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NEMOCNICE TÁBOR, a. s.  
Kpt. Jaroše 2000; 390 03 Tábor  

 

 

Informace pro pozůstalé  
Vážení pozůstalí,  

je nám velice líto, že ztrácíte svého blízkého. Chtěli bychom Vám co nejvíce ulehčit tyto chvíle 

zármutku, proto Vám poskytujeme základní informace, jak dále postupovat při vyřizování 

náležitostí spojených s úmrtím vašeho blízkého.  

Osobní věci zesnulého jsou předány nejbližšímu pozůstalému proti podpisu přejímajícího na 

písemném protokolu o předání věcí. Přejímající doloží svoji totožnost občanským průkazem. Věci 

zesnulého, které nebyly vydány nejbližšímu pozůstalému a jsou uschovány v trezoru nemocnice, 

jsou předmětem pozůstalostního řízení. V rozhodnutí notáře je uvedeno, kterému z pozůstalých 

mají být vydány věci uložené v trezoru nemocnice. Toto se děje na základě předložení dokumentu 

od soudu s razítkem právní moci.  

 

Šaty pro přípravu zesnulého k obřadu přijímají pohřební služby, ne 

nemocnice!  

Nemocnice neumožňuje vystavování ostatků zemřelých! 
 

Sjednání obřadu je možné zadat kterékoli Pohřební službě. Pro vyřízení obřadu je třeba na 

Pohřební službu dodat občanský průkaz a kartičku pojišťovny zesnulého a objednavatel obřadu 

předloží svůj občanský průkaz a svůj rodný list.  

 

Pohřební služba zajistí provedení, místo konání i druh obřadu (civilní, církevní), rozloučení a 

vystavení ostatků zemřelých, smuteční květinovou vazbu, hudbu, vytištění smutečního 

oznámení.  .V neposlední řadě Pohřební služba dodá na matriku OP zesnulého a podklady pro 

vyřízení úmrtního listu, který zašle matrika objednavateli.  

 

V případě nároku na vdovský, vdovecký či sirotčí důchod žádá pozůstalý pouze na jednom 

kontaktním místě, a to u Okresní správy sociálního zabezpečení v Táboře, Bílkova 2924 

(bývalá Tabačka, vchod z pravé strany), více informací na tel. 381 499 406 až 411.  

V případě, že zemřelý byl důchodce vezměte sebou na Okresní správu sociálního zabezpečení: 

Občanský průkaz, oddací list a úmrtní list.  
Kontaktní místa v okrese Tábor jsou mimo Tábor ještě: Jistebnice, Chýnov, Mladá Vožice, 

Bechyně, Soběslav a Veselí nad Lužnicí.  
 

Doufáme, že Vám tyto informace alespoň z části pomohou při zařizování posledních pozemských 

záležitostí Vašeho drahého zesnulého a usnadní Vám orientaci a rozhodování v této, pro Vás tak 

tíživé situaci.  

 

 

 

Vedení nemocnice 


