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Známe svou cestu.
Jen nechceme jít bosí po kamenech..
Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče PAHOP,z.ú. je
specializované zdravotnické zařízení pro pacienty
z Uherskohradišťska, Uherskobrodska a Zlínska. Byl založený
11. dubna 2016. Hlavní činností zdravotního ústavu je péče
o nevyléčitelně nemocné a umírající lidi s navazujícími službami pro
příbuzné a pozůstalé. Smyslem péče je zmírnit tělesné i duševní
strádání, zachovat klientovu lidskou důstojnost a poskytnout
podporu celé rodině nejen v hodině umírání nemocného, ale i po
jeho smrti. PAHOP, z.ú. je mobilní hospic, který je určen klientům
v pokročilém stavu nevyléčitelného onemocnění, u kterých byla
ukončena kauzální léčba a je nahrazena symptomatickou léčbou
a není možno těmto klientům zajistit jiným způsobem odpovídající
péči. V loňském roce jsme získali nové prostory na Palackého
náměstí 293 v Uherském Hradišti, kde nyní působíme. Chceme
s naší péčí seznámit také blízké osoby těchto klientů a zejména
širokou veřejnost.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PEČUJÍCÍ
Slovník pojmů:
Hospic (kamenný)- je samostatně stojící zařízení lůžkového typu. Je pro člověka,
který se ocitl v závěrečné fázi nevyléčitelné nemoci. Hospic slouží pacientům,
kteří potřebují pomoc ve zvládnutí, tlumení a tišení projevů nevyléčitelných
onemocnění v terminální fázi - bolesti, dušnosti, zvracení, krvácení, nespavosti,
úzkosti, strachu a dalších obtíží. Pacienti jsou zpravidla v jednolůžkových pokojích
s přistýlkou pro blízkou osobu. Nejbližší pro Zlínský kraj je v Olomouci.
Mobilní hospic (domácí hospic) – Nabízí službu nevyléčitelně nemocným lidem v
jejich domácím prostředí. Pečující rodině je k dispozici pohotovostní služba,
složená z lékaře a zdravotní sestry. Do rodiny, pokud je potřeba, vyjíždějí v
průběhu 24 hodin a v 7 dnech v týdnu (NON STOP). Domácí hospic poskytuje
léčbu bolesti a mírnění dalších projevů, která nemoc přináší.
Terminální stádium nemoci – Je to období, kdy léčba je vyčerpaná a již nevede k
prodloužení života. V této fázi nemoci nastupuje paliativní péče.
Paliativní péče – nastupuje, jakmile jsou vyčerpané možnosti léčby nemoci. Cílem
paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesné či duševní strádání, zachovat
pacientovi důstojnost a udržet co nejlepší jeho kvalitu života a poskytnou
podporu rodině.
Multidisciplinární tým - mobilní hospic má tým pracovníků, kteří poskytují
terénní komplexní péči nevyléčitelně nemocným lidem, jejich rodinám, které se o
něj starají. Tým se skládá většinou z lékaře, zdravotních sester, sociálních
pracovníků, psychologa či terapeuta, duchovních a dobrovolníků.
Specializovaná paliativní péče
Specializovaná paliativní péče je interdisciplinární péče poskytovaná týmem
odborníků, kteří jsou v otázkách paliativní péče speciálně vzděláni. Tento tým
tvoří lékař, zdravotní sestry, sociální pracovník, psycholog, fyzioterapeut,
pastorační pracovník a dle potřeby další odborníci. Poskytování paliativní péče a
konziliární činnost je hlavní pracovní náplní tohoto týmu. Specializovaná paliativní
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péče slouží k zajištění péče u těch nemocných, kde intenzita a dynamika obtíží
přesahuje možnosti řešení v rámci obecné paliativní péče. Specializovaná
paliativní péče může mít různé organizační formy: např. mobilní specializovaná
paliativní péče, lůžkový hospic, oddělení paliativní péče v rámci nemocnice,
ambulance paliativní medicíny (péče), konziliární tým paliativní péče.
Péče v posledním stadiu života
Pokud zjistím, že můj příbuzný se ocitl v terminální fázi nemoci a onemocnění
tedy nelze vyléčit, můžete se obrátit na náš domácí hospic PAHOP, který
poskytuje specializovanou paliativní péči. Pomůžeme vašemu blízkému zemřít v
kruhu rodiny.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PAHOPU
Cílem naší práce je umožnit umírajícímu, aby poslední dny mohl dožit doma se
svou rodinou. Smyslem naší péče je zmírnit tělesné i duševní strádání, zachovat
pacientovu důstojnost a poskytnout podporu celé rodině nejen v hodině umírání
ale i po jeho smrti. V domácím prostředí se dá zvládnout většina zdravotních
komplikací, které mohou v průběhu nemoci i na konci života a při umírání nastat.
Celý tým se snaží, aby pacient prožil zbytek života v důstojnosti a v co nejmenší
bolesti. Pečující osoby zaškolí v ošetřování nemocného a zapůjčí zdravotnické
pomůcky.

MOŽNOSTI PÉČE:
A/ Zdravotní
Zdravotní sestry s lékaři dochází přímo do vaší rodiny a poskytují vám komplexní
péči. Nemusíte se obávat, že budete v té nejtěžších chvílí sami, díky PAHOPu lépe
zvládnete tuto situaci. Služba je poskytována nepřetržitě 24hod/7 dní v týdnu.
Zdravotní péče je pro všechny pacienty bezplatně .
Součástí poskytované péče je i zajištění přístrojů a pomůcek, které vám
usnadní péči o pacienta. Mobilní hospic má k dispozici lineární dávkovače,
oxygenátory, aktivní antidekubitní matrace, WC křesla, stolek k lůžku, podložní
mísu, močové láhve, zvedák, invalidní vozíky, odsávačku aj. Pokud pomůcky
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máme volné, můžete si je kdykoliv půjčit. Pacienti v mobilním hospici mají
zapůjčení ZDARMA, ostatní lidé si je mohou zapůjčit dle aktuálního ceníku.
B/ Sociální
Odlehčovací terénní služba
Péče o nemocného je pro pečujícího velice náročná a je potřeba, abyste si i vy
odpočinuli a načerpali novou sílu. Tato služba pomáhá přímo v domácnosti.
Prostřednictvím této služby si budete moci odejít bezstarostně z domácnosti a
místo vás zde bude kvalifikovaná pečovatelka, která vás plně zastoupí. Můžeme
vám pomoci s podáváním stravy a pití, osobní hygienou, pomoc při manipulaci na
lůžku či z lůžka na vozík a zpět, doprovodu na vycházku, k lékaři apod. Služba je
vámi hrazena dle zákona 108/2006 Sb.
Základní sociální poradenství
Nabízíme vám také sociální poradenství. Náš pracovník vám pomůže naplánovat
jednotlivé kroky péče o nevyléčitelně nemocného člověka. Společně zvážíte
potřebnost dostupných služeb, které by vám péči mohly ulehčit. Předá vám
potřebné kontakty. Poskytne vám veškeré informace o možnosti čerpání dávek.
Věnuje vám čas pro sdílení starostí a smutku. Pokud si nevíte rady, nebo
potřebujete poradit, neváhejte nás kontaktovat. Služba je zdarma. Poskytuje ji
sociální pracovník buď po telefonu nebo osobně.

DALŠÍ MOŽNOSTI POMOCI:
Nabízíme vám možnost zúčastnit se svépomocné skupiny pro osoby, které pečují
o nemocného. Dále vám můžeme pomoci se zprostředkováním kontaktu s
knězem či psychologem.
Svépomocná skupina se schází jednou za 14 dní v úterý v prostorách PAHOPU.
Zde si můžete popovídat s lidmi, co se dostali do podobné situace jako vy. Také si
můžete předávat své zkušenosti, rady a typy, které vám mohou ulehčit péči o
Vašeho nemocného. Věříme, že tato skupina Vám pomůže načerpat novou sílu.
Nabízíme také péči o pozůstalé prostřednictvím sociálního pracovníka,
psychologa, kněze a také svépomocné skupiny.
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Co Vás bude čekat a na co se připravit:
- víme, že péče o nemocného nebude jednoduchá, nachystejte si spoustu
trpělivosti a síly
- doporučujeme domluvit si pomoc příbuzných či blízkých lidí, kteří vám budou
pomáhat, tak abyste na péči o nemocného nebyli sami
- pokuste se udělat maximum pro to, aby mohl odejít smířený se svým životem
- umožněte mu, aby se mohl smířit s okolím a aby přišlo odpuštění
- umožněte mu, aby se shledal s lidmi, se kterými se dlouho neviděl a přál by si
je ještě vidět
- pokud má nějaké velké nesplněné přání, a je to ve vašich silách, pokuste se
ho splnit
- pokud máte za co poděkovat, udělejte to
- je-li nějaké téma, o kterém jste se nezvládli pobavit, teď je ta nejlepší chvíle
- zjistěte přání spojené s pohřbem (jak a kde)
- pokuste se vyřešit dědictví ještě před smrtí
- pokud máte společný účet, nebo účet vedený na jméno umírajícího ZMĚŇTE
TO. Po smrti bude účet zablokovaný a k penězům se dostanete až po vyřešení
dědického řízení a zůstanete bez peněz.

DÁVKY:
Příspěvek na péči
Prostřednictvím příspěvku na péči stát pomáhá lidem, kteří kvůli vážné nemoci,
úrazu nebo vysokému věku nezvládají sami dřív běžné činnosti. Příspěvek na péči
je určen nemocným a nemohoucím, kteří se kvůli vážnému zdravotnímu stavu
neobejdou bez pomoci při zvládání každodenních činností. Dávka se vyplácí přímo
člověku, který péči potřebuje. Z příspěvku si můžete uhradit služby blízké osoby,
odlehčovací službu či pečovatelskou službu.
Kde podat žádost?
Žádost se podává dle vaší spádové oblasti:
Úřad práce v Uh. Hradišti na adrese Svatováclavská 568
Úřad práce v Uh. Brodě na adrese Boženy Němcové 2535
Úřad práce ve Zlíně na Třídě Tomáše Bati 379
Úřad práce V Otrokovicích na adrese Tř. Osvobození 1388
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Úřad práce ve Veselí nad Moravou na adrese tř. Masarykova 117
Jak se vyřizuje příspěvek na péči?
1.
Podat žádost
Potřebné žádosti získáte buď na příslušném Úřadu práce nebo si je můžete
stáhnout na internetu. O příspěvek na péči se žádá prostřednictvím formuláře
Žádost o příspěvek na péči. S žádostí je potřeba vyplnit ještě Oznámení o
poskytovateli pomoci, kde vyplníte, jestli vám bude péči zajišťovat poskytovatel
sociálních služeb, asistent sociální péče nebo osoba blízká. Pečovatele lze v
průběhu čerpání příspěvku měnit. Úřadu práce o tom ale musíte dát vědět
vždycky do osmi dní od změny. V případě, že se žadatel nemůže dostavit na úřad
podat žádost, vybere si žadatel osobu, kterou na základě Plné moci zplnomocní k
vyřizování příspěvku na péči.
2.
Sociální šetření
Po podání žádosti se k vám dostaví sociální pracovník, který provede tzv. sociální
šetření v domácím prostředí. Zjišťuje míru soběstačnosti žadatele. Hodnocení
probíhá v 10 bodech (např. Mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání,
péče o vlastní osobu, péče o zdraví atd.). Každá z životních potřeb zahrnuje
několik úkonů, a pokud člověk nezvládne jeden z nich, považuje se životní
potřeba za nezvládnutou. Na základě sociálního šetření a také zdravotní
dokumentace pak posudkový lékař rozhodne o stupni závislosti, tedy jak moc je
člověk závislý na pomoci druhých.
3.
Oznámení o přerušení řízení
Po sociálním šetření vám přijde oznámení o přerušení řízení (to neznamená, že je
vám žádost zamítnuta!). V čase přerušení je pacient vyzván, aby se dostavil ke
svému obvodnímu lékaři. V tento okamžik stačí lékaři zavolat a sdělit mu, že jste
dostali výzvu k návštěvě lékaře. Lékař také obdrží formulář k vyhodnocení
zdravotního stavu pacienta, který musí vyplnit a poslat zpět posudkovému lékaři.
Nezapomeňte proto prakt. lékaři přinést všechny lékařské zprávy poslední doby.
4.
Oznámení o obnově řízení
Po rozhodnutí posudkového lékaře obdržíte oznámení o obnovení řízení a
zároveň budete vyzváni k možnosti vyjádřit se k rozhodnutí o výše příspěvku na
péči. Pokud se nechcete vyjadřovat a počkáte, jak úřad rozhodl, nemusíte na

8

dopis nijak reagovat a na úřad chodit nemusíte.
5.
Rozhodnutí o přidělení či nepřidělení příspěvku
Po uplynutí doby uvedené v dopise vám bude zasláno rozhodnutí o přidělení či
nepřidělení příspěvku na péči a v jaké výši.
Měsíční příspěvek

Stupeň závislosti

Nezvládnou životní potřeby

I. (lehká závislost)
II. (středně těžká závislost)
III. (těžká závislost)

3 - 4 body

880 Kč

5 - 6 body
7 - 8 body

4 400 Kč

IV. (úplná závislost)

9 - 10 body

8 800 Kč
19 200 Kč

Když se zdravotní stav nemocného zhorší, je možné požádat o zvýšení příspěvku.
O zvýšení dávky se žádá prostřednictvím Návrhu na změnu výše přiznaného
příspěvku na péči. Úřad provede další šetření. Pokud úřad práce příspěvek na
péči nepřizná nebo přiklepne nižší stupeň závislosti, jde se proti jeho rozhodnutí
do patnácti dní odvolat.
Mobilita
O příspěvek na mobilitu se žádá jedenkrát za rok. Je poskytována částkou 550 Kč.
Příspěvek se nevyplácí, pokud je osoba celý měsíc hospitalizovaná. Žádost se
podává na Úřadu práce ve vaší spádové oblasti. Potřebné žádosti získáte buď tam,
nebo si je můžete stáhnout na internetu. O příspěvek se žádá prostřednictvím
žádosti o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením. Pokud nemáte
nárok nebo jste nezažádali o příspěvek na péči, nemůžete žádat o Příspěvek na
mobilitu.
Příspěvek na mobilitu, máte nárok pokud:
- Pokud vlastníte průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P
- Pokud nemocného opakovaně v měsíci za úhradu dopravujete nebo
dopravujete samy
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JAK POSTUPOVAT PŘI ÚMRTÍ BLÍZKÉ OSOBY?
1. Zavolám sestře
2. Sestra přijede a pomůže s péčí o tělo
nebo
pokud rodina zhodnotí, že vše zvládnou sami, je potřeba:
1. zavolat sestře a informovat, že umírající zemřel
2. zavolat RZS (sdělte, že jde o očekávané úmrtí a že požadujete prohlídku
zemřelého) nebo obvodního lékaře, který zkonstatuje smrt a vystaví protokol
o prohlídce zemřelého.
3. Následuje péče o zemřelého (umytí těla a oblečení)
4. Přivolání pohřební službu a následné předání těla pohřební službě
Pokud si rodina netroufá (i za pomocí sestry) umýt a obléct zemřelého, může tělo
i s oblečením předat pohřební službě a oni vše zařídí. Připravte zemřelému šaty, v
nichž bude pohřben, či vystaven v rakvi (prádlo a vrchní oděv, nikoli obuv, vhodné
jsou přírodní materiály).
PŘIPRAVTE SI DOKUMENTY K OHLEDÁNÍ TĚLA
-

Občanský průkaz zemřelého
Propouštěcí zpráva z nemocnice
Kartička pojištěnce
Rodný list (pokud nenajdete, nehledejte ho)

POHŘEB CÍRKEVNÍ
Pokud si vyberete církevní pohřeb:
1. Zajít za knězem ve farnosti, kde bude zemřelý pochovaný a domluvit s ním
datum pohřbu
2. Zajít na pohřební službu. S pohřební službou domluvíte všechny podrobnosti
spojené s pohřbem (vyberete květiny, parte, rakev, atd.)
Zde budete potřebovat:
· Občanský průkaz zemřelého
· Občanský průkaz nebo pas objednavatele pohřbu
· Protokol o prohlídce zemřelého
· Rodný a oddací list zemřelého (pokud je k dispozici)
· Fotografii zemřelého k použití na parte nebo k vystavení v obřadní síni
POHŘEB CIVILNÍ
Pokud si vyberete civilní pohřeb, přijdete jen na pohřební službu. S pohřební
službou domluvíte všechny podrobnosti spojené s pohřbem (datum, místo,
vyberete květiny, parte, rakev či urnu, atd.)
Zde budete potřebovat:
· Občanský průkaz zemřelého
· Občanský průkaz nebo pas objednavatele pohřbu
· Protokol o prohlídce zemřelého
· Rodný a oddací list zemřelého (pokud je k dispozici)
· Fotografii zemřelého k použití na parte nebo k vystavení v obřadní síni
POHŘBENÍ

ZAŘÍZENÍ POHŘBU:
Důležité je se rozhodnout, zda uděláte civilní nebo církevní pohřeb. Církevní
pohřeb může mít každý pokřtěný člověk, ale i ten, co roky do kostela nechodil.
Rozmyslete si, zda necháte tělo uložit do hrobu či necháte zpopelnit (obě varianty
povoluje i církev). V případě pohřbu do země je nutné navštívit obecní úřad v
místě, kde bude zemřelý pochován, a zajistit hrobové místo.
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V České republice jsou zákonem povoleny tyto způsoby pohřbení:
· Uložení rakve do hrobu nebo hrobky na veřejném, či neveřejném pohřebišti
· Zpopelnění lidských pozůstatků v žárovišti krematoria
Existují také alternativy pohřbívání jako je Bio pohřeb, kdy popel je uložen do bio
urny. Popel je umístěn v obalu z přírodních materiálů, jako je kokosová skořápka,
celulóza a rašelina, které se v půdě velmi rychle rozloží. Urna se dodává se
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sazenicí stromů, takže není potřeba ani žádný nákladný náhrobek. Pozůstalí si
mohou zvolit druh stromu a celý pohřeb je přijde na cca čtyři tisíce korun.
Druhá možnost je diamant. Švýcarská firma, která působí také v České republice,
nabízí vytvoření syntetického diamantu z popela, vlasů či chlupů zvířat, který je
poté možno zasadit do prstenu nebo třeba náhrdelníku. Proces izolování uhlíku z
ostatků a následná výroba kamene stojí mezi 100 až 400 tisíci korun.
DAROVÁNÍ TĚLA PRO VĚDU, VÝZKUM A VÝUKU

pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která
sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila s vámi v době úmrtí v
domácnosti, a na další den, jestliže pohřeb obstaráváte.
POHŘEBNÉ
Na pohřebné máte nárok, jestliže vypravujete pohřeb nezaopatřenému dítěti a
nebo zemřelá osoba byla rodičem nezaopatřeného dítěte. Zemřelý musí mít
trvalý pobyt na území ČR.
Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou 5 000 Kč.

Nezištné darování těla po smrti pro nelékařské potřeby je oprávněné a záslužné.
Podmínky pro darování:
· Darovací smlouva s konkrétním zdravotnickým zařízením
· Prokazatelný písemný souhlas zanechaný ve zdravotnické dokumentaci
V případě, že zemřelý za svého života nevyjádřil prokazatelně svou vůli, může
prokazatelný písemný souhlas s použitím těla zemřelého vyslovit osoba blízká
zemřelému. Součástí souhlasu je vymezení účelu použití těla zemřelého.
Darovaná těla jsou na náklady zdravotnického zařízení zpopelněna v krematoriu a
urna je předána pozůstalým zpravidla do dvou let od úmrtí.
Jednou ročně je za ně sloužena ekumenická bohoslužba a rekviem.
PRACOVNÍ VOLNO
Na pohřební obřad máte možnost čerpat pracovní volno s náhradou mzdy nebo
platu. Potvrzení pro zaměstnavatele o vyřizování pohřbu, či účasti na pohřbu Vám
na požádání vystaví pohřební služba.
· Při úmrtí manžela, manželky, druha, družky nebo dítěte čerpáte 2 dny volna a
třetí den k účasti na pohřbu těchto osob.
· Jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence
manžela(ky), jakož i manžela (ky) dítěte nebo manžela(ky) sourozence a na
další den, jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob.
· Na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den, máte právo k účasti na
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PŘEHLED POHŘEBNÍCH SLUŽEB V OKOLÍ:
Při vyřizování pohřbu můžete kontaktovat některou s pohřebních služeb, která
vám pomůže pohřeb zorganizovat.
Pohřební služba Arte
Adresa: Uherské Hradiště - Mařatice, 1. máje 817
Telefon: 725 433 911, 776 836 393
Pohřební služba Jana Horká
Adresa: nám. Hrdinů 264, 686 03 Staré Město
Telefon: 572 541 554
Jana Pospíšilová - Pospa
Adresa: Bří Lužů 122, 688 01 Uherský Brod
Telefon: 572 634 505
Pohřební Služba U sv. Petra
Adresa: Moravská 99, 688 01 Uherský Brod
Telefon: 572 635 322
Jan Pavka Pohřební služba
Adresa: Nádražní 853, 687 24 Uherský Ostroh
Telefon: 518 322 889

13

Pohřební služba Jaroslav Horký
Adresa: Zarazická 63, 698 01 Veselí nad Moravou
Telefon: 518 322 369
Mobil: 602 874 621, 606 802 482
Pohřební služba Otrokovice | Jiří Herník – PIETA
Adresa: tř. Osvobození 141, 765 02 Otrokovice
Telefon: 604 147 508
Pohřební služba INVA, s. r. o.
Adresa: tř. Osvobození 1031, 765 02 Otrokovice
Telefon: 730 519 640
Pohřebnictví Zlín, spol. s. r. o.
Adresa: Filmová 412, 760 01 Zlín
Telefon: 577 432 858
AMI Náplava Zlín, spol. s. r. o.
Adresa: Hornomlýnská 851, 760 01 Zlín
Telefon:776 148 283
Arkadia pohřební ústav, s. r. o.
Adresa: Prostřední 2646, 760 01 Zlín (nad Malou scénou)
Telefon: 577 431 891, 603 514 433

Pohřební služba Bohumír Přibylák, s. r. o.
Adresa: Kvítková 248, 760 01 Zlín
Telefon: 723 490 883
Pohřební Služba Nonstop
Adresa: Kúty 3802, 760 01 Zlín
Telefon: 800 121 211
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CO BUDU PO POHŘBU JEŠTĚ VYŘIZOVAT?
Úmrtní list – Po úmrtí je nutné zajít na Matriční úřad v místě, kde zemřel
(nejezděte zbytečně do Uh. Hradiště, zde vám nic nevyřídí, když zemřel doma na
vesnici. Vše zařídíte v místě úmrtí.) Vezměte s sebou občanský průkaz a protokol o
prohlídce zemřelého část B1 a B2.
Odhlásit důchod či nemocenské dávky – jakmile budete mít úmrtní list, je
potřeba zajít na Odbor správy sociálního zabezpečení a nahlásit, že zemřel.
Příspěvek na péči – pokud zemřelý pobíral, či jen žádal o příspěvek na péči,
oznamte písemně nebo osobně jeho úmrtí do 8 dní na Úřadě práce, kde jste
žádost podávali. Po obdržení úmrtního listu dodejte na úřad jeho kopii.
Pokud žadatel zemřel ještě před přiznáním příspěvku na péči, ale bylo již
provedeno sociální šetření, nárok na výplatu přechází na osobu či instituci, která
žadateli poskytovala sociální péči.
Kartička pojištěnce – zaneste kartičku pojištěnce na příslušnou pobočku
pojišťovny.
Cestovní pas – odevzdat na odboru evidence obyvatel, občanských průkazů a
cestovních dokladů, oddělení pasů a víz
Adresa: Protzkarova 33, Uherské Hradiště – za Hradišťankou.
Řidičský průkaz – doručit na dopravní inspektorát
Adresa: Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend,
oddělení registru řidičů a vozidel, Revoluční 1020, Uherské Hradiště, ve druhém
patře vlevo dveře č. 311.
Vojenská knížka – po zániku branné povinnosti vojáka v záloze podle zákona
č.585/2004 Sb. (tj. např. dovršení 60 let věku, úmrtí, změně zdravotního stavu)
nemusí voják v záloze (popř. pozůstalí) vojenskou knížku předkládat zpět ke
Krajskému vojenskému velitelství.
Dokumentace pracovní neschopnosti
· Pracovní neschopnost ukončí praktický lékař na základě propouštěcí zprávy
· Potvrzení o trvání pracovní neschopnosti (tzv.lístek na peníze) a nemocenský
lístek č.5 o ukončení pracovní neschopnosti doručí pozůstalý zaměstnavateli
· Zaměstnavatel pak vystaví evidenční list důchodového zabezpečení (ELDP),
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nutný pro vyřízení vdovského a sirotčího důchodu. Zaměstnavatel je současně
povinen do 10 dnů od podání žádosti vystavit potvrzení o zdanitelných
příjmech.
Přehlásit SIPO – Přehlaste co nejdříve SIPO, všechny zálohy, které přijdou na
zemřelého již NEPLAŤTE, jinak budou vedeny jako přeplatek a vaše peníze
spadnou do dědického řízení a vy je i tak budete muset znovu uhradit.
Přepis změny stavu v občanském průkazu
Tuto změnu provádí oddělení osobních dokladů na obecním úřadě v místě
trvalého bydliště. Nový občanský průkaz bude vystaven do 30 dnů. K vyřízení
potřebujete Váš občanský průkaz a úmrtní list svého manžela/ky.
Dědictví – po smrti zemřelého Vás budou kontaktovat. Pokuste se dědictví
vyřídit, ještě než umírající zemře.
Pozůstalostní důchod
Důchody vdovské, vdovecké a sirotčí náleží manželce, manželovi nebo
nezaopatřeným dětem. Vdovský (vdovecký) důchod náleží po dobu 1 roku od
smrti manžela (manželky).
O důchod je potřeba žádat. Žádost se podává na Okresní správě sociálního
zabezpečení.
Vdova nebo vdovec má nárok na důchod po manželovi nebo manželce, jestliže
zemřelý(á):
· Pobíral/a starobní důchod nebo
· Pobíral/a invalidní důchod nebo
· Ke dni smrti splnil/a podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní
důchod nebo
· Ke dni smrti splnil/a podmínky nároku na starobní důchod nebo zemřel/a
následkem pracovního úrazu

· Rodné listy osiřelých dětí
Pokud zesnulý nepobíral důchod, předkládají se jeho doklady o studiu, vojně, péči
o dítě, zaměstnání či evidenci u ÚP, které nemá ČSSZ ve své evidenci.
Pokud je osiřelé dítě studentem, musí k žádosti přiložit i doklad o studiu.
Pozůstalí si někdy neuvědomí, že po zemřelém mají nárok na důchod. Přitom
žádost o důchod mohou podat i později, protože důchod je možné přiznat i se
zpětnou platností až 5 let.
Podmínky nároku na vdovský a vdovecký důchod po uplynutí 1 roku od smrti
manžela nebo manželky
· Pečuje o nezaopatřené dítě (mladší 26 let)
· Pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká
závislost) nebo stupni III (těžká závislost), nebo stupni IV (úplná závislost)
· Pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela (manželky), který žije
ve společné domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II, III, nebo IV
· Je invalidní ve III. stupni
· Dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího než činí důchodový věk (stanovený
podle §32 zdp), pro muže stejného data narození nebo důchodového věku
Obnova nároku na vdovský a vdovecký důchod
Nárok na vdovský nebo vdovecký důchod se obnoví znovu jedině tehdy, jestliže se
splní některá z uvedených podmínek do dvou let po zániku dřívějšího nároku na
vdovský pozůstalostní důchod
Nárok na vdovský a vdovecký důchod zaniká také uzavřením nového manželství
Od 1. ledna 2012 došlo ke zrušení ustanovení o jednorázové výplatě 12 měsíčních
splátek důchodu, na které dosud měla vdova nebo vdovec nárok ke dni zániku
nároku na vdovský nebo vdovecký důchod při uzavření nového manželství, tzv.
odbytné.

Doklady potřebné k žádosti – po poživateli důchodu
· Nový občanský průkaz žadatele, nebo potvrzení o zažádání o nový OP
· Úmrtní list zemřelého manžela nebo manželky
· Oddací list, důchodový výměr zemřelého (případně i pozůstalého, je-li
důchodce)
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ÚČTY, POJIŠTĚNÍ, SMLOUVY

Mobilní telefon, internet, TV, rozhlas

Bankovní účty

Telefon – pokud chcete telefonní číslo po zemřelém dále využívat, kontaktujte
zákaznickou linku příslušného operátora a převeďte účastnickou smlouvu na nové
jméno. Při převodu doložte úmrtní list.

Účet v bance úmrtím majitele nezaniká. Banka zpravidla účet zablokuje až do
skončení dědického řízení, nelze tak vybírat peníze nebo rušit trvalé příkazy. To
může trvat měsíce i roky. Trvalé platby by měly z účtu nadále odcházet, pokud
majitel za svého života nenastavil pro případ smrti jejich zrušení.
Pokud je zřízeno disponentské právo, může disponent zastavit platby i vybírat
peníze pro běžnou potřebu. U společného účtu dojde k zablokování debetní karty
zemřelého, ale účet funguje dál.
Ovšem v praxi záleží na podmínkách konkrétní banky a smlouvy. Banku raději
kontaktujte a ověřte si, zda můžete nastavené trvalé platby zastavit, či převést na
svůj účet, a zda smíte peníze vybírat. Stává se, že banka zmrazí účet i spolumajiteli
účtu nebo člověku s dispozičními právy, protože hledí na účet jako na pozůstalost
a nedovolí žádné nakládání s kontem až do vyřízení dědictví.
Pokud platnost trvalých příkazů nelze zrušit nebo převést na Váš účet, je potřeba
na konto vložit takový objem peněz, aby trvalé příkazy odcházely.Pokud nebude
na kontě dostatečný zůstatek, platby přestanou odcházet a domácnost se začne
zadlužovat.
Pojištění
Obecně je vždy potřeba doložit smrt pojištěného úmrtním listem. Podle druhu
pojistky pak bude pojišťovna vyžadovat podrobnější informace v případě, že s
úmrtím pojištěného je spojeno pojistné plnění – životní, úrazové, pojištění
nemoci apod.
Pojišťovně oznamte úmrtí co nejdříve. Je třeba pamatovat na lhůtu, po jejímž
uplynutí je právo na výplatu peněz promlčeno, její délka závisí na příslušném
druhu pojištění. V případě životní pojistky je promlčecí lhůta 10 let. Tedy do 10 let
od úmrtí pojištěné osoby může oprávněná osoba vznést nárok na pojistné plnění
z hlavního životního pojištění pro případ smrti.
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Pokud mobilní číslo dále využívat nechcete, smrtí účastníka smlouva s
operátorem zaniká. Nemusíte čekat na dědické řízení, zrušit jej můžete na
pobočce příslušného operátora. Opět doložte úmrtním listem.
V případě úmrtí klienta nemohou telefonní operátoři žádat po dědicích zaplacení
pokuty za předčasně ukončenou smlouvu.
Internet – ohledně převodu či zrušení kontaktujte poskytovatele, u kterého byla
smlouva uzavřena.
Rozhlasové a televizní poplatky – lze odhlásit na internetovém formuláři na
stránkách České televize a Českého rozhlasu. Pokud je však zemřelý platil
prostřednictvím služby SIPO, lze změny nahlásit na kterékoli pobočce České pošty.
Energie, plyn, voda
Převody smluv na odběr plynu, elektřiny a eventuálně dodávku vody se zařizují v
případě, že byly uzavřeny se zemřelým příbuzným. Kontaktujte poskytovatele, u
kterého byla uzavřena smlouva.
V případě, že chcete ukončit smlouvu s energetickou společností, je vždy
provedeno konečné vyúčtování, které se zasílá na jméno a adresu, které si
uvedete do formuláře. Případný doplatek či přeplatek je řešen v rámci dědického
řízení.
Chcete-li energie zachovat, proveďte přepis odběrného místa na nového
odběratele.
Pro přepis po zemřelém není potřeba čekat na výsledek dědického řízení. Postačí
vyplnit čestné prohlášení, ke kterému příbuzný zemřelého dokládá kopii úmrtního
listu a doklad o dědickém řízení.
Přepis můžete uskutečnit pomocí zákaznické linky, e-mailem nebo osobně v
zákaznické kanceláři vašeho dodavatele energií. Přepis trvá 14 dní.
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Doklady, které potřebujete
· Průkaz totožnosti (občanský průkaz), v případě zastoupení Plnou moc
· Úmrtní list bankovní spojení v případě bezhotovostní platby
· Spojovací číslo v případě platby formou SIPO
· Poslední vyúčtování odběru elektřiny
Informace, které musíte vědět
Číslo plynoměru – naleznete na faktuře za úhradu plynu nebo na štítku na
plynoměru
Stav plynoměru – opište si čísla z počítadla plynoměru v den vyřizování
Převod smlouvy o dodávce vody
Zařizuje se pouze v případě, že bydlíte ve vlastní nemovitosti.
Doklady, které potřebujete
· Průkaz totožnosti (občanský průkaz), eventuálně Plná moc
· Kopie úmrtního listu
· Doklad o vlastnictví (kupní smlouva, výpis z katastru nemovitosti)
Převod majetku, pozůstalost, dědictví
Ostatní převody majetku, např. nemovitostí, bankovních účtů, vkladních knížek,
auta, apod. se provádějí až po skončení dědického řízení.
Vyřízení pozůstalosti a dědictví
Matrika obecního úřadu zašle příslušnému obvodnímu soudu podle místa
trvalého pobytu zemřelého jeho úmrtní list, pokud je mu znám vypravitel pohřbu,
uvede tuto skutečnost do poznámky úmrtního listu. Soud pověří vyřízením
pozůstalosti a dědictví notáře – soudního komisaře. Ten provede také kontrolu
stavu bankovního účtu zemřelého od doby jeho úmrtí.
K vyřízení dědického řízení budete notářem vyzváni písemně, budete potřebovat
fakturu z pohřební služby, doklad o zaplacení pohřbu, úmrtní list a svůj občanský
průkaz.
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JAK SE VYROVNAT SE ZTRÁTOU BLÍZKÉ OSOBY?
Truchlení je přirozená reakce, potřebná k tomu, aby se člověk vyrovnal se ztrátou
blízké osoby. Člověk si svůj smutek musí nejprve tzv. odtruchlit, díky tomu potom
může začít něco nového.
Jak se vypořádat se smutkem
· Nevyhýbejte se truchlení a dávejte prostor emocím
· Truchlete společně s dětmi
· Je dobré, když máte podporu široké rodiny a přátel
· Nezapomeňte odpočívat, protože zármutek vyčerpává jak fyzicky tak
psychicky
Ztráta osoby je přirozenou součástí lidského života. Cesta obdobím zármutku
obzvláště v případě úmrtí velmi blízké osoby může být dlouhá a těžká. Na období,
které přijde po smrti blízkého člověka, se připravit nedá. Může to být bolest,
smutek, samota, ale i úleva, pocit zadostiučinění atd.- stavy a situace, jimiž
pozůstalý často prochází. Pokud cítíte, že byste chtěli za námi přijít a popovídat si
s lidmi, kteří doopatrovali svého příbuzného v domácím prostředí podobně jako
vy, přijďte se podělit či jen naslouchat druhým a v tichosti zavzpomínat na své
blízké. Máte zde možnost sdílet své zkušenosti a načerpat novou sílu.
Budeme rádi, když i vy navštívíte naši svépomocnou skupinu pro pozůstalé, která
se schází 1x za 2 měsíce v prostorách PAHOPu.
Pokud byste si nechtěli popovídat ve svépomocné skupině a měli byste potřebu si
s někým popovídat, můžeme vám zprostředkovat kontaktu s psychologem nebo
knězem.

POUŽITÉ ZDROJE:
AsociaceHospicu.cz - Co je hospic
https://www.cestadomu.cz/
MPSV.cz
www.umirani.cz
http://www.solen.sk/pdf/af6a9ed66bb837eecc430ff37f3263da.pdf
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KONTAKTY:

POZNÁMKY:
Ředitelka
Mgr. Helena Schwarczová - tel. 775 744 588
h.schwarczova@centrum-pahop.cz

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

ZLÍN

Vedoucí sestra
tel. 737 077 376
vedoucis@centrum-pahop.cz

Zdravotní sestra
tel. 739 825 721
sestrazlin@centrum-pahop.cz

Sociální pracovník
tel. 603 887 911
soc.pracovnik@centrum-pahop.cz
Číslo účtu 4273444369/0800
Sídlo
Mariánské náměstí 78, 686 01 Uherské Hradiště
Najdete nás:
Palackého náměstí 293 (II. patro), 686 01 Uherské Hradiště

www.centrum-pahop.cz
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