
From: dr.stransky@centrum.cz [mailto:dr.stransky@centrum.cz]  
Sent: Tuesday, November 3, 2020 8:32 AM 
To: Vladimíra Fialová <vladimira.fialova@sbd-melnik.cz> 
Subject: Re: FW: Rozhodnutí mimo zasedání shromáždění - nevyhovující dokument 
  
Vážená paní Fialová, 
  
k Vašemu dotazu sděluji, že za relevantní považuji ust. § 1212 občanského zákoníku v 
platném znění. V tomto ustanovení jsou zakotveny formální náležitosti pro zachycení 
výsledku hlasování mimo zasedání shromáždění, tedy rozhodování per rollam.  
  
V uvedeném zákonném ustanovení se normuje, že k platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření 
vlastníka jednotky s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou 
na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. Vyžaduje-li zákon nebo stanovy, aby 
přijetí rozhodnutí shromáždění bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí být podpis vlastníka 
jednotky na vyjádření úředně ověřen. 
  
Vámi dotazovaný požadavek, aby v případě, kdy rozhodnutí je obsaženo  na více stranách či 
listech, bylo podepsáno hlasujícím na každé straně, z textu zákona nevyplývá. Tento 
požadavek nevyplývá ani z jiného předpisu či z dostupné judikatury, resp. žádné soudní 
rozhodnutí, které by snad tento požadavek dovozovalo, jsem nedohledal. 
  
Nevím, z čeho je předmětný názor vyvozován. Mohlo by tomu tak být z gramatického 
výkladu vpředu označeného zákonného ustanovení, které hovoří o listině obsahující plné 
znění návrhu rozhodnutí. Pokud však zákonodárce použil výraz "listina", neznamená to 
zároveň, že by se mělo jednat o jediný list papíru. Jakákoliv listina může být představována i 
více než dvěma stranami textu, tedy i více listy hmotného nosiče písemně vyjádřeného textu. 
  
Podpis dokumentu na každé straně textu však není vyžadován, postačí, pokud jsou jednotlivé 
listy dokumentu spojeny. Nejde-li o veřejnou listinu, kterou je např. notářský zápis, pak 
nejsou kladeny žádné zvláštní formální požadavky ani  na způsob spojení jednotlivých listů 
dokumentu, postačí sešití prostou kancelářskou sešívačkou. Takový závěr dovodil Nejvyšší soud dokonce např. 
i u závěti v rozsudku sp.zn. 21Cdo 2447/99. Neshledávám žádný důvod, proč by tomu mělo být v případě listin 
zachycujících výsledek hlasování mimo zasedání shromáždění vlastníků jinak. 
  
Jakkoliv námitka nižší průkaznosti pravosti těch stran listiny, které nejsou samostatně 
podepsány, nepostrádá logiku, nelze z hlediska nároků na formu projevů vůle účastníků 
právních vztahů klást vyšší požadavky, než stanoví zákon (event. stanovy). Pokud by někdo 
následně zpochybňoval výsledek hlasování prostřednictvím zpochybnění pravosti listiny 
zachycující výsledek hlasování, může tak učinit zákonnými prostředky u soudu, k jeho 
úspěchu ve sporu však dle mého názoru nepostačí argumentace, že každá jenotlivá strana 
listiny obsahující plné znění návrhu rozhodnutí nebyla samostatně podepsána. 
  
Podávám toto stanovisko a zůstávám s pozdravem. 



  
Jiří Stránský 
  
JUDr. Jiří Stránský, advokát 
advokátní kancelář Kralupy n.Vlt.., Riegrova 172 
pob. Mělník, nám. Karla IV.čp.144 
tel/fax: Kpy 315 726 884, Mě 315 622 870 

 

  


