
 

 

INFORMACE PRO POZŮSTALÉ 

 
Vážení pozůstalí,  
 
nedokážeme zmírnit Vaši bolest nad smrtí blízké osoby. Níže uvedenými informacemi se Vám snažíme 

být nápomocni při vyřizování potřebných záležitostí v této těžké chvíli. 

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ 

 Po úmrtí blízké osoby v Domově Korýtko máte možnost rozloučit se s Vaším blízkým. 

Zemřelý zůstává po úmrtí na lůžku, poté je převezen do pietní místnosti domova.  

 Pokud Váš blízký zemřel v domově, předá Vám vedoucí směny na příslušném patře občanský 

průkaz, kartičku pojišťovny a vypravovatel pohřbu obdrží list o prohlídce zemřelého. 

Následně se můžete účastnit sepisování věcí, které zůstaly v domově. 

UZAVŘENÍ AGENDY V DOMOVĚ 

 Na patře, na kterém byl Váš blízký ubytován, Vám vedoucí směny předá drobné osobní věci 

zesnulého. Pokud jste nebyl/a u soupisu osobních věcí, tak je nyní zkontrolujete a v případě, 

že vše souhlasí, podepíšete soupis. Potvrzený soupis osobních věcí zasílá spolu s informací 

o úmrtí sociální pracovnice příslušnému soudu. 

 Po převzetí věcí na patře navštivte sociální pracovnici p. Janu Šimkovou (přízemí budovy 

B, dveře č. 24, tel. 596 761 630), která s Vámi projedná stav úhrad a předá další potřebné 

informace. Sociální pracovnice informuje o úmrtí ČSSZ z důvodu zastavení výplaty důchodu 

a Úřad práce z důvodu zastavení výplaty příspěvku na péči.  

VYŘÍZENÍ POHŘBU 

 K vyřízení pohřbu na Vámi vybrané pohřební službě vezměte s sebou Váš občanský průkaz, 

občanský průkaz zesnulého, oděv pro zesnulého (spodní prádlo, svrchní oblečení a 

obuv), případně i jeho fotografii. 

 V případě zájmu můžete předat sociální pracovnici parte k vyvěšení na smuteční desce 

ve vestibulu domova a na příslušném patře. 

Kontakty na pohřební služby: 

 

 

 

 

Charón 
Francouzská 54/ 6169 
Ostrava – Poruba 
708 00 
Telefon: 596 923 709 
Mobil: 724 800 424 

 
Třída 28. října 266 
Mariánské Hory 

Telefon: 596 626 594 

Acordia  
Výškovická 114 (areál OC Kotva) 
700 30 Ostrava 
Telefon: 596 769 899 
 
Těšínská 40/91, 
710 00 Slezská Ostrava 
Telefon: 596 248 460 
 

 
 

 

Pohřební ústav Charitas  
Vítězslav Dernický 
724 00 Nová Bělá 
Mitrovická 339 
Telefon: 596 731 195 
Mobil: 602 713 273 

 

 

Concordia 
Prokopa Velikého 197/29 
703 00 Ostrava-Vítkovice 
Telefon: 596 614 560 
 
Horní 1492/55 
700 30 Ostrava-
Hrabůvka 

Telefon: 596 781 642  



ÚMRTNÍ LIST, POZŮSTALOST 

 Občanský průkaz a list o prohlídce zemřelého můžete předat pohřební službě, která jej odevzdá 

na matrice. Matrika Vám vystaví po třech týdnech úmrtní list. Průkazku pojištěnce odevzdejte 

na příslušné zdravotní pojišťovně. 

 Jakmile bude ukončeno dědické řízení, zkontaktujte sociální pracovnici p. Janu Šimkovou 

(tel. 596 761 630, agenda.socialni@domovkorytko.cz) a dohodněte se, kdy osobně přinesete 

usnesení soudu, na základě kterého Vám bude vydána pozůstalost v domově, popřípadě se 

můžete domluvit na zaslání dědictví na účet. 

DALŠÍ INFORMACE PRO POZŮSTALÉ 

 

 O možnosti pracovního volna se informujte u svého zaměstnavatele. Ze zákona máte 
nárok na: 
• 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, rodiče a sourozence manžela, manžela 

dítěte nebo manžela sourozence a na další den, pokud obstaráváte pohřeb těchto osob  
• nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče, vnuka nebo 

prarodiče manžela a na další den, jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob. 
 

 Vdovský nebo vdovecký důchod Vám náleží po dobu jednoho roku, pokud byl zesnulý 
příjemcem starobního nebo invalidního důchodu. Po uplynutí této doby pokračuje výplata 
pozůstalostního důchodu pouze za určitých podmínek, které Vám sdělí na OSSZ Ostrava (pro 
pozůstalé z jiných měst pak OSSZ v místě bydliště). 

 Pokud je pro Vás nastalá situace příliš psychicky náročná a potřebujete v těchto těžkých 
chvílích podporu a pomoc, existují intervenční služby, kam se můžete obrátit. Například: 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Přijměte, prosím, naši upřímnou soustrast. 
 
 
 

Krizové centrum Ostrava, z.s.,  
Ruská 94/29, Ostrava – Vítkovice 
Telefon: 596 110 882-3 
Mobil: 732 957 193 
e-mail: krizovecentrum@kriceos.cz  
 

ANULIKA z.s. - Podpora umírajících, 
pečujících a pozůstalých  
28. října 341/184 
Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky 
Telefon: 704 005 307  
info@podporapece.cz 
 

 

Intervenční týmy v nemocnicích 

 Městská nemocnice Fifejdy 

 Fakultní nemocnice Ostrava 

 Vítkovická nemocnice  
 Informace u personálu 

Poradenství pro pozůstalé 
Mobilní hospic Ondrášek 
Gurťjevova 11, Ostrava - Zábřeh 
Telefon: 725 409 412 
e-mail: poradce@mhondrasek.cz 


