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Informace pro pozůstalé                                                         

Vážení pozůstalí, 

přijměte naši hlubokou a upřímnou soustrast.  

 

Rádi bychom Vám poskytli několik rámcových informací. 

1. Občanský průkaz nebo cestovní pas (u cizince) zemřelého předává Nemocnice Pardubického 
kraje, a.s., Pardubická nemocnice (dále jen PKN) na Matriku Pardubice. Kartička zdravotní 
pojišťovny zemřelého Vám bude předána a odevzdejte ji, prosím, na příslušnou pojišťovnu. 
 

2. Vydání pozůstalosti v PKN:  
▪  Osobní věci Vám budou předány na oddělení, kde Váš blízký zemřel. 
▪  Cennosti a jiné cenné věci jsou uloženy v depozitu PKN a budou vydány po ukončení 

dědického řízení. 
▪ Kontaktní místo: 

Pokladna PKN 
Telefon  466 011 207 
Mobil   607 540 172 

 
Depozitum je umístěno v budově č. 15 Informace. 
Výdejní doba: pondělí až pátek vždy 8.00–15.00 hodin 
 
Pokud potřebujete klíče od bytu k zajištění nejnutnějších věcí, je nutné Vámi iniciovat 
vydání tzv. neodkladného opatření u příslušného soudu či notáře (jako soudního 
komisaře) na jehož základě PKN věci ze své úschovy oprávněné osobě vydá. 
V naléhavých případech je možno vydat klíče od bytu za přítomnosti Policie ČR a poté je 
za účasti policie vrátit do depozita nemocnice. Asistenci Policie ČR si zajišťuje pozůstalý 
sám.  

 
3. Brožuru „Základní informace pro pozůstalé“ najdete ke stažení na www.mmr.cz 

(http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Pohrebnictvi/Informace-
aktuality/Brozura-Zakladni-informace-pro-pozustale) 

 
4. Máte právo si sami a dle svého uvážení vybrat ze široké nabídky 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 kteroukoliv pohřební službu nezávisle na místě úmrtí. Pohřební služba s Vámi 
vyřídí všechny náležitosti s pohřbem včetně oblečení pro zesnulého. 

 
 
 
V úctě  
     
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 

Pardubická nemocnice 

Kyjevská 44 

532 03 Pardubice 

http://www.mmr.cz/
http://www.pohrebnictvi.cz/
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Informace Matriky Pardubice 
 
 

Úmrtní list vystavuje Matrika Pardubice se sídlem: náměstí Republiky 12, 530 21 Pardubice 

(rohový dům u divadla, přízemí, číslo dveří 118). 

 

Telefonní číslo:  + 420 466 859 694 

 

Provozní doba:  pondělí a středa 8.00 – 17.00 hodin 

 

Úmrtní list vydává matrika nejdříve 14 dnů po úmrtí, nejpozději v době do 30 dnů od data 

úmrtí. 

Úmrtní list je vydán osobě, která prokáže právní zájem, nebo která žila v době jeho smrti ve 

společné domácnosti anebo je vypravitelem pohřbu, přímým příbuzným – manžel/ka, rodiče, 

děti, sourozenci, vnuci, prarodiče. 

 

Předkládané doklady: 

▪ Objednávka nebo faktura z pohřební služby; 

▪ Rodný list zemřelého, oddací list (v případě manžela/ky); 

▪ OP zemřelého, pokud jej nevrátila nemocnice, 

▪ OP vypravitele pohřbu a jeho rodný list. 

 

 

Tyto doklady je nutné vzít s sebou přímo na matriku. 

Pokud využijete služeb pohřebního ústavu, je možné tyto doklady postoupit pohřební službě, 

která je předá příslušnému matričnímu úřadu. 

 

 

 

 

 

  


