PŘÍKAZNÍ SMLOUVA PRO POHŘBENÍ BEZ OBŘADU ZAJIŠTĚNÉ OBCÍ
podle § 5 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví v platném znění
uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění
mezi smluvními stranami:
1. Obec Sluštice
zastoupená: Jaroslavem Pavlíčkem, starostou obce
IČ: 00240761
DIČ: není plátcem
e-mail: obecslustice@obecslustice.cz
dále jen jako „Příkazce“ na straně jedné
a
2. Pohřební služby Sommer s.r.o.
zastoupené: Mgr. Gabrielou Sommerovou, jednatelkou
IČ: 08496064
DIČ: CZ08496064
e-mail: ps@pohrebnisluzbysommer.cz
dále jen jako „Příkazník“ na straně druhé
(společně dále též „smluvní strany“)
takto:
I. Předmět smlouvy
I.1. V souladu s ustanovením § 5 zákona o pohřebnictví je Příkazce povinen vypravovat tzv. sociální
pohřby, tedy pohřbení zemřelých osob, u nichž v zákonem stanovené lhůtě nesjedná pohřbení
žádný vypravitel pohřbu ani žádný poskytovatel zdravotních služeb nebo univerzitní vysoká škola.
I.2. Příkazník se zavazuje pro Příkazce vypravovat pohřbení zemřelých osob (dále jen „lidských
pozůstatků“), v souladu u nichž má dojít k pohřbení ve smyslu § 5 zákona o pohřebnictví, a to
neprodleně po obdržení pokynu od Příkazce, a jakmile pohřbení nebrání žádné překážky. Příkazník
se zavazuje činnosti ujednané touto smlouvou vykonávat v souladu se všemi platnými právními
předpisy zejména v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých
zákonů v platném znění a vyhláškou 277/2017 Sb. o postupu obce při zajištění slušného pohřbení.
I.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že vypravení pohřbení v každém jednotlivém případě, kdy
situace následující umožní, zahrnuje:
a) vyzvednutí lidských pozůstatků v místě úmrtí či na patologii, byla-li nařízena pitva,
b) úpravu lidských pozůstatků vč. umývání, holení, stříhání a dalších úprav dle vyhlášky 277/2017 Sb.,
c) opatření a oblečení do rubáše a nasazení návleků na chodidla,
d) opatření a uložení do rakve dle normy ČSN Rakve 49 3160, vč. vložky do rakve, vystýlky do rakve a
transportního vaku v případě lidských pozůstatků ve značném stadiu rozkladu v případě úmrtí ve
zdravotnickém či jiném zařízení,
e) přenášení rakve s lidskými pozůstatky,

f)

uložení lidských pozůstatků do chladícího/mrazícího zařízení s uvedením počtu dnů
chlazení/mrazení po uplynutí zákonné bezplatné lhůty uložení 48 hodin po úmrtí nebo po pitvě,
g) přepravu lidských pozůstatků mimo přepravy na pitvu a z pitvy do místa pohřbení s uvedením
počtu ujetých km, včetně míst výjezdu a příjezdu,
h) uložení lidských pozůstatků v rakvi do hrobu na místním hřbitově, přičemž hrobnické práce jsou
samostatným úkonem sjednaným s hrobníkem, nebo zpopelnění lidských pozůstatků v rakvi
v krematoriu, včetně opatření pevně uzavíratelné urny s označením čísla zpopelnění a jména, data
narození, data úmrtí a data zpopelnění zemřelého, dále převezení urny z krematoria do místa
podnikání a to do provozovny Pohřební služby Sommer, Rooseveltova 332/10, 251 01 Říčany,
předání dokladu o zpopelnění příkazci.
II. Práva a povinnosti Příkazníka
2.1. Příkazník je povinen informovat Příkazce o průběhu své činnosti v souvislosti s předmětem příkazní
smlouvy kdykoli během realizace předmětu smlouvy na žádost Příkazce.
2.2. Příkazník má právo ustanovit po předchozím souhlasu Příkazce pro dílčí realizaci předmětu
smlouvy náhradníka.

III. Práva a povinnosti Příkazce
3.1. Příkazce se zavazuje před pohřbením lidských pozůstatků předat Příkazníkovi kopii Listu o
prohlídce zemřelého, nebyl-li tento dokument vydán při převozu zemřelého z místa úmrtí či
z patologie.
3.2. Příkazce se zavazuje předávat Příkazníkovi své pokyny prostřednictvím elektronické pošty na
adresu příkazníka uvedenou v záhlaví této smlouvy.
3.3. Příkazce tímto dává Příkazníkovi plnou moc k vykonání všech úkonů potřebných k zajištění
sjednaných služeb.

IV. Odměna příkazníka za obstarání a platební podmínky
4.1. Příkazníkovi náleží za obstarání záležitostí Příkazce dle této smlouvy odměna. Výše odměny za
provedení jednotlivých úkonů je specifikována platném ceníku pro sociální pohřby.
4.2. Odměna Příkazníka je splatná na základě faktury vystavené Příkazníkem po vypravení pohřbení se
splatností 14 kalendářních dnů od data vystavení. Faktura bude obsahovat kalkulaci skutečně
realizovaných služeb a nákupů materiálu dle bodu 1.3. této smlouvy.

V. Trvání smlouvy
5.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
5.2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení
smluvních povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. Účinky odstoupení
nastávají počátkem následujícího měsíce od doručení písemného projevu vůle o odstoupení druhé
smluvní straně.

5.3. Při odstoupení od smlouvy ze strany Příkazce má Příkazník právo na náhradu prokazatelných již
vynaložených nákladů souvisejících s předmětem smlouvy.
5.4. Tuto smlouvu lze ukončit výpovědí kterékoliv smluvní strany bez uvedení důvodu s tříměsíční
výpovědní lhůtou.
VI. Závěrečná ustanovení
6.1. Příkazník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje poskytnuté v rámci realizace tohoto smluvního
vztahu (zejména osobní údaje uvedené v hlavičce této smlouvy, tj. jméno, příjmení, datum
narození a adresa trvalého pobytu či sídla) může Příkazce zpracovávat, uchovávat a poskytovat
třetím osobám ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).
6.2. Příkazník se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č.
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, bude o této skutečnosti neprodleně Příkazce informovat.
Příkazce je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na
účet správce daně v režimu podle § 109a výše uvedeného zákona.
6.3. 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.
6.4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran.
6.5. Tato smlouva je platná a účinná podpisem obou smluvních stran.
6.6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.
6.7. Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou se smlouvou srozuměni a na důkaz toho připojují své
podpisy.

V ............................ dne............................

_________________________
Jaroslav Pavlíček,
starosta obce Sluštice

V ............................ dne............................

___________________________
Mgr. Gabriela Sommerová

