
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
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Adresa pro doručení: DS ID: V Praze 21. května 2018

Váš dopis ze dne: 5. 5. 2018

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví

dne 5. května 2018, evidované pod č.je ve věci vydávání tzv.

umrlčích pasů Vám sděluji následující:

K Vašemu dotazu č. 1 Vám sděluji, že po ratifikaci Štrasburské dohody Českou republikou

byl krajským hygienickým stanicím rozeslán připiš vrchní ředitelky úseku ochrany

veřejného zdraví a řízení hygienické služby a zástupkyně hlavního hygienika MUDr. Viery

Šedivé „Informace o postupu při realizaci Štrasburské dohody o převozu těl zemřelých"

č.j. 1954/2012/OVZ ze dne 8. 6. 2012.

K Vašemu dotazu č. 2 Vám sděluji, že průvodní list těla zemřelého (umrlční pas) se týká

pouze státních příslušníků členských zemí Berlínské a Štrasburské dohody, jak ostatně

vyplývá z ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě úmrtí občana nečlenského

státu je souhlas s přepravou v kompetenci Ministerstva zahraničních věcí a KHS může

vydání průvodního listu těla zemřelého odmítnout. Není však neobvyklou praxí, že KHS

vydávají průvodní list i v případě převozu těla příslušníka nečlenské země Dohody.

K Vašemu dotazu č. 3 Vám sděluji, že na základě jednání mezi Ministerstvem

zdravotnictví a Ministerstvem promístní rozvoj dne 15. 12. 2011, v době přípravy ratifikace

Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra

Palackého náměstí 4,128 01 Praha 2, tele 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

&i\ČESKÉ REPUBLIKY

Štrasburské dohody, byl vydán výše uvedený připiš č.j. 1954/2012/OVZ ze dne 8. 6. 2012.

Osobní přítomnost pracovníků KHS není vyžadována a Průvodní list k přepravě lidských

pozůstatků je vydáván na základě žádosti, listu o prohlídce zemřelého a čestného

prohlášení žadatele (pohřební služby) o uložení do rakve, které osvědčuje, že pozůstatky

osoby byly uloženy do rakve, která odpovídá požadavkům stanoveným v či. 6 a 7 Dohody

a že rakev obsahuje pouze pozůstatky osoby uvedené v přikládaném listu o prohlídce

zemřelého a takové osobní předměty, které mají být pohřbeny či zpopelněny spolu

s lidskými ostatky.
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