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PÅ˜EVOD DRUÅ½STEVNÃ•HO BYTU NA DÃ•TÄš
ÃšterÃ½, 22 listopad 2016

Dobrý den, potÅ™ebuji poradit s pÅ™evodem druÅ¾stevního bytu. UÅ¾ druhým rokem nebydlím s manÅ¾elkou a chci se rozv
manÅ¾elka bydlí s dcerou v mém druÅ¾stevním bytÄ›, který bych chtÄ›l, aby zÅ¯stal dceÅ™i (14 let). Jak nejlépe provést pÅ™e
PotÅ™ebuji ten byt vyÅ™e&scaron;it co nejdÅ™íve, protoÅ¾e si chci vzít hypotéku, ale nejsem je&scaron;tÄ› rozvedený.

S manÅ¾elkou jsme se domluvili, Å¾e mi vyplatí 200.000,- KÄ• a v&scaron;e jí nechám, ale byt bude pro dceru. Nevím, jes
mám pÅ™evod Å™e&scaron;it pÅ™ed rozvodem nebo radÄ›ji poÄ•kat a jak to pÅ™ípadnÄ› provést. DÄ›kuji za odpovÄ›Ä•. R

O D P O V Äš ÄŽ :

Radoslave,

Pokud nájemní smlouva k druÅ¾stevnímu bytu je psaná pouze na Vás, nemusíte se na ostatní nevypoÅ™ádaný majetek v SJM
ohlíÅ¾et a svÅ¯j Ä•lenský podíl v bytovém druÅ¾stvu mÅ¯Å¾ete pÅ™evést na svou dceru. Toto lze uÄ•init písemnou smlouvou
Ä•lenského podílu v druÅ¾stvu, kterou je zapotÅ™ebí bytovému druÅ¾stvu pÅ™edloÅ¾it. Od tohoto okamÅ¾iku pÅ™estanete
bytového druÅ¾stva a právo nájmu druÅ¾stevního bytu bude svÄ›dÄ•it Va&scaron;í dceÅ™i. Vzhledem k tomu, Å¾e v&scaro
Va&scaron;e dcera zatím nenabyla zletilosti, bude pro tento úkon tÅ™eba, abyste ji vy jako zákonný zástupce (nebo
matka) zastupovali, popÅ™ípadÄ› by soud mohl urÄ•it pro tento pÅ™ípad opatrovníka. Bude tedy tÅ™eba sepsat smlouvu o pÅ
Ä•lenství v bytovém druÅ¾stvu, kde by mÄ›lo být uvedeno, Å¾e Ä•lenství se pÅ™evádí na Va&scaron;i dceru, která je v tÄ›chto
zastoupena Vámi jako zákonným zástupcem, Ä•i opatrovníkem stanoveným soudem.
Nezletilá osoba mÅ¯Å¾e být Ä•lenem
druÅ¾stva, ale neÅ¾ nabude úplné zpÅ¯sobilosti k právním úkonÅ¯m (dovr&scaron;ením 18 let), práva a povinnosti vyplývající
z Ä•lenství v druÅ¾stvu bude vykonávat její zákonný zástupce. Dal&scaron;í podstatnou otázkou, která s následujícím
souvisí, je, zda na nabyvatele Ä•lenských práv a povinností v bytovém druÅ¾stvu pÅ™echází i právo nájmu druÅ¾stevního bytu
Na tuto otázku neexistuje jednoznaÄ•ná odpovÄ›Ä•. PÅ™evaÅ¾ující názory Å™íkají, Å¾e vý&scaron;e uvedenou smlouvou lze
jen práva a povinnosti související s Ä•lenstvím v bytovém druÅ¾stvu, tedy nikoli právo nájmu druÅ¾stevního bytu.
Z toho
vyplývá, Å¾e osoba, která se rozhodla pÅ™evést Ä•lenství v bytovém druÅ¾stvu, pÅ™estává být dnem, kdy tuto smlouvu
podepsala, Ä•lenem bytového druÅ¾stva a zaniká její nájem druÅ¾stevního bytu. Mj. osobnÄ› si myslím, Å¾e by bylo nejlépe to
provést - pÅ™evést co nejdÅ™íve - pokud jsou va&scaron;e vztahy je&scaron;tÄ› dobré a smíÅ™livé. :-))) d@niela
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