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DÅ®M VE VLASTNICTVÃ• SOUROZENCÅ®
StÅ™eda, 25 Ä•ervenec 2007

VáÅ¾ený pane magistÅ™e, (mimochodem i ná&scaron; dvouletý syn je Martin :o) pÅ™ed mÄ›sícem a pÅ¯l mi neÄ•ekanÄ› zem
táta. Bratr s ním Å¾il v domÄ›, obýval horní patro, nikdy mu neplatil nájem. Já jsem se odstÄ›hovala pÅ™ed &scaron;esti lety,
kdyÅ¾ jsem chtÄ›la zaÄ•ít Å¾ít se svým pÅ™ítelem, nyní jiÅ¾ manÅ¾elem, v pronájmu. Na podzim jsme se rozhodli Å™e&sca
na&scaron;i bytovou situaci a vzali si hypotéku na vlastní byt 1.000 000,- KÄ•.
Budeme ji pÅ™es dvacet let splácet. Maminka zemÅ™ela jiÅ¾ pÅ™ed osmi lety a já mám po ní podíl v daném domÄ›. Pro
v&scaron;ak jiÅ¾ mám vlastní bydlení, nemám zájem v nÄ›m bydlet, navíc bychom tam mÄ›li jen 2+1 a Ä•ekáme druhé dítÄ›.
Bratr je taktéÅ¾ Ä•erstvÄ› Å¾enatý a Ä•eká potomka. Vzal si na vybavení bytu pÅ¯jÄ•ku 300.000,-KÄ•. Odmítá dÅ¯m prodat, coÅ
pÅ™ipadá jako krajní moÅ¾nost; asi by to zcela zkazilo na&scaron;e vztahy.
Ale odmítá mÄ› i vyplatit, protoÅ¾e prý v
souÄ•asnosti Å¾ádnou hypotéku na dÅ¯m nedostane kvÅ¯li svým nízkým podnikatelským pÅ™íjmÅ¯m. Realita je ov&scaron;em
taková, Å¾e vydÄ›lá mnohem více, neÅ¾ pÅ™iznává kvÅ¯li daním. Tvrdí, Å¾e mÄ› vyplatí, pokud mu pÅ¯jdou "k&scaron;efty",
tak za pÄ›t &scaron;est let. Moc tomu nevÄ›Å™ím, protoÅ¾e doposud ho nenapadlo pro mÄ› cokoli na&scaron;etÅ™it. Musím Å
peníze by se nám hodily, protoÅ¾e byt nemáme stále hotový a na&scaron;e auto pÅ™emlouváme, aby jezdilo. Bratr má
auta dvÄ›. Sly&scaron;ela jsem, Å¾e je moÅ¾né po nÄ›m poÅ¾adovat nájem, protoÅ¾e Ä•ásteÄ•nÄ› obývá i spodní Ä•ást dom
by teoreticky mohla být moje, i kdyÅ¾ se jedná o ideální spoluvlastnictví polovin domu. Nevím, co dÄ›lat, a dÄ›kuji Vám
pÅ™edem za radu. Veronika ODPOVÄšÄŽ: Dobrý den, Veroniko,
jste majitelka ideální poloviny pÅ™edmÄ›tného nemovité
majetku. BohuÅ¾el, situace, kterou popisujete, je velice nepÅ™ijemná. Vá&scaron; bratr nechce pÅ™edmÄ›tnou nemovitost
prodat, ale zároveÅˆ se vymlouvá na nemoÅ¾nost vyplacení Va&scaron;eho podílu. SamozÅ™ejmÄ› by hypotéku mÄ›l dostat,
protoÅ¾e bude ruÄ•it nemovitostí o vy&scaron;&scaron;í cenÄ›, neÅ¾ bude poÅ¾adovat pÅ¯jÄ•ku.
Vy máte v pÅ™ípadÄ› p
pÅ™edkupní právo. Pokud byste chtÄ›la dÅ¯m odkoupit, musíte bratra o této skuteÄ•nosti písemnÄ› informovat. Po odkoupení
druhé ideální poloviny byste mohla celý dÅ¯m prodat. Máte moÅ¾nost samozÅ™ejmÄ› nabídnout k prodeji (poté, co nabídnete
odkup za trÅ¾ní cenu pÅ™ednostnÄ› bratrovi) pouze onu svou ideální polovinu domu.
Ale vÄ›Å™ím, Å¾e jistÄ› by si bratr n
abyste prodala polovinu domu ve kterém bydlí, a proto by se mÄ›l ve vlastním zájmu snaÅ¾it o smír. Pokuste se s bratrem
najít smírÄ•í Å™e&scaron;ení, protoÅ¾e v&scaron;echny ostatní cesty asi budou vést k prohloubení va&scaron;ich
zhor&scaron;ených vztahÅ¯.
PevnÄ› doufám, Å¾e vám záleÅ¾itost dopadne dobÅ™e, Mgr. Martin Sládek, Praha,
(bliÅ¾&scaron;í kontakt v redakci)
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