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Tato směrnice stanovuje postup města při pohřbívání osob osaměle zemřelých na
katastrálním území města Klášterec nad Ohří, v souladu s § 5 odst. 1 zákona
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

PRAVIDLA VYŘIZOVÁNÍ POHŘBŮ OSAMĚLE ZEMŘELÝCH OSOB NA ÚZEMÍ
MĚSTA KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ
I.
Úvodní ustanovení
1. Tato směrnice stanovuje postup města při pohřbívání osob osaměle
zemřelých na katastrálním území města Klášterec nad Ohří, v souladu
s § 5 odst. 1 zákona
č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví
(dále
„zákon
o pohřebnictví“) a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tímto předpisem jsou povinni řídit se všichni zaměstnanci města při správě
agendy pohřbů osaměle žijících osob (dále jen „sociální pohřby“).
3. Dle Organizačního řádu Městského úřadu Klášterec nad Ohří zajišťuje tuto
agendu odbor sociálních věcí, školství a sportu (dále jen „OSVŠaS“)
ve spolupráci s odborem vnitřní správy (dále jen „OVS“), odborem místního
hospodářství, dopravy a životního prostředí (dále jen „OMHDaŽP“) a odborem
finančním a majetku města (dále je „OFaMM“):
•

•
•
•

Odbor OSVŠaS: zajišťuje úkony související s úmrtím osaměle žijících osob,
po přijatém oznámení od pohřební služby, poskytovatele zdravotnické
nebo sociální služby v souladu se zákonem o pohřebnictví,
Odbor OVS: provádí šetření v případě úmrtí osaměle žijících osob
pro vydání úmrtního listu,
Odbor OMHDaŽP: zajišťuje uložení a evidenci lidských ostatků
na veřejném pohřebišti obce na žádost odboru OSVŠaS,
Odbor OFaMM: zajišťuje příjem a úhradu plateb v oblasti sociálních
pohřbů.

4. Nesjedná-li nikdo pohřbení zemřelého, je povinna toto zajistit obec, na jejímž
území k úmrtí došlo nebo byly lidské pozůstatky nalezeny, případně vyloženy
z dopravního prostředku.

II.
Oznamovací povinnost
1. Úmrtí osoby, nález těla či jeho části mimo zařízení poskytovatele zdravotních
služeb se oznamuje dle § 83 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
(dále „zákon o zdravotních službách“), poskytovateli zdravotních služeb nebo
lékaři, nejsou-li známi, nahlásí se úmrtí nebo nález těla na jednotné evropské
číslo tísňového volání 112.
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2. Dle § 86 zákona o zdravotních službách, lékař provádějící prohlídku
zemřelého nebo jeho části informuje osobu blízkou, a není-li mu známa,
informuje Policii ČR, která má povinnost vyhledávat blízké pozůstalé
a předávat jim informace o úmrtí. Dále lékař informuje provozovatele
pohřební služby.
3. Obec má povinnost sjednat pohřeb zemřelého až po uplynutí lhůty 96 hodin
od oznámení úmrtí nebo nebyla-li zjištěna totožnost mrtvého do 1 týdne
od zjištění úmrtí. Právnické nebo fyzické osoby, u kterých jsou zpravidla
lidské pozůstatky i přechodně uloženy, neprodleně informují obec, že nikdo
ve lhůtě 96 hodin nesjednal pohřbení.
4. Dle § 114 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále „OZ“), je člověk
oprávněn rozhodnout, jaký má mít pohřeb. Nezanechá-li o tom výslovné
rozhodnutí, rozhodne o jeho pohřbu manžel zemřelého, a není-li ho, pak
rozhodují v následujícím pořadí děti zemřelého, rodiče, sourozenci zemřelého,
jejich děti, kterákoli z osob blízkých; není-li žádná z těchto osob, pak
rozhodne obec, na jejímž území zemřel.
5. Jiný způsob pohřbení než zpopelnění, je posuzován Radou města Klášterce
nad Ohří jen ve výjimečných případech (např. čestný občan města, významná
osobnost, apod.).

III.
Dědické řízení
1. Dle § 1479 OZ, vzniká dědické právo smrtí zůstavitele.
2. Dle § 110 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění
pozdějších předpisů, obec jako vypravitel pohřbu je účastníkem dědického
řízení pouze v případě, jestliže zemřelý nezanechal majetek, nebo protože
zanechal majetek bez hodnoty nebo majetek nepatrné hodnoty, v ostatních
případech nemá postavení dědice, tudíž neodpovídá za dluhy.
3. Dědicové dědí majetek zemřelého v zákonné posloupnosti a to v následujícím
pořadí: dle dědické smlouvy nebo dle závěti (§ 1633 OZ), děti a manžel(ka),
rodiče a druh(družka), sourozenci a následující (§ 1635 - § 1641 OZ).
4. Hodnotu zanechaného majetku zemřelého stanovuje soudní komisař.
Za majetek nepatrné hodnoty se zpravidla považuje majetek v hodnotě
nepřevyšující náklady pohřbu. Majetek bez hodnoty nebo jen majetek
nepatrné hodnoty soud usnesením vydá tomu, kdo se postaral o pohřeb,
jestliže s nabytím tohoto majetku vyslovil souhlas a současně řízení zastaví.
2

IV.
Náklady za pohřeb
1. Dle § 47 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů (dále „SSP“) má nárok na pohřebné ve výši 5000,- Kč
(§ 48 SSP) osoba, která vypravila pohřeb dítěti, které bylo ke dni smrti
nezaopatřeným dítětem, nebo osobě, která byla ke dni smrti rodičem
nezaopatřeného dítěte.
2. Dědic je zavázán obci k úhradě nákladů pohřbení a opatření hrobového místa
(§ 1701 OZ).
3. Nedědí-li žádný dědic, přiměřené náklady pohřbu obci uhradí:
•
•

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, v případě nabytí
odúmrti státem dle § 1634 OZ,
Ministerstvo pro místní rozvoj.

4. Ustanovení odst. 3 tohoto článku neplatí v případě mrtvě narozených dětí.
Vypravení pohřbu opuštěného mrtvě narozeného dítěte a uložení jeho
ostatků bude vždy hrazeno na náklady obce.
5. Náklady pohřbu a opatření pohřebiště se hradí z pozůstalosti. Pokud
pozůstalost nestačí ke krytí nákladů toho způsobu pohřbu, jaký si zemřelý
přál, musí být pohřben alespoň slušným způsobem podle místních zvyklostí
dle § 114 OZ.

V.
Postup vyřizování pohřbu a úkonů s tím spojených
1. Osoba známé totožnosti
1.1

Občan České republiky

a) Referent OSVŠaS zajišťující agendu sociálních pohřbů přijme oznámení
o úmrtí takovéto
osoby, zpravidla od poskytovatele
sociálních
či zdravotních služeb, resp. od pohřební služby, která zajistila převoz
a uložení pozůstatků zemřelého. Přílohou oznámení je kopie formuláře
„List o prohlídce zemřelého“.
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b) Referent OSVŠaS kontaktuje místní oddělení Policie ČR z důvodu zjištění
příbuzenských vazeb na zemřelého a jejich postoj k zajištění pohřbu;
k zajištění souhlasu s pohřbením v případě úmrtí z důvodu trestného činu.
c) Na základě informace od Policie ČR kontaktuje referent OSVŠaS pozůstalé.
Neprojeví-li pozůstalí zájem o zajištění pohřbu, vystaví referent OSVŠaS
objednávku na zajištění pohřbu pozůstatků zemřelého, zpravidla žehem.
d) Po obdržení faktury převezme referent OSVŠaS urnu s ostatky, které
důstojným způsobem uloží na místním hřbitově a to na určené místo
(městská hrobka sloužící pro potřeby OMHDaŽP a OSVŠaS); o uložení urny
referent OSVŠaS informuje písemně na předepsaném formuláři „Evidenční
údaje o zesnulém“ (viz Příloha č. 1) referenta OMHDaŽP odpovědného
za správu hřbitova.
e) Pohledávka za zajištěný sociální pohřeb uplatní referent OSVŠaS
při dědickém řízení u okresního soudu, důkazem je objednávka a faktura.
f) V případě předvolání ve věci dědictví po zemřelém se příslušný referent
OSVŠaS, zmocněný Radou města Klášterce nad Ohří k zastupování města
ve věci dědictví osaměle zemřelých osob (dále jen „zmocněnec“), zúčastní
předběžného šetření u notáře, který je soudem pověřen, aby jako soudní
komisař provedl úkony v dědickém řízení.
g) Po ukončení dědického řízení obdrží město Klášterec nad Ohří usnesení
okresního soudu o výsledku dědického řízení.
h) Majetek nepatrné hodnoty bude zmocněncem přijat pouze v případě, že
tento majetek bude sestávat z finanční hotovosti či kladných zůstatků
na účtech. V ostatních případech podléhá převzetí majetku posouzení Rady
města Klášterce nad Ohří.
i) Jako zmocněnec Rady města Klášterce nad Ohří převezme referent
OSVŠaS
finanční
hotovosti
uložené
u poskytovatele
bankovních
či nebankovních služeb, u poskytovatele sociálních či zdravotních služeb
nebo u dalších organizací či osob uvedených v usnesení okresního soudu.
j) Na základě pravomocného usnesení okresního soudu zašle referent
OSVŠaS pozůstalým výzvu k úhradě nákladů pohřbení, resp. požádá
o úhradu přiměřených nákladů pohřbu buď Ministerstvo pro místní rozvoj,
nebo, v případě tzv. odúmrtě, Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, pokud tyto náklady nebyly uhrazeny z vydání nepatrného
majetku zůstavitele soudním komisařem. Přiměřenost se posuzuje podle
okolností konkrétního případu, tedy s přihlédnutím k životním a sociálním
podmínkám zůstavitele a ke skutečnosti, že zůstavitel nezanechal jiný než
nepatrný majetek.
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1.2

Mrtvě narozené dítě

a) Referent OSVŠaS zajišťující agendu sociálních pohřbů přijme oznámení
o úmrtí takového dítěte, zpravidla od poskytovatele zdravotních služeb,
resp. od pohřební služby, která zajistila převoz a uložení pozůstatků
zemřelého. Přílohou oznámení je kopie formuláře „List o prohlídce
zemřelého“.
b) Referent OSVŠaS kontaktuje místní oddělení Policie ČR z důvodu zjištění
příbuzenských vazeb na zemřelé dítě a jejich postoj k zajištění pohřbu;
k zajištění souhlasu s pohřbením v případě úmrtí z důvodu trestného činu.
c) Na základě informace od Policie ČR kontaktuje referent OSVŠaS ve
spolupráci se sociálním pracovníkem OSVŠaS rodiče (zákonné zástupce)
z důvodu podání poradenství a poskytnutí informací o možnostech
pohřbení (nárok na pohřebné). Neprojeví-li pozůstalí zájem o zajištění
pohřbu, vystaví referent OSVŠaS objednávku na zajištění pohřbu
pozůstatků zemřelého dítěte, zpravidla žehem a dále postupuje
dle odst. 1.1 písm. d) tohoto článku.

1.3

Cizinec

a) Referent OSVŠaS zajišťující agendu sociálních pohřbů přijme oznámení
o úmrtí takovéto osoby, zpravidla od Policie ČR, poskytovatele sociálních
či zdravotních služeb, od pohřební služby, která zajistila převoz a uložení
pozůstatků zemřelého. Přílohou oznámení je kopie formuláře „List
o prohlídce zemřelého“.
b) Referent OSVŠaS kontaktuje místní oddělení Policie ČR z důvodu zjištění
příbuzenských vazeb na zemřelého na území České republiky a jejich
postoj k zajištění pohřbu; k zajištění souhlasu s pohřbením v případě úmrtí
z důvodu trestného činu.
c) Jsou-li zjištěny příbuzenské vazby na zemřelého na území České republiky,
předá referent OSVŠaS příbuzným kontakt na pohřební službu, projeví-li
zájem o zajištění pohřbu; v opačném případě zajistí souhlas s kremací
zemřelého a dále postupuje dle odst. 1.1 písm. d)-j) tohoto článku.
d) Nejsou-li u zemřelé osoby zjištěny příbuzenské vazby na území České
republiky, referent OSVŠaS požádá zastupitelský úřad rodné země
zemřelého k vyhledání příbuzných osob a zároveň k zajištění souhlasu
s kremací.
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e) Nezíská-li referent OSVŠaS potřebnou informaci od zastupitelského úřadu
do 1 týdne, je nutné zajistit převoz těla do chladícího zařízení zajišťujícím
trvalé udržení teploty nižší než -10°C (§ 7 odst. 1 zákon o pohřebnictví).
f) Není-li do 1 měsíce od oznámení úmrtí k dispozici souhlas
od zastupitelského úřadu, zajistí referent OSVŠaS ve spolupráci
s OMHDaŽP vhodný hrob či hrobku na místním hřbitově k pohřbení
pozůstatků; není-li takovýto hrob či hrobka k dispozici, zajistí referent
OSVŠaS hrob či hrobku na nejbližším veřejném pohřebišti; na zajištění
pohřbu pozůstatků zemřelého vystaví objednávku.
g) Po uhrazení faktury požádá referent OSVŠaS o úhradu přiměřených
nákladů pohřbu Ministerstvo pro místní rozvoj.

2. Osoba neznámé totožnosti
a) Referent OSVŠaS zajišťující agendu sociálních pohřbů přijme oznámení
o úmrtí takovéto osoby, zpravidla od Policie ČR, poskytovatele sociálních
či zdravotních služeb, od pohřební služby, která zajistila převoz a uložení
pozůstatků zemřelého. Přílohou oznámení je kopie formuláře „List
o prohlídce zemřelého“.
b) Zjistí-li Policie ČR do 1 týdne od oznámení úmrtí totožnost zemřelého,
postupuje referent OSVŠaS dle odst. 1.1 písm. b)-j) tohoto článku
v případě občana České republiky; dle odst. 1.3 písm. b)-g) tohoto článku
v případě cizince.
c) Není-li zjištěna totožnost zemřelého do 1 týdne od oznámení úmrtí, zajistí
referent OSVŠaS ve spolupráci s OMHDaŽP vhodný hrob či hrobku
na místním hřbitově k pohřbení pozůstatků; není-li takovýto hrob
či hrobka k dispozici, zajistí referent OSVŠaS hrob či hrobku na nejbližším
veřejném pohřebišti; na zajištění pohřbu pozůstatků zemřelého vystaví
objednávku.
d) Po uhrazení faktury požádá referent OSVŠaS o úhradu přiměřených
nákladů pohřbu Ministerstvo pro místní rozvoj.
e) Stejný postup se použije i při nálezu části lidského těla.

6

VI.
Ostatní ujednání
1. Projeví-li pozůstalí v průběhu zajišťování pohřbu pozůstatků zemřelého zájem
o zajištění pohřbu, je takovéto osobě vyhověno a referent OSVŠaS
neprodleně informuje pohřební službu.
2. Nejsou-li lidské ostatky uloženy na veřejném pohřebišti, má na jejich vydání
právo osoba, kterou člověk před svou smrtí výslovně určil; jinak postupně
jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich nebo odmítnou-li ostatky
převzít, převezme je jeho dědic (§ 92 OZ).
3. Jsou-li lidské ostatky již uloženy na veřejném pohřebišti, je možné ostatky
vydat až po ukončení dědického řízení z důvodu splnění zákonné dědické
posloupnosti dle OZ; po ukončení tlecí doby v případě pohřbení do země.
Dřívější exhumace těla je možná pouze se souhlasem Krajské hygienické
stanice, pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobce, není třeba k jejich
přemístění, nemá-li být rakev otevřena, takového souhlasu. Veškeré náklady
spojené s vydáním lidských ostatků, min. ve výši 500,- Kč, hradí žadatel před
převzetím ostatků.
4. Žádost o vydání lidských ostatků musí být provedena písemně, a to
na předepsaném formuláři „Žádost o vydání lidských ostatků“ (viz Příloha
č. 2). V žádosti je vyznačen vztah k zemřelé osobě a způsob naložení
s ostatky, zároveň je žadatel poučen o možnosti obce požadovat úhradu
nákladů. Tato žádost je následně posouzena Radou města Klášterce nad Ohří
na nejbližší jednání; při posuzování se bere zřetel na zachování důstojného
zacházení s lidskými ostatky.
5. Referent OSVŠaS písemně seznámí žadatele s výsledným stanoviskem Rady
města a dalším postupem při případném vydání ostatků; v případě
souhlasného stanoviska vyjme referent OSVŠaS urnu s ostatky a v předem
dohodnutý termín ji předá proti podpisu pozůstalým. Kopii formuláře „Žádost
o vydání lidských ostatků“ předá referent OSVŠaS příslušnému referentu
OMHDaŽP k evidenci uložených ostatků.

7

VII.
Závěrečná ustanovení
Tento vnitřní předpis byl schválen Radou města Klášterce nad Ohří usnesením
č. 858/33/2015 ze dne 2.12.2015 a nabývá účinnosti dnem schválení.

Ing. Štefan Drozd
starosta města
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Příloha č. 1
Město Klášterec nad Ohří
nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ 00261939

EVIDENČNÍ ÚDAJE O ZESNULÉM

1. Jméno a příjmení:

........................................................................

2. Místo a datum narození: ……………………………………………………………………………………
3. Rodné číslo:

……………………………………………………………………………………

4. Místo a datum úmrtí:

……………………………………………………………………………………

5. Datum uložení lidských pozůstatků nebo zpopelněných ostatků na veřejném
pohřebišti:
………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Hrobové místo č.:

……………………………………………………………………………………

7. Záznam o nebezpečné nemoci, byla-li osoba takovou nemocí nakažena:
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Evidenční údaj předán dne: ………………………………….
Podpis OSVŠaS:

………………………………….

Podpis OMHDaŽP:

………………………………….
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Příloha č. 2
Město Klášterec nad Ohří
Odbor sociálních věcí, školství a sportu
nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ 00261939

ŽÁDOST O VYDÁNÍ LIDSKÝCH OSTATKŮ

Žadatel
Jméno a příjmení:

………………………………………………………………………………………….

Adresa:

………………………………………………………………………………………….

Telefon:

………………………………………………………………………………………….

Žádá o vydání lidských ostatků
Jméno a příjmení:

…………………………………………….……………………………………….

Datum narození:

……………………………………………….…………………………………….

Datum úmrtí:

………………………….………………………………………………………….

Váš vztah k zemřelému:

…….……………………………………………….………………………………

Jak bude s ostatky po vyjmutí naloženo? (např. umístění na konkrétním hřbitově,
doma apod.)

………………………………………………………………….……………………………………………………….
V Klášterci nad Ohří, dne …………………………

Podpis:

…………………………….……….

Rada města Klášterce nad Ohří
usnesením č. …………………………., dne ……………………
SOUHLASÍ

NESOUHLASÍ

s vydáním lidských ostatků dle výše uvedené žádosti.
Náklady uhrazeny dne ……………………………………
Ostatky byly převzaty dne: ……………………......
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Podpis: ……..……………………….

