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RÁMCOVÁ SMLOUVA O SLUŽBÁCH KREMATORIA

Technické služby města Mostu a.s.
se sídlem: Dělnická 164, 434 01 Most-Velebudice
IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 771 
Bankovní spojení:
za níž jedná: Ing. Václav Zahradníček, předseda představenstva 

Tomáš Kubal, místopředseda představenstva
(dále jen „provozovatel44)

Jana Patlejchová Smejkalová
se sídlem: MHÉH0F 400 02
IČ: 74846604
DIČ:
Bankovní spojení:]

(dále jen „pohřební služba44)

(společně též jen „strany44)

uzavírají dnešního dne podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb„ 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto

rámcovou smlouvu o službách krematoria:

Článek 1
Předmět smlouvy

1.1. Provozovatel na základě smlouvy uzavřené se Statutárním městem Most oprávněn 
provozovat a spravovat krematorium umístěné na adrese Pod Koňským vrchem 1432/3,434 
01 Most, včetně přilehlého areálu a inventáře (dále jen „krematorium44).

1.2. Provozovatel prohlašuje, že je držitelem koncese, na jejímž základě je ve smyslu § 13 odst. 1 
zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve zněm pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
pohřebnictví44), oprávněn k provozování krematoria, což zahrnuje pohřbívám lidských 
pozůstatků nebo zpopelňování exhumovaných lidských ostatků v konečné rakvi a související 
zacházení s ní, manipulaci s lidskými ostatky, ukládám lidských ostatků do uren, jejich 
předávám a vedení související evidence.

1.3. Pohřební služba má zájem předávat provozovateli ke zpopelnění těla zemřelých, lidské 
ostatky a jiné lidské pozůstatky a využívat tak služeb krematoria při své činnosti.

1.4. Pohřební služba prohlašuje, že je držitelem koncese, popřípadě jiného živnostenského 
oprávnění k provozování pohřební služby ve smyslu § 6 odst. 1 zákona o pohřebnictví.
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1.5. Předmětem této smlouvy je rámcová úprava vztahů mezi provozovatelem a pohřební 
službou při využívání služeb krematoria v souladu s občanským zákoníkem a zákonem o 
pohřebnictví.

Článek 2
Rozsah služeb krematoria

2.1. Provozovatel krematoria provede pro pohřební službu na základě její objednávky následující 
úkony:

a. převezme tělo zemřelého nebo lidské ostatky ke zpopelnění a provede zpopelnění.
to však jen tehdy, pokud pohřební služba skutečnost úmrtí doloží úmrtním listem, 
průvodním listem k přepravě těla zemřelého (umrlčí pas), zprávou oprávněného orgánu 
cizího státu nebo listem o prohlídce zemřelého vystaveným podle § 92 zákona 
č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky 
č. 297/2012 Sb., ve zněm pozdějších předpisů;

v případě podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s úmrtím je kromě toho 
nutný i písemný souhlas státního zástupce nebo jiného orgánu činného v trestním řízení, 
který je k tomu oprávněn podle trestního řádu;

b. převezme jiné lidské pozůstatky ke zpopelnění a provede zpopelnění;
to však jen tehdy, pokud provozovatel pohřební služby doloží identifikaci jiných 
lidských pozůstatků;

c. uloží lidské pozůstatky do zpopelnění v konečné rakvi do chladicího nebo mrazicího 
zařízení v souladu se zákonem o pohřebnictví;

d. zajistí, aby rakev s lidskými pozůstatky nebo exhumovanými lidskými ostatky byla před 
zasunutím do kremační pece opatřena značkou nezničitelnou ohněm obsahující číslo 
záznamu o zpopelnění v návaznosti najím vedenou evidenci lidských pozůstatků a 
lidských ostatků;

e. vydá vypraviteli pohřbu doklad o zpopelnění v souladu se zákonem o pohřebnictví;

f. uloží lidské ostatky zbavené kovových a jiných nespalitelných příměsí spolu se značkou 
uvedenou v písmenu d) do pevně uzavíratelné umy a označí ji číslem záznamu o 
zpopelnění, jménem, popřípadě jmény, a příjmením zemřelých, jakož i místem a 
datem jejich narození a úmrtí, pokud jsou známy;

g. vyzve k převzetí a předá umu s lidskými ostatky vypraviteli pohřbu nebo pohřební 
službě způsobem a ve lhůtě stanovené řádem krematoria; pokud vypravitel pohřbu nebo 
pohřební služba do 12 měsíců ode dne zpopelnění umu od provozovatele krematoria 
nepřevezme, provozovatel lidské ostatky uloží do společného hrobu na veřejném 
pohřebišti.

2.2. Konkrétní úkony provozovatele budou provedeny na základě jednotlivých dílčích objedná
vek pohřební služby, které je možno činit písemně, faxem, telefonicky, ústně při osobním 
jednání nebo jinými prostředky komunikace.

2.3. V těchto jednotlivých objednávkách pohřební služba upřesní rozsah a množství požadova
ných úkonů, dobu jejich provedení a další náležitosti, které provozovatel potřebuje pro řádné 
provedení úkonů v souladu s právními předpisy.
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2.4. Služby krematoria budou provedeny v provozních hodinách krematoria a v souladu s řádem 
krematoria, o kterém pohřební služba prohlašuje, že jí je dobře znám. Provozovatel je 
oprávněn kdykoli řád krematoria změnit.

2.5. Konkrétní způsob provedení služeb krematoria včetně data a času provedení kremace určuje 
provozovatel.

Článek 3
Cena služeb krematoria

3.1. Pohřební služba se zavazuje za služby krematoria a jednotlivé provedené úkony uhradit 
provozovateli cenu ve výši určené podle ceníku vydaného provozovatelem.

3.2. Pohřební služba prohlašuje, že převzala a je jí dobře znám ceník služeb krematoria vy
daný provozovatelem.

3.3. Provozovatel je oprávněn kdykoli změnit ceník služeb krematoria, pokud takovou změnu 
pohřební službě oznámí nejméně 1 měsíc dopředu. Provozovatel uvede, od kdy změna 
ceníku nabývá účinnosti. Pohřební služba vyjadřuje s novým ceníkem souhlas tím, že 
objedná služby krematoria po dni účinnosti změněného ceníku. V případě nesouhlasu se 
změnou ceníku může pohřební služba tuto smlouvu vypovědět s výpovědní dobou ke dni 
účinnosti změny.

3.4. Cena služeb je splatná bankovním převodem na základě daňového dokladu vystaveného 
provozovatelem se splatností 14 dní od vystavení daňového dokladu.

3.5. V případě prodlení se zaplacením ceny služeb se pohřební služba zavazuje zaplatit pro
vozovateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý započatý den prodlení, 
stejně jako úroky z prodlení v zákonné výši, a nahradit škodu způsobenou prodlením.

Článek 4
Doba trvání smlouvy

4.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2020.

4.2. Tuto smlouvu je možno ukončit dohodou smluvních stran nebo vypovědět. Výpověď 
musí být písemná, výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet prvního dne měsíce 
následujícího po doručení výpovědi.

Článek 5 
Kontaktní osoby

5.1. Za provozovatele ve věcech této smlouvy j edná: 

Jméno: i 

Telefon:

E-mail: i

5.2. Za pohřební službu ve věcech této smlouvy jedná. 

Jméno: i 

Telefony 
E-mail:
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5.3. Kontaktní osoby, pokud ktomu nejsou zmocněny jako statutární orgán nebo zástupce na 
základě písemné plné moci, nejsou oprávněny měnit tuto smlouvu ani ceník služeb.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

6.1. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží provozovatel a jedno 
pohřební služba. Jakékoliv změny této smlouvy mohou být učiněny pouze písemně ve formě 
vzestupně číslovaných dodatků.

6.2. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za 
splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či 
naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří 
nebo šiji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to dnem, kdy se zásilka vrátí zpět odesílateli.

6.3. Ostatní práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem, 
zákonem o pohřebnictví a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy. Pojmy užité 
v této smlouvě mají shodný význam jako v ustanovení § 2 zákona o pohřebnictví.

6.4. Strany se dohodly, že tato smlouva případně nahrazuje předchozí rámcové smlouvy, 
včetně jejich případných změn a doplňků, pokud byly mezi stranami sjednány.

6.5. Pokud by některé z ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo neplatným, platnost ostatních 
ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena.

6.6. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem zveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6.7. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto 
zákonem uveřejní provozovatel, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě 
nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru pohřební služba.

6.8. Po uveřejnění v registru smluv obdrží provozovatel do datové schránky/emailem 
potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, 
označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým 
razítkem. Smluvní strany se dohodly, že pohřební služba nebude, kromě potvrzení o 
uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

6.9. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní 
ustanovení této smlouvy účinná. Účastníci se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této 
smlouvy ustanovením jiným, účinným, kterým svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe 
obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného. Účastníci sjednávají, že veškeré spory 
z této smlouvy budou řešit primárně dohodou.

6.10. Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a 
rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

-4-



6.11. Strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly a na důkaz svého souhlasu s jejím 
obsahem připojují své podpisy.

V Mostě dne 23. 12. 7019 V Ústí nad Labem dne

Za provozovatele: Za pohřební službu:

Technické služby městaMostu a.s.
Tomáš Kubal

místopředseda představenstva



Datum Jméno, příjmení Funkce Podpis

Zpracoval/a/i/y:

Manažer divize: 23.12.2019 Manažer divize DÚZSM

Ředitel společnosti: 23.12.2019 Ředitel společnosti t

Za divizi posoudil/a:

AK - právně posoudil/a: Uveřejněni v registru smluv: DNE E5ANO 
f AZO

Manažer ekonomie schválil/a: 23.12.2019 Vedoucí ekon. odděle

Schváleno dne:

Datum uveřejnění smlouvy:

ID smlouvy z registru smluv:
Poznámka: Rámcová smlouva o službách krematoria


