
INFORMACE PRO POZŮSTALÉ

 CO UDĚLAT, KDYŽ BUDETE POTŘEBOVAT 
POMOC

Každý na ztrátu blízkého reagujeme jinak. Některé věci 
začnou docházet až po čase, některé otázky se mohou 
objevit hned. V  naší nemocnici existuje poradna pro 
pozůstalé HOŘEC. Nabízí možnost osobního rozhovo-
ru a provázení v čase vyrovnávání se se ztrátou blízké-
ho člověka. 

Poradna se nachází v budově Y a návštěvu si můžete 
sjednat na tel. č. 733 789 731 nebo mailem 
poradna.horec@gmail.com
Telefonní kontakt na Podpůrný paliativní tým: 
605 214 301

(Zpracoval Podpůrný paliativní tým FN Olomouc 
a poradna Hořec. Verze ke dni 6. 1. 2022)
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KDYŽ BLÍZKÝ 
ZEMŘE



 CO JE TŘEBA UDĚLAT CO NEJDŘÍVE 
 MIMO NEMOCNICI
Čeká Vás zařizování pohřbu a vracení dokladů zemře-
lého. Z matriky vám jako vypravovateli pohřbu zašlou 
úmrtí list. Můžete si ho vyzvednout i osobně.   

Zařizování pohřbu
Pro zařízení pohřbu si vyberete pohřební službu sami 
podle svého rozhodnutí. Vámi sjednaná pohřební 
služba zajistí převezení těla z naší nemocnice.   

K objednání pohřbu budete potřebovat
• Váš občanský průkaz nebo pas, podle toho, kdo 

bude pohřeb objednávat.
• Oblečení pro zesnulého. 
• Jeho fotografi e, pokud ji budete dávat na parte.

Vrácení dokladů
Osobní doklady zemřelého je třeba vrátit na příslušný 
úřad. 
Nemocnice předá na matriku příslušného obecního 
úřadu občanský průkaz (anebo cestovní pas), který 
měl zemřelý u  sebe v  době úmrtí v  nemocnici. Pří-
slušná matrika sama nahlásí úmrtí jak pojišťovně 
(zdravotní pojištění), v případě že se jedná o důchod-
ce tak i příslušnému sociálnímu úřadu. 

Pamatujte na další doklady zemřelého
• Řidičský průkaz se vrací na dopravní úřad podle mís-

ta bydliště.
• Cestovní pas se vrací na oddělení pasů a víz obecní-

ho úřadu. 
• Zbrojní průkaz se vrací na Policii ČR. 
Pokud byl zemřelý cizinec, veškeré jeho doklady se 
vracejí nejbližšímu útvaru Policie ČR.  

Vážení pozůstalí, 
soucítíme s Vámi při úmrtí Vašeho blízkého.  
V nejbližších chvílích a dnech Vás čeká zařizo-
vání. Nejprve v  nemocnici a  potom mimo ni 
je třeba vyřídit několik věcí daných zákonem, 
které souvisejí s úmrtím a pohřbem. 
Věříme, že pro první dny Vám nabízené in-
formace pomohou.  Uvádíme je i s kontakty, 
abyste věděli, kam se obrátit pro případnou 
další pomoc. Některé věci se mohou ukázat 
jako potřebné až po delším čase. 
Personál Fakultní nemocnice Olomouc  

 CO JE TŘEBA UDĚLAT TEĎ HNED 
 V NEMOCNICI 
Na oddělení převezmete osobní věci. V  nemocnici 
zůstane pouze to, co podléhá dědickému řízení. Tyto 
věci proto zůstanou uloženy v  centrálním trezoru 
(depozitu) nemocnice do doby rozhodnutí o dědictví.
Uložení případných cenností bude zaznamenáno ve 
formuláři Soupis osobních věcí, cenností a  fi nanční 
hotovosti zemřelého. Obdržíte originál formuláře.   
Nemocnice hlásí pozůstalost okresnímu soudu v mís-
tě bydliště zesnulého pacienta.  

K vyzvednutí pozůstalosti budete potřebovat
• Formulář Soupis osobních věcí, cenností a fi nanční 

hotovosti zemřelého, případně formulář Potvrzení 
o úschově cenností a fi nančních hotovostí pacienta 
hospitalizovaného ve FNOL.

• Pravomocné rozhodnutí o dědictví.
• Váš občanský průkaz.
S těmito doklady si dojdete vyzvednout pozůstalost na 
ředitelství Fakultní nemocnice Olomouc: budova WA, 
Oddělení zpracování dat a statistiky. Úřední hodiny na-
jdete zde: https://www.fnol.cz/informace-pro-pozustale
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