ŽIVOTNÍ SITUACE
Pojmenování (název) životní situace

Vyřízení úmrtního listu (prvopis)

Základní informace k životní situaci

Úmrtní list (prvopis) vystaví matriční úřad dle místa úmrtí,
na základě listu o prohlídce zemřelého, který obdrží
matriční úřad od lékaře nebo lékařského zařízení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost
apod.)

Manžel - manželka, rodič - prarodič, dítě, vnuk - vnučka,
pravnuk - pravnučka, sourozenci, zplnomocněný zástupce
(podpis zmocnitele musí být úředně ověřen) osoba,která
prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před
orgány státu nebo před orgány územně samosprávných
celků(obec,kraj) osoba která na jeho vydání prokáže
právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho
smrti ve společné domácnosti nebo osoba, která je
vypravitelem pohřbu.

Kde, kdy a s kým lze věc vyřídit

Městský úřad Šternberk, Opavská 1, správní oddělení,
matrika, 1. patro, přepážka č.1, 2
Zdenka Chmelová, tel. 585 086 552
Po, St: 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00.

Jaké doklady a dokumenty jsou k vyřízení potřeba

Doklad prokazující oprávněnou osobu ve věci jednat
(občanský průkaz nebo cestovní pas, rodný list), osobní
doklady zemřelého (občanský průkaz, cestovní pas, rodný
popř. oddací list zemřelého, list o prohlídce zemřelého
( pozůstalým vydá lékař ZZS nebo zdravotnické zařízení
ve kterém došlo k úmrtí).

Formuláře
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

-Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení je do 30 dnů.

Elektronická forma vyřízení

Není zatím možné vyřídit elektronickou
Dle zákona je nutné osobní převzetí dokladu.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Pokud dochází u pozůstalého manžela ke změně
rodinného stavu (vdova - vdovec) a tím i ke změně
povinných údajů zapisovaných do občanského průkazu,
je občan povinen požádat, do 15-ti pracovních dnů po
obdržení úmrtního listu, o vydání nového občanského
průkazu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o
matrikách.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.

formou.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny dle správního řádu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě
nedodržení povinností
Nejčastější dotazy k životní situaci

Sankce nejsou stanoveny.

Další informace

Při vyřízení prvopisu úmrtního listu není nutná osobní
návštěva žadatele. Po předložení osobních dokladů
zemřelého pohřební službě, vystaví matriční úřad úmrtní
list, který zašle žadateli (vypraviteli pohřbu) písemně do
vlastních rukou.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní
situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné
formě
Za správnost návodu odpovídá

Ministerstvo vnitra ČR, kterýkoliv matriční úřad v ČR.

Kontaktní osoba

Mgr. Miroslava Citovecká

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2015

Popis byl naposledy aktualizován

01.01.2014

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Obdržím úmrtní list, pokud jsem vypravitelem pohřbu
nebo jsem žil se zemřelým v době jeho smrti ve společné
domácnosti, ale k zemřelému nemám žádný příbuzenský
vztah?
Ano.

Odbor vnitřních věcí

