
Plná moc k zastupování při hlasování na 

shromáždění SVJ 

24.3.2016, JUDr. Jarmila Gajdošíková,  

Dotaz: 

Prosím o vysvětlení za jakých podmínek je možné zastupovat člena SVJ, na základě 

plné moci na shromáždění vlastníků SVJ při jednání a hlasování. V našem domě žije 

několik starších a nemocných vlastníků bytů, kteří již nejsou schopni se zúčastnit 

shromáždění. Potřebujeme projednat a schválit nové stanovy a k tomu je nutná 75% 

většina vlastníků, ale bez možnosti zastoupení nejsme schopni se sejít. 

Odpověď: 

Účast na shromáždění společenství vlastníků jednotek (SVJ) je potřebná a je součástí 

výkonu vlastnického práva, tj. práva spravovat vlastní majetkové záležitosti. 

Shromáždění SVJ jako jeho nejvyšší orgán je složen z vlastníků jednotek, každý 

vlastník jednotek má počet hlasů odpovídající výši spoluvlastnického podílu na 

společných částech domu, nestanovují-li stanovy něco jiného. 

Účast na shromáždění je předpokladem pro usnášeníschopnost shromáždění. Výše 

účasti na shromáždění je dána zákonem, případně smí být modifikována stanovami 

(modifikace směrem nahoru, tj. na vyšší počet či kvorum). 

Praxe SVJ je obvykle taková, že k pozvánce poskytnou členům také formulář plné 

moci pro případ, že se člen nedostaví na shromáždění. Aby jeho hlasy mohly být 

započteny jako přítomné a aby bylo možné pomocí nich hlasovat, udělí jiné osobě za 

tímto účelem plnou moc. Plná moc by měla obsahovat základní náležitosti, tj. kdo 

zmocňuje, koho zmocňuje, že zmocňuje k účasti, hlasování a ke všem jednáním na 

dané schůzi konané daného data a zda plnou moc omezuje činnostmi či časově. 

Z plné moci musí být zřejmé, na jakou dobu či na které schůze je udělena. 

Zastoupení tedy není v rozporu se zákonem, naopak je praktickým nástrojem zajištění 

dostatečné účasti členů SVJ na shromáždění. 

Platí tedy, že jediný vlastník jednotky, který se na shromáždění nedostaví, udělí 

plnou moc jiné osobě (nemusí jím být pouze jiný vlastník), má tedy právo plnou moc 

udělit, jinak jeho hlasy nebudou moci vykonávat hlasovací právo. 

Co se týká účasti manželů, kteří jsou vlastníky jednotky ve společném jmění manželů 

a současně společnými členy SVJ – tito se dostaví buďto osobně, případně dostaví-li 
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se pouze jeden z nich, opatří si na shromáždění plnou moc od druhého manžela (ust. 

§ 1185 odst. 2 NOZ). 

Poznámka: Ust. § 1185 odst. 2  NOZ stanoví, že spoluvlastníci jednotky zmocní 

společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za 

správu domu. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění. 

Zmocnění je v tomto ustanovení míněno jako obecný pojem pro přenesení určité 

pravomoci na osobu odlišnou od vlastníka, případně na jednoho z nich. Domnívám 

se, že výklad "zmocnění" jako povinnost právní jednání takto výslovně nazvat je příliš 

striktní. V témže smyslu jsou uváděny názory v dostupných komentářích k NOZ, když 

autoři uvádějí, že půjde o zmocnění (přenesení pravomoci) na třetí osobu a přiměřeně 

se použijí ustanovení o plné moci (ust. § 436-449 NOZ). K povinnosti manželů 

zmocnit splečného zástupce více například zde. 

Vzhledem k praxi je nutné podotknout, že plné moci musejí být v originále 

předloženy na shromáždění, nelze je dokládat dodatečně. Určují-li to stanovy, je 

možné vyžadovat, aby plné moci byly opatřeny ověřeným podpisem zmocněnce, tj. 

toho, kdo plnou moc uděluje. 

Doporučujeme tedy nastudovat příslušná ustanovení Vašich stanov, zda 

některou z možností nevylučují či nemodifikují a doporučujeme pro 

zjednodušení jednání s vlastníky připravit formulář plné moci, která bude 

splňovat veškeré náležitosti a kterou vlastníci vyplní a předloží. 

Stále za Vás sledujeme aktální dění v této oblasti. Pokud dojde ke změně právní 

úpravy, ihned tento článek aktualizujeme. 

Tato aktualizace by Vám neměla uniknout, navíc je ZDARMA. Rezervujte si ji včas!  
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Hlasování plnou mocí a zmocnění 
společného zástupce 

Barbora Hřebečková27. ledna 2017 3 min. čtení 

Za jakých podmínek je možné na shromáždění zastupovat vlastníka plnou 

mocí při jednání a hlasování? Co na to zákon a jak tomu přizpůsobit stanovy? 

Je hlasování plnou mocí plus nebo zneužitelný strašák? A proč si plnou moc 

musí opatřit i manželé spoluvlastníci? 

 

Otázek kolem použití (či zneužití) plných mocí na shromáždění jste nám poslali tolik, že 
jsme je dali dohromady a poptali odpovědi u advokátů. Největší vír v nich udělalo 
schvalování nových stanov, resp. bod, zda schválit hlasování právě plnými mocemi, a 
jeho ukotvení v nových stanovách. 
Možná jste už i  vy pocítili, že zastoupení plnou mocí by mohlo být nápomocné, zvlášť 
potřebujete-li nutnou 75% účast na shromáždění. V domech, kde žije množství starších 
či nemohoucích vlastníků, se jinak těžko sejdete v usnášeníschopném počtu. 

Neztěžujte použití plné moci 
Účast na shromáždění společenství vlastníků jednotek je součástí výkonu vlastnického 
práva, tedy práva spravovat vlastní majetkové záležitosti. Každý vlastník hlasuje výší 



hlasu odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu, není-
li ve stanovách uvedeno jinak. Toto je jeho hlasovací síla na shromáždění SVJ. 
Aby bylo shromáždění usnášeníschopné, předpokládá se účast vlastníků v určitém 
počtu, který je dán zákonem, případně upraven stanovami (pouze směrem nahoru). 
Vzhledem k tomu, že NOZ dovoluje pověřit plnou mocí, zastupováním a také hlasováním, 
jakoukoliv fyzickou osobu, tedy ne pouze člena daného SVJ, je šikovnou praxí, poskytnou 
společně s pozvánkou na shromáždění také formulář plné moci pro případ, že se vlastník 
nedostaví na shromáždění osobně. Aby jeho hlasy mohly být započteny jako přítomné, a 
tedy pomocí nich hlasovat, udělí jiné osobě za tímto účelem plnou moc.  Ta by měla 
obsahovat základní náležitosti, tj. kdo zmocňuje koho, v našem případě k účasti, 
hlasování a ke všem jednáním na dané schůzi konané určitého data a zda plnou moc 
omezuje činnostmi či časově. Z plné moci musí být zřejmé, na jakou dobu či na které 
schůze je udělena. 
Zastoupení tedy není v rozporu se zákonem, naopak je praktickým nástrojem zajištění 
dostatečné účasti členů SVJ, resp. jejich hlasů, na shromáždění. S ohledem na to je 
vhodné neztěžovat vlastníkům vystavení plné moci a nekotvit do stanov např. nutnost 
ověřeného podpisu. 
Často jste se ptali, zda je možné omezit množství plných mocí na jednu zastupující 
fyzickou osobu. Vaše obavy plynou z možného kupčení s hlasy, přemlouvání či 
přesvědčování zejména starších vlastníků k udělení plné moci jinému vlastníkovi, a tím 
umožnění jeho hlasování více hlasy podle jeho rozhodnutí. „Omezení pro udělení určitého 
počtu plných mocí jednomu zástupci nikde zakotvené není,“ říká advokát Mgr. Michal 
Klusák. „Mám dokonce za to, že by to bylo v rozporu se zákonem.“ 

Manželé a spoluvlastníci 
Nový občanský zákoník a jeho § 1185 NOZ upravil mj. I pohled na zastupování vlastníků 
jednotek ve společném jmění manželů. Spoluvlastníci jednotky musí mít stanoveného 
zástupce pro výkon práv vůči SVJ. Za spoluvlastníky jsou v tomto případě považování i 
manželé, kteří mají jednotku v společném jmění manželů. Zástupcem při hlasování může 
být buď jeden z nich, nebo si mohou zvolit i naprosto cizí osobu. Manželé, resp. jeden z 
manželů, by tedy při  účasti na shromáždění měl doložit plnou mocí, že může zastupovat 
danou jednotku. Je to změna oproti dřívější situaci, kdy k zastupování stačil podpis 
prezenční listiny jednoho z manželů. Nyní jsou manželé bráni stejně jako jakýkoliv jiní 
podíloví spoluvlastníci jednotky. 
Částečně se dá dopad tohoto ustanovení zmírnit tím, že zmocnění společného zástupce 
platí bez časového omezení, resp. až do okamžiku zmocnění jiného společného zástupce. 
Bude jej tak možné použít pro všechny schůze. 
Nepleťme ale zmocnění společného zástupce s plnou mocí. Spoluvlastníci udělují 
společnému zástupci zmocnění, aby je zastupoval při všech jednáních v souvislosti se 
správou jednotky. Jedná se v podstatě o správce, jehož činnost má širší vymezení, než 
jen účast na zasedání shromáždění. Nejedná se tedy primárně o speciální plnou moc 
k účasti na zasedání shromáždění, byť samozřejmě je přípustné, aby správci udělili 
plnou moc ad hoc na účast a hlasování na zasedání shromáždění. 
Na zasedání shromáždění může tedy práva manželů vykonávat pouze ten, kterého si 
zmocnili jako zástupce. Druhý z manželů může být také přítomen, je-li to shromážděním 
tolerováno, ale nemá právo vystupovat a hlasovat. 
Jedná-li se o účast a hlasování na shromáždění u jednotky, která má více spoluvlastníků, 
měl by za tyto být  přítomen pouze jeden společný zástupce, kterého si ustanoví. 
Stejným způsobem může zplnomocnit např. matka dceru, pokud obě vlastní podíl na 
jedné jednotce. 



Plné moci jsou tedy výhodou v usnášeníschopnosti shromáždění. Doporučujeme tedy 
nastudovat příslušná ustanovení vašich stanov, zda některou z možností nevylučují či 
neupravují, a vlastníkům k pozvánce přiložit formulář se všemi náležitostmi, který pro 
pověření jiné osoby mohou snadno použít. 

 

Samotná forma písemné plné moci musí obsahovat: 
• Osobu zmocnitele, včetně jeho jména, rodného čísla a bydliště 
• Osobu zmocněnce, včetně jeho jména, rodného čísla a bydliště 
• Pokud se jedná o právnickou osobu, tak její název, sídlo, IČ, a jméno osoby oprávněné jednat za 

společnost 
• Přesnou formulaci v čem je zmocněnec oprávněn zmocnitele zastupovat 
• Datum udělení plné moci 
• Podpis zmocnitele 

 

 

Nový občanský zákoník pro SVJ 

 nejdůležitější z nového občanského 
zákoníku pro SVJ 

Stručně a přehledně 

Hlavní body: 

-       Nový občanský zákoník (NOZ) nenabízí žádné vzorové stanovy 

-       Do 31.12.2016 musí SVJ upravit stanovy tzv. donucujícím ustanovení NOZ 

-       Do 31.12.2016 musí SVJ doručit stanovy rejstříkovému soudu 

-       Pro stanovy i jejich úpravy je vyžadován notářský zápis 

-       Rozhoduje shromáždění SVJ nadpoloviční většinou hlasů přítomných     

  členů (shromáždění je     unášení schopné při nadpoloviční účasti členů) 

-       V případě založení nového SVJ je nutný souhlas všech vlastníků 

-       Do schválení nových stanov jsou pro rozhodování platné stávající stanovy 

-       Každé SVJ musím mít dle NOZ v názvu sousloví „společenství vlastníků“ 

-       Případná změna názvu musí být provedena do 4.1.2016 

  

 

 

 



Pokud chcete podrobnější informace: 
K novinkám obecně: 

S platností nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ“) přichází 
pro SVJ řada změn a novinek. Jednou z nejzákladnějších je povinnost SVJ 
přizpůsobit své stanovy nové právní úpravě. Stará právní úprava poskytovala pro 
SVJ pomoc prostřednictvím tzv. vzorových stanov, kterými se SVJ řídilo v případě, 
když své vlastní stanovy nemělo, případně se SVJ mohlo těmito vzorovými 
stanovami inspirovat. NOZ však žádné vzorové stanovy nenabízí a obsah stanov 
určuje jen výčtem povinného obsahu. 
 
Stanovy SVJ, které v současné době existují, nepozbývají platnosti jako celek, 
přestávají však platit ustanovení, která NOZ odporují. Pro ta SVJ, která stanovy 
vůbec nevydala, pak platí, že jejich stanovami jsou původní vzorové 
stanovy. Povinností všech SVJ je přizpůsobit své stanovy donucujícím 
ustanovením NOZ, a to ve lhůtě 3 let ve smyslu § 3042 NOZ. V této lhůtě jsou 
pak SVJ povinna doručit úplné znění stanov příslušnému rejstříkovému 
soudu. 
 
Významnou novinkou je také to, že pro stanovy je vyžadována forma veřejné 
listiny (notářského zápisu) s vyjímkou založení SVJ prohlášením o rozdělení 
práva k domu a pozemku ve smlouvě o výstavbě. Tato skutečnost bude pro SVJ 
znamenat značné náklady a to zvláště s ohledem na povinnost ukládat po každé 
změně stanov jejich úplné znění ve formě notářského zápisu do sbírky listin rejstříku 
společenství vlastníků jednotek. Od 1.1.2014 totiž nabyl účinnosti i nový zákon č. 
304/2013 Sb., o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob, který se 
vztahuje i na SVJ. Jakékoliv změny stanov bude tedy nutné předem důkladně zvážit 
s ohledem na finanční nákladnost takového procesu, kdy na shromáždění SVJ 
rozhodující o změně stanov bude muset být přítomen notář. 
 
O změně stanov rozhoduje shromáždění SVJ prostou většinou hlasů 
přítomných členů počítanou podle velkosti spoluvlastnického podílu, ledaže 
stanovy vyžadují vyšší počet hlasů. Vzhledem k tomu, že téměř všechny existující 
stanovy SVJ obsahují ustanovení dle staré právní úpravy, která vyžadovala ke 
změně stanov ¾ většinu přítomných hlasů, bude se tímto hlasovacím kvorem řídit 
změna stanov i nadále, dokud nedojde v tomto ohledu k jejich změně. 
V případě, kdy se SVJ teprve zakládá formou schválení stanov, je k jejich 
schválení zapotřebí souhlasu vlastníků všech jednotek. 
 
Na tomto místě je vhodné zmínit, že jednou z povinných náležitostí stanov dle NOZ 
je uvedení názvu SVJ, který musí nově obsahovat sousloví „společenství 
vlastníků“, oproti původnímu slovu „společenství“. Ve smyslu § 3043 je povinností 
upravit jméno SVJ ve lhůtě 2 let a zapsat jej do příslušného rejstříku. S ohledem na 
povinnou formu stanov notářským zápisem lze doporučit v této lhůtě přizpůsobit 
celé stanovy SVJ podle NOZ. 
 
S účinnost NOZ pozbývají platnosti ta ustanovení stanov SVJ, která odporují 
nové právní úpravě. Povinností SVJ je pak ve lhůtě 3 let doručit rejstříkovému 
soudu stanovy přizpůsobené NOZ ve formě notářského zápisu. Při každé 



změně stanov bude SVJ povinno jejich úplné znění ve formě notářského 
zápisu rovněž doručit rejstříkovému soudu k založení do sbírky listin. 

Jak bude SVJ vznikat? 

Dle nového zákoníku musí vzniku SVJ nejprve předcházet proces jeho založení. K 
založení je nově vyžadováno schválení stanov, k jejichž schválení bude 
zapotřebí souhlasu vlastníků všech jednotek. Stanovy budou muset být sepsány 
formou notářského zápisu. Vzhledem k tomu, že náležitosti stanov má obsahovat 
již prohlášení vlastníka či smlouva o výstavbě, doporučujeme připravit stanovy již 
zároveň s těmito dokumenty. 

Podle dosavadní právní úpravy vznikala SVJ automaticky přímo ze zákona. V praxi 
se však ukázalo, že si řada domů tento stav vůbec neuvědomovala, nebo k němu 
byla lhostejná. Samotný vznik společenství vlastníků je proto nově vázán až na 
zápis do veřejného rejstříku. 

Aby bylo předejito nečinnosti vlastníků při zakládání SVJ a při jeho zápisu do 
rejstříku, stanovil zákonodárce povinnost učinit tyto kroky v domě nejméně s pěti 
jednotkami a třemi různými vlastníky. V případě, nedojede-li ke vzniku SVJ, bude 
blokován zápis do katastru nemovitostí při převodu vlastnického práva na dalšího 
vlastníka. Tím by měli být vlastníci jednotek dostatečně motivováni k založení 
společenství. 

  

Povinnosti stávajících SVJ 

Jak jsme již uvedli, nová úprava se vztahuje také na ta společenství vlastníků, která 
vznikla podle staré legislativy před 1. lednem 2014. Zákon jim ukládá dvě zásadní 
povinnosti, které musí v souvislosti s novou právní úpravou splnit. První se týká 
jejich názvu, který bude muset (kromě označení domu, pro který společenství 
vzniklo) nově obsahovat i slova "společenství vlastníků". Současný zákon přitom 
vyžaduje pouze slovo jediné, a to "společenství". Řada stávajících společenství 
proto danou podmínku nebude splňovat a bude tak nucena svůj název doplnit 
a změnu zapsat do příslušného rejstříku nejpozději do 4. ledna 2016. 

Nový občanský zákoník dále vyžaduje, aby SVJ do 3 let ode dne nabytí jeho 
účinnosti přizpůsobily své stanovy nové právní úpravě. 

Vzhledem k tomu, že se okruh povinných náležitostí stanov oproti dnešnímu stavu 
podstatně rozšiřuje, budou prakticky všechna společenství muset své stanovy 
uzpůsobit a doručit je krajskému soudu, který vede rejstřík společenství vlastníků 
jednotek. Kromě úpravy názvu budou muset sepsat také například pravidla pro 
tvorbu rozpočtu společenství nebo pravidla pro správu domu a pozemku, na kterém 
stojí. Dlužno dodat, že současná právní úprava již nezná ani nepočítá s žádnými 
vzorovými stanovami, ze kterých by bylo možno při tvorbě stanov vycházet, jako 
tomu bylo dříve. 

  



Hlasování na shromáždění 

Pozitivní zprávou pro všechna stávající i nová společenství vlastníků jsou nižší 
hlasovací kvóta na shromáždění vlastníků. Dle zákona již pro většinu hlasování na 
shromáždění nebude zapotřebí 100% většina a dokonce ani jiná kvalifikovaná 
většina. Pro schválení postačí nadpoloviční většina přítomných hlasů, přičemž 
shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají 
většinu všech hlasů. 

Hlasy se stejně jako v minulosti počítají dle podílu na společných částech domu. V 
souvislosti s touto novinkou je však nutné upozornit na skutečnost, že ve stanovách 
mohou mít společenství vlastníků hlasovací poměry upraveny přísněji, než vyžaduje 
zákon. V tom případě by se hlasovalo dle kvót určených ve stanovách. 

  

Kdy a jak musíte změnit stanovy? 

Vzhledem k tomu, že se okruh povinných náležitostí stanov oproti dnešnímu stavu 
podstatně rozšiřuje, budou je muset změnit prakticky všechna společenství 
vlastníků. Mezi hlavní novinky patří: 

-  změna názvu, 

-  přemístění sídla do domu SVJ, 

-  popis způsobu uplatňování práv členů SVJ, 

-  popis práv a povinností a způsob jednání a usnášení orgánů SVJ, 

-  pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí, 

-  pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky vlastníků jednotek na 
správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše. 

 


