
Úmrtí 

 
1. Identifikační číslo ——— 

2. Kód ——— 

3. Pojmenování (název) životní situace Úmrtí 

4. Základní informace k životní situaci 
Úmrtí fyzické osoby je matriční událostí, která se zapisuje do knihy úmrtí. 

Při úmrtí se pozůstalá osoba nebo objednavatel pohřbu obrátí na pohřební službu. Zde prokáže svoji 
totožnost, předloží občanský průkaz zemřelého a jeho rodný, popřípadě oddací list a rodné číslo 
pozůstalého manžela. Pohřební služba zařídí vše potřebné a zašle podklady pro vyřízení úmrtního listu 
příslušné matrice, kde úmrtí nastalo. 

Do matriční knihy úmrtí se zapisuje den, měsíc, rok a místo úmrtí, jméno, popř. jména, příjmení, popř. 
rodné příjmení, den, měsíc, rok a místo narození, rodné číslo, osobní stav, pohlaví, státní občanství a 
místo trvalého pobytu zemřelého, datum a podpis matrikáře. 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 
Zápis do knihy úmrtí se provede na základě listu o prohlídce mrtvého a pravomocného prohlášení soudu 
o prohlášení fyzické osoby za mrtvou. Na listu o prohlídce mrtvého je povinen úmrtí oznámit do 3 dnů 
prohlížející lékař. 

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 pohřbu. 

Dále pak i fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu 
nebo před orgány územních samosprávných celků. 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 
Matriční úřad, v jehož správním obvodu došlo k úmrtí, po obdržení listu o prohlídce mrtvého, provede 
zápis do knihy úmrtí a následně vystaví úmrtní list. 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 
např. kontaktovat matriční úřad (i telefonicky). 

8. Na které instituci životní situaci řešit 
Zápis do matriky provede a úmrtní list vydá matriční úřad, v jehož správním obvodu došlo k úmrtí. 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 
V případě, že k úmrtí došlo ve správním území matričního úřadu Ústí nad Orlicí, je příslušná řešit tuto 
životní situaci matrika MěÚ Ústí nad Orlicí, Mírové nám. č.p.7, v prvním poschodí v budově B  

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
Pokud matrika obdrží veškeré potřebné podklady pro zápis do matriky (viz bod 4), zašle úmrtní list do 
vlastních rukou objednavateli pohřbu. 



V případě osobního převzetí úmrtního listu doklad totožnosti a matriční doklad prokazující příbuzenskou 
vazbu, resp. doklad prokazující vyřizování pohřbu zemřelého. 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 
 Formuláře se v tomto případě nepoužívají. 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  
Vydání prvního úmrtního listu nepodléhá správnímu poplatku. 
Vydání druhopisu úmrtního listu podléhá správnímu poplatku 100,- Kč. 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení 
Lhůta pro zápis úmrtí a vystavení úmrtního listu je 30 dnů od oznámení úmrtí matričnímu úřadu. 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace ——— 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 
Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po skončení jeho 
platnosti, tj. 45 dní od úmrtí manžela/manželky příp. partnera/partnerky, je-li je v jeho dosavadním 
občanském průkazu zapsán jeho údaj o rodinném stavu nebo partnerství. 

16. Elektronická služba, kterou lze využít 
Nelze. 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje 
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. 

18. Jaké jsou související předpisy 

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

Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy. 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují ——— 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností ——— 

21. Nejčastější dotazy 
Zemřela mi sousedka a zajišťovala jsem její pohřeb. Mám nárok na vydání jejího úmrtního listu? 
Ano, máte jako vypravitel pohřbu. 

Zemřela mi manželka. Její tělo bylo podrobeno pitvě. Bude na úmrtním listu uvedena příčina úmrtí? 
Ne, nebude. Dle § 31 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se příčina úmrtí v matrice a tedy ani v úmrtním listu 
neuvádí. 

22. Další informace ——— 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v 
jiné formě 
Ministerstvo vnitra ČR 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=301%2F2000&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/place
http://www.mvcr.cz/


24. Související životní situace a návody, jak je řešit ——— 

25. Za správnost návodu odpovídá útvar 

Odbor dopravy silničního hospodářství a správních agend. 

26. Kontaktní osoba 

 Mgr. Veronika Svobodová 
 Lenka Bednářová 
 Ing. Marta Pirklová   

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty. 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 
02.08.2021 

28. Popis byl naposledy aktualizován 
08.12.2021 

29. Datum konce platnosti popisu 
Není stanoveno 

http://www.ustinadorlici.cz/urad/kontakty/?o=skupina-kontaktu-14

