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                                                                                       21D  2085/2017 - 223 

                 
 

U S N E S E N Í  
 

Okresní soud v Uherském Hradišti, se sídlem Uherské Hradiště, Svatováclavská 568  rozhodl 
soudním komisařem JUDr. Pavlou Šimkovou, notářkou v Uherském Hradišti, se sídlem Uherské 
Hradiště, Mariánské náměstí 73,  pověřeným ve věci projednání dědictví po 
 

Miroslavu Kopeckém 
r.č. 620316/1349 

 
ženatém, naposledy bytem Dolní Němčí, Školní 606, zemřelém dne 1.12.2017, bez zanechání 
pořízení pro případ smrti, za účasti  účastníka, kterým je : 
 

▪ Česká republika  zastoupená na základě pověření  zaměstnankyní  Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábř.  390/42,  Nové Město, 128 00 Praha 2,  
IČ: 69797111, Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00, Odbor odloučené pracoviště 
Uherské Hradiště, kterou je paní JUDr. Miloslava Sedláčková, bytem Uherské Hradiště, 
Mařatice, Jaroslava Staňka 865, 686 05, na základě pověření ze dne 2.5.2005, č.j. 6395-12/2005, 
jako zákonný dědic s výhradou soupisu pozůstalosti, 

 

t a k t o : 
 

I. 

Stanoví se, že pozůstalost je předlužena. 

II. 

Nařizuje se  l i k v i d a c e  pozůstalosti. 

III. 

Věřitelé se tímto vyzývají, aby JUDr. Pavle Šimkové, soudnímu komisaři se sídlem 
v Uherském Hradišti, Mariánské náměstí 73, nebo Okresnímu soudu v Uherském 
Hradišti, se sídlem Uherské Hradiště, Svatováclavská 568, přihlásili pohledávky vůči 
zůstaviteli se stavem ke dni nařízení likvidace pozůstalosti nejpozději do 3 měsíců ode 
dne, kdy toto usnesení nabude právní moci. 
 

Přihláška pohledávky musí obsahovat kromě obecných náležitostí stanovených občanským 
soudním řádem vylíčení skutečností, na nichž se pohledávka věřitele zakládá, a vyčíslení jistiny 
pohledávky a jejího příslušenství v korunách českých ke dni nařízení likvidace pozůstalosti. 
Vyčíslení v korunách českých je třeba provést i tehdy, jde-li o pohledávku nepeněžitou, 
pohledávku neurčité výše nebo pohledávku v cizí měně. Jde-li o vykonatelnou pohledávku, musí 
být v přihlášce dále vylíčeny skutečnosti, na nichž se vykonatelnost zakládá. Je-li přihlašovaná 
pohledávka zajištěn majetkem patřícím do likvidační podstaty, musí věřitel nejpozději v poslední 
den lhůty stanovené pro podání přihlášky soudu (soudnímu komisaři) uvést skutečnosti, na nichž 
se zajištění zakládá a kdy vzniklo, a požádat o uspokojení ze zajištění, jinak se k zajištění 
pohledávky nepřihlíží a současně soudu (soudnímu komisaři) doložit listiny, které tvrzené právo 
prokazují. 
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Věřitel je povinen připojit k přihlášce listiny, kterých se přihláška dovolává, jakož i listiny, které 
dokládají vykonatelnost pohledávky, byla-li věřitelem v přihlášce tvrzena. 
 

IV. 
Soud přihlášku věřitele odmítne, pokud ji věřitel podá opožděně, nebo pokud ji podá někdo do 

k jejímu podání není oprávněn, nebo byla-li přihlášena pohledávka, které odpovídá dluh, který 
nepatří do likvidační podstaty, anebo nebyla-li přihláška přes výzvu soudu doplněna nebo 
opravena. Za přihlášku se považuje i podání věřitele, který oznámil svou pohledávku soudu před 
vydáním tohoto usnesení, obsahuje-li náležitosti přihlášky uvedené v § 241 odst. 1 a 2 a § 242 
zákona o zvláštních řízeních soudních. Pohledávky, jimž odpovídá pasivum pozůstalosti, které byly 
soudem odmítnuty, nebo které věřitel nepřihlásil, zanikají dnem právní moci rozvrhového usnesení 
(§ 277 zákona o zvláštních řízeních soudních). 
 
 

V. 
 
Soud jmenuje likvidačním správcem Ing. Alenu Fiantovou, se sídlem Otrokovice, 
Tř.Tomáše Bati 332, PSČ 765 02, IČ 45675961. 
 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 

 Zůstavitel zemřel jako ženatý, bezdětný, pořízení pro případ smrti nezanechal, rodiče 
předemřeli, neměl spolužijících osob. Vypravitel pohřbu, bratr Jiří Kopecký, odmítl dát souhlas 
s vydáním nepatrného majetku. K pozůstalosti byla povolána manželka Alla Jaroslavovna 
Dorochvelič, která po vyrozumění o dědickém právu dědictví odmítla. Pozůst. manželka do 
protokolu z jednání dále prohlásila, že do společného jmění manželů nenáležel ke dni úmrtí žádný 
majetek, společná domácnost se zůstavitelem nebyla vedena, nežili spolu již delší dobu. Z obsahu 
spisu se konstatuje, že zůstavitel a jeho manželka podali u Okresního soudu v Uherském Hradišti 
dne 11.8.2017 společný návrh na rozvod manželství, rozsudek o rozvodu manželství byl vydán, 
avšak následně z důvodu úmrtí zůstavitele zrušen.  

 K pozůstalosti byli dále povoláni dědicové třetí třídy dědiců, a to sourozenci bratr Jiří 
Kopecký a sestra Marie Johaníková, kteří po vyrozumění o dědickém právu dědictví odmítli. Na 
jejich místo nastoupily jejich děti, a to synovec Tomáš Johaník, synovec Ladislav Johaník, synovec 
Jiří Kopecký a synovec Marek Kopecký, kteří rovněž po vyrozumění o dědickém právu dědictví 
odmítli. Prarodiče a prarodiče rodičů zůstavitele předemřeli. Dědic šesté třídy dědiců, strýc 
František Baroň po vyrozumění o dědickém právu dědictví odmítl. Na jeho místo nastoupily jeho 
děti sestřenice Marcela Uhrová, sestřenice Miroslava Baroňová a bratranec Petr Baroň, kteří 
rovněž dědictví odmítli. Žádných dalších osob, které by připadaly v úvahu jako dědicové ze zákona 
zůstavitel nezanechal. 

Nedědí-li žádný dědic dle dědické smlouvy, závěti ani podle zákonné dědické posloupnosti, 
připadá dědictví státu a na stát se hledí, jako by byl zákonný dědic, stát však nemá právo 
odmítnout dědictví.  

Podle ustanovení § 200 písm. a) zákona o zvláštních řízeních soudních (dále jen „z.ř.s.“) dnem 
právní moci usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti zanikají dědická práva zůstavitelových 
dědiců. 

Na základě výsledků řízení bylo soudem dosud zjištěno, že do aktiv pozůstalosti náleží 
pohledávka zůstavitele vůči Obci Dolní Němčí, se sídlem Dolní Němčí, Nivnická 82, z titulu 
přeplatku na zálohách za rok 2017, ve výši dle sdělení 7.865,-- Kč; pohledávka zůstavitele vůči 
Obci Dolní Němčí, se sídlem Dolní Němčí, Nivnická 82, z titulu vratky složené peněžní jistoty, ve  
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výši dle sdělení 12.000,-- Kč; pohledávka zůstavitele vůči společnosti Česká spořitelna - penzijní 
společnost, a.s., se sídlem Praha 4, Poláčkova 1976/2, PSČ 14021 z titulu smlouvy o penzijním 
připojištění č. 8679907093 ve výši dle sdělení 4.634,03 Kč; soubor věcí movitých: zařízení bytu č. 
14 v domě č.p. 606: ložnice - televizor zn. Hisense s ovladačem, černé barvy, plochý, úhlopříčka 
102 cm, rádio zn. Panasonic, stříbrné barvy, stolní lampa  černé barvy, dalekohled zn. TENTO, 
dalekohled zn. BAJGISH, monitor zn. NEOVO, stříbrné barvy, stolní lampa červené barvy, stolní 
větrák, skládací stůl černo-stříbrné barvy o rozměrech 100 cm x 70 cm, kuchyňský stůl, ve tvaru 
čtverce, o rozměrech 1 x 1 m, barva olše, mobilní telefon zn. Element, černé barvy, mobilní 
telefon zn. GTECH černé barvy s pouzdrem, počítač zn. LG, černé barvy, Wi-Fi router zn. 
NETIS, bílé barvy, prodlužovačka na 6 zásuvek bílé barvy, klávesnice zn. Laptec černé barvy, 
mobilní telefon zn. Nokia stříbrné barvy, brýle, budík zn. Bench stříbrné barvy, digitální budík zn. 
Projector, rádio zn. Tesco červené barvy, vyšívaný obrázek, skleněná osobní váha, tiskárna zn. 
Canon černo-stříbrné barvy, tlakoměr zn. Sanitas bílé barvy, sada rybářských háčků v šedém obalu, 
plastika s motivem rytířů, malé zrcadlo, hodiny zn. Auro stříbrné barvy, kancelářská židle černé 
barvy, kancelářská židle hnědo-černé barvy, šicí stroj zn. Gueski bílé barvy, válenda o rozměrech 
180 cm x 90 cm, stoleček hnědé barvy o rozměrech 50 cm x 45 cm, 1 ks peřina, 3 ks polštář, 
taburet hnědé barvy s květinami, deka, matrace, pojízdná taška  modré barvy, rybářská židle bez 
polstrování, kufr hnědé barvy, o rozměrech 80 cm x 50cm, obsahující oblečení a hygienické 
rukavice, krabice s šicími potřebami, počítačový stůl se dvěma zásuvkami o rozměrech 80 cm x 45 
cm x 80 cm, v barvě olše v zásuvkách se nacházejí léky a fotoaparát, mobilní telefon zn. Nokia 
černé barvy, CD nosič a nůžky, taška na notebook černé barvy, krabice se šrouby a kladívkem, 
šatní skříň v barvě olše o rozměrech 180 cm x 80 cm, 2 ks prošívaná deka, 2 ks pytle s oblečením, 
krabice se šroubováky, vánoční svícen, vánoční světla, vánoční ozdoby; šatna - plynová bomba, 
prázdné plastové kbelíky, chladící box, malá rybářská stolička, zelený obal na rybářské pruty o 
velikosti 150 cm, rybářský prut zn. Amina, rybářský prut zn. RON THOMPSON, rybářský prut 
zn. DS PRO, rybářský prut bez označení, zelený obal na rybářské potřeby o velikosti 1 m, rybářský 
prut zn. Onliner tele 150, 2 ks rybářský prut zn. Vengeance, rybářský prut zn. Onliner tele 150, 
rybářský prut zn. DYNO Deepsea v zeleném obalu, rybářská židle, malé schůdky ve barvě 
stříbrné, 2 ks slunečník, spací pytel červené barvy, 3 x pytel s oblečením, 1 x pytel s botami, 4 x 
krabice s kabely a rybářskými potřebami, krabička s kabely od fotoaparátu, taška se smlouvami o 
stavebním spoření se společností Česká spořitelna a.s., taška se složenkami a smlouvami, krabice se 
spreji, naviják zn. LONG CAST SPOO, lepící pásky, naviják zn. OKUMA, taška s DVD nosiči, 
vrtačka zn. NAREX modré barvy, fotoaparát zn. CANON, sáček s dálkovými ovladači, 3x baterie 
zelené barvy, rychlovarná konvice na 12 V, naviják zn. ROEN, DVD přehrávač zn. UPC direct 
stříbrné bravy, DVD přehrávač zn. HYUNDAI černé barvy, přístroj zn. HOMECAST, 1 x pytel 
s papíry a kabely, černá bedna s kabely a látkou na altán, satelit a DVD přehrávač zn. SONY černé 
barvy, startovací kabely, 2 x prázdné 5ti litrové demižony, látka na altán, taška se starými routery, 
hnědý rybářský vak, stan iglú s předsíňkou v obalu, dálkový ovladač zn. TOMSON nerozbalený 
černé barvy, box s rybářskými potřebami šedomodré barvy, červený rybářský vak, 3 ks 
umělohmotný lavor, spací pytel, ořezovačka zn. PREMIED, bílý box s hmoždinkami a 
kancelářskými složkami;, obývací pokoj - pytel s ubrusy a oblečením ve skříni, obývací stěna o 
velikosti 180 cm x 150 cm, v barvě olše v kombinaci se sklem, malý stoleček pod monitor, 2 ks 
skleněné číše s vyobrazení čísla 40, 1 ks souprava kávových hrnečků béžové barvy, 1 ks souprava 
kávových hrnečku bílé barvy se zeleným vzorkem, lampa zelené barvy, sada sklenic na víno modré 
barvy, 50 ks sklenic různých tvarů, modrý obal s magnetickým přístrojem; kuchyň - sada talířů, 
sada sklenic, sada příborů, 4 ks termosky, 3 ks kuchyňský plech, sada hrnců, pytel s kořením; 
obývací část - kufřík s listinami hnědočerné barvy, kufřík se sadou nožů zn. VS Collection černé 
barvy, sáček s fotkami, malý pracovní stůl o rozměrech 44 cm x 55 cm x 60 cm, toustovač zn. 
CLATRONIC bílé barvy, chodba - šatní skříň o výšce 180 cm, šířce 40 cm s oblečením, v barvě 
olše; koupelna - pračka zn. Whirpool s horním plněním bílé bary, stolek v barvě kovu obsahující 
sanitární prostředky, židle v barvě bílo-zelené; chodba - šatní skříň o velikosti 170 cm x 150 cm  
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s oblečením, obraz vyšívaný s motivem krajiny, obraz vyšívaný s motivem krajiny s vesnicí, 
zrcadlo, 4 ks pytel s oblečením, ručníky uložené v zásuvkách šatní skříně, žehlička stará bez 
označení, video zn. PANASONIC černé barvy, box s krmením pro ryby modré barvy, box 
s vánočními světly bílé barvy, vysavač zn. MOULINEX s příslušenstvím šedo-zelené barvy, černý 
vak, taška se zednickým nářadím, 3 ks pytel se záclonami a dekami, anténní zesilovač zn. Solit 
v originálním obalu, spací pytel, bedna na ovoce s videokazetami; ložnice - koberec o rozměrech 
2,5 x 3,5 cm fialovo-béžové barvy vzorovaný; obývací pokoj - televizor zn. HYUNDAI šedé 
barvy, 2 ks křeslo, taburet, rozkládací válenda vše v hnědé barvě se vzorem květin, lednice zn. 
Whirpool kombinovaná o velikosti 180 cm, varná konvice zn. ECG, sporák zn. BEKO bílé barvy, 
kuchyňská linka šedé barvy v kombinaci světlá a tmavě šedá, červený lavor, černá taška dámská 
s deštníkem, 3 ks kuchyňské židle v kombinaci dřevo a látka s motivem květin, kuchyňský stůl o 
rozměrech 1,1 m x 70 cm, mikrovlnka zn. Privileg bílá skříňka o výšce 80 cm obsahující zavařovací 
sklenice a hadry, reproduktor zn. Panasonic stříbrné barvy, malé reproduktory k PC v barvě 
stříbrné, DVD přehrávač zn. Panasonic stříbrné barvy, router zn. Tepelink, 2 ks polštáře, 1 ks 
peřina, sada sklenic na víno a koňak – směs, obraz s motivem zimní krajiny a stromu, obraz 
s motivem květin ve váze, chodba - bílá šuplíková skříňka o výšce 50 cm a šířce 30 cm obsahující 
nářadí, šrouby a baterie, vše uloženo ve skladu domu č.p. 606 Dolní Němčí, na adrese Dolní 
Němčí, Školní 606, PSČ 68762, v celkové hodnotě dle prohlášení 2.000,-- Kč; práva a povinnosti 
majitele sporožirového účtu vedeného u České spořitelny, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 
1929/62, č.ú. 2835935073/0800, na jméno Miroslav Kopecký, jejichž obvyklá cena se stanoví 
zůstatkem na účtu ve výši dle sdělení banky 0,-- Kč /dle sdělení banky vykazoval zůstatek účtu ke 
dni úmrtí stav 1.885,70 Kč, avšak z důvodu vedeného exekučního řízení čj.  Ex 16207/15 
soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, Exekutorský úřad v Přerově, se na daném účtu již 
nenachází žádné finanční prostředky/; osobní automobil zn. Citroen C5, 3Z05681, rok výroby 
2004, v hodnotě dle prohlášení 2.000,-- Kč; přívěsný vozík zn. KPN 250, RZ 00UHA68, rok 
výroby 1987, uschován u manželů Františka a Marie Kročilových, bytem Dolní Němčí, 
Záhumenická 250, Dolní Němčí, v hodnotě dle prohlášení 500,-- Kč; pohledávka zůstavitele vůči 
společnosti innogy Energie, s.r.o., se sídlem Praha 10, Limuzská 3135/12, z titulu nevyplaceného 
přeplatku za odběr zemního plynu ve výši dle sdělení 1.909,86 Kč; soudní úschova č.j. DÚ 1/2018 
- finanční hotovost nalezená při provádění soupisu majetku na místě samém v bytě č. 14 v domě 
č.p. 606 Dolní Němčí, celkem ve výši 200,-- Kč; do soupisu aktiv pozůstalosti byl dále zařazen i 
motocykl zn. JAWA 50-20, Pionýr, RZ UH10791, rok výroby 1977, uschován u manželů Františka 
a Marie Kročilových, bytem Dolní Němčí, Záhumenická 250, Dolní Němčí, v hodnotě 0,-- Kč, 
když soud má za prokázané, že motocykl byl ke dni úmrtí ve vlastnictví zůstavitele. 

 
Na základě výsledků řízení bylo soudem dosud zjištěno, že do pasiv pozůstalosti náleží náklady 

pohřbu vynaložené bratrem Jiřím Kopeckým, bytem Boršice 580 ve výši dle doložených dokladů 
16.143,-- Kč; pohledávka Finančního úřadu pro Zlínský kraj, Územní pracoviště Uherské Hradiště, 
se sídlem Uherské Hradiště, Otakarova 1073, z titulu nedoplatku na dani z nabytí nemovitých věcí 
s příslušenstvím a úrokem z prodlení ve výši dle sdělení 21.072,-- Kč; pohledávka Obce Dolní 
Němčí, se sídlem Dolní Němčí, Nivnická 82, z titulu neuhrazené pohledávky za nájem za období 
prosinec roku 2017, leden a únor roku 2018 celkem dle sdělení ve výši 8.529,-- Kč; pohledávka 
společnosti E.ON Energie, a.s., se sídlem České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6, vůči 
zůstaviteli z titulu nedoplatku za odběr elektrické energie ve výši dle sdělení 876,-- Kč; pohledávka 
Exekutorského úřadu Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, se sídlem Přerov, Komenského 
38, vůči zůstaviteli, z titulu neuhrazených nákladů exekuce (čj. 203 Ex 16207/15-48) ve výši dle 
sdělení 7.865,-- Kč; pohledávka společnosti DBS invest s.r.o., se sídlem Zlín, Santražiny 575, IČO 
28296389, vůči zůstaviteli, z titulu neuhrazeného úvěru ze stavebního spoření poskytnutého 
Stavební spořitelnou České spořitelny a.s., pohledávka byla na základě smlouvy o postoupení 
pohledávky postoupena společnosti DBS invest s.r.o., ve výši dle sdělení 19.620,-- Kč. 
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S ohledem na výše uvedené tak vyplývá, že výše aktiv pozůstalosti činí 31.108,89 Kč, výše 

pasiv pozůstalosti činí 74.105,-- Kč a výše předlužení tak činí nejméně  42.996,11  Kč. 
 
Stát prostřednictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových navrhl dne 30.4.2019, 

aby soud nařídil likvidaci pozůstalosti po shora uvedeném zůstaviteli. 
 
Podle § 195 odst. 1 zákona o zvláštních řízeních soudních soud nařídí mimo jiné na návrh 

státu, jemuž má připadnout pozůstalost proto, že nedědí žádný dědic ani podle dědické smlouvy 
nebo závěti, ani podle zákonné dědické posloupnosti, a na nějž se hledí, jako by byl zákonný dědic 
likvidaci pozůstalosti, jestliže nejsou splněny předpoklady pro zastavení řízení o pozůstalosti podle 
§ 153 nebo 154, bylo provedeno vypořádání majetku patřícího do společného jmění zůstavitele a 
jeho manžela, zaniklo-li manželství zůstavitele jeho smrtí, bylo stanoveno předlužení majetku 
zůstavitele a dosud nebylo pravomocně rozhodnuto o dědictví. 

Usnesení o nařízení likvidace bylo vydáno v souladu s ustanovením § 196 zákona o zvláštních 
řízeních soudních. Podle ustanovení § 200 tohoto zákona dnem právní moci tohoto usnesení 
zanikají dědická práva zůstavitelových dědiců a práva na povinný díl pozůstalosti. 

 
Toto usnesení se podle ustanovení § 196 odst. 4 z.s.ř. uveřejňuje na úřední desce soudu, u 

něhož probíhá řízení o pozůstalosti. 
 
Vzhledem ke struktuře aktiv a pasiv pozůstalosti je zapotřebí pro zdárný průběh likvidace 

pozůstalosti ustanovit likvidačního správce.  Dle ustanovení § 203 odst. 1 z.ř.s. soud jmenuje 
likvidačním správce osobu, která je zapsána v seznamu insolvenčních správců, vedeném 
Ministerstvem spravedlnosti podle zákona č. 312/2006 Sb. o insolvenčních správcích v platném 
znění. 

 
Soud tedy v souladu s ustanovením § 197 z.ř.s.  za účelem správy a zpeněžení majetku 

zůstavitele patřícího do likvidační podstaty jmenoval ze seznamu insolvenčních správců 
likvidačním správcem Ing. Alenu Fiantovou, která se svým jmenováním udělila souhlas. 

 
  
P o u č e n í :  Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do l5ti dnů ode dne  doručení jeho      

písemného vyhotovení ke Krajskému soudu v Brně prostřednictvím Okresního 
soudu v Uherském Hradišti, Uherské Hradiště, Svatováclavská 568 nebo 
prostřednictvím soudního komisaře JUDr. Pavly Šimkové, notářky v Uherském 
Hradišti, Uherské Hradiště, Mariánské náměstí 73, a to ve třech vyhotoveních. 
Usnesení je vykonatelné, jakmile uplyne lhůta k plnění, jinak nabytím právní moci. 

 
JUDr. Pavla Šimková, notářka v Uherském Hradišti 

jako soudní komisař pověřený Okresním soudem v Uherském Hradišti 
dne 18.12.2019 

JUDr. Pavla Šimková, v.r. 
                  notář jako soudní komisař  
                 pověřený Okresním soudem  

v Uherském Hradišti 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: 
Mgr. Magdalena Rajchlová 
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____________________________________________________________________________ 

Toto usnesení ze dne 18.12.2019 č.j. 21 D 2085/2017-223 nabylo právní moci dne 18.1.2020. 
Připojení doložky provedla Mgr. Magdalena Rajchlová dne 15.4.2020. 
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