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Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
Na Bělidle 7
702 00 Ostrava
DS ID: w8pai4f.

Věc: Žádost o informaci podle zák. č. 106/1999 Sb.
Žádám tamní HS (za všechna její pracoviště) podle zák. č. 106/1999 Sb. o poskytnutí
informace:
1. ve věci vydávání umrlčích pasů (vyhl. č. 44/1938 Sb.) či průvodních listů těla
zemřelého (oznámení MZ č. 22/2012 Sb. m . s.) podle § 9 odst. 2 zák. č. 256/2001
Sb., o pohřebnictví a o …, v tom směru kolik bylo vydáno těchto listin v roce 2015,
2016, 2017 a v I. Q. 2018, pro repatriace lidských pozůstatků z ČR do zahraničí.
2. Jaké doklady vydává tamní HS v případě, že se jedná o lidské pozůstatky zemřelého
mimo země – členy smluv popsaných výše v bodě 1. výše (ex. c. Nepál, Indonésie,
Rusko, Venezuela etc.) a případně kolik bylo takovýchto dokladů vydáno za stejné
období uvedené výše.
3. Zda pracovníci HS jsou osobně přítomni uzavírání rakví dle zákona a uvedených
smluv, aby bez pochyb osvědčili, že v rakvi s kovovou vložkou je pouze tělo
zemřelého, oblečení apod. a nic jiného, co tam nepatří; pokud tak nekonají, prosím o
informaci proč?
Informace budiž poskytnuta písemně do mé zpřístupněné
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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 03. 05. 2018 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen
„KHS MSK“), jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.), žádost fyzické osoby
(dále jen
„žadatel“), která byla podána prostřednictvím datové schránky. V souladu s ustanovením §14 odst. 5 písm. d)
zákona č. 106/1999 Sb., poskytuje KHS MSK požadované informace.
Žadatel v předmětné žádosti požaduje následující informace:
1. Kolik bylo vydáno umrlčích pasů na základě mezinárodního ujednání č. 44/1938 Sb., nebo průvodních
listů těla zemřelého v souladu se sdělením Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o převozu
těl zemřelých č. 22/2012 Sb.m.s. (dále jen „sdělení č. 22/2012 Sb.m.s.“), a to v roce 2015, 2016, 2017 a
prvním čtvrtletí roku 2018, pro repatriaci lidských pozůstatků z České republiky do zahraničí.
2. Jaké doklady vydává KHS MSK v případě, že se jedná o lidské pozůstatky mimo země uvedené
v mezinárodní dohodě (Nepál, Indonésie, Rusko, Venezuela atd.), případně, kolik bylo takových
dokladů vydáno za stejné období uvedené v bodu 1. žádosti.
3. Zda pracovníci KHS MSK jsou osobně přítomni uzavírání rakví, aby dosvědčili, že v rakvi s kovovou
vložkou je pouze tělo zemřelého, oblečení apod., tedy nic, co tam nepatří. Pokud tak nekonají, žadatel
žádá o informaci, z jakého důvodu.
K výše uvedené žádosti KHS MSK k jednotlivým bodům žádosti sděluje následující:
1. K dotazu týkajícího se vydání umrlčích pasů nebo průvodních listů zemřelého KHS MSK sděluje, že
v roce 2015 bylo pro přepravu do zahraničí vydáno jedenáct průvodních listů těla zemřelého, v roce
2016 bylo vydáno osm průvodních listů těla zemřelého, v roce 2017 bylo vydáno dvanáct průvodních
listů těla zemřelého a v 1. čtvrtletí roku 2018 bylo vydáno sedm průvodních listů těla zemřelého.
2. K dotazu, jaké doklady KHS MSK vydává v případě, že se jedná o lidské pozůstatky, mimo země
uvedené v mezinárodní dohodě sděluje, že průvodní list těla zemřelého je vydáván ke všem žádostem,
jež splňují předepsané náležitosti a to bez zvláštních podmínek pro země určení.
3. K dotazu, zda jsou pracovníci KHS MSK, osobně přítomni uzavírání rakví, KHS MSK sděluje, že ve
smyslu kontroly plnění požadavků dle odst. b) a c) článku 5 sdělení č. 22/2012 Sb.m.s., pracovníci KHS
MSK uzavírání rakví přítomni nejsou. Jedním z podkladů, které oprávněná osoba s koncesí v oblasti
pohřebnictví předkládá spolu s žádostí o vydání průvodního listu těla zemřelého, je čestné prohlášení,
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které mj. osvědčuje, že rakev obsahuje pouze pozůstatky osoby uvedené v předkládaném listu o
prohlídce zemřelého a takové osobní předměty, které mají být pohřbeny nebo zpopelněny s tělem
zemřelého. Čestné prohlášení oprávněné osoby v oblasti pohřebnictví je tedy pro KHS MSK
relevantním podkladem pro vydání průvodního listu těla zemřelého.
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