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SPOLUVLASTNICTVÃ• A TRVALÃ• POBYT
StÅ™eda, 01 zÃ¡Å™Ã- 2010

Dobrý den, mám dotaz. MÅ¯j bývalý manÅ¾el a já jsme dva vlastníci jedné ideální poloviny domu. Ale -jiÅ¾ 4 roky jsme
rozvedeni. BohuÅ¾el, ale není rozdÄ›lený ani majetek, ani vlastnické práva k této nemovitosti. ÄŒili, není je&scaron;tÄ› nic
vyÅ™e&scaron;eno a stále se soudíme.... Problém je v tom, Å¾e bývalý manÅ¾el do na&scaron;eho domu bez mého souhlasu
vÄ›domí nejprve pÅ™ihlásil dvÄ› nezletilé dÄ›ti: jedno je jeho syn a druhé je cizí.

A nyní jsem se dozvÄ›dÄ›la, Å¾e opÄ›t bez mého souhlasu a a jakéhokoliv upozornÄ›ní, sem pÅ™ihlásil i svoji druÅ¾ku, kt
Slovenka. BohuÅ¾el, jsou mezi námi veliké neshody a spory, avzhledem k tomu, Å¾e já o niÄ•em nevÄ›dÄ›la, tak s tím
nesouhlasím.
Nevím, kde a jak se mám odvolat a co proti tomu mohu udÄ›lat?

Velice prosím o radu a pÅ™edem vám moc dÄ›kuji, Alína O D P O V Äš ÄŽ :
Podílové spoluvlastnictví samo o sobÄ› není Å
terno a vlastnictví v podobÄ› ideální poloviny je moÅ¾ná tou nejne&scaron;ikovnÄ›j&scaron;í variantou. Vlastnictví ideální
poloviny nemovitosti (nejÄ•astÄ›ji rodinného domu, pozemku) totiÅ¾ znamená v jednoduchosti to, Å¾e nemovitost má dva
vlastníky, z nichÅ¾ kaÅ¾dému patÅ™í ze v&scaron;eho polovic. Tzv. "fyzicky neurÄ•ená poloviÄ•ka". PÅ™iÄ•emÅ¾ polovinu h
vlastník i pÅ™i rozhodování o vÄ›cech související s údrÅ¾bou, správou nebo prodejem nemovitosti. Jinými slovy,
v&scaron;echno patÅ™í v&scaron;em a k jakékoliv zmÄ›nÄ› je bezpodmíneÄ•nÄ› potÅ™eba shoda spoluvlastníkÅ¯.
Nevýhod
vlastnictví ideální poloviny se naplno projeví v pÅ™ípadÄ›, ze na jednoho ze spoluvlastníkÅ¯ byla uvalena exkuce. ExekuÄ•ní
rozhodnutí se totiÅ¾ netýká pouze konkrétního podílu jednoho ze spoluvlastníkÅ¯, ale je uvaleno na celou nemovitost a mÅ¯Å¾e
se týkat dokonce osobních movitých vÄ›cí, které exekutor v domÄ› nalezne, bez rozdílu, komu vÄ›c patÅ™í.
Soudní cesta je
výraznÄ› finanÄ•nÄ› a psychicky nároÄ•nÄ›j&scaron;í, proto by se vlastníci ideálních polovin mÄ›li radÄ›ji vÅ¾dy
dohodnout mimosoudní cestou, buÄ• rozdÄ›lením nemovitosti, anebo prodejem domu jako celku. Vzhledem k tomu, Å¾e za
vznikem vlastnictví ideální poloviny zpravidla nestojí vÅ¯le vlastníkÅ¯, ale jedná se o výsledek napÅ™íklad dÄ›dického Å™ízení,
kdy pÅ¯vodní vlastník zemÅ™el a majetek byl odkázán dvÄ›ma dÄ›dicÅ¯m, je toto Å™e&scaron;ení bezpochyby
nejelegantnÄ›j&scaron;í.
A ke konkrétnímu dotazu: k ohlá&scaron;ení zmÄ›ny trvalého pobytu (pÅ™ihlá&scaron;ení se) staÄ
souhlas jen jednoho ze spoluvlastníkÅ¯. d@niela
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