Právní úprava požadavku na zvláštní formu plné moci
v některých zemích EU
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Právní úprava
Čl. 2 zákona č. 10-10-1913 obsahuje stejný požadavek pro formu
plné moci jako § 441 odst. 2 NOZ. U plných mocí s cizím prvkem
vycházejí z principu, že forma plné moci se řídí právem země, kde
bude tato plná moc použita, přičemž belgické úřady i notáři
akceptují plné moci sepsané cizím notářem. V případě zemí, které
neznají notářství latinského typu, vyžadují listinu s nejvyšší
možnou mírou autenticity, kterou daný právní řád umožňuje (v
případě USA nebo VB tedy akceptují i plné moci sepsané u notary
public), případně doporučují postupovat prostřednictvím
belgického zastupitelského úřadu. Rejstříky většinou akceptují
zahraniční veřejné listiny, pokud je hlavním podkladem pro zápis
veřejná listina belgická. Rejstřík nemovitostí zahraniční plné moci
akceptuje bez problémů.
Bulharské právo má podobný požadavek pro formu plné moci
jako § 441 odst. 2 NOZ, protože stanoví obecné pravidlo, podle
nějž by plná moc měla mít stejnou formu jako právní jednání, za
jehož účelem je plná moc udělována. V praxi se však používá jiný
postup.
V případě, že má být smlouva sepsána formou NZ, musí být plná
moc sepsána ve zvláštní formě, které se říká "současné ověření
podpisu a obsahu listiny", což v praxi znamená, že notář ověří
podpis osoby a ponechá si jeden originál plné moci po dobu 10
let. Takto je možné, aby příslušné orgány nebo jiní právníci mohli
zkontrolovat obsah listiny, pokud existují podezření na nezákonné
změny v tomto dokumentu. Tato forma je nadána vyšší mírou
veřejné víry než jen ověření podpisu, protože notář si ponechává
jeden originál listiny, nemá však stejnou právní hodnotu jako plná
moc sepsaná formou standardního NZ.
Co se týče plných mocí sepsaných v jiné zemi, existují dvě
možnosti: buď musí plná moc splňovat formální požadavky
bulharského práva, nebo práva země, kde byla sepsána. V obou
případech bude plná moc v Bulharsku uznána a bude mít právní
účinky. Přesto je lepší dodržet formu uplatňovanou dle bulharské
úpravy, resp. praxe.
Čl. 314 zákona o občanských povinnostech zakotvuje stejný
požadavek pro formu plné moci jako § 441 odst. 2 NOZ.
V případě plných mocí sepsaných v zahraničí se použije
chorvatské ZMPS, který v čl. 7 stanoví, že právní jednání je co do
formy platné, jestliže je platné dle práva místa, kde bylo
uzavřeno, nebo dle práva, které se vztahuje k obsahu právního
jednání.
§ 111 odst. 2 a § 118 odst. 3 estonského ObčZ zakotvuje stejný
požadavek pro formu plné moci jako § 441 odst. 2 NOZ.
Stejné pravidlo se aplikuje i v případě cizích státních příslušníků.
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Estonsko akceptuje plné moci sepsané formou NZ cizím notářem,
pokud je NZ opatřen apostilou a ověřeným překladem do
estonštiny.
Francouzské právo stanoví stejný požadavek pro formu plné
moci jako § 441 odst. 2 NOZ.
V případě plných mocí sepsaných v zahraničí platí stejný
požadavek, tj. v případě, že právní jednání ve Francii vyžaduje
formu NZ, zahraniční plná moc musí být sepsaná formou NZ.
V případě zemí s latinským notářstvím platí, že splňuje-li plná moc
formální podmínky platnosti dle práva v zemi původu listiny, má
stejné právní účinky i ve Francii.
V případě zemí, které neznají notářství latinského typu (a v nichž
navíc francouzské konzuláty nemohou poskytovat notářské
služby), je možné sepsat listinu v místní veřejné formě, tj. před
notary public v Anglii, scriveners notaries v Londýně, nebo
notarius publicus ve skandinávských zemích. Avšak aby taková
listina mohla být považována za listinu mající účinky veřejné
listiny, musí právník, který ji sepsal, prokázat, že klienta poučil o
právních následcích listiny. V opačném případě je nezbytné sepsat
plnou moc ve Francii nebo notářem latinského práva.
Čl. 1392 italského ObčZ zakotvuje stejný požadavek pro formu
plné moci jako § 441 odst. 2 NOZ.
Chce-li cizí státní příslušník použít v Itálii plnou moc sepsanou v
souladu s právními předpisy země jeho původu, postupuje se dle
MPS: jestliže jeho vnitrostátní právní předpisy pro stejnou listinu,
jakou chce sepsat v Itálii, vyžadují zvláštní formu, pak i plná moc
by měla být sepsána v téže formě. A stejně tak, pokud je pro
založení společnosti s ručením omezeným v zemi jeho původu
vyžadována pouze soukromá listina, Itálie akceptuje plnou moc ve
formě soukromé listiny, tak jak je to stanoveno právním řádem
v jeho zemi, a to i přesto, že italské právo vyžaduje pro takový
úkon formu veřejné listiny.
Litevský občanský zákoník (§ 2.138) stanoví stejný požadavek pro
formu plné moci jako § 441 odst. 2 NOZ: "Následující plné moci
musí být ověřeny notářem: plná moc k uzavírání smluv, pro něž je
povinná forma notářského zápisu". Proto, musí-li být listina
pořízena formou notářského zápisu, plná moc by měla být také
pořízena formou notářského zápisu.
V Litvě mohou notáři sepisovat plnou moc pouze jako notářský
zápis, nemohou pouze ověřit podpis na plné moci.
Primárně není předepsána žádná zvláštní forma. Vyžaduje-li
zákon ověřit vyjádření záměru v plné moci, musí být plná moc
sepsána formou NZ. Vyžaduje-li zákon ověřit podpis na plné moci,
stačí, když notář provede legalizaci, přičemž musí zároveň ověřit
právní způsobilost podepisující osoby.
OSŘ – plná moc udělená za účelem zastupování fyzické osoby
musí být ověřená notářem
Zákon o katastru nemovitostí – vyžaduje pouze ověření plné moci
notářem nebo okresním soudem
Přesto bývá v praxi plná moc udělována většinou formou NZ,
neboť orgány mají právo zpochybnit platnost soukromé listiny.
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V lucemburském právu není předepsána žádná zvláštní forma
pro plnou moc kromě plných mocí udělených za účelem
poskytnutí úvěru. Na otázku, jaká forma by byla požadována pro
plnou moc udělenou za účelem založení s.r.o., bylo odpovězeno,
že v tomto případě se většinou požaduje plná moc ve formě
notářského zápisu. Notáři akceptují plné moci sepsané cizími
notáři, pokud jsou řádně opatřeny apostilou.
§ 167 odst. 2 BGB: „Prohlášení (rozuměj plnou moc) není nutné
učinit ve formě, která je vyžadována pro právní úkon, k němuž
se pravomoc vztahuje.“ Výjimka z tohoto pravidla neexistuje ani
v případě cizích státních příslušníků.
Čl. 11 Německého zákona zavádějícího BGB:
(1) Právní úkon je formálně platný, splňuje-li formální náležitosti
podle práva, jež se použije na právní vztahy, které jsou
předmětem právního úkonu, nebo práva země, v níž je úkon
proveden.
(2) Je-li uzavřena smlouva mezi osobami, které se nacházejí v
různých zemích, bude formálně platná, pokud dodrží formální
náležitosti podle práva, které se použije na právní vztahy, jež jsou
předmětem smlouvy, nebo podle práva jedné z těchto zemí.
(3) Je-li smlouva uzavřena zmocněncem, je pro použití odst. 1 a 2
určující země, kde zmocněnec jedná.
(4) Smlouvy, jejichž předmětem je právo k nemovitosti nebo
právo k užívání nemovitosti, povinně podléhají formálním
požadavkům práva země, v níž se nemovitost nachází, jsou-li
podle tohoto právo taková pravidla platná bez ohledu na místo
uzavření smlouvy nebo právo rozhodné pro smlouvu.
(5) Právní úkon, jímž se zakládá nebo převádí věcné právo, je
formálně platný, pouze pokud splňuje formální náležitosti podle
práva, které se použije na právní vztahy, jež jsou předmětem
právního úkonu.
Jediná výjimka z tohoto pravidla existuje v případě
neodvolatelných plných mocí, které musí být sepsány formou
notářského zápisu.
Na druhou stranu je nutné poznamenat, že pro zápis veškerých
právních jednání do kteréhokoli veřejného rejstříku v Německu
je vyžadována forma notářského zápisu. Plná moc by tedy rovněž
musela být sepsána formou NZ. Německé rejstříky akceptují pro
zápis i NZ sepsané zahraničními notáři, pokud jsou řádně
opatřeny vyšším ověřením, resp. apostilou.
Čl. 99 odst. 1 polského ObčZ formuluje stejný požadavek pro
formu plné moci jako § 441 odst. 2 NOZ.
Podle čl. 25 odst. 1 Zákona o mezinárodním právu soukromém ze
dne 4. února 2011 (Sbírka zákonů Polské republiky 2011 č. 80 poz.
432) forma právního úkonu je stanovena právem, které je
rozhodné pro danou transakci. Stačí však použít formu
stanovenou právními předpisy státu, v němž je transakce
uzavřena. To se nevztahuje na transakce týkající se nemovitostí,
platí to nicméně pro plné moci. V situaci, kdy je smlouva
uzavírána osobami, které v okamžiku tvorby prohlášení o záměru
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pobývají v různých zemích, je dostačující zachovat formu
stanovenou pro tuto transakci právem jedné z těchto zemí.
Otázka důkazní hodnoty zahraničních veřejných listin je v polském
právu upravena čl. 1138 OSŘ (Sbírka zákonů Polské republiky
1964 č. 43 poz. 296), který stanoví obecnou zásadu, že zahraniční
veřejné listiny mají stejnou důkazní hodnotu jako polské veřejné
listiny, aniž by musely být legalizovány. Článek 1138 věta 2 a 3
daného zákona stanoví výjimku z tohoto pravidla. Vyšší ověření je
vyžadováno v případě listin týkajících se převodu vlastnického
práva k nemovitosti, jež se nachází na polském území (tento
požadavek se nevztahuje jen na smlouvy o převodu vlastnického
práva, ale také na plnou moc pro tuto transakci) a také pokud
jedna ze stran popřela pravost dokumentu.
V případě cizinců pocházejících ze zemí, ve kterých není pro
transakce týkající se převodu vlastnického práva k nemovitosti
vyžadována forma notářského zápisu nebo které neznají
notářství latinského typu, se použije čl. 25 odst. 1 věta 2 Zákona
o mezinárodním právu soukromém, v němž se uvádí, že k
platnosti právního jednání (v tomto případě tedy udělení plné
moci) je dostačující dodržet formu stanovenou právem země, ve
které je transakce uzavírána (tzn. stačí dát plnou moc ve formě
stanovené právem země zmocnitele) a listinu dále opatřit vyšším
ověřením nebo apostillou.
§ 262 portugalského ObčZ formuluje stejný požadavek pro formu
plné moci jako § 441 odst. 2 NOZ.
V případě cizích státních příslušníků se forma plné moci řídí § 39
portugalského ObčZ, který stanoví následující:
1. Dobrovolné zastupování se řídí, pokud jde o jeho existenci,
rozsah, úpravu, cíle a ukončení zástupčího oprávnění, právem
státu, v němž je oprávnění vykonáváno.
2. Nicméně pokud zástupce vykonává zástupčí oprávnění v jiné
zemi než té, kterou uvedl zastoupený, a tato skutečnost je známa
třetí straně, jíž jsou poskytovány jejich služby, použije se právo
země obvyklého pobytu zastoupeného.
3. Pokud zástupce vykonává zástupčí oprávnění z titulu své
profese a tato skutečnost je známa třetí straně, jíž jsou
poskytovány jejich služby, použije se právo země, v níž se nachází
registrované sídlo zástupce.
4. Pokud se zastoupení týká pořízení nebo správy nemovitostí,
použije se právo země, kde se nachází tento majetek.
§ 69 rakouského NotŘ – plné moci udělené za účelem sepsání
notářského zápisu mohou mít formu soukromé listiny
s ověřeným podpisem zmocnitele. Podpis může být ověřen
notářem nebo rakouským zastupitelským úřadem v zahraničí.
Podpis může ověřit i zahraniční notář nebo soud v případě zemí,
které neznají notáře latinského typu.
Čl. 2013 odst. 2 rumunského ObčZ formuluje stejný požadavek
pro formu plné moci jako § 441 odst. 2 NOZ. Zároveň čl. 2639
odst. 3 rumunského ObčZ stanoví, že vyžaduje-li právo rozhodné
pro podmínky právního jednání co do jeho obsahu zvláštní formu
tohoto právního jednání, má tento požadavek přednost před

Španělsko

požadavky jiného práva, a to nezávisle na místě, kde byla listina
sepsána. Obecně tedy platí, že v případě plné moci udělené
v zahraničí za účelem sepsání právního jednání v Rumunsku by
plná moc musela respektovat požadavky stanovené rumunským
právem.
V případě států, které neznají notářství latinského typu, notáři
doporučují obrátit se na konzuláty.
Článek 1.280 španělského ObčZ vyžaduje formu notářského
zápisu nebo veřejné listiny pro plné moci udělené za účelem
sepsání veřejné listiny nebo listiny, která bude mít účinky na
třetí stranu. V čl. 98 zákona 24/2001 a v čl. 164 – 166 notářského
řádu se navíc píše, že pokud jedna strana veřejné listiny jedná
jako zástupce zmocnitele, notář, který listinu sepisuje, je povinen
si ověřit, že předložená plná moc má formu veřejné listiny a
zaznamenat posouzení dostatečnosti plné moci. To znamená, že
veškerá právní jednání, která se týkají zejména nemovitostí a
obchodních záležitostí, musí mít formu veřejné listiny.
Co se týče plných mocí s mezinárodním prvkem – ačkoli čl. 11
ObčZ připouští volbu požadované formy podle lex causae,
španělské právo a soudy jsou toho názoru, že je v každém případě
nezbytné předložit veřejnou listinu coby prostředek
nepochybného vyjádření prohlášení vůle. Přesto princip
ekvivalence formy připouští, že taková plná moc může být
sepsána v zahraničí notáři latinského práva. V případě státních
příslušníků z anglosaských nebo severských zemí musí být plná
moc sepsaná formou soukromé listiny prohlášena za platnou
soudem.

