odbor všeobecné správy
oddělení státního občanství a matrik

Příloha č. 2. g.

ZÁPIS ÚMRTÍ
Oznamovací povinnost matričních úřadů

září 2018

Kdo oznamuje
Zápis úmrtí
- SO ČR

MÚ, který provedl zápis do
knihy úmrtí

Komu je oznamováno
a zv jaké lhůtě
Centrálnímu registru
pojištěnců (VZP)
Do 8 dnů od provedení
zápisu do knihy úmrtí
(jednalo-li se o pojištěnce
podle § 2 zákona č. 48/1997
Sb.)

Jakým způsobem je
oznamováno
Prostřednictvím DS
(zasláním kopie úmrtního
listu)

Právní předpis/metodický
pokyn
§ 2 a § 10 odst. 7 zák.
č. 48/1997 Sb.

AISEO
Bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 3
pracovních dnů ode dne, kdy
se o vzniku nebo změně
skutečnosti související se
zapsaným údajem dozví
(tj. do 3 prac. dnů od
provedení zápisu do MK)

Prostřednictvím formuláře
CzechPOINT
„Zápis údajů o úmrtí do
AISEO“

§ 3, § 4a a § 7 zák.
č. 133/2000 Sb.

ČSÚ
Do 5. kalendářního dne
následujícího měsíce

Tiskopis ČSÚ „Hlášení
o úmrtí“ (el. sběr dat)

§ 9 odst. 7 a § 15 zák.
č. 89/1995 Sb.
Vyhláška o Programu
statistických zjišťování pro
příslušný kalendářní rok
„Pokyny k vyplnění Hlášení
o úmrtí“

1

Soudu příslušnému
k projednání dědictví
Bez zbytečného odkladu

Prostřednictvím DS
(zasláním kopie úmrtního
listu s poznámkou
o vypraviteli pohřbu, je-li
matričnímu úřadu znám)

§ 82 odst. 2 ZOM
§ 2 a § 17 zák. č. 300/2008
Sb.
§ 74 ZMPS
§ 98 a § 137 zák. č. 292/2013
Sb. (příslušnost soudu)

Zápis úmrtí
- SO ČR starší 15 let

Zápis úmrtí
- cizinec

MÚ, který provedl zápis do
knihy úmrtí

MÚ, který provedl zápis do
knihy úmrtí

ČSSZ Praha
Do 2 týdnů po provedení
zápisu

Prostřednictvím DS
(zasláním kopie úmrtního
listu)

§ 11 odst. 2 zák. č. 582/1991
Sb.

Centrálnímu registru
pojištěnců (VZP)
Do 8 dnů od provedení
zápisu do knihy úmrtí
(jednalo-li se o pojištěnce
podle § 2 zákona č. 48/1997
Sb.)

Prostřednictvím DS
(zasláním kopie úmrtního
listu)

§ 2 a § 10 odst. 7 zák.
č. 48/1997 Sb.

ČSÚ
Do 5. kalendářního dne
následujícího měsíce

Tiskopis ČSÚ „Hlášení
o úmrtí“ (el. sběr dat)

§ 9 odst. 7 zák. č. 89/1995
Sb.
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§ 2 a § 17 zák. č. 300/2008
Sb.

Vyhláška o Programu
statistických zjišťování pro
příslušný kalendářní rok
„Pokyny k vyplnění Hlášení
o úmrtí“

Zápis úmrtí
- osoba nezjištěné
totožnosti
§ 22 ZOM

Soudu příslušnému
k projednání dědictví
(viz § 74 ZMPS)
Bez zbytečného odkladu

Prostřednictvím DS
(zasláním kopie úmrtního
listu s poznámkou
o vypraviteli pohřbu, je-li
matričnímu úřadu znám)

§ 82 odst. 2 ZOM

ZÚ cizího státu, jehož byl
cizinec státním občanem,
není-li takový ZÚ na území
ČR, pak MZV ČR
Bez prodlení

Zasláním úmrtního listu
(fyzicky)

§ 54 odst. 2 ZOM

Ředitelství služby cizinecké
policie
Bez zbytečného odkladu

Kopie matričního dokladu se
zasílá ve formátu PDF do DS
Ředitelství služby cizinecké
policie: ybndqw9 (výhradně)
- do rubriky „Věc“ se uvede
text „Matrika“
- oznámení se zasílají ke
každému úmrtí samostatně,
vždy pouze k jednomu cizinci

§ 158b zák. č. 326/1999 Sb.

§ 74 ZMPS
§ 98 a § 137 zák. č. 292/2013
Sb. (příslušnost soudu)

čl. 37 vyhl. č. 32/1969 Sb.
(Vídeňská úmluva
o konzulárních stycích)

§ 2 a § 17 zák. č. 300/2008
Sb.
Informace OVS MV
č. 12/2017, 16/2017
a 23/2017

Není-li v době uzavření zápisu znám žádný údaj o dané osobě, na jehož základě by mohla být splněna zákonná oznamovací
povinnost (např. do AISEO, VZP, Ředitelství služby cizinecké policie apod.), může matriční úřad po uzavření zápisu splnit
oznamovací povinnost pouze vůči ČSÚ (Hlášení o úmrtí).
Budou-li následně zjištěny další údaje o dané osobě, vedoucí k jejímu ztotožnění, matriční úřad splní zákonem stanovenou
oznamovací povinnost standardním způsobem (AISEO, VZP, Ředitelství služby cizinecké policie, atd.).
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Nelze-li ani po následném
dalším šetření zjistit datum
úmrtí osoby nezjištěné
totožnosti

MÚ, který provedl zápis do
knihy úmrtí

Soudu
Bez zbytečného odkladu

Písemné oznámení o tom, že
ani po následném dalším
šetření nelze zjistit datum
úmrtí osoby nezjištěné
totožnosti
(prostřednictvím DS)

§ 22 odst. 3 ZOM

AISEO
Bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 3
pracovních dnů ode dne, kdy
se o vzniku nebo změně
skutečnosti související se
zapsaným údajem dozví
(tj. do 3 prac. dnů od zápisu)

Prostřednictvím formuláře
CzechPOINT
„Zápis rozhodnutí soudu
o prohlášení za mrtvého do
AISEO“

§ 3, § 4a a § 7 zák.
č. 133/2000 Sb.

Centrálnímu registru
pojištěnců (VZP)
Do 8 dnů od provedení
zápisu do knihy úmrtí
(jednalo-li se o pojištěnce
podle § 2 zákona č. 48/1997
Sb.)

Prostřednictvím DS
(zasláním kopie úmrtního
listu)

§ 2 a § 10 odst. 7 zák.
č. 48/1997 Sb.

ČSÚ
Do 5. kalendářního dne
následujícího měsíce

Tiskopis ČSÚ „Hlášení
o úmrtí“ (el. sběr dat)

§ 9 odst. 7 zák. č. 89/1995
Sb.
Vyhláška o Programu
statistických zjišťování pro
příslušný kalendářní rok
„Pokyny k vyplnění Hlášení
o úmrtí“

§ 22 odst. 3 ZOM
Zápis rozhodnutí soudu
v případě prohlášení fyzické
osoby za mrtvou
- SO ČR

Úřad městské části Praha 1
(§ 10 odst. 4 ZOM)
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§ 59 zák. č. 292/2013 Sb.
(příslušnost soudu)
§ 2 a § 17 zák. č. 300/2008
Sb.

Soudu příslušnému
k projednání dědictví
Bez zbytečného odkladu

Prostřednictvím DS
(zasláním kopie úmrtního
listu s poznámkou
o vypraviteli pohřbu, je-li
matričnímu úřadu znám)

§ 82 odst. 2 ZOM
§ 2 a § 17 zák. č. 300/2008
Sb.
§ 74 ZMPS
§ 98 a § 137 zák. č. 292/2013
Sb. (příslušnost soudu)

Zápis rozhodnutí soudu
v případě prohlášení fyzické
osoby za mrtvou

Úřad městské části Praha 1
(§ 10 odst. 4 ZOM)

ČSSZ Praha
Do 2 týdnů po provedení
zápisu

Prostřednictvím DS
(zasláním kopie úmrtního
listu)

§ 11 odst. 2 zák. č. 582/1991
Sb.

Centrálnímu registru
pojištěnců (VZP)
Do 8 dnů od provedení
zápisu do knihy úmrtí
(jednalo-li se o pojištěnce
podle § 2 zákona č. 48/1997
Sb.)

Prostřednictvím DS
(zasláním kopie úmrtního
listu)

§ 2 a § 10 odst. 7 zák.
č. 48/1997 Sb.

ČSÚ
Do 5. kalendářního dne
následujícího měsíce

Tiskopis ČSÚ „Hlášení
o úmrtí“ (el. sběr dat)

§ 9 odst. 7 zák. č. 89/1995
Sb.

- SO ČR starší 15 let
Zápis rozhodnutí soudu
v případě prohlášení fyzické
osoby za mrtvou
- cizinec

Úřad městské části Praha 1
(§ 10 odst. 4 ZOM)

§ 2 a § 17 zák. č. 200/2008
Sb.

Vyhláška o Programu
statistických zjišťování pro
příslušný kalendářní rok
„Pokyny k vyplnění Hlášení
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o úmrtí“
Soudu příslušnému
k projednání dědictví
Bez zbytečného odkladu

Prostřednictvím DS
(zasláním kopie úmrtního
listu s poznámkou
o vypraviteli pohřbu, je-li
matričnímu úřadu znám)

§ 82 odst. 2 ZOM
§ 2 a § 17 zák. č. 300/2008
Sb.
§ 74 ZMPS
§ 98 a § 137 zák. č. 292/2013
Sb. (příslušnost soudu)

Ředitelství služby cizinecké
policie
Bez zbytečného odkladu

Datum nabytí PM
rozhodnutí soudu
o prohlášení jednoho
z manželů/partnerů za
mrtvého a „den smrti“

Úřad městské části Praha 1
(§ 10 odst. 4 ZOM)

Ředitelství služby cizinecké
policie
Bez zbytečného odkladu

Kopie matričního dokladu se
zasílá ve formátu PDF do DS
Ředitelství služby cizinecké
policie: ybndqw9 (výhradně)
- do rubriky „Věc“ se uvede
text „Matrika“
- oznámení se zasílají ke
každému úmrtí samostatně,
vždy pouze k jednomu cizinci

§ 158b zák. č. 326/1999 Sb.

Kopie úmrtního listu
s poznámkou o tom, že
pozůstalý manžel/partner je
cizincem

§ 158b odst. 2 písm. g) a h)
zák. č. 326/1999 Sb.

- výhradně do DS Ředitelství
služby cizinecké policie:
ybndqw9
- do rubriky „Věc“ se uvede
text „Matrika“

- je-li pozůstalým
manželem/partnerem
cizinec
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§ 2 a § 17 zák. č. 300/2008
Sb.
Informace OVS MV
č. 12/2017, 16/2017
a 23/2017

§ 2 a § 17 zák. č. 300/2008
Sb.
Informace OVS MV
č. 12/2017, 16/2017
a 23/2017

Zadržení občanského
průkazu a cestovního
dokladu zemřelého SO ČR

Zadržení cestovního
dokladu nebo jiného
dokladu zemřelého cizince
§ 107 zák. č. 326/1999 Sb.

Oznamovací povinnost
podle zákona č. 585/2004
Sb.

MÚ, který zadržel občanský
průkaz SO ČR ve smyslu § 15
odst. 2 zák. č. 328/1999 Sb.,
nebo cestovní doklad SO ČR
ve smyslu § 32 odst. 4 zák. č.
329/1999 Sb.

OÚ ORP, který občanský
průkaz nebo cestovní
doklad vydal
Bez zbytečného odkladu

MÚ, který získal cestovní
doklad ve smyslu § 108 odst.
1 zák. č. 326/1999 Sb.,
případně jiný doklad po
zemřelém cizinci uvedený
v ust. § 107 zák. č. 326/1999
Sb.

Policii ČR1)
Bez zbytečného odkladu

Získaný doklad se stručným
oznámením jak MÚ doklad
získal

§ 107 a § 108 odst. 1 zák.
č. 326/1999 Sb.

MÚ, který vede knihu úmrtí

Ministerstvu obrany nebo
krajskému vojenskému
velitelství
Bez zbytečného odkladu
(pouze na žádost)

Písemné oznámení
(prostřednictvím DS)

§ 37 odst. 1 zák. č. 585/2004
Sb.

(NA ŽÁDOST)

Zaslání občanského průkazu
nebo cestovního dokladu
zemřelého

§ 15 odst. 2, § 16 zák.
č. 328/1999 Sb.
§ 32 odst. 4 zák. č. 329/1999
Sb.,
vyhl. č. 400/2011 Sb.

§ 2 a § 17 zák. č. 300/2008
Sb.
Informace OVS MV
č. 11/2007

Datum zániku
MÚ, který vede knihu úmrtí
manželství/partnerství smrtí
jednoho
z manželů/partnerů

Ředitelství služby cizinecké
policie
Bez zbytečného odkladu

- je-li pozůstalým

Kopie úmrtního listu
s poznámkou o tom, že
pozůstalý manžel/partner je
cizincem
- výhradně do DS Ředitelství

7

§ 158b odst. 2 písm. g) a h)
zák. č. 326/1999 Sb.
§ 2 a § 17 zák. č.
300/2008 Sb.

manželem/partnerem
cizinec

služby cizinecké policie:
ybndqw9
- do rubriky „Věc“ se uvede
text „Matrika“

1)

Informace OVS MV
č. 12/2017, 16/2017
a 23/2017

Policie ČR (tj. příslušné Krajské ředitelství Policie případně ŘSCP) by mělo uvedený doklad vrátit tomu státu, který jej vydal (prostřednictvím ZÚ). Z matriční
praxe jsou nám známy případy, kdy matriční úřad sice splnil svoji zákonnou povinnost vyplývající z ustanovení § 107 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (tj. cizozemský cestovní doklad zemřelého cizince zaslal orgánu policie), tento orgán však následně cestovní doklad matričnímu úřadu
vrátil. V těchto výjimečných případech (avšak vždy po splnění zákonné povinnosti matričním úřadem) doporučujeme cestovní doklad zemřelého cizince
zaslat zastupitelskému úřadu státu, jehož byl zemřelý cizinec státním občanem. Není-li tento zastupitelský úřad na území ČR, pak doporučujeme cestovní
doklad zaslat MZV k doručení zastupitelskému úřadu v cizině, který vykonává působnost pro Českou republiku.
Použité zkratky
o AISEO – agendový informační systém evidence obyvatel
o AISC – agendový informační systém cizinců
o ČSÚ – Český statistický úřad
o ČR – Česká republika
o ČSSZ – Česká správa sociálního zabezpečení
o DS – datová schránka
o MK – matriční kniha
o MV – Ministerstvo vnitra
o MÚ – matriční úřad
o MZV – Ministerstvo zahraničních věcí
o OÚ ORP – obecní úřad obce s rozšířenou působností
o OVS – odbor všeobecné správy
o SO ČR – státní občan České republiky
o VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna
o ZMPS – zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů
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o
o

ZOM – zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ZÚ – zastupitelský úřad

Právní předpisy
o zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
o zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
o zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
o vyhláška o Programu statistických zjišťování pro příslušný kalendářní rok
o zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
o zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů
o zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
o zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech. ve znění pozdějších předpisů
o vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
o vyhláška ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích
o zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů
o zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Metodika MV
o Informace OVS MV č. 12/2017, 16/2017 a 23/2017
o Informace OVS MV č. 11/2007
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o

Zápis z pracovní porady krajských úřadů, magistrátu měst Brna, Ostravy a Plzně a Magistrátu hlavního města Prahy, konané ve dnech 1. a 2. 10. 2015
v IVS v Benešově, rozeslaný všem zúčastněným pod č. j. MV-17888-64/VS-2015 dne 14. dubna 2016 (Zápis 2015) – bod 26
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