Kudlanka

ROZDÄšLENÃ• MAJETKU MEZI DÄšTI
StÅ™eda, 06 listopad 2013

Dobrý den, rádi bychom se s vámi poradili. ManÅ¾el se svou sestrou vlastní kaÅ¾dý polovinu rodinného domku vÄ•etnÄ›
zahrady, sýpky, stodoly a ovocné zahrady s ovocnými stromy. Podotýkám, Å¾e spoluÅ¾ití bylo a je zatím klidné, a kaÅ¾dý si tu
svoji polovinu opravoval od roku 1972 podle svých finanÄ•ních moÅ¾ností.

PonÄ›vadÅ¾ roky pÅ™ibývají, rádi bychom smluvnÄ› a po vzájemné dohodÄ› v&scaron;e písemnÄ› o&scaron;etÅ™ili, pon
na&scaron;i potomci nemusejí tak dobÅ™e sná&scaron;et, jako tomu bylo u nás. PotÅ™ebovali bychom tedy radu, jak
smlouvu sepsat, kam se obrátit.
S díky VÄšRA O D P O V Äš ÄŽ : Milá VÄ›rko,
ve va&scaron;em pÅ™ípadÄ› se jedná o tzv. podílové spoluvlastnictví, které
upraveno v obÄ•anském zákoníku, zák. Ä•. 40/1964 Sb., konkrétnÄ› v ust. § 137 a násl. Dle uvedeného zákona podíl
kaÅ¾dého ze spoluvlastníkÅ¯ vyjadÅ™uje míru, jakou se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech vyplývajících ze
spoluvlastnictví ke spoleÄ•né vÄ›ci.
Pokud se tedy napÅ™íklad jedná o jeden pozemek, jednu parcelu, povaÅ¾uje se tato
parcela za jeden celek, pÅ™iÄ•emÅ¾ kaÅ¾dý ze spoluvlastníkÅ¯ má ideální, tzn. blíÅ¾e neurÄ•ený podíl. (Stejné je to i ve
va&scaron;em pÅ™ípadÄ›.) Neexistuje Å¾ádné právo prvního výbÄ›ru na konkrétní Ä•ást pozemku a moÅ¾nosti zpÅ¯sobu urÄ
uÅ¾ívání spoluvlastnictví jsou rÅ¯zné. UpÅ™ednostÅˆuje se samozÅ™ejmÄ› dohoda v&scaron;ech spoluvlastníkÅ¯. CoÅ¾ u vá
tedy funguje.
Ale do budoucna, budete-li myslet na své potomky - pro tento úkon není stanovena forma, nicménÄ›
doporuÄ•uji formu písemnou. Pokud chcete pÅ™edejít tomu, Å¾e by se totiÅ¾ pÅ™íbuzní pozdÄ›ji na dohodÄ› neshodli, máte
napÅ™íklad uplatnit ust. § 141 obÄ•anského zákoníku, tzn. dohodnout se na úplném zru&scaron;ení spoluvlastnictví a
provedení vzájemného vypoÅ™ádání mezi spoluvlastníky.
V tomto pÅ™ípadÄ› se vyÅ¾aduje dohoda, která bude mít písem
formu. V pÅ™ípadÄ›, Å¾e by totiÅ¾ do&scaron;lo mezi potomky pozdÄ›ji kproblémÅ¯m, mohl by pak kterýkoliv spoluvlastník po
návrh k pÅ™íslu&scaron;nému soudu na zru&scaron;ení spoluvlastnictví a provedení vypoÅ™ádání soudem. Soud pÅ™itom
pÅ™ihlédne k velikosti a k úÄ•elnému vyuÅ¾ití vÄ›ci a není-li rozdÄ›lení vÄ›ci dobÅ™e moÅ¾né, pÅ™ikáÅ¾e soud vÄ›c za pÅ
náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkÅ¯m; pÅ™ihlédne pÅ™itom k tomu, aby vÄ›c mohla být úÄ•elnÄ› vyuÅ¾ita.
Pozeme
nemovitost lze rozdÄ›lit na jednotlivé Ä•ásti pouze se souhlasem v&scaron;ech spoluvlastníkÅ¯, pokud není dohoda moÅ¾ná,
doporuÄ•uji se obrátit na soud.
TakÅ¾e: nejlépe bude v&scaron;e, kaÅ¾dé jablíÄ•ko, tÅ™e&scaron;inku, kaÅ¾dý kousek pl
prostÄ› v&scaron;echno sepsat, nafotit, a poté rozdÄ›lit, a nechat poté ovÄ›Å™it. JedinÄ› tak mÅ¯Å¾ete zajistit, aby pÅ™ípadní
potomci si zbyteÄ•nÄ› kvÅ¯li nÄ›jaké jahodÄ› nevjeli do drdolu :-))) DrÅ¾ím palce,d@niela
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