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VÄšCNÃ‰ BÅ˜EMENO
StÅ™eda, 19 prosinec 2007

MÅ¯j manÅ¾el je vlastníkem dvougeneraÄ•ního rodinného domku s jedním vchodem. Ten mu nechala napsat jeho matka s tím,
Å¾e bude mít nárok na doÅ¾ivotní bydlení. V dobÄ› darování bylo manÅ¾elovu mlad&scaron;ímu bratrovi 14 let a ve smlouvÄ›
nijak uveden, protoÅ¾e jsme ho vyplatili.

Dnes je mu 33 let, má vlastní byt a tudíÅ¾ jinou adresu. Problém ov&scaron;em dnes máme s tím, Å¾e u matky vlastnÄ›
bydlí, ona mu vaÅ™í, pere a on za odmÄ›nu dÄ›lá kravály a vyhroÅ¾uje nám zabitím a podobnÄ›. NejdÅ™íve se snaÅ¾il manÅ
domluvit s bratrem po svém a vyhodil ho ruÄ•nÄ›, vzal mu i klíÄ• od domu. Ov&scaron;em matka si synáÄ•ka zavolala zpÄ›t a
klíÄ• bez na&scaron;eho vÄ›domí mu zase dala. Znovu byl kravál, tentokrát jsme s manÅ¾elem bratra vyvedli s pomocí
policie. Ov&scaron;em situace se opakuje. Matka, je jí 70 let, si synáÄ•ka pÅ™ivedla zpÄ›t.
Je pro nás nÄ›jaké Å™e&scaron
Je moÅ¾né matku úÄ•innÄ› postra&scaron;it? PoraÄ•te prosím. MÅ¯Å¾eme prodat dÅ¯m bez souhlasu matky, která má
doÅ¾ivotní bydlení v domÄ›?

Milada

ODPOVÄšÄŽ:

VÄ›cná bÅ™emena omezují vlastníka urÄ•ité nemovité vÄ›ci (povinný z vÄ›cného bÅ™emene) ve prospÄ›ch nÄ›koho jiného
(oprávnÄ›ného z vÄ›cného bÅ™emene) a to tak, Å¾e vlastník vÄ›ci je povinen se urÄ•itého jednání zdrÅ¾et, nÄ›co strpÄ›t nebo
konat. Tolik zákon.
VÄ›cné bÅ™emeno není nic neobvyklého, právÄ› kdyÅ¾ rodiÄ•e darují svým dÄ›tem nemovitost, ale na
stranÄ› si chtÄ›jí zajistit právo na bydlení v darované nemovitosti, nejÄ•astÄ›ji doÅ¾ivotnÄ›. VÄ›cné bÅ™emeno vzniká dohodou
mezi vlastníkem a osobou, které se právo uÅ¾ívání nemovitosti týká. Dohoda musí být uzavÅ™ena písemnÄ› a na základÄ› této
smlouvy dojde k zápisu do katastru nemovitostí.
Vlastník mÅ¯Å¾e s nemovitostí nakládat podle svého uváÅ¾ení, napÅ™. prodat ji a tím pÅ™echází vÄ›cné bÅ™emeno na n
majitele. Osoba, která má právo uÅ¾ívat nemovitost, je jediná oprávnÄ›ná &ndash; nemÅ¯Å¾e právo pÅ™evést nebo ho
prodat. Toto právo nelze ani zdÄ›dit. Podle obÄ•anského zákoníku zaniká právo uÅ¾ívání bytu nejpozdÄ›ji smrtí oprávnÄ›né
osoby, na základÄ› úmrtního listu je vÄ›cné bÅ™emeno vymazáno z katastru nemovitostí. Ke zmÄ›nÄ› nebo zru&scaron;ení
vÄ›cného bÅ™emene mÅ¯Å¾e dojít i dohodou mezi vlastníkem nemovitosti a osobou, která má právo uÅ¾ívání.
Jinak, byt je
va&scaron;í maminky a pokud tam nÄ›koho chce spolu mít, nejspí&scaron; nic nezmÅ¯Å¾ete. Pokud ov&scaron;em nebude
vá&scaron; bratr dÄ›lat takové psíkusy, abyste na nÄ›j mohli zavolat polici... PRÁVNÍK
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