
D Ů L E Ž I T É    U P O Z O R N Ě N Í 
 

Změny v předávání informací o zemřelých na Listu o prohlídce zemřelého od 1. 1. 2013 
 
Dne 1. dubna 2012 vstoupil v platnost zákon 372/2011 Sb., o zdravotních službách, 
nahrazuje zákon 20/1966 a ruší vyhlášku 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a o pohřebnictví, 
která doposud postup při úmrtí a předávání Listu o prohlídce zemřelého ošetřovala. Proto 
byla následně vydána vyhláška 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, 
platná od 1. 1. 2013, která zavádí nový postup předávání Listu o prohlídce zemřelého 
v roce 2013. 
 
V § 1 této vyhlášky je stanoveno, že 
1) List o prohlídce zemřelého (dále jen „List“) se člení na části A a B. 
2) List se vyplňuje 

a) do elektronické šablony umožňující elektronické předání, nebo 
b) do vytištěné podoby elektronické šablony nebo do propisovacího formuláře (dále 
jen „listinná podoba“). 

(3) Náležitosti Listu a způsob jeho vyplňování jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce. 
 

Mění se tedy jak obsah formuláře (navíc dělený na část A, B), tak způsob předávání a místa 
určení. Část A je určena matrice, pohřební službě a osobě zajišťující pohřbení, část B pak je 
určena ÚZIS ČR a poskytovateli zdravotních služeb. 

 
Pro potřeby poskytovatelů provádějících prohlídky a pitvy zemřelého, budou v předstihu 
uveřejněny vzory formulářů, do nichž se vyplňují v souladu s vyhláškou a s pokyny  
uvedenými v příloze potřebné údaje, viz http://uzis.cz/registry-nzis/list-prohlidce-zemreleho 
 
Tisk potřebných formulářů, splňujících náležitosti Listu, lze objednávat u kterékoliv tiskárny, 
která je technicky schopna zajistit tisk Listu i s jeho propisovacími částmi. Požadavky na 
tištěnou verzi formuláře je zachování obsahu (včetně řazení položek, jejich grafického 
uspořádání a jejich číslování) a struktury dle uvedeného vzoru, včetně pole pro optické 
snímání RČ. 
 
K usnadnění zacházení s Listem a jeho předávání bude vytvořena elektronická šablona. Tato 
šablona bude umožňovat, po jejím stažení do PC a vyplnění Listu, několik funkcí: 

 vyplnění všech povinných položek v rámci jediného záznamu, 

 automatické rozesílání příslušných dílů na předepsaná místa – do datové schránky 
spádově příslušné matriky, na datový portál ÚZIS ČR, 

 v případě pitvy lze zaslat celý vyplněný LPZ v elektronické podobě na oddělení 
patologie nebo soudního lékařství, 

 odeslání zabezpečené vyplněné šablony formou e-mailu (ÚZIS ČR ani matrika 
však tuto formu nepřijímá, lze využít pro komunikaci s patologickým oddělením,  
s pozůstalými, archivem apod.), 

 vytištění příslušných vyplněných částí tiskopisu k jejich předání v listinné podobě, 

 vytištění všech částí tiskopisu – prázdných, pro ruční vyplnění, event. pro 
předběžný záznam náležitostí k listu k pozdějšímu vyplnění do elektronické šablony. 

 
Elektronická šablona bude k dispozici na webu ÚZIS během prosince 2012. 

http://uzis.cz/registry-nzis/list-prohlidce-zemreleho

