DOPROVÁZENÍ
ZÁRMUTKEM
(příručka pro pozůstalé)

Smrtí končí život, nikoli však vztah.
(Robert Benchley)

Vážení pozůstalí,
úmrtí blízkého člověka je jednou z nejtěžších krizí, která každého z nás dříve či později v životě potká. Život se navždy změní
a už nikdy nebude takový jako dřív. Mnozí z pozůstalých nenacházejí dostatečnou pomoc a podporu ve svých rodinách nebo u
ostatních blízkých. Někteří si také nedovolí dát otevřeně najevo
svůj žal…
Pokud jste prožili tuto bolestnou životní událost, můžete se na
nás obrátit. Jsme certifikovaní poradci pro pozůstalé, specialisté
na oblast doprovázení v zármutku a truchlení. Nabízíme vám
osobní setkání v naší poradně pro pozůstalé.
Poskytujeme emoční podporu a doprovázení náročnou cestou
vyrovnávání se se ztrátou. Můžeme vám poradit v praktických
věcech (např. z oblasti legislativy) a v případě potřeby jsme k
dispozici jako doprovod např. při jednání s pohřební službou,
úřady atp. Můžeme také pro vás koordinovat návazné služby
(např. zprostředkujeme schůzku s psychologem nebo duchovním).
Jsme si vědomi toho, že potřebujete pomoc a podporu zejména
v následujících čtyřech oblastech:
• psychické (např. pokud máte potřebu mluvit o úmrtí; nevíte,
jak zvládat vlastní reakce i reakce okolí);
• pragmatické (např. můžeme vám pomoci v jednání s pohřební službou, s výběrem rakve, hrobu);
• informační (zjišťování, kde se přechodně nachází tělo zesnulého, jaká je zákonná lhůta k objednávce pohřbu);
• ekonomické (např. pohřebné, pohřeb na splátky).

PRAKTICKÉ RADY
1. Při úmrtí ve zdravotnickém zařízení
Službu konající lékař vystaví list o prohlídce mrtvého, případně
doporučí vykonání pitvy. Dvě hodiny po úmrtí je tělo odvezeno
na oddělení patologie, kde je uchováno v chladu do doby, než si
je převezme pohřební služba.
2. Výběr a kontaktování provozovatele pohřební služby
Máte právo si sami pečlivě vybrat z široké nabídky provozovatelů
pohřebních služeb. Jedním z kritérií vašeho výběru může být tzv.
znak kvality. Znak kvality na dobu určitou propůjčuje pohřebním
službám Sdružení pohřebnictví: www.pohrebnictvi.cz
Můžete kontaktovat kteroukoli pohřební službu nezávisle na
místě úmrtí. Stává se, že pohřební služba převezme zemřelého i
bez vašeho vědomí. To ale neznamená, že si tuto pohřební službu pro další úkony s pohřbením spojené musíte vybrat.
3. Návštěva pohřební služby
U pohřební služby upřednostňujeme komplexní servis. Můžete
objednat nejen pohřbení, ale i převoz a úpravu těla zemřelého,
různé druhy rakví, návrh a tisk parte, květinové dary, hudební
doprovod, řečníka, pohřební hostinu, dopravu pozůstalých apod.
K objednání pohřbu vezměte s sebou:
• občanský průkaz zesnulé osoby (je-li k dispozici)
• občanský průkaz nebo pas objednavatele pohřbu
• rodný a oddací list zesnulé osoby (je-li k dispozici)
• oblečení pro zesnulého k uložení do rakve (prádlo a vrchní
oblečení, příp. koženou obuv)
• fotografii zemřelé (ho), chcete-li ji použít např. na parte

4. Nájem hrobového místa
Smlouva o nájmu hrobového místa musí mít písemnou formu.
Uzavíráte ji s provozovatelem pohřebiště (správou hřbitova),
nikoli s pohřební službou. Smlouva o nájmu musí obsahovat
zejména:
• výši nájemného
• velikost hrobového místa
• výši úhrady za služby spojené s nájmem
Cena za nájem je splatná předem na celou dobu trvání nájmu,
minimálně na 10 let.
Náhrobek a další zařízení můžete zřídit až po uzavření nájemní
smlouvy, a to v souladu s řádem příslušného pohřebiště.
Upozornění: Hrobové místo není po zaplacení majetkem pozůstalého, ale je pouze pronajaté. Zařízení hrobového místa (pomník, mramorová výzdoba atd.) je ve vlastnictví toho, kdo je
pořídil.
5. Pohřbení
Zaopatření mrtvého lidského těla spočívá:
• v konečné úpravě
• v oblečení do šatů nebo rubáše
• v uložení do rakve
Rakev s lidskými pozůstatky je poté:
• uložena do hrobu nebo hrobky na veřejném nebo neveřejném
pohřebišti
• nebo zpopelněna v žárovišti krematoria
Jiné způsoby pohřbení, podle zákona č. 193/2017 Sb., o pohřebnictví, nejsou dovoleny. Zákon stanovuje další činnosti spojené
s pohřbením, které smí vykonávat pouze živnostníci s koncesí a
provozovatelé veřejných pohřebišť.

6. Obřad
Pohřební obřady umožní:
• vystavení těla zemřelého před pohřbením v otevřené rakvi
(pokud to okolnosti dovolí)
• pochopit ztrátu blízkého člověka jako realitu
• doprovodit zemřelého na jeho poslední cestě
• kondolovat příbuzným zemřelého
Obřad rozloučení se zesnulým lze uspořádat i po delší době po
pohřbení formou:
• společného uložení urny
• zádušního obřadu.
7. Pracovní volno
Na pohřební obřad máte možnost čerpat pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu.
Dva dny čerpáte volno při úmrtí jednoho z manželů, druha,
družky nebo dítěte a další den k účasti na pohřbu těchto osob.
Jeden den máte k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a
sourozence manžela (ky), jakož i manžela(ky) dítěte nebo manžela(ky) sourozence a na další den, jestliže obstaráváte pohřeb
těchto osob.
Na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den, máte právo k
účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela
nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila s vámi v době úmrtí v domácnosti, a na další den,
jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob.

8. Vyřizování na úřadech
Úmrtní list
Listina je nutná k dalšímu jednání na úřadech. Vystaví ji do třiceti dnů matriční úřad, v jehož správním obvodu fyzická osoba
zemřela.
Doklady k vystavení úmrtního listu:
• občanský průkaz zemřelého,
• rodný, případně oddací list zemřelého
• faktura o zaplacení pohřbu
Pokud jsou pohřební službou doručeny i všechny předepsané
doklady k vystavení úmrtního listu, je vystavený úmrtní list zaslán na adresu objednavatele pohřbu (osoby uvedené na faktuře
o zaplacení pohřbu), a to doporučenou poštou do vlastních rukou, v opačném případě je nezbytné si úmrtní list vyřídit osobně
na Odboru matrika. Úmrtní list je vystaven zpravidla do třiceti
pracovních dnů.
Smrt blízkého příbuzného je obvykle spojena s vyřizováním
praktických věcí, jako je rušení smluvních závazků zemřelého
apod. V této situaci se můžete obrátit na následující instituce:
• Sociální odbor úřadu obce s rozšířenou působností: informace o případných sociálních dávkách a další pomoci.
• Správa sociálního zabezpečení: přiznání vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu a další informace.
• Notář dle místa trvalého bydliště zemřelého: vyřízení pozůstalosti a dědictví, včetně kontroly stavu bankovního účtu zemřelé osoby od doby úmrtí.
9. Financování pohřbu
Smrt může být nečekaná a ne vždy budete finančně připraveni.
Pokud se dostanete do hmotné nouze, požádejte o pomoc příbuzné, přátele, obec a církev.

Dále můžete využít těchto nástrojů:
Pojištění pohřbu
Pojištění pohřbu si můžete zajistit u některých českých pojišťoven. Účel pojištění:
• zmírní pozůstalým starosti s finančními prostředky na vypravení pohřbu
• prostředky na pohřeb jsou v pojišťovně v bezpečí
• výplata peněz je vázána pouze na zajištění pohřbu
• pojistné plnění nepodléhá dědickému řízení.
Pohřeb na splátky
Někteří provozovatelé pohřební služby poskytují pohřeb na
splátky bez navýšení ceny.
Pohřebné
Pohřebné je sociální dávkou ve výši 5. 000 Kč náležející osobě,
která vypravila pohřeb:
• nezaopatřenému dítěti
• nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte
Zemřelá osoba musí mít ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.
Nezaopatřené dítě je dítě ve věku do 26 let, které samo nezískává
prostředky k vlastní obživě. Nárok na pohřebné zaniká, nebyl-li
uplatněn ve lhůtě 1 roku ode dne pohřbení, a to na předepsaném
formuláři (formulare.mpsv.cz).
Nechce-li nikdo vypravit pohřeb
Pohřbívací povinnost má obec, na jejímž území došlo k úmrtí.
Tento pohřeb je hrazen z rozpočtu obce. Obec má ale právo na
úhradu účelně vynaložených nákladů na pohřbení vůči dědicům
zemřelého.

CO VÁM MŮŽE POMOCI VE SMUTKU
Truchlení
Truchlení je přirozená reakce na úmrtí blízké osoby. U každého
člověka probíhá jinak a s odlišnou délkou trvání. Pro zvládnutí
truchlení můžete mnohé udělat sami, ale také můžete vyhledat
pomoc druhých. Máte-li se opět cítit dobře, můžete potřebovat
obě formy pomoci.
• Dovolte si prožívat bolest z truchlení – prožívejte své emoce
(plačte, křičte, mluvte k zemřelému, nebo se věnujte fyzické
aktivitě, např. bouchání do polštáře, běhání, zvedání činek…)
• Najděte si člověka, se kterým budete sdílet svůj smutek –
může to být kdokoliv (duchovní, citlivá přítelkyně, kolega,
psycholog…). Tento člověk by měl být především dobrý posluchač. Je užitečné, pokud je to někdo, kdo zažil podobnou
ztrátu. Někdy je vhodnější volit někoho mimo rodinu, neboť
ta je většinou ztrátou také zasažena a truchlí stejně jako vy.
• Dělejte to, co vám pomáhá vrátit se ke každodennímu normálnímu životu – věnujte čas aktivitám, které vás dříve
uklidňovaly a bavily vás (plavání, čtení, zahrádka…)
• Odpočívejte
• Řekněte si, že musíte vydržet – musí být nějaký vyšší důvod
pro vaše přežití
• Přečtěte se knihy nebo poezii na dané téma, meditujte
• Pište si deník – někomu přináší úlevu zapisovat si své myšlenky a pocity. Můžete také napsat např. dopis člověku, který
zemřel…
• Rozptylujte se na krátké časové úseky – a nemějte pocit viny,
jestliže na chvíli na svoji bolest zapomenete a dokonce se
budete cítit dobře.
• Pečujte o sebe
• Věnujte pozornost tomu, co jíte
• Nezneužívejte léky, ani alkohol, abyste „zamaskovali“ svůj
smutek
• Setrvejte se svou bolestí – zármutku nejdou uniknout, je lepší jej odžít
• Vyzvěte ostatní, aby mluvili o zemřelém – přátelé a rodina se

tomuto tématu často vyhýbají, aby vás nezarmoutili. Pokud
chcete o zemřelém mluvit, měli byste ostatní ujistit, že vám
to nevadí a naopak vám to pomáhá. Ujistěte ostatní, že je v
pořádku, když budete plakat nebo budete smutní. Většina lidí
přijme váš pláč i smutek, pokud to jste vy, kdo toto téma otevřel.
• Mluvte nahlas k zemřelému – pokud vám to pomůže cítit se
lépe, klidně to udělejte.
• Je čas truchlit i přestat truchlit – stejně jako jste si na počátku procesu truchlení dovolili truchlit, dovolte si v jeho závěru
přestat truchlit.

Život je věčný, láska je nesmrtelná
a smrt je pouze horizont,
horizont není nic jiného než hranice,
za niž už nedohlédneme.
(R. W. Raymond)
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PORADNA PRO POZŮSTALÉ V KRAJSKÉ
NEMOCNICI T. BATI VE ZLÍNĚ
Poradci pro pozůstalé:
Vít Kaldčík
Bc. Michaela Kadlčíková, DiS.
Mgr. et Bc. Andrea Mozgová
Radomíra Pečeňová
Kontaktujte nás:
Mobil: 730 575 521
E-mail: poradnapropozustale@bnzlin.cz
Po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě se s Vámi
rádi v naší poradně setkáme. V nemocnici jsme přítomni pondělí
- pátek od 7 do 15.30 hodin.
Kde nás najdete:
Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Pavilon 10
Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín
www.kntb.cz
Příručka byla vytištěna za finanční podpory nadačního fondu
AVAST.

