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INFORMACE PRO POZŮSTALÉ
(kroky, které je třeba učinit po úmrtí vašeho blízkého)
1. Osobní a cenné věci zemřelého
Při úmrtí pacienta v nemocnici je sepsán soupis cenných a osobních věcí zemřelého:
Osobní věci (ošacení, hygienické potřeby a necenné předměty) se vydávají příbuzným oproti jejich
podpisu po předložení občanského průkazu na daném oddělení.
Cennosti (šperky, peníze, kreditní karty, vkladní knížky, hodinky, mobilní telefony, osobní doklady
ap.) se předávají sociální pracovnici jako cenná depozita:
 cenná depozita jsou písemně hlášena soudu do pozůstalostního řízení – hlásí oddělení,
 do rozhodnutí soudu jsou cennosti uložené v depozitu u sociální pracovnice v nemocnici,
 na základě rozhodnutí soudu zajišťuje výdej cenností dědicům sociální pracovnice
v úředních hodinách v kanceláři sociální pracovnice - pavilon E, po předchozí dohodě na
číslech telefonu: 317 756 211, 724 928 776 (724 715 199).

2. Zajištění pohřbu
Pozůstalí kontaktují bezprostředně po úmrtí pohřební službu dle svého výběru.
Výběr provozovatele pohřební služby je možný na internetové adrese www.pohrebnictvi.cz nebo
návštěvou některé z vámi vybrané pohřební služby.
Návštěva provozovny pohřební služby: k objednání pohřbu je nutné vzít s sebou:
průkaz totožnosti objednávajícího (OP/ cestovní pas),
rodný list/ oddací list zemřelého (je-li k dispozici),
oblečení pro zesnulého k uložení do rakve,
fotografii zemřelého – pouze chceme-li ji použít např.na parte.
Vyřizování na úřadech:
sociální odbor/ úřad práce - oznámení úmrtí v případě přiznané sociální dávky nebo pro
informace o nároku na některou sociální dávku,
správa sociálního zabezpečení - pro přiznání vdovského, vdoveckého nebo sirotčího
důchodu, další informace,
matriční úřad - zašle úmrtní list přímým rodinným příslušníkům (manžel, manželka, syn,
dcera, matka, otec) a soudu příslušnému k projednání dědictví.
V případě nejasností se můžete obrátit na sociální pracovnice nemocnice:
Kontakty : Bc. Houzarová Pavla: 317 756 211 nebo mobil 724 928 776
DiS. Babická Jana: 317 756 523 nebo mobil 724 715 199
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