Kudlanka

ZÃšÅ½ENÃ• SPOLEÄŒNÃ‰HO JMÄšNÃ• MANÅ½ELÅ®
PondÄ›lÃ-, 31 prosinec 2007

Milá kudlanko, ráda bych se poradit ohlednÄ› rozvodu svých rodiÄ•Å¯. Otec si na&scaron;el velmi mladou pÅ™ítelkyni, s kterou
si následnÄ› poÅ™ídil i syna (dnes devítiletého). V dobÄ› jeho narození ode&scaron;el z na&scaron;eho bytu, který je dnes
druÅ¾stevní, ale jehoÅ¾ je stále spoluvlastníkem a stále tu má trvalé bydli&scaron;tÄ›. Otec je osoba samostatnÄ› výdÄ›leÄ•nÄ
Ä•inná.
S matkou se dosud nerozvedli ani majetkovÄ› nijak nevypoÅ™ádali (ona zatím nechtÄ›la). Otec s pÅ™ítelkyní Å¾ije v jejím
který ov&scaron;em z vÄ›t&scaron;í Ä•ásti financoval. NicménÄ› v jeho daÅˆových pÅ™iznáních nebudou zisky nijak vysoké. V
souÄ•asné dobÄ› otec naléhá na rozvod s tím, Å¾e je pod kontrolou FÚ... Je moÅ¾né, Å¾e by taky mohla matka pÅ™ijít o byt,
jako spoluvlastník uÅ¾ívá? Myslím, Å¾e by se uÅ¾ koneÄ•nÄ› mÄ›li rozvést a a situace se vyÅ™e&scaron;ila. Doufám, Å¾e na
bytu pouze do majetku matky se dohodnou. PÅ™edem dÄ›kuji za odpovÄ›Ä•. Linda ODPOVÄšÄŽ: Milá Lindo,
manÅ¾elé
odpovídají za závazky vzniklé za trvání manÅ¾elství spoleÄ•nÄ› a nerozdílnÄ›, aÅ¥ spolu Å¾ijí Ä•i nikoli. Z tohoto pravidla
v&scaron;ak existují výjimky a jednou z nich je situace, kdy se jedná o závazky, jejichÅ¾ rozsah pÅ™esahuje míru pÅ™imÄ›Å™
pomÄ›rÅ¯m manÅ¾elÅ¯, které pÅ™evzal jeden z nich bez souhlasu druhého. Pokud nebude spoleÄ•ný závazek manÅ¾elÅ¯
uhrazen dobrovolnÄ›, mohou se pak pÅ™ípadní vÄ›Å™itelé uspokojovat z jakéhokoli majetku ve spoleÄ•ném jmÄ›ní manÅ¾elÅ
(vÄ•etnÄ› Ä•lenského podílu v druÅ¾stevním bytu).
DoporuÄ•uji proto situaci urychlenÄ› Å™e&scaron;it; pokud maminka ne
pÅ™istoupit k rozvodu, je nutné o&scaron;etÅ™it situaci alespoÅˆ zúÅ¾ením SJM aÅ¾ na vÄ›ci tvoÅ™ící obvyklé vybavení dom
(dÅ™íve zru&scaron;ení SJM). DoporuÄ•uji vyuÅ¾ít cesty soudního rozhodnutí o zúÅ¾ení SJM. MÅ¯Å¾e tak uÄ•init i formou
notáÅ™ského zápisu, to ji ov&scaron;em neochrání pÅ™ed vÄ›Å™iteli, kteÅ™í nebyli s tím, Å¾e je SJM zúÅ¾eno, seznámeni.
UpozorÅˆuji v&scaron;ak, Å¾e tak se mÅ¯Å¾ou o&scaron;etÅ™it pouze dluhy vzniklé ode dne právní moci takového rozhodnutí
na dluhy pÅ™ede&scaron;lé to mít vliv nebude. právník
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