Provozování pohřební služby
Co dělat, když Vám zemře někdo blízký?
V případě, že vám zemře někdo blízký, můžete nás telefonicky kontaktovat,
nebo můžete navštívit naši kancelář, která se nachází v obřadní síni ve Starém
Bohumíně.
Pokud Vám někdo zemře doma, je nutné nejdříve přivolat lékaře, který
konstatuje smrt a poté volat pohřební službu, která se už o vše ostatní postará.
K zajištění pohřbu je nutné doložit:
- občanský průkaz zemřelého (jestliže nezůstal v nemocnici, či na policii)
- zdravotní průkaz pojištěnce zemřelého
- občanský průkaz vyřizovatele
- oblečení (včetně bot a spodního prádla)
- fotografii na parte (je možné použít fotografii z občanského průkazu nebo
portrét z rodinné fotografie)
- budeme-li ukládat ostatky zemřelého do hrobu či hrobky, pak je nutné
doložit nájemní smlouvu k hrobu, případně písemný souhlas nájemce
hrobového místa
Vše, co se týká zajištění obřadu a pohřbení, pak již můžete nechat na nás!
Úmrtní list
Úmrtní list je úřední doklad, kterým se prokazuje úmrtí fyzické osoby. Pohřební
služba zašle občanský průkaz zemřelého společně s dalšími doklady na matriční
úřad, v jehož obvodu nastala smrt. Matriční úřad provede záznam do knihy
úmrtí a vystaví v zákonné lhůtě 30 kalendářních dní úmrtní list, který zašle
vypraviteli pohřbu poštou nebo si jej může vyzvednout na příslušné matrice
osobně se svým dokladem totožnosti.

Zdravotní průkaz pojištěnce odevzdáme pojišťovně, čímž hlásíme úmrtí.
Důchod zemřelého odhlásí matrika.

Na co nesmějí pozůstalí zapomenout
S úmrtním listem je nutné přepsat/zrušit veškeré platby zesnulého - byt,
voda, elektřina, plyn, odpady, noviny, hroby, telefon, apod. Byl-li vlastníkem
nemovitosti, je nutné, aby bylo vlastnictví vyřešeno prostřednictvím
pozůstalostního řízení.
Pozůstalostní řízení
K dědickému řízení si vypravitele pohřbu vyzve notář sám. Dědické řízení
probíhá vždy!
Vdovské, vdovecké a sirotčí důchody
Pozůstalému manželovi či manželce vzniká nárok na vdovecký/vdovský
důchod. Osiřelé děti pak mohou nárokovat důchod sirotčí na příslušné OSSZ.
Vždy je nutné dokládat úmrtní list, dále výměry důchodů, průkaz totožnosti,
oddací list (v případě vdovských a vdoveckých důchodů), rodný list dítěte,
v případě žádosti o sirotčí důchod.
Nová OP pozůstalého manžela
Pozůstalý manžel je povinen vyřídit si nový občanský průkaz, jestliže je v jeho
stávajícím OP uveden stav – tedy ženatý/vdaná.
Tyto úkony se zpravidla vyřizují až po pohřbu. Všude je nutné dokládat úmrtní
list!

Pohřebné




Pohřebné náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti,
nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky,
že zemřelá osoba (s výjimkou mrtvě narozeného dítěte) měla ke dni úmrtí
trvalý pobyt na území ČR.
Touto jednorázovou dávkou se přispívá na náklady spojené s vypravením
pohřbu. Pohřebné je stanoveno pevnou částkou ve výši 5 000 Kč. Příjem
rodiny se nezjišťuje.

