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Rozeslat dle rozdělovníku

INFORMACE č. 2/2011
Hlášení úmrtí matričnímu úřadu na Listu o prohlídce mrtvého
Podle ustanovení § 21 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, se zápis do knihy úmrtí provede na základě listu o prohlídce
mrtvého (tiskopis SEVT 14 1050), dále jen „LPM“. Na LPM je povinen úmrtí oznámit
do 3 dnů prohlížející lékař. Zákon o matrikách zde odkazuje na ustanovení
§ 3 vyhlášky č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a pohřebnictví, ve znění vyhlášky
č. 256/2001 Sb.
V praxi prohlížející lékař vyplní LMP a zašle jej příslušnému matričnímu úřadu,
v jehož správním obvodu došlo k úmrtí.
Je-li prohlížející lékař zaměstnancem záchranné služby, nelze vyloučit,
že LPM bude vyplněn elektronicky, zaslán do datové schránky příslušného
matričního úřadu a v podatelně opatřen ověřovací doložkou konverze do dokumentu
v listinné podobě (§ 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).
Na základě takové veřejné listiny matriční úřad provede zápis do knihy úmrtí, vystaví
úmrtí list, splní oznamovací povinnost podle zvláštních zákonů a LPM založí
do sbírky listin (srv. provádění dodatečného záznamu o rozvodu manželství
na základě oznámení soudu do datové schránky příslušného matričního úřadu).
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Žádáme, aby s obsahem shora uvedeného byly seznámeny všechny matriční
úřady v působnosti krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
a magistrátů měst Brna, Ostravy, Plzně a Magistrátu hl. m. Prahy.

JUDr. Václav Henych
ředitel odboru všeobecné správy
podepsáno elektronicky

Vyřizuje: JUDr. Hálová,
 974 817 427
fax: 974 816 876
e-mail: jana.halova@mvcr.cz

Rozdělovník:
- všem krajským úřadům
- všem odborům vnitřních věcí magistrátů měst Brna, Ostravy a Plzně
- odboru živnostenskému a občanskosprávnímu Magistrátu hl.m. Prahy
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