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Dobrý den, pÅ™átelé, jsem rok rozvedená. VÄ›ci, které patÅ™í do SJM, vyuÅ¾ívá pouze bývalý manÅ¾el. Ale ani za manÅ¾e
nemohla vyuÅ¾ívat auto, garáÅ¾ ani zahradu. Na zahradÄ› mÄ› vÅ¾dy hlídal a uráÅ¾el. Tak jsem chtÄ›la alespoÅˆ nÄ›jaký
harmonogram pro vyuÅ¾ívání zahrady, ale bohuÅ¾el se mi vysmál. Dnes jiÅ¾ na zahradu radÄ›ji nechodím.
ChtÄ›la bych se s vámi poradit - jaká je moÅ¾nost poÅ¾adovat finanÄ•ní náhradu za pronájem garáÅ¾e? VÅ¾dyÅ¥ já m
platit polovinu nájmu a sluÅ¾eb s bytem spojeným i polovin u v&scaron;eho ostatního. Vím, Å¾e musím o vypoÅ™ádání napÅ™
poÅ¾ádat soud. Má otázka tedy zní, zda vÅ¯bec mohu poÅ¾adovat nÄ›jakou náhradu za to, Å¾e nemohu vyuÅ¾ívat SJM...
DÄ›kuju za v&scaron;echny rady a názory, NaÄ•a
- Po právní moci rozsudku o rozvodu manÅ¾elství se pak Å™e&scaron;í majetkové vypoÅ™ádání zaniklého spoleÄ•ného jmÄ›
manÅ¾elÅ¯ (SJM). Prvním zpÅ¯sobem, jak toto SJM vypoÅ™ádat, je písemná dohoda, ideálnÄ› zpracovaná advokátní
kanceláÅ™í (neboÅ¥ Ä•asto jde vÄ•etnÄ› nemovitostí o významné majetkové hodnoty). Zde lze doporuÄ•it pokud moÅ¾no
konstruktivní pÅ™ístup obou bývalých manÅ¾elÅ¯ k tomuto majetkovému vypoÅ™ádání, neboÅ¥ dohoda je vÅ¾dy lep&scaron;
zpÅ¯sobem Å™e&scaron;ení takové právní situace, neÅ¾ soudní spor, který je&scaron;tÄ› více naru&scaron;í jiÅ¾ tak nedobré
vzájemné vztahy obou bývalých manÅ¾elÅ¯.
- V pÅ™ípadÄ›, Å¾e není dohoda moÅ¾ná, lze spoleÄ•né jmÄ›ní manÅ¾elÅ¯ vypoÅ™ádat prostÅ™ednictvím Å¾aloby k pÅ™
soudu, který posléze urÄ•í která aktiva a pasiva spadající do SJM pÅ™ipadají tomu kterému bývalému manÅ¾elovi a pÅ™ípadn
stanoví téÅ¾ vzájemnou doplatkovou povinnost.
Jedno z obou zmínÄ›ných Å™e&scaron;ení (dohoda Ä•i soudní Å¾aloba) b
vyuÅ¾ít nejpozdÄ›ji do tÅ™í let od právní moci rozvodu manÅ¾elství, v opaÄ•ném pÅ™ípadÄ› nastupuje vypoÅ™ádání podle z
obsaÅ¾ených v obÄ•anském zákoníku, aniÅ¾ by jiÅ¾ úÄ•astníci toto mohli ovlivnit. Tato skuteÄ•nost má pak svÅ¯j význam i v o
moÅ¾ných zápoÄ•tÅ¯ ve vztahu výluÄ•ného vlastnictví a spoleÄ•ného jmÄ›ní manÅ¾elÅ¯. Milá NaÄ•o,
Ä•ím víc bude&scar
utíkat, uhýbat, poníÅ¾enÄ› sklánÄ›t hlavu, tím víc si bude dovolovat a bude k tobÄ› hor&scaron;í. BohuÅ¾el, je to tak. Nevím, ja
dlouho jsi uÅ¾ rozvedená, pravdÄ›podobnÄ› máte stálé bydli&scaron;tÄ›. ZáleÅ¾í teÄ• na tom, Ä•í bylo za svobodna, komu co
patÅ™í.Ale v Å¾ádném pÅ™ípadÄ› bys nemÄ›la platit za nÄ›co, co neuÅ¾ívá&scaron;. TakÅ¾e - není-li s tvým exmanÅ¾elem
slu&scaron;ná dohoda a nemÅ¯Å¾e&scaron;-li uÅ¾ívat to, co "oficiálnÄ›" bylo va&scaron;e spoleÄ•né, byla bys hloupá, abys
to platila. (PevnÄ› doufám, Å¾e má&scaron; v&scaron;echny stvrzenky o svých platbách).
Tak buÄ• písemnÄ› svého
exmanÅ¾ela poÅ¾ádej o jeho vyjádÅ™ení (písemné) a o dohodu o dal&scaron;ím uÅ¾ívání vý&scaron;e uvedených vÄ›cí - a p
tÄ›, jednej asertivnÄ›, neboj se, hlavu ti neutrhne (doufám). Pokud to odmítne, tak jistÄ› najde&scaron; nÄ›koho, kdo by ti mohl
potvrdit, Å¾e auto, garáÅ¾ ani zahradu neuÅ¾ívá&scaron;. A - &scaron;up k soudu. Podívej, u kaÅ¾dého soudu je nÄ›jaká
bezplatná poradna, pokud to není u vás, najdi si na netu jiný nejbliÅ¾&scaron;í soud, kde to je (kdyÅ¾ tak mi napi&scaron;).
Tam ti to sepí&scaron;ou a bude&scaron; to muset nechat vyÅ™e&scaron;it soud...
Ale nerozmý&scaron;lej si to
dlouho! d@niela
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