KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Libereckého kraje se sídlem v Liberci
Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, sekretariat@khslbc.cz
ID nfeai4j, IČ 71009302

V Liberci dne 10.05.2018
Č.j.: KHSLB 09350/2018
Vyřizuje: Mgr. et Mgr. Procházková
Č. j. odesílatele: -

Vážený pan
JUDr. Mgr. Petr Rambousek, MBIE
Hansastrafie 90 470 58 DUISBURG

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Dne 03. 05. 2018 pod č. j. KHSLB 09350/2018 obdržela Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se
sídlem v Liberci (dále jen „KHS") Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
K Vašim dotazům týkajících se vydání umrlčích pasů či průvodních listů těla zemřelého, a zda pracovníci
KHS byli přítomni při uzavírání rakví, sdělujeme následující:
1) Ve věci vydávání umrlčích pasů či průvodních listů těla zemřelého za roky 2015, 2016, 2017 a I.
Q. 2018 je evidováno celkem: 24 průvodních listů těla zemřelého (r. 2015 - 3, r. 2016 - 7, r. 2017 10. I. Q 2018 - 4).
2) Jaké doklady vydává KHS v případě, že se jedná o lidské pozůstatky zemřelého mimo země členy smluv popsaných výše: v minulých letech jsme nevydávali žádný umrlčí pas nebo průvodní
list zemřelého mimo země - členy smluv.
3) Ohledně uzavírání rakví konstatuji, že není běžnou praxí, aby se ho pracovníci KHS zúčastňovali.
Při vydávání průvodních listů těla zemřelého postupuje KHS dle pokynů ministerstva
zdravotnictví ČR č.j. 19541/2012/OVZ ze dne 8.6.2012. Pohřební službě vykonávající převoz jsou
vydávány doklady již s uzavřenou rakví, kontrola probíhá dle předložených dokumentů (OP, pas,
doklad od Policie ČR, zpráva z nemocnice - list o prohlídce zemřelého či čestného prohlášení, že
tělo zemřelého nebylo nakaženo morem, cholerou, žlutou zimnicí, pravými neštovicemi,
skvrnivkou či hemoragickou horečkou typu Lassa, Marburg a Ebola, nebo dalšími infekčními
onemocněními, vyvolanými jinými vysoce rizikovými biologickými agens a jejich toxiny atp. a
čestné prohlášení pohřební služby, že v rakvi je uložena dotyčná osoba).

S pozdravem

Ing. Jana Loosová, Ph.D.
ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

Strana 1

