Informace pro pozůstalé

„Stejně jako zrození nového života, tak i jeho konec, jsou přirozenou součástí

lidského žití a i ten nejobyčejnější či osamocený člověk si zaslouží naši úctu a
pokoru“

Vážení pozůstalí, nedokážeme změnit Vaši bolest nad ztrátou blízké osoby, ale níže uvedenými
informacemi se Vám snažíme být alespoň nápomocni v těžkých chvílích spojených s vyřizováním
úkonů a formalit spojených se ztrátou zemřelého.

Informace pozůstalým při úmrtí klienta
v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem MSSS v Boskovicích
O úmrtí klienta je informována osoba, která je uvedena jako kontaktní v dokumentaci klienta.
Úhradu za pobyt a stravu v měsíci, kdy klient zemřel, účtujeme v závislosti na tom, zda zemřel před
15. dnem v měsíci nebo po 15. dni v měsíci.
Před 15. dnem (včetně): pokud důchod byl zaslán na náš účet, vrátíme příslušnému úřadu celou
částku a nedoplatek za ubytování a stravu postupujeme do pozůstalosti zemřelého.
Po 15. dni: vyúčtujeme přeplatek za ubytování a stravu postupujeme do pozůstalosti zemřelého.
Pokoj zesnulého je nutné co nejdříve vyklidit a odvézt jeho osobní věci.
Cennosti a peníze, které měl klient na pokoji, nebo byly uloženy v depozitní pokladně,
postupujeme rovněž do pozůstalosti zemřelého k řešení v rámci dědického řízení, které probíhá u
Okresního soudu v Blansku.
Adresa:
Okresní soud Blansko
dědické oddělení
Hybešova 5
678 01 Blansko

Úmrtí v nemocnici
O úmrtí klienta je nemocnicí informována osoba uvedená v chorobopise. Nezbytné informace
podává ošetřující lékař a službu konající zdravotní sestra na oddělení, kde byl zesnulý
hospitalizován.

Regulační poplatek za pobyt v nemocnici máte možnost zaplatit na pokladně v nemocnici nebo
prostřednictvím sociální pracovnice v DS, DZR Boskovice, případně bude poplatek postoupen do
pozůstalosti zemřelého.
Za dobu pobytu v nemocnici je klientovi vyúčtována vratka za stravu, která taktéž bude
postoupena do pozůstalosti.

Vypravení pohřbu, státní příspěvek na pohřeb
Pohřeb můžete zadat kterékoliv pohřební službě, kterou si zvolíte.
Od 1. 1. 2008 má nárok na pohřebné osoba, jež vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo
osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni
úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou 5 000 Kč. Pohřbu
seniorů se tedy výplata pohřebného netýká.
Dle zákoníku práce máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu:
- 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
- 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela,
jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec
obstarává pohřeb těchto osob, nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu
prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice
nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na
další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Notářské řízení
K vyřízení dědického řízení budete vyzváni od notáře z místa trvalého bydliště zemřelého. Notář
Vám poskytne bližší informace týkající se dědictví.
Po skončení dědického řízení a nabytí právní moci vydaného Usnesení Vám bude předána
pozůstalost, záležitost vyřizují sociální pracovnice zařízení na pracovišti Sadová 18, Boskovice,
termín k vyřízení pozůstalosti je nutné sjednat telefonicky předem na čísle 511 183 140.

Informace o vdovských a vdoveckých důchodech
Žadatel uplatňuje nárok na důchod u správy sociálního zabezpečení dle místa svého trvalého
bydliště.
Na vdovský či vdovecký důchod mají nárok ženy i muži. K vyřízení je třeba předložit:
-

Občanský průkaz žadatele
Oddací list
Úmrtní list
Poslední výměry důchodů obou manželů

Po obdržení úmrtního listu manžela/manželky je občan povinen požádat o vydání nového
občanského průkazu do 15 dnů v místě trvalého bydliště.

