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Rozeslat dle rozdělovníku
INFORMACE č. 13/2013
Vydávání úmrtních listů obcím k prokázání úmrtí osoby k žádosti o úhradu
vynaložených finančních prostředků na pohřbení zemřelé osoby
Obecní úřady se obracejí na Ministerstvo vnitra s žádostí o vyjádření k vydávání
úmrtních listů obcím k prokázání úmrtí osoby k žádosti o úhradu vynaložených
finančních prostředků na pohřbení zemřelé osoby.
Matriční úřad vydá matriční doklad, nebo povolí nahlédnout do matriční knihy,
popřípadě do sbírky listin a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře
a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům
a zplnomocněným zástupcům,
b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů
územních samosprávných celků,
c) statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční
knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,
d) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před
orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků. 1
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§ 25 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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Nesjedná-li žádná fyzická nebo právnická osoba ve lhůtě 96 hodin od oznámení
úmrtí podle zvláštního právního předpisu pohřbení nebo nebyla-li zjištěna totožnost
mrtvého do 1 týdne od zjištění úmrtí a žádné zdravotnické zařízení v souladu
s podmínkami stanovenými zvláštním právním předpisem neprojevilo zájem o využití
lidských pozůstatků pro potřeby lékařské vědy a výzkumu nebo k výukovým účelům,
je povinna zajistit pohřbení obec, na jejímž území k úmrtí došlo nebo byly lidské
pozůstatky nalezeny, případně vyloženy z dopravního prostředku. Lidské pozůstatky
osob, u nichž nebyla zjištěna totožnost, mohou být pohřbeny pouze uložením do hrobu
nebo hrobky. Obec má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na pohřbení vůči
dědicům zemřelého, a není-li dědiců, vůči státu. 2
Pokud zvláštní zákon upravuje působnost obcí a nestanoví, že jde o přenesenou
působnost obce, platí, že jde vždy o samostatnou působnost. 3 Z uvedeného lze tedy
dovodit, že pro účely samostatné působnosti, kterou v tomto případě představuje i výkon
práva obce na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s pohřbem vůči státu,
není možné matriční doklad vydat.
Dnem 1. 1. 2014 nabude účinnosti zákon č. 312/2013 Sb., kterým se mění zákon
č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Podle nového
ustanovení § 24a se rodným listem prokazuje narození, oddacím listem se prokazuje
uzavření manželství, dokladem o partnerství se prokazuje vznik partnerství a úmrtním
listem se prokazuje úmrtí.
Reaguje se tak na změny v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Podle
nového ustanovení § 26 odst. 1 občanského zákoníku se smrt člověka prokazuje
veřejnou listinou vystavenou po prohlédnutí těla mrtvého stanoveným způsobem. Aby
se předešlo nejasnostem při prokazování nejen úmrtí, ale i dalších matričních událostí
(narození, manželství a registrovaného partnerství), přímo v zákoně o matrikách
se stanoví, že úmrtním listem se prokazuje úmrtí, atd.
Dále, podle ustanovení 25 odst. 5 zákona o matrikách ve znění provedeném
zákonem č. 312/2013 Sb., matriční úřad vydá úmrtní list fyzické osobě, která na jeho
vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné
domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu. S účinností od 1. 1. 2013
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§ 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
3
§ 8 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
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se tak rozšiřuje okruh osob, kterým matriční úřad vydá úmrtní list o právnické osoby,
jsou-li vypravitelem jeho pohřbu, tedy i obci, která prokáže právní zájem (prokázání
úmrtí osoby k žádosti o úhradu vynaložených finančních prostředků na pohřbení
zemřelé osoby).
Na základě dohody mezi odborem všeobecné správy Ministerstva vnitra
a odborem rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj bude
obec dokládat úmrtí osoby k žádosti o úhradu vynaložených finančních prostředků
na pohřbení zemřelé osoby
1. úmrtním listem, který vydá příslušný matriční úřad pro úřední potřebu
Ministerstva pro místní rozvoj, které je státním orgánem; tuto skutečnost matriční
úřad vyznačí v poznámce úmrtního listu takto: „Úmrtní list se vydává Obecnímu
úřadu …. k prokázání úmrtí osoby k žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj
o úhradu vynaložených finančních prostředků na její pohřbení.“ Vydání úmrtního
listu bude osvobozeno od úhrady správního poplatku; nebo
2. Listem o prohlídce zemřelého; tento bude akceptován pouze v případě, budouli na něm čitelně vyplněny všechny oddíly.
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
podepsáno elektronicky
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