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Zásadní soudní rozhodnutí
Nejasnost ohledně formy plné moci vyřešena.
Nový občanský zákoník (§ 441 odst. 2) vyžaduje, aby plná
moc k jednání, které musí mít zvláštní formu (např. formu
notářského zápisu - NZ), byla vystavena v téže formě.
Takovým jednáním může být například rozhodnutí valné
hromady (resp. jediného společníka) obchodní společnosti
o změně společenské smlouvy (resp. stanov).
Forma NZ přitom znamená vyšší finanční náklady na
vystavení plné moci (notářské poplatky) a vůbec
nepřiměřenou administrativu zejména pro zahraniční
společníky (akcionáře).
Vzhledem k tomu část právní a notářské praxe tíhla
k výkladu, že společníku (akcionáři), který se chce nechat na
takové valné hromadě zastoupit, postačí plná moc s úředně
ověřeným podpisem (tj. že forma NZ není nezbytná). Někteří
notáři osvědčující průběh konání valné hromady tak byli
ochotni osvědčit přítomnost společníka (akcionáře) na valné
hromadě i na základě plné moci s úředně ověřeným
podpisem, jiní nicméně na udělení plné moci ve formě NZ
trvali.
Uvedené dilema včera vyřešil Nejvyšší soud, který vyložil, že
plná moc není neplatná jen proto, že nebyla udělena ve formě
NZ. To platí za podmínky, že není pochyb o tom, která osoba
plnou moc udělila. Podle Nejvyššího soudu to v praxi
znamená, že i tehdy, je-li plná moc udělována
k právnímu jednání, které musí být ve formě NZ,
postačí, je-li udělena písemně s úředně ověřeným
podpisem zmocnitele. Celý text rozhodnutí ze dne 27.
listopadu 2014, sp. zn. 29 Cdo 3919/2014 zatím nebyl
zveřejněn, nicméně tisková zpráva s výňatkem z rozhodnutí
je již k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu.
Podle našich bezprostředních zkušeností z dnešního dne se
notáři výkladem Nejvyššího soudu řídí.
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