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Žádost o zápis úmrtí 
Solicitação de matrícula de óbito 

 

Sepsaná dne …………………………….. u …………….…..………………...……………………...……….. 

s …………………………………... bytem ………………...…………………...…………………………….. 

k provedení zápisu do zvláštní matriky vedené Úřadem městké části města Brna, Brno-střed, podle ustan. § 

1, § 3 odst. (4) a § 43 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vydání úmrtního listu. 

 

Údaje o zemřelé/m/dados sobre o falecido 

den, měsíc a rok úmrtí/dia, mês e ano do óbito  ..……………………………………………………………................ 

místo úmrtí *)/cidade do óbito  …………………………………………………………………………... 

jméno, příp. jména a příjmení/nome e sobrenome …….……………………………………………………………... 

příp. rodné příjmení/sobrenome de solteira …...…....………………………………………………………………... 

datum narození/data de nascimento  ………………………………… RČ …...……………………………… 

místo narození *)/cidade de nascimento  …………………………………………………………………………... 

pohlaví/sexo ……………………………………… osobní stav/estado civil …..……………………………….…... 

bydliště/residência ………………………………………………………………….....…………………………... 

…………………………………………………………………………...……………………………………... 

státní občanství zemřelé/ho/cidadania do falecido …………………………………………………………………... 

 

Státní občanství ČR zemřelé/ho ověřeno: 

- Osvědčením o státním občanství vydaným kdy, kým ……………………………………………………….. 

- OP/CD č. ……………………………………, platným do ………………………………………………….. 

datum a místo vydání ………………………………………………………………………………………….. 

- Zápisem v OP vyznačeným kdy, kým ……………………………………………………………………….. 
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Trvalý nebo poslední trvalý pobyt na území České Republiky (pokud byl) ………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pozůstalý manžel/manželka/viúvo/a 

jméno, příp. jména a příjmení/nome e sobrenome ...…………………………………………………………………. 

příp. rodné příjmení/sobrenome de solteira ……………………………………...… RČ ...……………..…………… 

 

Zřizovatel pohřbu/responsável pelos trámites do funeral 

jméno, příp. jména a příjmení/nome e sobrenome ...…………………………………………………………………. 

adresa bydliště/residência ...………………………………………………………………………………………. 

příbuzenský poměr k zemřelé/mu/relação com o falecido/a  ……...…………………………………………… 

Zdravotní pojišťovna zemřelé/ho/seguradora  do falecido/a  …...……………………………………………… 

 

Zápis o úmrtí byl sepsán na základě těchto předložených dokladů: 

 

Poučení: Podle ust. § 21 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 

se přestupku proti pořádku ve státní správě dopustí ten, kdo úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj 

správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají za účelem získání neoprávněné výhody. 

 

      ………………………………………………. 

       podpis žadatele/assinatura do solicitante 

 

Totožnost žadatele ověřena dle OP/CD č.: ………………………………………………… 

       (vydaného kde, kdy, platnost) 

 

 

 

 

………………………………………………………… 

Totožnost žadatele ověřil (razítko a podpis MÚ – ZÚ) 

*) u údajů v ČR se uvádí obec a okres, v cizině obec a stát 


