Informace pro pozůstalé
Smrt blízkého člověka patří k nejtěžším situacím v lidském životě. Přesto je
potřeba neodkladně vyřídit některé záležitosti spojené s jeho úmrtím a pohřbem,
které jsou dané zákonem. Lidské tělo je pod právní ochranou i po smrti člověka.
Pokud si zesnulý přál mít pohřeb, měli bychom mu jej vypravit do 96 hodin od
oznámení úmrtí a současně umožnit uctění památky také ostatním příbuzným a
osobám blízkým.
Pohřbení
V České republice jsou povoleny tyto způsoby pohřbení:
>>> uložení rakve s lidskými pozůstatky do hrobu nebo hrobky na veřejném či
neveřejném pohřebišti
>>> zpopelnění lidských pozůstatků v žárovišti krematoria.
Zásadní roli při rozhodování o způsobu pohřbení, druhu obřadu posledního
rozloučení a opatření hrobového místa hraje vůle zemřelého výslovně vyjádřená
za jeho života.
Jak postupovat při úmrtí
Při úmrtí doma, mimo zdravotnické zařízení:
Zavolejte praktického lékaře nebo Lékařskou službu první pomoci, popřípadě
Zdravotnickou záchrannou službu.
Nález těla zemřelého mimo zdravotnické zařízení se oznamuje na jednotné
evropské číslo tísňového volání 112.
S provozovatelem pohřebních služeb doporučujeme uzavřít smlouvu o obstarání
věci podle občanského zákoníku, nebo od nabytí účinnosti nového občanského
zákoníku smlouvu příkazního typu dle § 2430 a násl. nového občanského
zákoníku. Je třeba, abyste přesně stanovili, jaké služby a v jakém rozsahu
očekáváte od provozovatele. Takto dohodnutý rozsah služeb Vám musí pohřební
služba potvrdit a převzít za ně plnou odpovědnost. Od Vašich pokynů se
provozovatel pohřební služby může odchýlit, pokud to je nezbytné ve Vašem
zájmu a pokud nemůže včas obdržet Váš souhlas.

Doklady k objednání pohřbu:
>>> Občanský průkaz zemřelého (je-li k dispozici)
>>> Občanský průkaz nebo pas objednavatele pohřbu
>>> Rodný a oddací list zesnulé osoby (je-li k dispozici)
>>> Rodný list objednatele (pokud si chcete objednat také vyřízení úmrtního
listu).
Věci k objednání pohřbu:
>>> Oblečení pro zemřelého (vhodné jsou přírodní materiály)
>>> Fotografie zemřelého k použití na parte nebo k vystavení v obřadní síni.
Parte:
>>> Parte je Vaším veřejným oznámením o úmrtí a pohřbu
>>> Ke zveřejnění nebo publikování parte musí mít pohřební služba nejdříve
Váš souhlas.
Nájem hrobového místa
Smlouva o nájmu hrobového místa se uzavírá pouze písemnou formou, a to s
provozovatelem pohřebiště – Obec Charváty, nikoli s pohřební službou.
Smlouva o nájmu hrobového místa musí obsahovat:
>>> Výši nájemného
>>> Velikost hrobového místa
>>> Výši úhrady za služby spojené s nájmem
Cena za nájem je splatná předem na celou dobu trvání nájmu, minimálně ale na
10 let. Náhrobek a další zařízení můžete zřídit až po uzavření nájemní smlouvy, a
to v souladu s řádem příslušného pohřebiště.
Informace o případných sociálních dávkách a další pomoci Vám poskytne odbor
sociálních věcí obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Pohřebné:
Sociální dávka ve výši 5 000 Kč náleží osobě, která vypravila pohřeb:

>>> mrtvě narozenému nebo nezaopatřenému dítěti
>>> nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte (dítě ve věku do 26
let, které samo nezískává prostředky k vlastní obživě).
Zemřelá osoba musí mít ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.
Nárok na pohřebné zaniká, nebyl-li uplatněn ve lhůtě 1 roku ode dne pohřbení,
a to na předepsaném formuláři
(formulare.mpsv.cz).
Rady a informace najdete na internetových
(http://socialniporadce.mpsv.cz/cs/144).

stránkách

MPSV:

Kvalifikované poradenství poskytuje
>>> lékař, sociální pracovník, psychoterapeut, psycholog, duchovní, poradce
pro pozůstalé, provozovatel pohřební a hřbitovní služby
>>> Pomoc a podpora rodičům, kterým zemřelo dítě: infolinka Dlouhá cesta +420
602 186 732
>>> Hospicová poradna Ondrášek +420 724 975 278
>>> Pomoc a podpora dětem a mladým lidem, kterým zemřel blízký člověk:
www.facebook.com/jinejsvet
>>> Poradna pro vypravitele pohřbu a nájemce hrobových míst:
www.pohrebiste.cz, databaze@pohrebiste.cz.
Zdroj: Příručka pro pozůstalé, kterou vydalo MMR

Pro případ potřeby služeb pana hrobníka,
lze volat na mobil 731 452 269 – pan Norman Černý

