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Pro každé úmrtí se v České republice vyplňuje formulář List o prohlídce zemřelého. V něm se uvádí 
onemocnění, stavy a zdravotní problémy, které smrt způsobily.  

Formulář vyplňuje prohlížející lékař, což může být lékař na lůžkovém oddělení nemocnice, kde 
k úmrtí došlo, praktický lékař, lékař zdravotní záchranné služby, nebo specializovaný koroner. 

Předávání dat  
Formulář má několik částí, které jsou určené pro různé instituce.  

Schéma předávání informací na Listu o prohlídce zemřelého 

 
Část označená jako A obsahuje informace o příčinách smrti a je předávána na ÚZIS ČR. Ten tyto 
informace primárně sbírá, validuje, kontroluje a případně zpětně ověřuje u lékaře. 

Pro administrativní účely je určena část označená jako B, bez specifikace příčin smrti. Tato část se 
předává matrice, která na jejím podkladě provádí zápis úmrtí do Evidence obyvatel. Zároveň vytváří 
Hlášení o úmrtí, které předává Českému statistickému úřadu. Část B se dále předává pozůstalým a 
pohřební službě. 

Data z obou částí jsou předávána Českému statistickému úřadu, který je následně spojuje 
dohromady. Pro účely statistického vyhodnocení zde probíhá výběr základní příčiny smrti, tedy stavu 
nebo onemocnění, který stál na začátku řetězce zdravotních problémů vedoucích ke smrti. 
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Vyhodnocení základní příčiny smrti 
Výběr základní příčiny smrti provádí Český statistický úřad podle pokynů ukotvených v MKN-10. Ta 
určují, jak v konkrétních případech postupovat a posuzovat souvislosti mezi jednotlivými stavy. 

V České republice zajišťuje aplikaci těchto pravidel mezinárodní software pro automatizované 
kódování IRIS. Ten vyhodnocuje až 90 % všech záznamů automaticky, komplikované případy jsou 
pak řešeny manuálně. 
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Význam sběru dat 
Informace o příčinách smrti jsou základní charakteristikou, která popisuje zdravotní stav populace. 
Výsledná statistika nám umožňuje sledovat počty a strukturu zemřelých. Využívají ji lékaři a další 
odborníci pro výzkumné účely. Slouží však také jako podklad pro politické rozhodování a řízení 
v oblasti zdravotní péče. 



Vyplňování informací na Listu o prohlídce zemřelého v ČR 

5 

 

Využití dat z LPZ 
Díky sběru dat můžeme například odpovědět na otázky: „Na co nejčastěji umíráme a jak to ovlivnit?“ 
nebo „Kolik je úmrtí, kterým lze předcházet?“, ať už se jedná o úrazy, infekční onemocnění, 
kardiovaskulární onemocnění nebo fatálně končící onemocnění psychiatrická. 

Podle zjištěných informací je možné nastavovat preventivní programy, můžeme alokovat kapacity 
v jednotlivých oborech podle očekávaných trendů počtů úmrtí v následujících letech a je také možné 
hodnotit úspěšnost léčby a její vývoj.  

 


