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S-KHSUL 20658/2018 
 
 
Žádost o poskytnutí informace – počty umrl čích pasů vydaných KHS v letech 2015, 
2016, 2017 a v I. Q. 2018 
 
Dne 3. 5. 2018 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem  žádost ze dne 3. 5. 2018 o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. 
KHSUL 20658/2018, kterou žadatel požadoval poskytnutí informace  
1.  Kolik bylo vydáno umrl čích 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 roce 2015, 2016, 2017 a v I. Q. 2018, pro repatriace lidských 
pozůstatků z ČR do zahraničí. 

2. Jaké doklady vydává 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? 
 

Dne 11.5. 2018 byla žadateli prostřednictvím jeho datové schránky přípisem č.j. KHSUL 
21725/2018 poskytnut počet vydaných  umrlčích pasů či průvodních listů těla zemřelého 
v letech 2015, 2016, 2017 a v I. Q. 2018, pro repatriace lidských pozůstatků z ČR do 
zahraničí. Dále žadateli bylo sděleno, že povinný subjekt vydává průvodní list o prohlídce 
zemřelého ke všem žádostem, jež splňují předepsané náležitosti a že pracovníci standardně 
nejsou přítomni uzavírání (letování) rakve – jako kontroly plnění požadavků dle odstavců b) a 
c) v Článku 5 Štrasburské Dohody o převozu těl zemřelých.  
 
Ústí nad Labem, 15. 5. 2018 
zapsala: JUDr. Irena Wolfová, ředitelka správního odboru  


