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Krajskýsoud v Plzni rozhod|samosoudcemJUDr. Janem BlaŽkemve věci
Žatobce:NADACE PRo DĚTl, lČ 18249019,Komenského123, 357 61 Březová,
zastoupen:JUDr. Petr orct, advokát,Na Vyhlídce53, 36021 KarlovyVary, proti
Žalovanému:
spol.
JUDr. Jan Klíma,SKP úpadceBáňská stavebníspolečnost,
s r.o'- v |ikvidaci,
z konkursní
PraŽská45, 301 50 Plzeň,o vyloučení
náhrobníků
podstaty,
takto:
l.
tt.

Z konkursnípodstatyúpadceBáňská stavebníspolečnost,spo|.s r.o.
- v likvidacise vylučuje6 kusů náhrobnÍkú
umístěnýchna stěnách
kostelasvatéhoPetra a Pav|av KostelníBříze,okres Soko|ov.
Žatovanýje povinen nahraditžatobcinák|ady řizeni do tří dnů od
právnímoci tohoto rozhodnutí,
a to ve výši 16.491,.Kč věetně í9%
DPH.
odůvodnění

V konkursuna majetekúpadceBáňská stavebníspolečnost,
spol. s r.o.,
projednávaném
pod
Krajskýmsoudemv Plzni
zapsa|správce
spis.zn,27K 33/2006,
podstaty
do soupisukonkursní
na stěnách
téŽ6 kamenných
náhrobníků,
umístěných
pro
kostelaSv. Petra a Pavla v KostelníBříze'Protitomu namítlaNadace
děti,Že
předmětnýchnáhrobníků
v|astníkem
neníúpadce,ale ona sama, neboťjí byly
darovány Městem Březová darovacísmlouvouz25.6.2002 jako součáststavby
pevnězabudovány.
kostela,do jehoŽzdíjsounáhrobníky
Na usneseníč.j.27 K 3312006.81
z 2.7.2007s výzvoudle $ 19 odst.2 zákona
č.32811991
sb' o konkursua Vyrovnání
v platném
znění(dálejen ZKV)' reagova|a
vyzvaná nadace podánímŽaloby,v níŽopakova|asvá tvrzenÍo tom, Že sporné
jsou součástí
parcelest.p.č.
47 v
náhrobníky
stavbykostelastojícího
na pozemkové
úřadu
Bříza,obec Březová,jak je zapsánona LV ě. 94 u Katastrá|ního
k.ú.Kostelní
pro Karlovarský
pracoviště
by byla
kraj,katastrální
Soko|ov,neboťjejichodstraněním
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stavba znehodnocena,
a to jak z hlediskastavebního,
tak zejménaz h|ediska
památkářského
a estetického.
Po provedeném
důkazním
řízeníse soud přikloni|ke stanoviskuŽalobcea
Žaloběvyhově|'
Z připojeného
konkursního
spisuby|oověřeno,Že ,,6náhrobníků,
vsazených
je skutečně
do stěn kostelaSv. Petraa Pav|av Kostelní
zapsánov soupisu
Bříze.,
konkursnípodstatya dále, Že usneseníč.j.27 K 33/2006-81,
obsahující
výzvu
k podánívy|učovacÍ
Ža|obydo 30 dnů,by|odoručeno
Ža|ující
nadacidne 12.7,2007,
podánavčas.
tj.Ža|obaby|adne 1,8.2007
z předloŽeného
LV č. 94 pro k.ú.Koste|níBříza,obec Březová, okres
Sokolovpak soudzjisti|,že Ža|obce
stavbykoste|abez čp/če,
ie zapsánjako v|astník
stojící
47 o výměře597 ffi.,á to na zákiacÍě
na st.p.č.
clarovaeí
snriouvy
z25.6,2aa2.
jedná
D|ezápisuv oddíluB LV se
o ,,rozsáhlé
nemovitou
chráněnéúzemí,
kulturní
památku.,.
povinnosti
V oddíluc LV je zapsánověcnébřemeno,spočívajíci
strpět
,,v
náhrobníky
vsazené
v budověkoste|a..
Věcnébřemenoshora uvedenéby|ozřízenona základě dohody,obsaŽené
v bodu'za sedmé'notářského
zápisuo kupnísm|ouvěmezi prodávajícím
Městem
a
kupující
stavební
s
r.o.
ze
7'5.1993.
Březová
Báňskou
společností,
spol.
Předmětemtétosm|ouvybyl prodejkostela,hostincea školyv KostelníBříze(dle
v posudkuÓ. 451 ze 4.3.1992
bodu "za prvé.,)
a ,,věcímovitých,specifikovaných
zna|ceZdeňkaKnoflíčka..d|e
bodu,,zadruhé...
na Žádost Městskéhoúřadu Města Březová
zjišťova|
Zdeněk Knof|íček
do stěn kostelaSv. Petra a
zkouma]hodnotušestikamennýchdesek zazdéných
jako
vynikající
a pozdně
čivýznamnérenesanční
Pav|a.Pět z nich znalec označi|
práce s vysokouumě|eckou
a historickouhodnotou,z toho čtyři
barokníkamenické
jsou datoványdo 16. sto|etí,pátá do roku 1772. Tyto desky označujejako
stavby,stojícína místědřívějšího
druhotněvsazenédo zdí stávající
náhrobníky
pamětnídeska, má
kamennéhokostelíka.Šesý hodnocenýobjekt,k|asicistní
významjakodokladjakodok|ado přestavběkostelav roce 1802.
historický
sottdzjistil,Že k tomutodni
2,5,2oo1,
notářského
zápisu,sepsaného
Z dalšího
spol.s r.ozpětdo svého
spo|ečnosti,
MěstoBřezováod Báňskéstavební
odkoupi|o
všechbřemen,
47 v Kostelní
Bříze,a to prosté
koste|is pozemkemst.p.č.
vlastnictví
v budověkostela.
náhrobníky
d|uhůazávad,kroměbřemenestrpětvsazéné
jako ve sm|ouvé
z2.5,2001je obsaŽenotéŽv bodu 6.
Shodnéprohlášení
podle
BřezovádarovaloNadacipro děti
níŽ
Město
z25'6.2002,
smlouvy
darovací
47 v Kostelní
Bříze,,sevšemiprávya povinnostmi,
budovukostelaa pozemekst.p.č.
příslušenstvím...
a
součástmi

Z da|šíchprovedenýchdůkazů,předevšímze stavebně-historického
ústavuP|zeň
průzkumuPhDr' VratislavaRyšavého
z Národníhopamátkového
v Loktiz20.11.2006,
zkvětna 2002,ze stanoviskatéhoŽústavua jeho pracoviště
pracoviště
v Prazeze 4'10.2007
NPÚ, ústřední
a 5.,10.2007
2,2.2Oo7
, ze stanoviska
jsou
soud dá|ezjisti|,
Že předmětné
fotodokumentace,
a z předloŽené
,,náhrobníky..
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památky
zcelajednoznačně
kulturní
za souěástnemovité
a jednomyslněpovaŽovány
vUstředním
zapsané
od
20.12.1963
Sv'
Petra
Břize,.,
a Pavla vKostelní
,,Kostel
památekČeské
seznamukulturních
číslem
3565214-621.
republikypod rejstříkovým
památek,
lng'arch.Sedláková,vedoucí
odboruústředního
seznamuku|turních
konstatujeve svémsděleníze 4,10'2007,Že ,,náhrobníky
vezděnédo stěn kostela
jsou nedílnousoučástí
památky,stejnějako portály,k|enáky,
tétonemovité
kulturní
kartušea jinéprvkypevně spojenése stavbou,se kteroutvoříce|eka nemusíbýt
protojednot|ivě
prohlašovány
památku...
za (movitou)
kulturní
lng. Roman Procházka,ředitelpracovištěNPÚ v Lokti, ve svémvyjádření
z 5.10.2007zastává shodnéstanoviskojako jeho praŽskákolegyněa dodává,Že
náhrobníkynelze vyjmout ze zdiva. Jejich odstraněnímby došlo nejen
,,...
jeho památkové
k poškození
kostela,ale především
ke snÍŽení
hodnoty.,.
PhDr.VratislavRyšavýz NPÚ Pheň uzavírásvůjrozsáh|ýstavebněhistorický
průzkumfarníhokostela Sv. Petra a Pavla z května2oo2 přehledempamátkově
cenných detailů,mezi něŽ m.j. zaíazuje,,veškeré
zazděnédruhotněosazené
kamennédesky ze staršíchnáhrobníků
i celénáhrobníky"
a v připojenérámcové
směrnici pro rekonstrukcikostela stanovÍ,Že ,,při rekonstrukcimusí být
bezpodmínečně
zachoványvýševyjmenované
všechnypamátkověcennédetaily,
jakýchkoliv
bez
výjimek..'
Při právním posuzovánískutečnostíshora uvedených soud vycházel
především
z hojnéjudikaturyNejvyššího
3
soudu.Ten vyslovilve svémrozhodnutí
Cz 39/91,opakovaněpotvrzovaném
(např.
20 Cdo
mn'ohada|šímirozhodnutími
2369/99nebo25 Cdo 770198či29 odo 9.7/2003),
názor,Že souěástívěcije vše,co
k ní podlejejípovahynáleŽía nemůŽebýtoddě|eno,aniŽ by se věc znehodnotila,
je třeba rozumětnejenzniěenínebo podstatné
přičemŽ
poškození
znehodnocením
jejíceny na trhu,ale i znehodnocení
věci hlavnía sníŽení
ve smysllrkvalitativním,
funkčním,
příp.ijiném.Ve svémrozsudku22 Cdo 143212002
estetickém,
fiímŽje
judikát4 Cz 25185)pak Nejvyšší
potvzovándřívější
Že
součást
vyslovil
závěr,
soud
věci přecházÍna nabyvatelebez ohleduna to, zda byla ve smlouvětato součást
výs|ovněuvedena,přičemŽnenívýznamné,
zda si nabyvateluvědomil,Že s věcí
její
nabývái
součást.Podle rozhodnutí
3 Cz 3/90 pak p|atí,Že souěástvěci není
předmětemobčanskoprávního
způsobilým
vztahu,pokud nenízákonemstanoveno
jinak. Konečněpak podle 22 Cdo 225al99 konstatujeNejvyšší
soud, Že teprve
faktickýmoddělenímsoučástidoprovázenéznehodnocenímvěci hlavnípřináší
právnídůsledek,
Že dřívější
součástse st{vávěcÍsamostatnou'
JestliŽe tedy byla třemi pracovištiNárodního památkovéhoÚstavu i
jednotlivýmiexperty konstatována nedělite|nostnemovité ku|turnípamátky,
jak samotnoustavbukostelaSv. Petraa Pavla,tak i náhrobníky
zahrnující
a další
památkověcennéprvky a bylo.lipamátkovýmÚstavemvysloveno,Že oddě|ením
středověkých
náhrobníků
by nastaloznehodnocení
stavbyz hlediskapamátkářského
(a nepochybnětéŽz hlediskaestetického),
pak ne|ze neŽ uzavřít,Že předmětné
jsou souěástístavbykostela,a to bez ohleduna mÍrunási|ípotřebného
náhrobníky
kodtrŽení
desekod stěn abez oh|eduna rozsaheventue|ní
devastacedeseknebo
je patrno, Že desky, znalcem
stavby samotné,přičemŽz fotodokumentace
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hodnocenéjako jedinečné
či vynikající
kamenicképráce vysokéumě|eckéa
jednoduše
jakoobrazze stěny.
historické
hodnoty,
nelze
sejmout
jako součástvěci h|avníve smys|u$ 120, odst. 1
Předmětnénáhrobníky,
obóz, nejsoua ani v minu|osti
nebylyzpůsobi|ými
k samostatnému
nakládánía
jejich
veškeráujednánío
úplatných
či bezúp|atných
majetkovýchpřevodechjsou
absolutněneplatnápodle s 39 oběZ pro rozporse zákonem.Pokud tedy Město
Březováuzavřelos úpadcema se ŽalobcemsmlouvyI
z nichŽ|ze dovodit,Že vů|e
města,jako prodávajícího
resp.dárce,směřovalak vlastnickému
oddělenístavby
kostela,na stranějednéa náhrobníků,
pak tytozamýšlené
na stranědruhé,
Účinky
pro neplatnost
nenasta|y
takouýchprojevů
vůleex tunc.
Lze uzavřít,
Že na zák|aděkupnísmlouvyze7.5.1993se vlastníkem
kostelai
s náhrobníky
sta| úpadce,na základě smlouvykupníz2.5'2001 přešelkosteli
s náhrobníky
zpět dc .''lastnictví
[t'4ěsta
Březová a dai.ovací
smlouvouz25, čei.vna
jako
2002se vlastníkem
kostela všemisoučástmi
a příslušenstvím..sta|
Žalobce,
"se
obdarovaný.Na tomto závérunic neměníexistencevěcnéhobřemene ,,strpět
vsazenénáhrobníkyv budově kostela.,a |ze jen doufat,Že vlastníkstrpínejen
náhrobníky
umístěné
a|ei,,nabudově.,kostela.
,,vbudově..,
Ža|obce,kteý měl Ve sporuúspěch,uplatnilnárokna náhradunák|adů
řizení
paušá|ní
ve ýši 16.491,.Kč,kdyŽúčtuje
odměnuza zastoupení
advokátem9.000,.
paušálůpo 300,-Kč,cestovné
Kč,pět reŽijních
2.158,.Kč,náhraduza ztrátučasu
1,200,.Kč a 19% DPH 2.633,.Kč.Všechnytytopo|oŽky
Ža|obceřádně doloŽila
jeho
soudproto
návrhuvyhověl.

podatodvolání
Poučení:
Protitomutorozsudku|ze do 15 dnůode dne doručení
souduv Prazeprostřednictvím
k Vrchnímu
soudupodepsaného.
Krajskýsoud v P|zni
dne 30.í0.2007
í:
Za správnostvyhotoven
ZuzanaZáhrobská
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JUDr. Jan BlaŽek,v.r.
samosoudce

