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10 D 724/2020 - 38


Usnesení 
Okresní soud v Trutnově rozhodl Mgr. Klárou Pouchlou, LL.M., notářkou se sídlem v Trutnově, 


s notářskou kanceláří na adrese Trutnov, Krakonošovo náměstí 21, soudní komisařkou 


pověřenou Okresním soudem v Trutnově k provedení úkonů v řízení o pozůstalosti po Ivanu 


Sopkovi, r. č. 420617/710, posledně bytem Žacléř, Mírová 202, zemřelém dne 30. 6. 2020, bez 


zanechání pořízení pro případ smrti,  konaném za účasti   


1. Ivany Erlebachové, r. č. 655220/2536, datum narození 20. 2. 1965, bytem Svoboda nad 


Úpou, 5. května 427, PSČ 542 24  


2. Ludmily Rychterové, r. č. 665531/1245, datum narození 31. 5. 1966, bytem Mostek 127, 


PSČ 544 75 


3. Šárky Votočkové, r. č. 685818/1638, datum narození 18. 8. 1968, bytem Žacléř, Mírová 


349, PSČ 542 01 


4. Marka Sopka, r. č. 721103/3632, datum narození 3. 11. 1972, bytem Trutnov, Náchodská 


353, PSČ 541 01 


takto: 


I. Určuje 


1. obvyklou cenu majetku a jiných aktiv pozůstalosti částkou …………………........ 501.717 Kč 


2. výši dluhů a dalších pasiv pozůstalosti částkou ……….…..……………………..… 15.744 Kč 


3. čistou hodnotu pozůstalosti částkou………..………………….……..…….…...… 485.973 Kč


  


II. Schvaluje 


dohodu o rozdělení pozůstalosti ze dne 27. 11. 2020, která zní takto: 


Pozůstalá dcera Ivana Erlebachová, pozůstalá dcera Ludmila Rychterová, pozůstalá dcera 


Šárka Votočková a pozůstalý syn Marek Sopko přejímají rovným dílem:  


 ošacení zůstavitele, 


 bytové zařízení zůstavitele (kuchyň – část kuchyňské rohové sedačky, stůl, dvě židle, 


kuchyňská linka, lednice, menší postel, plynový sporák, lustr, obývací pokoj – sedačka, 


dvě křesla, konferenční stole, obývací stěna, televize, rádio, lampa, koberec, lustr, 


ložnice – postel, noční stolky, skříně, lampička, koberec, lustr, pokoj – sedačka, dvě 


křesla, postel, skříňka, koberec, lustr, koupelna – pračka, holící strojek), 


 jednotku číslo 202/202, způsob využití byt, vymezená podle zákona o vlastnictví bytů 


v bytovém domě v části obce Žacléř číslo popisné 202 na pozemku evidovaném jako 


stavební parcela číslo 669 – zastavěná plocha a nádvoří, spoluvlastnický podíl o velikosti 


907/3675 na společných částech bytového domu v části obce Žacléř číslo popisné 202 na 


pozemku evidovaném jako stavební parcela číslo 669 – zastavěná plocha a nádvoří, 
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spoluvlastnický podíl o velikosti 907/3675 na pozemku evidovaném jako stavební 


parcela číslo 669 – zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Žacléř, 


s tím, že rovným dílem přejímají a hradí pasiva pozůstalosti spočívající v nákladech pohřbu 


ve výši 15.744 Kč.  


Pozůstalá dcera Šárka Votočková přejímá:  


 pohledávku zůstavitele za společností BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., se sídlem Na 


Poříčí 1046, 1047/24-26, 110 00 Praha 1, IČ 27386732 z titulu přeplatku za odběr plynu 


ve výši 911 Kč, 


 pohledávku zůstavitele za společností BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., se sídlem Na 


Poříčí 1046, 1047/24-26, 110 00 Praha 1, IČ 27386732 z titulu přeplatku za odběr 


elektřiny ve výši 806 Kč, 


s tím, že vyplatí pozůstalé dceři Ivaně Erlebachové, pozůstalé dceři Ludmile Rychterové a 


pozůstalému synovi Marku Sopkovi na jejich dědické podíly každému peněžní částku ve výši 


429,25 Kč, a to nejpozději do 31. 12. 2020. 


A potvrzuje ve smyslu této dohody nabytí dědictví dědicům – pozůstalé dceři Ivaně 


Erlebachové, pozůstalé dceři Ludmile Rychterové, pozůstalé dceři Šárce Votočkové a 


pozůstalému synovi Marku Sopkovi, kteří dědí podle zákonné posloupnosti v první třídě 


dědiců s výhradou soupisu a bez omezení dědickou posloupností.  


III.  Ukládá 


dědicům uhradit notářce soudní komisařce Mgr. Kláře Pouchlé, LL.M. odměnu ve výši 7.843 


Kč, hotové výdaje ve výši 657 Kč a částku odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši 1.785 


Kč, a to takto: pozůstalá dcera Ivana Erlebachová částku ve výši 2.571,25 Kč, pozůstalá dcera 


Ludmila Rychterová částku ve výši 2.571,25 Kč, pozůstalá dcera Šárka Votočková částku ve 


výši 2.571,25 Kč a pozůstalý syn Marek Sopko částku ve výši 2.571,25 Kč,  a to do tří dnů ode 


dne právní moci tohoto usnesení. Tato povinnost byla splněna v celém rozsahu dne 27. 11. 2020 


složením zálohy. 


IV. Účastníci řízení nemají právo na náhradu nákladů řízení. 


Odůvodnění: 


1. Dne 15. 7. 2020 bylo usnesením Okresního soudu v Trutnově zahájeno shora uvedené řízení o 


pozůstalosti, úkony v tomto řízení byla jako soudní komisařka pověřena notářka Mgr. Klára 


Pouchlá, LL.M. 


2. Zůstavitel zemřel jako vdovec, bez zanechání pořízení pro případ smrti a měl čtyři děti, a to 


pozůstalou dceru Ivanu Erlebachovou, pozůstalou dceru Ludmilu Rychterovou, pozůstalou dceru 


Šárku Votočkovou a pozůstalého syna Marka Sopka a žádné jiné děti zůstavitel nikdy neměl.  


3. K dědictví byly povolány pozůstalé děti rovným dílem jako jediní dědici v první dědické třídě. 


Dědicové dědictví neodmítli, uplatnili výhradu soupisu. Účastníci předložili společné prohlášení 


dědiců o pozůstalostním majetku ze dne 27. 11. 2020 a navrhli, aby jím byl nahrazen soupis 


pozůstalosti. Jelikož z okolností případu vyplynulo, že toto řízení o pozůstalosti je jednoduchým 


případem ve smyslu § 1687, odst. 2 občanského zákoníku, soud návrhu podle § 177 odst. 2 z.z.ř. 


vyhověl. 


4. Dědicové nebyli nezpůsobilí dědit a vypořádali se dohodou o rozdělení pozůstalosti, kterou soud 


schválil ve smyslu § 1696 o.z. a postupoval tak dle ustanovení § 185 odst. 1 písm. d) z.ř.s. 
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5. Dohoda účastníků vyjadřuje společnou vůli dědiců, neodporovala žádnému právnímu předpisu, 


dobrým mravům, ani vůli zůstavitele. Soud dále ve smyslu § 185 odst. 1 písm. d) z.ř.s. potvrdil 


podle dohody dědiců o rozdělení pozůstalosti nabytí dědictví více dědici, když tito byli určeni 


jako dědicové z první dědické třídy. 


6. Na základě zjištění aktiv a pasiv pozůstalosti provedeného ve smyslu  §§ 172, 173 a 180 z.ř.s. 


soud určil obvyklou cenu majetku a jiných aktiv pozůstalosti, výši dluhů a dalších pasiv 


pozůstalosti a čistou hodnotu pozůstalosti, když vycházel ze souhlasného prohlášení dědiců o 


pozůstalostním majetku ze dne 27. 11. 2020, ze sdělení BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. a 


z dokladů nákladů za pohřeb. 


7. Notářka má dle § 107 z.ř.s. právo na odměnu za úkony, které v řízení provedla jako soudní 


komisařka. Odměna byla vyúčtována ve smyslu § 12,13 vyhl. MS ČR č. 196/2001 Sb. o 


odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, tj. z obvyklé ceny aktiv pozůstalosti. Základ 


odměny a její výše byly zaokrouhleny ve smyslu § 25 vyhlášky. Odměna notářky byla ve smyslu 


§ 14 odstavce 4 vyhl. MS ČR č. 196/2001 Sb. navýšena o 15 % vzhledem k tomu, že úkony 


notářky v řízení o pozůstalosti byly časově náročné. 


8. Hotové výdaje notářky spočívaly v nákladech na provedení šetření v Evidenci právních jednání 


pro případ smrti, v nákladech na tisk a kopírování, v poštovném a telekomunikačních poplatcích. 


9. Vzhledem k tomu, že notářka soudní komisařka je plátcem daně z přidané hodnoty, je provedení 


úkonů v tomto řízení poskytnutím služby, která je předmětem daně ve smyslu ust. § 2 odst. 1 


písm. b) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Základem daně je ve 


smyslu § 36 citovaného zákona součet odměny a náhrady hotových výdajů notářky, přičemž u 


tohoto plnění se uplatňuje základní sazba daně, tedy 21%. Osvědčení o registraci notářky-soudní 


komisařky Mgr. Kláry Pouchlé, LL.M. k dani z přidané hodnoty u Finančního úřadu pro 


Královehradecký kraj, Územní pracoviště Hradec Králové je vedeno u Okresního soudu 


v Trutnově pod 35 Spr 102/2012.  


10. Odměnu, náhradu hotových výdajů a náhradu za daň z přidané hodnoty platí dle ustanovení § 


108 odst. 1 písm. b) z.z.ř. dědicové, a to dle poměru majetku nabytého při rozdělení pozůstalosti. 


11. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zahájeno podle § 23 


z.ř.s. a soud neshledal okolnosti, které by odůvodňovaly jejich náhradu. 


Poučení: 


Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává 


ke Krajskému soudu v Hradci Králové prostřednictvím Okresního soudu v Trutnově na adrese 


Trutnov, Nádražní 106/5 nebo prostřednictvím notářské kanceláře soudní komisařky Mgr. Kláry 


Pouchlé, LL.M., na adrese Trutnov, Krakonošovo náměstí 21.  


 


Trutnov 27. 11. 2020 


 


Mgr. Klára Pouchlá, LL.M., v.r. 


notářka soudní komisařka 
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Shodu s prvopisem potvrzuje: 


Renáta Součková 


notářská tajemnice 


pověřená notářkou 


 


Toto usnesení ze dne  27. 11. 2020, č.j. 10 D 724/2020-38  nabylo právní moci dne  


27. 11. 2020.  Připojení doložky provedla  Renáta Součková dne  30. 11. 2020. 


 


 







DUPLIKÁT PÍSEMNOSTI V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ


Identifikace: 147519928011


Tato listina uložená ve sbírce listin katastru se od jejího doručení katastrálnímu úřadu nezměnila


Vyhotoveno dne: 22.12.2020


Vyhotovil: Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD


Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Insolvenční řízení, č.j.:
kshk42ins25879/2019 pro Jiří Skopalík, Ing.
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 10.12.2020 18:35:02   


1
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, kód: 610.


Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR


CZ0525 Trutnov 579874 ŽacléřOkres: Obec:


A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl


Č.p./
Č.jednotky Způsob využití


B


E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu


Erlebachová Ivana, 5. května 427, 54224 Svoboda nad Úpou
Rychterová Ludmila, č.p. 127, 54475 Mostek
Sopko Marek, Náchodská 353, Dolní Předměstí, 54101 
Trutnov
Votočková Šárka, Mírová 349, 54201 Žacléř


655220/2536
665531/1245
721103/3632


685818/1638


1/4
1/4
1/4


1/4


Vlastnické právo


F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám


Budova


Parcela


Žacléř, č.p. 202, byt.dům, LV 1335


Kat.území: 794244 Žacléř List vlastnictví: 1627


V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách  (St. = stavební parcela)


Nemovitosti


Způsob ochrany


202/202 byt 907/3675


na parcele St.  669, LV 1335


Jednotky


Listina


- Bez zápisu


Erlebachová Ivana, 5. května 427, 54224 Svoboda nad Úpou
Votočková Šárka, Mírová 349, 54201 Žacléř
Rychterová Ludmila, č.p. 127, 54475 Mostek
Sopko Marek, Náchodská 353, Dolní Předměstí, 54101 Trutnov


Pro: 655220/2536
685818/1638
665531/1245
721103/3632


St.  669 zastavěná plocha a nádvoří


RČ/IČO:


Usnesení soudu o dědictví Okresní soud v Trutnově čj. 10 D-724/2020 -38 ze dne 
27.11.2020. Právní moc ke dni 27.11.2020. Právní účinky zápisu k okamžiku 30.11.2020 
14:17:04. Zápis proveden dne 08.12.2020.


o


V-9083/2020-610


Upozornění: Další údaje o budově a pozemcích uvedených v části B jsou vždy na příslušném
            výpisu z katastru nemovitostí pro vlastnictví domu s byty a nebytovými
            prostory.


243m2


Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Insolvenční řízení, č.j.: kshk42ins25879/2019 pro Jiří Skopalík, Ing.


Vymezeno v:


Podíl na
společných částech


domu a pozemku
Typ
jednotky


byt.z.


Plomby a upozornění - Bez zápisu 


Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb.


B1


C


D


Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B


Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů


Poznámky a další obdobné údaje


- Bez zápisu


- Bez zápisu


- Bez zápisu
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 10.12.2020 18:35:02   


2
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, kód: 610.


Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR


CZ0525 Trutnov 579874 ŽacléřOkres: Obec:


Kat.území: 794244 Žacléř List vlastnictví: 1627


V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách  (St. = stavební parcela)


10.12.2020  18:43:52Vyhotoveno:Vyhotovil:


Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, kód: 610.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:


Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD





				2020-12-10T18:43:52+0100

		ČÚZK, Praha

		Výstup z informačního systému veřejné správy
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