
INFORMACE PRO POZŮSTALÉ 

Připravili jsme pro vás základní informace, které vám mohou pomoci 
se zorientovat při ztrátě blízké osoby.  

Kontaktování pohřební služby 

Po úmrtí Vaší blízké osoby je jedinou záležitostí, kterou musíte nyní udělat, kontaktovat 
pohřební službu dle svého výběru a ohlásit úmrtí blízké osoby. Pohřební služby provádějí 
obvykle odvoz zesnulých nonstop (mohou přijet i v noci). Při příjezdu Vám zaměstnanci 
pohřební služby sdělí, kdy máte přijít objednat smuteční obřad, a odvezou si kopie 
protokolu. 
Doklady, které musíte mít sebou při objednávání obřadu: 
 - občanský průkaz objednavatele pohřbu, 
 - občanský průkaz zesnulé osoby (je-li k dispozici), 
 - rodný a oddací list zesnulé osoby (pokud je k dispozici), 
 - oblečení pro zesnulého k uložení do rakve, 
 - fotografii zesnulého (pokud ji chcete použít). 

Objednání hrobového místa 

Smlouvu o nájmu hrobového místa uzavíráte s provozovatelem pohřebiště (nikoliv s 
pohřební službou) a musí mít písemnou formu. Obsahovat by měla především výši 
nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem. 

Pohřebné 

Jedná se o sociální dávku (dle zákona 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře) vyplácenou ve 
výši 5.000,-Kč. Nárok na ni má osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo 
osoba, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, pokud zemřelá osoba měla ke dni úmrtí 
trvalý pobyt na území ČR. 

Nárok na pohřebné zaniká, nebyl-li uplatněn do 1 roku ode dne pohřbení a to na 
předepsaném formuláři. 

Nárok na pracovní volno 

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytuje na: 
 a.) 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu 
        těchto osob, 
 b.) 1 den k účasti na pohřbu rodič a sourozence mých či manžela, a na další den, 
        jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob, 
 c.) nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo 
        vnuka nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k        
        uvedeným fyzickým osobám, ale žila s vámi v době úmrtí v domácnosti, a na další 
        den, jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob. 
 
 
 



Vyřízení pozůstalosti 

K řízení o dědictví je příslušný soud, v jehož obvodu měl zesnulý naposledy bydliště. Notář 
(soudní komisař), který má na starosti řízení o dědictví, pracuje za odměnu. K vyřízení 
dědického řízení jsou pozůstalí (dědicové) písemně vyzváni (jsou informováni o dědickém 
právu a možnosti odmítnout dědictví - lhůta 1 měsíc ode dne vyrozumění). Pokud zesnulý po 
sobě nezanechal majetek (nebo pouze majetek nepatrné hodnoty), soud řízení zastavuje. 

Vyřízení úmrtního listu 

Úmrtní listy se vyřizují na Matrice úmrtí úřadu, v jehož správním obvodu k úmrtí fyzické 
osoby došlo. Na požádání toto za Vás vyřídí pohřební služba. 

Doklady, které musíte mít sebou při objednávání obřadu: 
 - občanský průkaz zemřelého 
 - křestní nebo-li rodný list zemřelého (v případě, že není nalezen, lze nahradit rodným 
    listem dítěte), 
 - oddací list a rodné číslo partnera, pokud byl zemřelý v manželském svazku. 

Matrika do 1 měsíce vystaví úmrtní list. K vyzvednutí úmrtního listu předloží vypravitel 
pohřbu svůj občanský průkaz. Po domluvě s matričním úřadem lze úmrtní list zaslat 
doporučeně poštou. 

Příspěvek na péči 

Na Úřadu práce dle místa bydliště, je potřeba do 8 dnů písemně oznámit úmrtí. 

Odevzdání dokladů po zemřelém 

 -  občanský průkaz - obecní úřad dle místa trvalého pobytu nebo matriční úřad, 
 - řidičský průkaz- příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný dle 
     místa posledního trvalého pobytu zemřelého (při odevzdání Vám oprávněný      
     pracovník vydá potvrzení o odevzdání řidičského průkazu), 
 -  cestovní pas- příslušný obecní úřad obce, 
 -  kartička pojištěnce - kterákoliv pobočka  

Přepis změny rodinného stavu v občanském průkazu 

Tuto úpravu provádí Úřady městských obvodů pověřené vedením matrik. Nový občanský 
průkaz obdržíte do 30 dnů. 

Doklady, které musíte mít sebou: 
 - Váš občanský průkaz 
 - úmrtní list 

Fotografii pořizuje úředník při podání žádosti, nemusíte ji nosit. 

 

Žádost o vdovský (vdovecký) důchod 

Žádosti o vdovský (vdovecký) důchod po zemřelém, který byl starobní důchodce, invalidní 
důchodce nebo ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní 



důchod nebo ke dni smrti splnil podmínky nároku na starobní důchod, vyizuje Okresní správa 
sociálního zabezpečení pod kterou spadá bydliště žadatele. 

Doklady, které musíte mít sebou: 
 - občanský průkaz Váš i zemřelého manžela/manželky (pokud jste jej dosud      
   neodevzdal/a), 
 - oddací list 
 - úmrtní list 
 - rozhodnutí o přiznání důchodu manžela/manželky (je-li k dispozici), pokud však ke 
     dni smrti nebyl přiznán, pak je žádoucí, abyste předložil/a doklady prokazující dobu 
     pojištění manžela/manželky včetně náhradních dob pojištění, tzn. studia, vedení v 
     evidenci uchazečů o zaměstnání apod., 
 - rozhodnutí o přiznání důchodu, pokud jej pobíráte (je-li k dispozici). 

Zablokování účtu 

Po úmrtí majitele účtu co nejdříve banku informujte o této skutečnosti a doložte ji 
předložením kopie úmrtního listu. 
Pokud potřebujete peníze z účtu klienta ještě před ukončením dědického řízení, pak musíte 
vyčkat, až Vám notářství zašle pozvání k jednání a požádat notáře, aby zařídil odblokování 
účtu. Po smrti majitele účtu se jeho novým majitelem stává dědic (dědicové) a o zrušení účtu 
může požádat pouze jeho nový majitel, který je znám až podle výsledků dědického řízení. 

Převod smlouvy o odběru plynu 

Zařizuje se u příslušného dodavatele plynu. Lze zařídit osobně, prostřednictvím tel. kontaktu, 
nebo elektronicky. 

Doklady, které musíte mít sebou: 
 -  Váš občanský průkaz, 
 -  úmrtní list či doklad z dědického řízení. 

Co musíte vědět: 
 -číslo plynoměru - buďto vzít sebou fakturu za úhradu plynu, nebo opsat číslo, které 
     je na štítku plynoměru, 
 -stav plynoměru -v den,kdy půjdete do plynárny si opište čísla z počítadla  plynoměru, 
 - v případě bezhotovostní platby číslo bankovního spojení, 
 - v případě platby formou SIPO spojovací číslo. 

Převod smlouvy o odběru elektřiny 

Zařizuje se u příslušného dodavatele elektřiny. Lze zařídit osobně, prostřednictvím tel. 
kontaktu, nebo elektronicky. 

Doklady, které musíte mít sebou: 
 -  Váš občanský průkaz/eventuálně plnou moc, 
 -  úmrtní list. 

Co musíte vědět: 
 - informace o stavu elektroměru - v den, kdy půjdete zařizovat převod, si opište číslo 
    elektroměru, 
 - číslo odběrného místa, EAN odběrného místa. 



 

Převod smlouvy telefonu 

Pro převod či zrušení služeb předložte: 
 - Váš občanský průkaz, 
 - kopii úmrtního listu. 
V případě, že chcete smlouvu zrušit, nemohou pro Vás operátoři žádat zaplacení pokuty za 
předčasně ukončenou smlouvu. 

Převod smlouvy o dodávce vody 

Vyřizuje se pouze v případě, že bydlíte ve vlastní nemovitosti a to osobně v sídle spádových 
vodovodů a kanalizací. 
Veškeré informace můžete získat na telefonním čísle 840 111 123. 

Doklady, které musíte mít sebou: 
 -  Váš občanský průkaz, 
 -  úmrtní list, 
 - kupní smlouvu nebo výpis z katastru nemovitostí. 

Ostatní převody majetku jako nemovitostí, bankovních účtů, vkladních knížek, auta apod. se 
provádějí až po skončení dědického řízení. 


