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Pondělí 1. října 2018
Paní Božena Vlasáková předpokládala,
že když spolu s manželem ještě za jeho
života zadaptují dům, stráví v něm
hezké stáří. Místo toho má problémy.

Lze tuto nabídku – přesněji
požadavek – označit za férový?

Dům v Hradešíně je úhledný
i útulný. Kdo by ho nechtěl?

Rada:

Spoluvlastnictví je dáno zákonem
Ombudsman Blesku JUDr.
Hartman vysvětluje: „V praxi to vypadá tak, že je-li nemovitost ve spoluvlastnictví tří osob, tak jako v tomto
případě, mají právo všechny
tyto osoby užívat dům jako
celek.“
Spoluvlastníci mají i povinnosti. „Mezi ně řadíme hrazení nákladů vznikajících při
správě věci, jako je její údržba, a to v takové výši, která odpovídá velikosti podílu
spoluvlastníka. Za tímto účelem má spoluvlastník, v tomto případě pan Juchelka a
druhá dcera paní Vlasákové,

požadovat vyúčtování, jak
bylo s věcí nakládáno, což
obvykle bývá jednou ročně,“
píše dál JUDr. Hartmann.
Mezi práva spoluvlastníků
patří právo s věcí nakládat,
užívat ji a podílet se na rozhodování o ní, včetně přístupu – proto jim ho musí paní
Vlasáková umožnit, a to i
tehdy, pokud dům spolumajitel trvale neobývá.
„Nachází-li se budova na
pozemku, ke kterému nemá
vlastník, popřípadě spoluvlastník budovy vlastnické právo, a neexistuje-li jiná
možnost přístupu do budo-

vy než přes pozemek
soukromého vlastníka, je majitel pozemku
u
– v tomto případě paní
aní
Vlasáková – povinen povolit majiteli či spolumajiteli budovy přístup k ní,“ vysvětluje ombudsman Blesku.
Mezi další práva spoluvlastníka patří právo nájmu.
V tomto případě je nutný
souhlas většiny spoluvlastníků, aby k nájmu vůbec mohlo dojít.
Nejprve musí být uzavřena smlouva o nájmu, v tomto případě písemnou formou.
Paní Vlasáková tedy nemůže

Ombudsman Blesku pomůže i vám

Právník vás u soudu zastoupí zdarma
Milí čtenáři, příběhů,
ve kterých žádáte pomoc Ombudsmana Blesku, jsou v redakční poště i na e-mailové adrese stovky. Ve spolupráci
se společností Vaše náro-

ky.cz jsme proto pro vás
připravili unikátní projekt – ODŠKODNĚNÍ
ZDARMA!
Právníci, kterým pošlete
svůj problém, váš případ
zdarma posoudí a za služ-

by neplatíte žádné poplatky. Odměnou je provize
5 – 25 % ze získané částky
POUZE v případě vyhraného sporu.
Jak získat pomoc
zdarma?

Internet
Na internetové adrese blesk.cz/pravni-poradna na-

Pošta
Své příběhy

jdete řadu užitečných rad, přehledně rozdělených do
jednotlivých sekcí. A navíc i možnost zaslat svůj příběh Ombudsmanovi Blesku nebo přímo společnosti
Vaše nároky.cz. Stačí vyplnit krátký dotazník.

můžete stále
posílat
na
adresu redakce Blesku
– Komunardů 42, Praha
7, 170 00. Pokud chcete,
abychom váš problém
předali odborníkům ze
společnosti Vaše nároky.
cz, musí mít obálka
nalepené logo.

www.blesk.cz/pravni-poradna

E-mail
Pro e-mailovou komunikaci je stále k dispozici »blesková«
adresa ombudsman@cncenter.cz. Příběhy, které se týkají
odškodnění, redakce přepošle společnosti Vaše nároky.cz.
I zde odborníci posoudí případ a budou vás kontaktovat.

ombudsman@cncenter.cz

JUDr. Jiří
Hartmann

– stejně jako spolumajitel nemovitosti pan Juchelka – „…
jednostranně uplatňovat nárok na nájemné, jestliže nedošlo ke vzniku nájmu,“ poznamenává JUDr. Hartmann.
„Pokud spolumajitelé nemovitosti nenajdou shodu,
měli by zvážit, zda nenastal
čas tento vztah ukončit, ať už
prodáním podílu, či plným
zrušením spoluvlastnictví,“
uzavírá Ombudsman Blesku.

Telefonicky
Na čísle 530 514 415 je operátorka kanceláře Vaše
nároky.cz připravena předat váš případ odborníkům, kteří spolupracují s Ombudsmanem Blesku.
Ti už zdarma posoudí, jaké
jsou vaše šance na vítězství.

530 514 415
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Oblasti, kde Vaše nároky.cz pomáhají
Realitní
kanceláře
Nevrátila vám realitní kancelář rezervační
poplatek? Požaduje zaplacení smluvní pokuty za neuzavření
smlouvy?

Zdraví
Došlo ze strany
lékaře k ublížení
na vašem zdraví či
jinému lékařskému pochybení?

Úrazy na
chodníku
Způsobili jste si úraz
na namrzlém chodníku
nebo na veřejném místě, které nebylo dostatečně udržováno?

Pojišťovny

Bydlení

Odmítla vám pojišťovna cokoliv
vyplatit či platila méně?

Vykazuje
vámi koupená
nemovitost
vady?

Cestovní
kanceláře
Byly vám cestovní kanceláří poskytnuty jiné služby,
než které jste si sjednali? Porušila cestovní kancelář to, co
slíbila, nebo se dostala do
úpadku a nevrátila vám
uhrazenou cenu zájezdu?

Stát
Byla vám státní institucí nebo
územním samosprávným celkem
způsobena škoda?

Pojištění
automobilů
Nebyla vám pojišťovnou uhrazena
celková škoda
na vozidle?

Výmoly
na silnici
Poškodili jste si
vůz na neoznačeném výtluku na
silnici?

