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Vážení členové, 
za pár dní se, doufám, že v hojném počtu, setkáme na valné 
hromadě v hotelu Skalský Dvůr v Lísku. Loňský rok a 

začátek letošního je poznamenán vypjatou atmosférou mezi 

námi (SP v ČR, Asociace poh ebních služeb v ČR) a 

MMR. Novela zákona je nyní ve druhém čtení 
v poslanecké sněmovně.  

Sekretariát vám průběžně zasílá informace o stavu projed-

návání novely zákona, odkazy na vystoupení ministryně 

Šlechtové, poslanců ve sněmovně apod. 
Během roku 2016 a prvních dvou měsíců 2017 se naši 
zástupci (p edevším L. Kopal, R. B ezinová, J. Mlčoch, A 
Cícha a někte í další) zúčastňovali mnoha jednání 
s poslanci, s ministryní či dalšími zástupci MMR. Věci 
dohodnuté na jedné schůzce mnohdy již druhý den neplati-

ly, protože se situace změnila. V několika málo požadavcích nám  MMR vyšlo vst íc. Některé problémy budou ešeny 

metodikou, kterou ministerstvo chce vytvo it a paní ministryně p islíbila, že má zájem na tom, aby se SP na těchto metodi-

kách podílelo. Vě me tedy tomu a spolehněme se, že své slovo dodrží. 
Jednání výboru pro projednání poslaneckých návrhů je naplánováno na 14. 3. 2017. Naši zástupci se tam samoz ejmě opět 
chystají. Doufejme, že novela, pokud projde, projde v p ijatelné formě, a bude pro chod všech firem, které v oboru poh eb-

nictví působí, p ínosem. Všichni si p ece p ejeme, aby se zamezilo nekalým praktikám a „šmejdovství“ v našem oboru. 
Podle posledních vyjád ení ministryně Šlechtové se jeví jako další, značně velký problém reklama na poh ební služby p í-
mo u nemocnic nebo v nemocnicích. A to p esto, že zákon o reklamě takovou propagaci zakazuje. MMR se údajně bude 

snažit tuto situaci ešit. 
ČLENOVÉ 

Od loňské VH do letošní vystoupilo  z SP v ČR celkem Ř registrovaných členů. Mimo TS Jeseník, které oficiálně vystoupi-

ly, ostatní ukončili svou činnost v poh ebnictví, p ípadně prodali firmu. 

Nově posílilo naše ady 6 členů (a jeden člen je nově v jednání). Pět členů jsou poh ební služby, tím šestým je město se 
správou h bitovů. 

NOVELA ZÁKONA 256/2001 Sb., O POH EBNICTVÍ 
a její výsledek zajímá všechny, některé informace jsme vám zaslali mailem, některé si můžete 

p ečíst na webových stránkách SP. Existuje ještě něco, co vás ještě v souvislosti s ní zajímá? P i-

jeďte na Valnou hromadu, kde vám více než celoroční práci p edstaví p edseda pan Ladislav 

Kopal. Budeme o ní nejen diskutovat, ale také by se měli vyjasnit některé fámy a nep esnosti. 
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