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U S N E S E N Í

Obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem Justiční areál Na Mičánkách, ul. 28. pluku 1533/29b, 100 83
Praha 10, pověřeným soudním komisařem JUDr. Ing. Michaelem Sáblíkem, notářem se sídlem v
Praze, kanceláří v Praze 1, Vodičkova 709/33, ve věci dědictví po zemřelém:

Vieroslavu Bedaňovi,
naposledy bytem Praha 8, Karlín, U Sluncové 560/12, rozvedeném, narozeném 6.3.1952, rodné číslo
520306/302, zemřelém 2.2.2010, za účasti státu Česká republika, zastoupeného Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, a věřitelů, a
to:
1. Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b,  Praha 4,
2. České spořitelny, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
3. České republiky, zastoupené Finančním úřadem pro hlavní město Prahu, Územním pracovištěm

Praha 8, se sídlem Trojská 13a, Praha 8
4. MONETA Money Bank, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28,
5.  Města  Klecany,  Do  Klecánek  52,  250  67  Klecany,  zastoupeného  advokátem  JUDr.  Petrem

Moravcem,
6. Muzea Policie České republiky, Ke Karlovu 453/1, 120 00 Praha 2,
7. Krby TURBO s.r.o., se sídlem Praha 2 - Vyšehrad, Neklanova 149/36, PSČ 128 00, zastoupené

advokátem JUDr. Filipem Svobodou,
8.  VEXTA a.s.,  se  sídlem Bořanovice  -  Pakoměřice,  Hovorčovická  137,  okres  Praha-východ,  PSČ

250 65, zastoupené advokátem JUDr. Josefem Kopřivou, Praha 1, Vodičkova 709/33
9. Citibank Europe plc, se sídlem Dublin, North Way Quay 1, Irsko, podnikající v ČR

prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem Praha 5 - Stodůlky,
Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, zastoupené advokátem Mgr. Robertem Němcem, LL.M.

10. Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem Praha 9, Drahobejlova 1404/4,
11. Pražské plynárenské, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, zastoupené

advokátem Mgr. Petrem Kuchařem,
12. ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4,
13. pozůstalé dcery Terezy Vavříkové, bytem Duchoslávka 2058/3, Praha 6, v řízení zastoupené

advokátkou JUDr. Olgou Uhrovou, se sídlem AK  Trojická 437/20, 128 00 Praha 2

rozhodl takto:

I.

u  r  č u  j  e odměnu JUDr. Karla Wawerky, emeritního notáře, původně pověřeného výkonem
soudního komisaře v tomto dědickém řízení, takto:
1. odměnu částkou ................................................................ 7.500,- Kč
2. náhradu hotových výdajů částkou .....................................................    328,- Kč
3. odměnu a náhradu hotových výdajů celkem částkou......................... 7.828,- Kč
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Tuto  částku  je  povinen  uhradit  Český  stát,  zastoupený  Obvodním  soudem  pro  Prahu  8,  a  to
nejpozději do patnácti dnů ode dne právní moci tohoto dědického usnesení, na účet JUDr. Karla
Wawerky číslo 1939437349/0800, pod variabilním symbolem 2582010.

II.

U r č u j e odměnu JUDr. Ing. Michaela Sáblíka, notáře v Praze, pověřeného výkonem soudního
komisaře v tomto dědickém řízení, takto:
1. odměnu částkou .................................................................. 26.560,- Kč
2. hotové náklady částkou ..................................................................   3.650,- Kč
3. odměnu a hotové náklady celkem částkou........................................... 30.210,- Kč
4. náhradu DPH 21 % ..............................................................................   6.344,- Kč
5. celkem včetně DPH ............................................................................. 36.554,- Kč
Tuto  částku  je  povinen  uhradit  Český  stát,  zastoupený  Obvodním  soudem  pro  Prahu  8,  a  to
nejpozději do patnácti dnů ode dne právní moci tohoto dědického usnesení, na účet notáře JUDr.
Ing. Michaela Sáblíka číslo 2108431645/2700, s variabilním symbolem 2582010.

III.

Výtěžek likvidace dědictví ve výši 2.309.227,53 Kč, se rozvrhuje tak, že z tohoto výtěžku
budou uhrazeny:
a) náklady řízení vzniklé státu Česká republika, zastoupenému Obvodním soudem pro

Prahu 8, v souvislosti se zpeněžením majetku a odměna notáře celkem vše ve výši
223.718,52 Kč budou uhrazeny v plné výši

b) pohledávka vypravitelky zůstavitelova pohřbu - pozůstalé dcery Terezy Vavříkové, z titulu
uhrazení pohřebních nákladů ve výši 36.690,- Kč, bude uhrazena v plné výši

c) pohledávka České republiky, zastoupené Finančním úřadem pro hlavní město Prahu,
Územním pracovištěm Praha 8, ve výši 30.061,- Kč z titulu dlužné daně, bude uhrazena v
plné výši,

d) pohledávky ostatních věřitelů budou uhrazeny částečně, a to:
1. pohledávka společnosti Raiffeisenbank a.s. ve výši 6.906.489,16 Kč bude uhrazena v
částce 1.996.355,08 Kč

2. pohledávka společnosti Česká spořitelna, a.s. ve výši 184.989,02 Kč, bude uhrazena v
částce 3.921,97 Kč

3. pohledávka společnosti MONETA Money Bank, a.s. ve výši 426.396,36 Kč bude
uhrazena v částce 9.040,08 Kč

4. pohledávka Města Klecany ve výši 146.277,- Kč, bude uhrazena v částce 3.101,23 Kč
5. pohledávka Muzea Policie České republiky ve výši 27.500,- Kč bude uhrazena v
částce 583,03 Kč

6. pohledávka společnosti Krby TURBO s.r.o. ve výši 36.640,- Kč bude uhrazena v
částce 776,81 Kč

7. pohledávka společnosti VEXTA a.s. ve výši 94.283,- Kč bude uhrazena v částce
1.998,90 Kč

8. pohledávka společnosti Citibank Europe plc ve výši 114.949,- Kč bude uhrazena v
částce 2.437,04 Kč

9. pohledávka Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky ve výši 17.562,- Kč bude
uhrazena v částce 372,33 Kč
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10. pohledávka společnosti Pražská plynárenská, a.s. ve výši 6.791,- Kč bude uhrazena
v částce 143,98 Kč

11. pohledávka společnosti ČEZ Prodej, a.s. ve výši 1.300,- Kč bude uhrazena v částce
27,56 Kč.

IV.

R o z h o d u j e , že žádnému účastníku nepřiznává náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Ve věci projednání dědictví po zůstaviteli byla nařízena likvidace. Soud poté provedl
zpeněžení veškerého dohledaného majetku zůstavitele. Z tohoto zpeněžení vznikl výtěžek ve výši
2.309.227,53 Kč.

Odměnu soudního komisaře soud určil na základě vyhl. č. 196/2001 Sb. V souladu s § 12
a § 13 vyhlášky číslo 196/2001 Sb. přísluší v tomto případě notáři odměna zvýšená z důvodu časové
náročnosti o 100 %. Vzhledem k tomu, že v řízení o dědictví bylo činno více notářů, náleží, v
souladu s § 14 odst. 2 této vyhlášky, každému z nich podíl z této odměny odpovídající rozsahu jeho
činnosti v dané věci. Soud v těchto intencích rozhodl a stanovil každému z obou notářů podíl z
celkové odměny v částkách uvedených ve výrocích tohoto usnesení. Každému notáři dále stanovil
náhradu  za  hotové  výdaje  ve  skutečné  výši,  které  každému  z  nich  vznikly.  Notáři  JUDr.  Ing.
Michaelu Sáblíkovi, který je plátcem DPH, přiznal i náhradu za tuto daň. Odměnu notářů a náhradu
výdajů a DPH je v souladu s § 140 odst. 3 o.s.ř., platného k datu úmrtí zůstavitele povinen platit stát.
V  souladu  s  §  93  odst.  2  vyhl.  č.  37/1992  Sb.,  ve  znění  platném  k  datu  úmrtí  zůstavitele,  se  tato
pohledávka uhrazuje z výtěžku likvidace ve skupině podle § 175v odst. 2 písm. a) o.s.ř., platného k
datu úmrtí zůstavitele.

Soud provedl rozvrh výtěžku zpeněžení majetku zůstavitele mezi věřitele tak, jak je ve
výroku tohoto usnesení uvedeno, a to v souladu s § 175v občanského soudního řádu a § 93 odst. 2
vyhl. č. 37/1992 Sb., vše ve znění platném k datu úmrtí zůstavitele. Při tomto rozhodl, že v plné výši
budou uhrazeny náklady řízení vzniklé státu Česká republika, zastoupenému Obvodním soudem pro
Prahu 8, v souvislosti se zpeněžením majetku ve výši 223.718,52 Kč, které tvoří odměna, hotové
výdaje a náhrada za daň z přidané hodnoty soudního komisaře, výdaje za vypracování znaleckých
posudků a odměna soudního exekutora za provedení dražby majetku, tedy pohledávka zařazená ve
skupině § 175v odst. 2 písm. a) občanského soudního řádu, ve znění platném k datu úmrtí
zůstavitele. Dále rozhodl, že bude v plné výši uhrazena pohledávka přiměřených nákladů
zůstavitelova pohřbu ve výši 36.690,- Kč zařazená ve skupině § 175v odst. 2 písm. b) občanského
soudního řádu, ve znění platném k datu úmrtí zůstavitele. Dále rozhodl, že bude v plné výši
uhrazena pohledávka České republiky, zastoupené Finančním úřadem pro hlavní město Prahu,
Územním pracovištěm Praha 8, zařazená ve skupině § 175v odst. 2 písm. e) občanského soudního
řádu, ve znění platném k datu úmrtí zůstavitele.

Soud dále rozhodl, že pohledávka společnosti Raiffeisenbank a.s. ve výši 6.906.489,16 Kč
bude uhrazena v částce 1.996.355,08 Kč. Při tom vycházel z toho, že tato pohledávka byla zajištěna
zástavním právem na nemovitostech, zapsaných na listu vlastnictví číslo 508 pro obec i katastrální
území Klecany, které se prodaly za částku 1.890.000,- Kč. Pohledávky zajištěné zástavním právem se
dle § 175v odst. 2 písm. c) občanského soudního řádu, ve znění platném k datu úmrtí zůstavitele,
uspokojují před pohledávkami zařazenými pod písmeny d), e) a f). Jelikož nemovitosti, na kterých
zástava  vázla  byly  prodány  za  částku  1.890.000,-  Kč,  vycházel  soud  z  toho,  že  celá  tato  částka  se
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použije na úhradu takto zajištěné pohledávky. Zbývající část pohledávky společnosti Raiffeisenbank
a.s. se proto přesunula mezi ostatní pohledávky dle § 175v odst. 2 písm. f) občanského soudního
řádu, ve znění platném k datu úmrtí zůstavitele, které se uspokojují poměrně. Z toho vychází další
uspokojení pohledávky společnosti Raiffeisenbank a.s. ve výši 106.355,08 Kč. Celkově proto soud
rozhodl, že pohledávka společnosti Raiffeisenbank a.s. ve výši 6.906.489,16 Kč bude uhrazena v
částce 1.996.355,08 Kč.

Ostatní pohledávky byly pohledávky dle § 175v odst. 2 písm. f) občanského soudního řádu,
ve znění platném k datu úmrtí zůstavitele, a proto soud rozhodl, že budou uspokojeny poměrně.

Soud nepřiznal náhradu nákladů řízení účastníkům v souladu s § 146 občanského soudního
řádu, , ve znění platném k datu úmrtí zůstavitele.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do patnácti
dnů ode  dne  jeho  doručení  k  Městskému  soudu  v  Praze,
prostřednictvím Obvodního soudu pro Prahu 8, se sídlem
Justiční areál Na Mičánkách, ul. 28. pluku 1533/29b, 100 83
Praha 10, nebo prostřednictvím pověřeného soudního
komisaře JUDr. Ing. Michaela Sáblíka, notáře se sídlem v
Praze, kanceláří v Praze 1, Vodičkova 709/33.

V Praze dne: 31.1.2018

JUDr. Ing. Michael Sáblík
notář - soudní komisař
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