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ČESKÁ REPUBLIKA 

ROZSUDEK 
JMÉNEM REPUBLIKY 

Okresní soud v Bruntále - pobočka v Krnově rozhodl samosoudkyní Mgr. Monikou Kotrlovou 
ve věci 

zemřelé:  Jaroslava Gelnarová, narozená 30. 11. 1949 
bytem Slezské Pavlovice 91, 793 99 Slezské Pavlovice 
zastoupené opatrovníkem pro řízení JUDr. Miroslavem Valou 
advokátem sídlem Jesenická 1757/5, 792 01 Bruntál 

o určení data smrti 

takto: 

I. Určuje se, že za den smrti Jaroslavy Gelnarové, narozené 30. 11. 1949 v Krnově, rodné 
číslo: 496130/074, naposledy bytem Slezské Pavlovice č. 91, platí den 12. 4. 2019. 

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. 

III. O odměně opatrovníka pro řízení JUDr. Miroslava Valy bude rozhodnuto samostatným 
usnesením po právní moci rozsudku. 

IV. České republice se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení. 

Odůvodnění: 

1. Usnesením soudu ze dne 29. 5. 2019 bylo zahájeno řízení o určení data smrti paní Jaroslavy 
Gelnarové, a to na podnět Obecního úřadu Osoblaha s tím, že datum úmrtí bylo určené 
odhadem. 

2. Usnesením ze dne 24. 6. 2019 vydal Okresní soud v Bruntále – pobočka v Krnově vyhlášku, 
kterou vyzval každého, kdo znal okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti paní Jaroslavy 
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Gelnarové nebo okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě 
jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu. 

3. Opatrovník pro řízení navrhl, aby bylo rozhodnuto tak, že se určuje datum smrti paní Jaroslavy 
Gelnarové den 12. 4. 2019, když veškerá dokumentace a slyšené svědkyně dostatečně osvědčují 
skutečnost, že k úmrtí muselo dojít dne 12. 4. 2019.  

4. Po provedeném dokazování učinil soud závěr o skutkovém stavu věci: Paní Jaroslava Gelnarová 
se narodila dne 30. 11. 1949 v Krnově. Ovdověla v roce 2017, měla dva syny, z nichž syn Roman 
zemřel  syn Marek má trvalé bydliště v České republice na ohlašovně úřadu, fakticky se zdržuje 
v Anglii na neznámé adrese. Její bratr Antonín Pavlištík uvedl, že se sestrou nebyl 
v dlouhodobém osobním ani telefonickém kontaktu. Svědkyně Anna Mecová uvedla, že paní 
Gelnarová byla její kamarádka, žili v jedné obci, pravidelně se navštěvovaly. Žila sama. Naposledy 
ji navštívila 11. 4. 2019, kdy se domluvily, že přijde v pátek 12. 4. 2019, a jako obvykle převezme 
u ní od pošťačky důchod. Tento den však nepřišla. V sobotu a neděli nechodívala na návštěvu, 
neboť svědkyni navštěvovaly děti. V pondělí jela svědkyně do Krnova, další den se rovněž 
neobjevila. V úterý ji telefonoval syn paní Gelnarové a žádal jí, aby se šla podívat na paní 
Gelnarovou, kdy mu nebere dva dny telefon. Také ji zkoušela volat, telefon nebrala, proto šla ve 
středu 17. 4. 2019 společně s další ženou k bytu, poté co telefonovala, slyšela z bytu zvonící 
telefon paní Gelnarové, nikdo však neotevíral. Kontaktovala paní starostku a následně policii. 
Poté co byt vyklízeli, rovněž její sestra Dáša žijící v Ostravě hovořila o tom, že s ní mluvila 
telefonicky ještě ve čtvrtek. Dle svědkyně k úmrtí paní Gelnarové mohlo dojít ze čtvrtka na 
pátek. Výše uvedené skutečnosti potvrdila rovněž starostka obce Bc. Lenka Drozdová s tím, že 
v pátek přinesla paní pošťačka paní Gelnarové důchod, ale již na ni neodbouchala. Paní 
Gelnarová důchod vždy vyhlížela. Oznámení o tom, že nebyla dlouho viděna, podala její 
kamarádka paní Mechová ve středu ráno.  

5. Z listu o prohlídce zemřelého vyplněného lékařem MUDr. Rostislavem Marešem, Koronerská 
s.r.o. vyplývá, že datum úmrtí u paní Jaroslavy Gelnarové, nar. 30. 11. 1949 bylo stanoveno 
odhadem dne 12. 4. 2019. Dle sdělení FN Ostrava nebyla u paní Jaroslavy Gelnarové provedena 
zdravotní pitva. Zevní prohlídkou těla zemřelé osoby nebyly na těle nalezeny úrazové změny 
aktivního ani hrubého mechanického násilí. Policie ČR, obvodní oddělení Město Albrechtice 
potvrdila, že obdržela oznámení o neprovedení zdravotní pitvy Jaroslavy Gelnarové z důvodu, že 
příčina smrti byla stanovena prohlížejícím lékařem a je uvedena na Listu o prohlídce těla, která je 
součástí zdravotnické dokumentace podléhající povinnosti zachování mlčenlivosti. 

6. Ve smyslu ust. § 63 odst. 2 zákona č. 292/2013 Sb. zákona o zvláštních řízeních soudních, soud 
určil datum smrti paní Jaroslavy Gelnarové, den který byl označen jako pravděpodobný den smrti 
koronerem. Tomu rovněž nasvědčuje poznatky osob, které byly s paní Gelnarovou naposledy 
v osobním kontaktu. 

7. O nákladech řízení rozhodoval soud dle § 23 zákona o zvláštních řízeních soudních.  

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, písemně, dvojmo, 
ke Krajskému soudu v Ostravě prostřednictvím Okresního soudu v Bruntále – pobočky v 
Krnově. Právo odvolání nemá ten, kdo se ho výslovně vzdal. 

Krnov 30. října 2019 

 

Mgr. Monika Kotrlová v. r. 
samosoudkyně 
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