
VÝZVA 
Vážené kolegyně, vážení kolegové! 

 

Jistě je Vám znám stav projednávání novely zákona o pohřebnictví a nyní i 

veřejně odhalovaná činnost spolku Tobit, z. s., na území celé České republiky. 

Sdělujeme Vám, že od 19. června 2016 se koná – je v běhu soudní řízení u 

Městského soudu v Praze pod spisovou značkou 79 Cm 65/2016 řízení o zrušení 

tohoto spolku. 

Vzhledem k tomu, že se bude dokazovat činnost spolku působícího v celé České 

republice v době jeho dosavadní existence od září 2013 doposud, přichází 

v úvahu návrh soudu na provedení důkazů výslechy svědků – všech 

provozovatelů pohřebních služeb – držitelů koncese podle zákona o 

pohřebnictví č. 256/2001 Sb. Držitelů koncesí v České republice, ke dni 30. 09. 

2016, je celkem 619. 

Abychom nemuseli navrhovat Váš osobní výslech Městským soudem v Praze a 

trvat na něm (u právnických osob na výslechu statutárních orgánů), po Vašem 

předchozím poučení soudem o trestnosti křivé svědecké výpovědi podle 

trestního zákoníku, pokud by nebyla uváděna pravda či by bylo cokoliv pro věc 

podstatné zamlčováno, navrhujeme Vám dobrovolnou součinnost s našimi 

spolky, stojícími na straně podané žaloby (žalobci jsou: JUDr. Mgr. Petr 

Rambousek, MBIE, Sdružení pohřebnictví v ČR a Asociace pohřebních služeb 

v ČR), a žádáme Vás o: 

- Zaslání kopií všech daňových dokladů/faktur za pohřby plodů a mrtvě 

narozených dětí za období od září 2013 do 31. 10. 2016, ve kterých byli 

objednavateli  ThLic. Tomáš Kotrlý, Th. D., nar. 11. 05. 1972, adresou: 

Široká 64/12, 110 00 Praha 1 – Josefov, Ing. Jana Vališová, nar. 26. 03. 

1967, adresou: Matky Boží 1160/25, 586 01 Jihlava, nebo spolek Tobit, 

z. s., IČ 02127989, se sídlem: Široká 64/12, 110 00 Praha 1 – Josefov, a to 

bez ohledu na výši částky účtované Vámi za tato pohřbení plodů a mrtvě 

narozených dětí, 

- Zaslání – bez osobních údajů objednavatelů – daňových dokladů/faktur za 

pohřby plodů a mrtvě narozených dětí za období od září 2013 do 31. 10. 

2016, kdy objednavateli byli rodiče, t. j. matka či otec, plodu po potratu 

či mrtvě narozeného dítěte, a to bez ohledu na výši částky účtované Vámi 

za tato pohřbení plodů a mrtvě narozených dětí 

- Zaslání – bez osobních údajů objednavatelů – daňových dokladů/faktur za 

pohřby plodů a mrtvě narozených dětí za období od září 2013 do 31. 10. 

2016, kdy objednavatelem byly jiné osoby, odlišné od případů výše 



uvedených, a to bez ohledu na výši částky účtované Vámi za tato 

pohřbení plodů a mrtvě narozených dětí. 

Odpovědi zasílejte elektronickou poštou – E-Maily – do 10. prosince 2016 ve 

formátu WORD či PDF na adresy níže zde uvedené: 

Sdružení pohřebnictví v ČR: ladislav.kopal@volny.cz, 

Asociace pohřebních služeb v ČR: info@aspscr.cz, nebo 

JUDr. Mgr. Petr Rambousek, MBIE: petrrambousek@aol.de. 

Všechny písemnosti Vámi přeložené budou předány Městskému soudu v Praze 

s návrhem, aby byly čteny jako důkazy listinné, aniž byste museli být 

předvoláváni k soudu jako svědci. 

Upozorňujeme, že doklady musejí být dohledány a nedojde-li k zaslání jinak, 

bude je vyžadovat soud pod sankcí za nesplnění. Doklady nemusejí být v úředně 

ověřených kopiích. 

 

S pozdravy 

Datum: 14. 11. 2016  

 

Ladislav Kopal             Jaroslav Mangl         JUDr. Mgr. Petr Rambousek, MBIE 

Předseda SP                 Předseda   
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