
Určení data smrti
V některých případech nemusí být zřejmé, kdy 
přesně došlo ke smrti blízké osoby. Soud musí za-
hájit řízení o určení data smrti. Dokud v této věci 
nebude rozhodnuto, není možné zahájit dědic-
ké řízení a celý proces může trvat poměrně dlou-
hou dobu. Je proto dobré, abyste požádal*a soud  
o možnost být účastníkem*nicí řízení ve věci urče-
ní data smrti. V řízení pak můžete aktivně vystu-
povat a poskytovat soudu potřebnou součinnost.

Dluhy po zesnulém
Součástí předmětu dědictví je nejen majetek, ale 
také dluhy zesnulé osoby. Celková výše dluhů 
může přitom přesahovat celkovou výši majetku. 
Pokud je možnost, že Vaše blízká osoba měla 
nějaké dluhy, je možné uplatnit tzv. výhradu 
soupisu pozůstalosti. Díky tomu budete dluhy 
zesnulé*ho hradit jen do výše dědictví, nikoli 
ze svého vlastního majetku. Uplatnit výhradu 
soupisu pozůstalosti musíte nejpozději do jedno-
ho měsíce ode dne, kdy Vás soud o tomto právu 
vyrozuměl, písemně zasláním soudu nebo ústně 
přímo před soudem. 

Dále byste měl*a vyhledat všechny věřitele 
(osoby, kterým mohl zesnulý*á dlužit). Sdělit 
jim informaci o smrti blízké osoby a pokusit se 
identifikovat pravidelné platby, které odchází 
nebo odcházely z účtu zesnulé*ho (nájemné, 
poplatky za energie, úroky…), některé je totiž 
třeba nadále hradit. 

Pokud si jste si jist*a, že výše dluhů zesnulé*ho 
převyšuje jeho*její majetek (např. v situacích, 
kdy bylo vůči blízké/*mu vedeno insolvenční 
řízení apod.), můžete dědictví odmítnout. Od-
mítnutí dědictví je možné do jednoho měsíce 
ode dne, kdy Vás soud o tomto právu vyrozu-
měl. Odmítnutím dědictví pro Vás dědické řízení  
v podstatě končí.

Více informací získáte zde:

Poradna Justýna

+420 773 177 636
+420 800 922 922

poradna@in-ius.cz
www.poradnajustyna.cz

Leták vznikl za finanční podpory Ministerstva 
spravedlnosti České republiky, z dotačního titulu pro rozvoj 

služeb obětem trestné činnosti, a za finanční podpory 
hlavního města Prahy, z programu v oblasti prevence 

kriminality pro rok 2022.

Základní informace 
pro pozůstalé



Kdo je pozůstalý
Pozůstalý*á je osoba pozůstalá po oběti, která 
zemřela v důsledku trestného činu. Újmu může 
pozůstalý*á pociťovat v rovině majetkové (např. 
zhoršení životní úrovně v důsledku ztráty blízké 
osoby, nutnosti hradit náklady související s po-
hřbem), ale také v rovině nemajetkové (např. psy-
chické strádání). 

Zároveň musí jít o osobu, která měla s osobou 
usmrcenou v důsledku trestného činu blízký 
vztah, šlo o:
•  příbuzného v pokolení přímém (rodič, dítě, pra-

rodič),
•  sourozence,
•  osvojence/osvojitele,
•  manžela/manželku,
•  registrovaného partnera/partnerku,
•  druha/družku,
•  osobu, které oběť poskytovala nebo byla po-

vinna poskytovat výživu.

Pozůstalý*á je zároveň obětí, případně též 
zvlášť zranitelnou obětí podle zákona o obětech 
trestných činů, a náleží mu*jí proto práva podle 
tohoto zákona.

Jsem pozůstalý a mám strach 
z pachatele*ky
Pachatelé*ky trestných činů, v jejichž důsledku 
došlo k usmrcení člověka, můžou být nebezpeč-
ní. Zákon před nimi proto pozůstalé (ale i další 
osoby) chrání.

Máte právo:
•  Požádat o utajení osobních údajů (adresa, te-

lefon) ve spise, aby Vás pachatel*ka případně 
nemohl*a vyhledat.

•  Požádat o zabránění kontaktu s pachate-
lem*kou kdykoliv v průběhu trestního řízení.

•  Podat podnět, aby bylo vydáno předběžné 
opatření. To pachateli*ce zakáže, aby Vás 
kontaktoval*a, zejména pokud by mohlo do-
jít k Vašemu ohrožení. Podnět se podává pro-
střednictvím policie nebo státního zástupce.  
O vydání předběžného opatření  rozhoduje 
soud. 

•  Požádat o krátkodobou ochranu policie, po-
kud Vám hrozí újma na zdraví nebo na životě. 

•  Být informován*a, že byl pachatel*ka pro-
puštěn*a nebo uprchl*a z vazby nebo výkonu 
trestu. O to musíte požádat policii, soud nebo 
věznici (záleží na fázi trestního řízení). 

Další důležité informace

Peněžitá pomoc
Jako pozůstalý*á máte právo na peněžitou po-
moc od státu. Ta slouží k překlenutí Vaší zhoršené 
situace.

O peněžitou pomoc pro oběti trestných činů 
můžete požádat Ministerstvo spravedlnosti pro-
střednictvím předepsaného formuláře. 

Peněžitá pomoc náleží rodiči, dítěti, manželovi*-
ce nebo registrované*mu partnerovi*ce usmrce-
né osoby ve výši 200 000 Kč a sourozenci usmrce-
né osoby ve výši 175 000 Kč. 

Součet částek poskytnutých pozůstalým však 
může dosáhnout maximálně 600 000 Kč.

Dědické řízení
Může dojít k situaci, kdy v důsledku usmrcení 
Vaší blízké osoby vznikne dědické právo k pozů-
stalosti, tj. k jmění nebo jeho části, která patřila 
usmrcené osobě. 

Dědické řízení bude zpravidla probíhat současně 
s řízením trestním. V jeho průběhu mohou nastat 
problémy, které je potřeba bezodkladně začít ře-
šit. Může se jednat o následující situace:


