinné náklady, ex. c.:
- Mzdy, odvody na VZP a sociální pojištění, pojištění zaměstnanců
z důvodů odpovědnosti za úraz či nemoc......,
- nálady spojené s vybavením firmy (specielní automobily, chladící a
mrazící zařízení, sklady, garáže, pracovní oblečení etc.),
- nájmy za prostory etc.,
- odpisy majetku ..., opravy majetku ...,
- zákonné nakládání s odpady,
- dodržování všech zákonných povinností při dodržování BOZP...!,
- dodržování všech zákonných povinnosti při zajistění pracovně lékařských
služeb,
- dodržování všech povinností při zajistění požárních předpisů,
- dodržování zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti ....,
- etc ... etc...
To, že většina PPS na takové povinnosti kašle, nemůže být základem právní
úpravy právních jednání subjektů práva. Jsou zde podniky – a jejich dost, ale
nikoliv většina, které plní povinnosti a mají s tím spojené obrovké náklady.
To, že MMR plácá ústy T. Kotrlého bláboly a že obce (kraje) považují PPS za
podnikatele okrádací klienty/spotřebitele, není zásadně pravda. Se špatnými

podníky v oboru je třeba se vypořádat jinak, nikoliv pro futurou nesmysným
regulováním cen a zisku ve stavu „0“ či dokonce mínus (-) pod nulu!!!!!!!!!!!!!!
Údaje MMR o cenách obyklých cen pohřbení ve výši cca 6.500 Kč či i méně,
čerpají z činnosti nikoliv dobrých PPS, ale „gaunerů“ v oboru, kteří nic neplní,
nemají a chtějí jen se „napakovat“ stůj co stůj.
Všichni dobří PPS jsou schopni doložit své oprávněné náklady!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pokud někdo z těch špatných nedělá kalkulace a nevede účetnictví, není schopen
prokázat nic!!! A to je pro ty špatné dobré, protože oni se contra legem „pakují“
na úkon dobrých a fungujících PPS a rovněž neoprávněně i spotřebitelů!!!.
Taková jednání jsou podovodná a trestná.
MMR a další zákony určené orgány nezajišťují žádnou kontrolní činnost vůči
PPS. Kdyby pravidelná kontrola fugovala, resp. kontroly, bylo by vše jinak.
K obcím a krajům:
Pro tyto subjekty je každý podvodník. Ony milují jen ty, kteří jsou levní, protože
ostatní jsou podvoníci a přece nelze vydělávat na smrti lidí a na úkor veřejné
moci o to více!!!??? Pokud by jim byla svěřena regulace, je třeba se připravit na
řadu žalob proti jejich zásahům!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Soudní ochrana zde funguje;
otázkou je, zda justice nebude věrně „ochraňovat“ obce a
kraje??????????????????????!!! A navíc, jak jsem uvedl výše, obce to nechtějí
dostat do kompetence.
A pozor!!!
Pokud by byla regulace vedena, jak je naznačeno v bodě 10. na straně 10
konečného návrhu, dotčení PPS ve své většině budou žalovat a domáhat se
rovněž dorovnání cen na ceny obvyklé a podložené kalkulacemi pro konkrétní
podnik ad concretum. Prvotně se bude žalovat zrušení regulací, jak jsou
v návrhu intimovány.

FAZIT:
Doporučuji proto ponechat ceny pod kontrolou věcného usměrnění cen
(jako u kramatorií). Konkurence na trhu PPS je velká!!! Je-li zde ročně cca
110.000 zemřelých a cca 600 koncesí k prozování PPS, tak je jasné, že na

jednoho PPS připadá průměrně cca 183,33 zemřelých. Spotřebitelé si mají
z čeho vybrat a není třeba dělat z PPS volební boj o hlasy (u volených
fukcionářů obcí a krajů a u úředníků obcí a krajů šikanéry PPS...).
Doporučuji ponechat celou úpravu na úrovni MF ČR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
K MMR:
Pokud bude MMR v oblasti pohřebnictví podléhat fantasmagorickým názorům
T. Kotrlého, nic se nepohne nikdy k lepšímu. Stav v pohřebnictví je u špatných
PPS ještě horší, než tomu bylo před novelou (z. č. 193/2017 Sb. a vyhl. č.
277/2017 Sb.).
Ostatní dotázané subjekty zasílají stanoviska přímo k Vám; po diskusích nás
všech společně jsou stanoviska stejná a velmi podobná.
Současně je toto moje votum separatum, které je více jednoznačné.
Pokud se uskuteční jednání u Vás, rád se ho zúčastním.
Duisburg, den 29.09.2020
S pozdravem
JUDr. Mgr. Petr Rambousek, MBIE
E-Mail: petrrambousek@aol.de DS ID: a7fzhec, Mibile-CZ: 602290173.
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