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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-108 
které předložil Výbor pro právní záležitosti

Zpráva
Angelika Niebler A8-0269/2018
Zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení

Návrh směrnice (COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD))

_____________________________________________________________

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Cílem této směrnice je odstranit 
překážky bránící uplatňování základních 
svobod, například volného pohybu kapitálu 
a svobody usazování, které vyplývají z 
rozdílů mezi vnitrostátními právními 
předpisy a postupy týkajícími se 
preventivní restrukturalizace, insolvence a 
druhé šance. Tato směrnice se snaží 
odstranit tyto překážky tím, že zajistí, aby 
životaschopné podniky ve finančních 
obtížích měly přístup k účinným 
vnitrostátním rámcům pro preventivní 
restrukturalizaci, které jim umožní 
pokračovat v činnosti, dále aby poctiví 
předlužení podnikatelé dostali po úplném 
oddlužení po uplynutí přiměřené doby 
druhou šanci Cílem této směrnice je 
odstranit překážky bránící uplatňování 
základních svobod, například volného 
pohybu kapitálu a svobody usazování, 
které vyplývají z rozdílů mezi 
vnitrostátními právními předpisy a postupy 

(1) Cílem této směrnice je přispět 
k řádnému fungování vnitřního trhu 
a odstranit překážky bránící uplatňování 
základních svobod, například volného 
pohybu kapitálu a svobody usazování, 
které vyplývají z rozdílů mezi 
vnitrostátními právními předpisy a postupy 
týkajícími se preventivní restrukturalizace, 
insolvence a druhé šance. Aniž by tato 
směrnice ovlivňovala základní práva a 
svobody pracovníků, snaží se odstranit tyto 
překážky tím, že zajistí, aby životaschopné 
podniky a podnikatelé ve finančních 
obtížích, včetně jednotlivých podnikatelů, 
kteří se zabývají ekonomicky realistickým 
podnikáním, měli přístup k účinným 
vnitrostátním rámcům pro preventivní 
restrukturalizaci, které jim umožní 
pokračovat v činnosti, aby poctiví 
předlužení podnikatelé dostali po úplném 
oddlužení po absolvování insolvenčního 
řízení druhou šanci. Cílem této směrnice je 
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týkajícími se preventivní restrukturalizace, 
insolvence a druhé šance.

odstranit překážky bránící uplatňování 
základních svobod, například volného 
pohybu kapitálu a svobody usazování, 
které vyplývají z rozdílů mezi 
vnitrostátními právními předpisy a postupy 
týkajícími se preventivní restrukturalizace, 
insolvence a druhé šance.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Restrukturalizace by měla podnikům 
ve finančních obtížích umožnit i nadále 
zcela nebo částečně pokračovat v 
podnikání, a to změnou složení, podmínek 
nebo struktury aktiv a závazků nebo své 
kapitálové struktury, včetně prodeje aktiv 
nebo částí podniku. Rámce pro preventivní 
restrukturalizaci by měly podnikům 
především umožnit, aby se včas 
restrukturalizovaly a vyhnuly se platební 
neschopnosti. Tyto rámce by měly 
maximalizovat celkovou hodnotu pro 
věřitele, vlastníky a hospodářství jako 
celek a měly by zabránit zbytečným 
ztrátám pracovních míst a ztrátám znalostí 
a dovedností. Měly by také zabránit 
hromadění úvěrů v selhání. V procesu 
restrukturalizace by měla být chráněna 
práva všech zúčastněných stran. Zároveň 
by neživotaschopné podniky bez vyhlídky 
na přežití měly být co nejrychleji 
zlikvidovány.

(2) Restrukturalizace a výsledky 
náležitých realizovatelných zpráv 
odborníků by měly podnikům a 
podnikatelům s vlastní odpovědností ve 
finančních obtížích umožnit i nadále zcela 
nebo částečně pokračovat v podnikání, a to 
změnou složení, podmínek nebo struktury 
aktiv a závazků nebo své kapitálové 
struktury, včetně prodeje aktiv, samotného 
podniku nebo jeho částí. Rámce pro 
preventivní restrukturalizaci by měly 
podnikům především umožnit, aby se 
urychleně a včas restrukturalizovaly 
a vyhnuly se platební neschopnosti a aby 
nedošlo k likvidaci životaschopných 
podniků. Tyto rámce pro rychlou 
preventivní restrukturalizaci by měly 
zabránit ztrátám pracovních míst 
i znalostí a dovedností a maximalizovat 
celkovou hodnotu pro věřitele ve srovnání 
s tím, co by obdrželi v případě zpeněžení 
aktiv společnosti, jakož i hodnotu pro 
vlastníky a hospodářství jako celek. Měly 
by také zabránit hromadění úvěrů 
v selhání. V procesu restrukturalizace by 
měla být chráněna práva všech 
zúčastněných stran včetně práv 
pracovníků. Zároveň by neživotaschopné 
podniky bez vyhlídky na přežití měly být 
co nejrychleji zlikvidovány. Dostupnost 
postupů včasné preventivní 
restrukturalizace by navíc zajistila 
podniknutí kroků ještě dříve, než 
společnosti přestanou splácet své úvěry. 
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To by přispělo ke snížení nebezpečí, že se 
z úvěrů ve fázích cyklického poklesu 
stanou úvěry v selhání, takže by se 
zmenšil související nepříznivý dopad 
na finanční sektor. Pokud by existovaly 
preventivní postupy ve všech členských 
státech, kde mají tyto společnosti své 
provozovny, majetek nebo věřitele, dalo by 
se zachránit významné procento 
společností a pracovních míst.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Mezi členskými státy existují rozdíly, 
pokud jde o škálu postupů, jež mají 
dlužníci ve finančních obtížích k dispozici 
za účelem restrukturalizace svého 
podnikání. Některé členské státy mají 
omezenou škálu postupů, což znamená, že 
firmy mohou provést restrukturalizaci 
poměrně pozdě, v rámci insolvenčních 
řízení. V jiných členských státech je 
restrukturalizace možná v dřívějším stadiu, 
ale dostupné postupy nejsou tak účinné, jak 
by mohly být, nebo jsou velmi formální a 
zejména omezují používání mimosoudních 
postupů. Podobně se liší také vnitrostátní 
předpisy, které podnikatelům poskytují 
druhou šanci, zejména tím, že jim 
přiznávají prominutí dluhů, které vznikly v 
průběhu jejich podnikání, a to co do trvání 
lhůty pro oddlužení i podmínek, za nichž 
lze oddlužení povolit.

(3) Mezi členskými státy existují rozdíly, 
pokud jde o škálu postupů, jež mají 
dlužníci ve finančních obtížích k dispozici 
za účelem restrukturalizace svého 
podnikání. Některé členské státy mají 
omezenou škálu postupů, což znamená, že 
firmy mohou provést restrukturalizaci 
poměrně pozdě, v rámci insolvenčního 
řízení. V jiných členských státech je 
restrukturalizace možná v dřívějším stadiu, 
ale dostupné postupy nejsou tak účinné, jak 
by mohly být, nebo jsou velmi formální 
a zejména omezují používání 
mimosoudních postupů. Preventivní řešení 
se v moderním insolvenčním právu stále 
více rozmáhá. Tento trend směřuje k 
upřednostňování přístupů, které mají na 
rozdíl od tradiční likvidace podniku v krizi 
za cíl obnovit jeho zdraví nebo alespoň 
zachránit ty jeho části, které jsou stále 
ekonomicky životaschopné. Tato praxe 
často pomáhá zachovat pracovní místa 
nebo snížit ztráty, kterým lze předejít. 
Podobně se liší také vnitrostátní předpisy, 
které podnikatelům poskytují druhou šanci, 
zejména tím, že jim přiznávají prominutí 
dluhů, které vznikly v průběhu jejich 
podnikání, a to co do trvání lhůty pro 
oddlužení i podmínek, za nichž lze 
oddlužení povolit. Rovněž míra zapojení 
soudních nebo správních orgánů a 
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odborníků jmenovaných těmito orgány se 
pohybuje v rozmezí od minimálního 
zapojení v některých členských státech až 
po plné zapojení v jiných.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Příliš dlouhé trvání postupů 
restrukturalizace, insolvence a oddlužení v 
několika členských státech je důležitým 
faktorem způsobujícím nízkou míru 
výtěžnosti úvěrů a odrazujícím investory 
od podnikání v jurisdikcích, kde hrozí, že 
budou tyto postupy trvat příliš dlouho.

(5) Příliš dlouhé trvání postupů 
restrukturalizace, insolvence a oddlužení 
v několika členských státech je důležitým 
faktorem způsobujícím nízkou míru 
výtěžnosti úvěrů a odrazujícím investory 
od podnikání v jurisdikcích, kde hrozí, že 
budou tyto postupy trvat příliš dlouho 
a budou nadmíru nákladné.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Všechny tyto rozdíly se promítají do 
dalších nákladů pro investory při 
posuzování rizikovosti dlužníků, kteří se 
dostávají do finančních obtíží v jednom 
nebo více členských státech, a nákladů pro 
restrukturalizující se společnosti, jež mají 
podniky, věřitele nebo aktiva v jiných 
členských státech, což je nejzřetelněji 
případ restrukturalizace mezinárodních 
skupin společností. Mnoho investorů uvádí 
nejistotu ohledně insolvenčních pravidel 
nebo nebezpečí zdlouhavých či složitých 
insolvenčních řízení v jiné zemi jako 
hlavní důvod, proč neinvestují ani 
nevstupují do obchodního vztahu s 
protějškem mimo svou vlastní zemi.

(6) Všechny tyto rozdíly se promítají do 
dalších nákladů pro investory při 
posuzování rizikovosti dlužníků, kteří se 
dostávají do finančních obtíží v jednom 
nebo více členských státech, nebo při 
posuzování rizik spojených s převzetím 
životaschopných operací prováděných 
podniky v obtížích a nákladů pro 
restrukturalizující se společnosti, jež mají 
podniky, věřitele nebo aktiva v jiných 
členských státech, což je nejzřetelněji 
případ restrukturalizace mezinárodních 
skupin společností. Mnoho investorů uvádí 
nejistotu ohledně insolvenčních pravidel 
nebo nebezpečí zdlouhavých či složitých 
insolvenčních řízení v jiné zemi jako 
hlavní důvod, proč neinvestují ani 
nevstupují do obchodního vztahu s 
protějškem mimo svou vlastní zemi. Tato 
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nejistota má tudíž odrazující účinek, který 
brání svobodě usazování podniků 
a prosazování podnikání a ohrožuje řádné 
fungování vnitřního trhu. Zdroje nezbytné 
k hodnocení rizik spojených 
s přeshraniční činností chybějí v převážné 
míře zejména malým a středním 
podnikům. 

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Tyto rozdíly vedou k nerovným 
podmínkám pro přístup k úvěrům a k 
nestejné míře jejich výtěžnosti v různých 
členských státech. Vyšší míra harmonizace 
v oblasti restrukturalizace, insolvence a 
druhé šance je tudíž nezbytná pro dobře 
fungující jednotný trh obecně a pro funkční 
unii kapitálových trhů zvlášť.

(7) Tyto rozdíly vedou k nerovným 
podmínkám pro přístup k úvěrům a k 
nestejné míře jejich výtěžnosti v různých 
členských státech. Vyšší míra harmonizace 
v oblasti restrukturalizace, insolvence a 
druhé šance je tudíž nezbytná pro dobře 
fungující jednotný trh obecně a pro funkční 
unii kapitálových trhů zvlášť, jakož i pro 
životaschopnost hospodářské činnosti, 
a tudíž i pro zachování a vytváření 
pracovních míst. Současně by vyšší míra 
harmonizace dále přispěla k vytvoření 
společných evropských obchodních 
právních předpisů.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Všeobecně se uznává, že jakékoli 
restrukturalizační operace, zejména 
zásahy velkého rozsahu a zásahy 
s významným dopadem, by měly být 
doprovázeny vysvětlením a zdůvodněním 
zúčastněným stranám, které by 
zahrnovalo i výběr navrhovaných opatření 
v souvislosti s cíli a alternativní možnosti 
a zajistilo plné a náležité zapojení 
zástupců pracovníků na všech úrovních. 
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Toto vysvětlení a zdůvodnění by mělo být 
připraveno s dostatečným předstihem, aby 
se zúčastněné strany mohly připravit 
na konzultace předtím, než společnost 
přijme příslušné rozhodnutí1a.
_________________
1a Přijaté texty, P7_TA(2013)0005. 
Informování a konzultování pracovníků, 
předvídání a zvládání restrukturalizace

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Ze soudržnějšího přístupu na úrovni 
Unie by měly mít prospěch zejména malé a 
střední podniky, jelikož ty nemají potřebné 
zdroje, aby se vypořádaly s vysokými 
náklady na restrukturalizaci a využily 
účinnější postupy restrukturalizace v 
některých členských státech. Malé a 
střední podniky, zejména když čelí 
finančním obtížím, často nemají 
prostředky, aby si mohly najmout odborné 
poradce, a proto je nutno zavést nástroje 
včasného varování, které dlužníky 
upozorní na naléhavost potřeby jednat. 
Aby se tyto podniky mohly snáze 
restrukturalizovat při nízkých nákladech, je 
rovněž nutno na vnitrostátní úrovni 
vypracovat modelové plány 
restrukturalizace a zpřístupnit je na 
internetu. Dlužníci by měli být schopni je 
používat a přizpůsobit si je vlastním 
potřebám a specifikům svého podnikání. 
Z působnosti této směrnice je vhodné 
vyjmout tyto dlužníky:

(13) Z jednotnějšího přístupu na úrovni 
Unie by měly mít prospěch podniky, 
zejména malé a střední podniky, jež 
představují 99 % všech podniků v Unii, 
jelikož existuje neúměrně vyšší 
pravděpodobnost, že na ně bude uvaleno 
likvidační řízení, než že projdou 
restrukturalizací, a že budou při 
přeshraničních postupech v porovnání 
s domácími postupy muset nést dvakrát 
vyšší náklady než větší společnosti. Malé a 
střední podniky, zejména pokud čelí 
finančním obtížím, a zástupci pracovníků 
často nemají nezbytné prostředky, aby se 
vypořádaly s vysokými náklady 
na restrukturalizaci a využily účinnější 
postupy restrukturalizace, které jsou 
možné pouze v některých členských 
státech. Aby se tyto podniky mohly snáze 
restrukturalizovat při nízkých nákladech, je 
rovněž nutno na vnitrostátní úrovni 
vypracovat kontrolní seznamy pro plány 
restrukturalizace a zpřístupnit je 
v elektronické podobě. Členské státy by při 
sestavování takovýchto kontrolních 
seznamů měly zohlednit především 
potřeby a zvláštnosti malých a středních 
podniků. S přihlédnutím k jejich 
omezeným prostředkům na to, aby si 
mohly najmout odborné poradce, by měly 
být zavedeny nástroje včasného varování, 
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které by dlužníky upozornily na 
naléhavou potřebu rychle jednat.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Věřitelé a pracovníci by měli mít 
možnost navrhnout alternativní 
restrukturalizační plán. Členské státy by 
měly stanovit podmínky, za kterých by 
mohli tento plán předložit.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13b) Komise by za účelem ucelenějšího 
přístupu měla zvážit vytvoření 
insolvenčního rejstříku v Unii, který by 
věřitelům zajistil větší transparentnost 
a zjednodušil by přístup k informacím, 
zejména v případě malých a středních 
podniků a zaměstnanců.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Předluženost spotřebitelů je 
záležitost velkého hospodářského a 
společenského zájmu a úzce souvisí se 
snižováním dluhového převisu. Kromě 
toho často nelze jasně rozlišit mezi 
spotřebitelskými a podnikatelskými dluhy 
podnikatele. Režim druhé šance pro 
podnikatele by nebyl efektivní, pokud by 
podnikatel musel absolvovat samostatné 

(15) Předluženost spotřebitelů je 
záležitost velkého hospodářského a 
společenského zájmu a úzce souvisí se 
snižováním dluhového převisu. Kromě 
toho často nelze jasně rozlišit mezi 
spotřebitelskými a podnikatelskými dluhy 
podnikatele. Režim druhé šance pro 
podnikatele by nebyl efektivní, pokud by 
podnikatel musel absolvovat samostatné 
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postupy s různými podmínkami přístupu a 
lhůtami pro oddlužení, aby se zbavil svých 
obchodních osobních dluhů i neobchodních 
osobních dluhů. Z těchto důvodů, přestože 
tato směrnice neobsahuje závazná pravidla 
ohledně předluženosti spotřebitelů, by 
členské státy měly být schopny uplatňovat 
ustanovení o oddlužení také na 
spotřebitele.

postupy s různými podmínkami přístupu a 
lhůtami pro oddlužení, aby se zbavil svých 
obchodních osobních dluhů i neobchodních 
osobních dluhů. Z těchto důvodů, přestože 
tato směrnice neobsahuje závazná pravidla 
ohledně předluženosti spotřebitelů, se 
členským státům doporučuje, aby 
ustanovení o oddlužení začaly uplatňovat 
co nejdříve také na spotřebitele.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Členské státy a Komise by měly 
v zájmu dosažení větší jasnosti vypracovat 
studii zaměřenou na stanovení klíčových 
ukazatelů osobní nadměrné zadluženosti. 
Na základě výsledků této studie by měly 
přijmout opatření zavádějící systém 
nástrojů včasného varování před 
předlužeností spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Čím dříve může dlužník zjistit své 
finanční obtíže a přijmout vhodná opatření, 
tím vyšší je pravděpodobnost, že se vyhne 
hrozící platební neschopnosti, nebo – v 
případě firmy, jejíž ekonomická 
životaschopnost je trvale narušena – tím 
spořádanější a efektivnější bude proces 
likvidace firmy. Je proto nutné zavést jasné 
informace o dostupných postupech 
preventivní restrukturalizace a nástrojích 
včasného varování, jež umožní motivovat 
dlužníky, kteří začínají mít finančních 
obtíže, k přijetí včasných opatření. Možné 
mechanismy včasného varování by měly 
zahrnovat účetní a kontrolní povinnosti 

(16) Čím dříve může dlužník, podnikatel 
nebo zástupce pracovníků zjistit, že má 
podnik finanční obtíže, a přijmout vhodná 
opatření, tím vyšší je pravděpodobnost, že 
se vyhne hrozící platební neschopnosti, 
nebo – v případě firmy, jejíž ekonomická 
životaschopnost je trvale narušena – že 
proces likvidace firmy bude tím 
spořádanější a efektivnější. Je proto nutné 
zavést jasné informace o dostupných 
postupech preventivní restrukturalizace a 
nástrojích včasného varování, jež umožní 
motivovat dlužníky, kteří začínají mít 
finančních obtíže, k přijetí včasných 
opatření. Možné mechanismy včasného 
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dlužníka nebo jeho managementu, jakož i 
ohlašovací povinnosti na základě 
úvěrových smluv. Kromě toho třetí strany s 
relevantními informacemi, jako jsou 
například účetní nebo orgány daňové 
správy a sociálního zabezpečení, by mohly 
být motivovány nebo mít dokonce podle 
vnitrostátního práva povinnost, aby 
upozorňovaly na negativní vývoj.

varování by měly zahrnovat účetní a 
kontrolní povinnosti dlužníka nebo jeho 
managementu, jakož i ohlašovací 
povinnosti na základě úvěrových smluv. 
Kromě toho třetí strany s relevantními 
informacemi, jako jsou například účetní 
nebo orgány daňové správy a sociálního 
zabezpečení, by mohly být motivovány 
nebo mít dokonce podle vnitrostátního 
práva povinnost, aby upozorňovaly na 
negativní vývoj. Zástupci pracovníků by 
měli mít přístup k příslušným informacím 
a měli by mít právo sdělovat své obavy 
dalším subjektům, kterých se to týká. 
Členské státy by měly poskytnout možnost 
používat k oznamování a internetové 
komunikaci nové technologie IT 
a zpřístupnit informace o včasném 
systému varování na k tomu vyhrazené 
internetové stránce.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Účelem preventivní fáze včasného 
varování, která má předjímat vznik krize, 
je fungovat jako podpůrný nástroj, jenž 
dlužníka upozorní na obtíže a poskytne 
mu možnost příčiny hospodářských a 
finančních problémů podniku rychle 
analyzovat a řešit, přičemž k tomu nabízí 
rozličné nástroje, jejichž použití je 
dobrovolné, aniž by dlužník musel jednat 
předepsaným způsobem nebo aniž by se o 
krizi dověděly třetí strany. Je tedy důležité 
ponechat rozhodnutí o omezení 
povinného mechanismu včasného 
varování na malé a střední podniky na 
členských státech. Právě malé a střední 
podniky jsou často stěží schopny 
samostatně zahájit proces 
restrukturalizace, a to vzhledem k řadě 
faktorů, jež snižují jejich 
konkurenceschopnost, jako je 
poddimenzovanost, slabá struktura řízení 
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společnosti, nedostatky v provozních 
systémech, chybějící monitorování 
a plánování, a vzhledem k jejich menší 
schopnosti nést náklady na tento proces.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Dlužníkům by měl být k dispozici 
restrukturalizační rámec, aby mohli řešit 
své finanční obtíže v raném stadiu, kdy se 
zdá pravděpodobné, že lze zabránit jejich 
platební neschopnosti a zajistit 
pokračování jejich podnikání. 
Restrukturalizační rámec by měl být k 
dispozici dříve, než se dlužník podle 
vnitrostátních právních předpisů dostane 
do platební neschopnosti, tzn. nežli začne 
splňovat podmínky pro zahájení 
kolektivního insolvenčního řízení, které 
obvykle znamená úplné zabavení majetku 
dlužníka a jmenování konkurzního správce. 
Test životaschopnosti by proto neměl být 
předpokladem podmiňujícím zahájení 
vyjednávání a schválení přerušení 
vymáhání nároků. Životaschopnost 
podniku by spíše měla být nejčastěji 
způsobem posouzení, k němuž by měli 
přistoupit dotčení věřitelé, kteří ve své 
většině souhlasí s jistými úpravami svých 
pohledávek. Aby se však zamezilo zneužití 
příslušných postupů, měly by být finanční 
obtíže dlužníka takové povahy, že by 
pravděpodobně vedly k jeho platební 
neschopnosti, a plán restrukturalizace by 
měl být schopen zabránit jeho platební 
neschopnosti a zajistit životaschopnost 
podniku.

(17) Dlužníkům by měl být k dispozici 
restrukturalizační rámec, aby mohli řešit 
své finanční obtíže v raném stadiu, kdy se 
zdá pravděpodobné, že lze zabránit jejich 
platební neschopnosti a zajistit 
pokračování jejich podnikání. 
Restrukturalizační rámec by měl být 
k dispozici dříve, než se dlužník podle 
vnitrostátních právních předpisů dostane 
do platební neschopnosti, tzn. nežli začne 
splňovat podmínky pro zahájení 
kolektivního insolvenčního řízení, které 
obvykle znamená úplné zabavení majetku 
dlužníka a jmenování konkurzního správce. 
Členské státy by měly mít možnost 
v případě podniků, které podle soudu 
daného členského státu porušily 
povinnosti týkající se účtování a vedení 
účetnictví, omezit přístup 
k restrukturalizačnímu rámci. Členské 
státy by měly mít také možnost umožnit 
přístup k restrukturalizačnímu rámci na 
žádost věřitelů a zástupců pracovníků. 
Test životaschopnosti by proto neměl být 
předpokladem podmiňujícím zahájení 
vyjednávání a schválení přerušení 
vymáhání nároků. K posuzování 
životaschopnosti podniku by naopak měli 
nejčastěji přistupovat dotyční věřitelé, kteří 
ve své většině souhlasí s jistými úpravami 
svých pohledávek. Aby se však zamezilo 
zneužití příslušných postupů, měly by být 
finanční obtíže dlužníka takové povahy, že 
by pravděpodobně vedly k jeho platební 
neschopnosti, a plán restrukturalizace by 
měl být schopen zabránit jeho platební 
neschopnosti a zajistit životaschopnost 
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podniku.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Dodržování povinností týkajících se 
účtování a vedení účetnictví se považuje 
za účinný nástroj, který podnikům 
a podnikatelům umožní uvědomit si, že 
jim hrozí, že nebudou schopni zaplatit své 
dluhy v okamžiku jejich splatnosti. Je 
vhodné stanovit, aby členské státy měly 
možnost omezit přístup 
k restrukturalizačním řízením na podniky 
a podnikatele, kteří tyto povinnosti týkající 
se účtování a vedení účetnictví dodržují.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se podpořila jejich účinnost a 
snížila se zpoždění a náklady, měly by 
součástí vnitrostátních rámců pro 
preventivní restrukturalizaci být pružné 
postupy omezující zapojení soudních nebo 
správních orgánů jen na situace, kdy je to 
nezbytné a přiměřené, aby byly chráněny 
zájmy věřitelů a jiných zúčastněných stran, 
jež by mohly být dotčeny. Aby se zabránilo 
zbytečným nákladům a aby byla 
zohledněna včasná povaha daného postupu, 
dlužníkům by v zásadě měla být ponechána 
kontrola nad jejich majetkem a 
každodenním provozem jejich firmy. 
Jmenování odborníka na restrukturalizaci – 
ať už se jedná o mediátora podporujícího 
vyjednávání o plánu restrukturalizace, nebo 
o insolvenčního správce, který dohlíží na 
činnost dlužníka – by nemělo být v každém 

(18) Aby se podpořila jejich účinnost a 
snížila se zpoždění a náklady, měly by 
součástí vnitrostátních rámců pro 
preventivní restrukturalizaci být pružné 
postupy omezující zapojení soudních nebo 
správních orgánů jen na situace, kdy je to 
nezbytné a přiměřené, aby byly chráněny 
zájmy věřitelů a jiných zúčastněných stran, 
jež by mohly být dotčeny. Aby se zabránilo 
zbytečným nákladům a aby byla 
zohledněna včasná povaha daného postupu, 
dlužníkům by v zásadě měla být ponechána 
kontrola nad jejich majetkem 
a každodenním provozem jejich firmy. 
Jmenování odborníka na restrukturalizaci – 
ať už se jedná o mediátora podporujícího 
vyjednávání o plánu restrukturalizace, nebo 
o insolvenčního správce, který dohlíží na 
činnost dlužníka – by nemělo být povinné 
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případě povinné, ale mělo by se provádět 
případ od případu v závislosti na 
okolnostech případu nebo konkrétních 
potřebách dlužníka. Kromě toho by k 
zahájení procesu restrukturalizace neměl 
být nezbytný soudní příkaz; proces 
restrukturalizace může být neformální, 
pokud nejsou dotčena práva třetích stran. 
Měla by být nicméně zajištěna určitá míra 
dozoru, pokud je to nezbytné k ochraně 
oprávněných zájmů jednoho nebo více 
věřitelů či jiné zúčastněné strany. Tak tomu 
může být zvláště tehdy, když soudní nebo 
správní orgán rozhodne o všeobecném 
přerušení vymáhání individuálních nároků, 
nebo tam, kde se zdá být nezbytné vnutit 
plán restrukturalizace nesouhlasícím třídám 
věřitelů.

v každém případě, ale mělo by se provádět 
případ od případu v závislosti na 
okolnostech případu nebo konkrétních 
potřebách dlužníka. Podmínky tohoto 
jmenování by měly stanovit členské státy. 
Insolvenční správce by však měl být 
jmenován, pokud je zajištěno přerušení 
vymáhání nároků, pokud musí 
restrukturalizační plán potvrdit soudní 
nebo správní orgán proti vůli několika 
dotyčných tříd věřitelů nebo pokud to 
požaduje dlužník či většina věřitelů.  
Kromě toho by k zahájení procesu 
restrukturalizace neměl být nezbytný 
soudní příkaz; proces restrukturalizace 
může být neformální, pokud nejsou 
dotčena práva třetích stran. Měla by být 
nicméně zajištěna určitá míra dozoru, 
pokud je to nezbytné k ochraně 
oprávněných zájmů jednoho nebo více 
věřitelů či jiné zúčastněné strany. Tak tomu 
může být zvláště tehdy, když soudní nebo 
správní orgán rozhodne o všeobecném 
přerušení vymáhání individuálních nároků, 
nebo tam, kde se zdá být nezbytné vnutit 
plán restrukturalizace nesouhlasícím třídám 
věřitelů. Členské státy by měly dále 
zajistit, aby byly zástupcům pracovníků 
poskytovány jasné a transparentní 
informace.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Dlužník by měl mít možnost požádat 
soudní nebo správní orgán o dočasné 
přerušení vymáhání individuálních nároků, 
čímž by se měla rovněž přerušit platnost 
povinnosti požádat o zahájení 
insolvenčního řízení, pokud by tato 
opatření mohla mít nepříznivý dopad na 
vyjednávání a mařila by vyhlídky na 
restrukturalizaci dlužníkovy firmy. 
Přerušení vymáhání nároků by mohlo být 

(19) Dlužník by měl mít možnost požádat 
soudní nebo správní orgán o dočasné 
přerušení vymáhání individuálních nároků, 
pokud by tato opatření mohla mít 
nepříznivý dopad na vyjednávání a mařila 
by vyhlídky na restrukturalizaci 
dlužníkovy firmy. Tuto žádost by mělo být 
možné podat pouze v případě, že ještě 
nevznikla povinnost podat návrh na 
zahájení insolvenčního řízení. Přerušení 
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všeobecné, tzn. vztahovat se na všechny 
věřitele, nebo by mohlo být zaměřeno na 
jednotlivé věřitele. Aby byla zajištěna 
spravedlivá rovnováha mezi právy 
dlužníka a věřitelů, přerušení vymáhání 
nároků by mělo být uděleno na dobu 
nejdéle čtyř měsíců. Složité případy 
restrukturalizace však mohou vyžadovat 
více času. Členské státy mohou 
rozhodnout, že v takových případech může 
soudní nebo správní orgán povolit 
prodloužení této doby, pokud existují 
důkazy o tom, že vyjednávání o plánu 
restrukturalizace postupují kupředu a že 
věřitelé nejsou nespravedlivě poškozeni. 
Pokud jsou povolena další prodloužení, 
musí se soudní nebo správní orgán 
přesvědčit, že existuje velká 
pravděpodobnost, že bude plán 
restrukturalizace přijat. Členské státy by 
měly zajistit, že každá žádost o prodloužení 
původní délky přerušení vymáhání nároků 
je podána v přiměřené lhůtě, aby soudní 
nebo správní orgány mohly vynést 
rozhodnutí v předepsané lhůtě. Pokud 
soudní nebo správní orgán nepřijme 
rozhodnutí o prodloužení doby přerušení 
vymáhání nároků, nežli tato doba uplyne, 
mělo by přerušení přestat platit v den, kdy 
dotyčná doba uplyne. V zájmu právní 
jistoty by celková doba přerušení měla být 
omezena na dvanáct měsíců.

vymáhání nároků by mohlo být všeobecné, 
tzn. vztahovat se na všechny věřitele, nebo 
by mohlo být zaměřeno na jednotlivé 
věřitele, avšak pouze na ty, kteří se účastní 
jednání. Aby byla zajištěna spravedlivá 
rovnováha mezi právy dlužníka a věřitelů, 
přerušení vymáhání nároků by mělo být 
uděleno na dobu nejdéle čtyř měsíců. 
Složité případy restrukturalizace však 
mohou vyžadovat více času. Členské státy 
mohou rozhodnout, že v takových 
případech může soudní nebo správní orgán 
povolit prodloužení této doby, pokud 
existují důkazy o tom, že vyjednávání o 
plánu restrukturalizace postupují kupředu 
a že věřitelé nejsou nespravedlivě 
poškozeni. Členské státy by měly pro 
prodloužení doby přerušení vymáhání 
nároků stanovit další podmínky. Pokud 
jsou povolena další prodloužení, musí se 
soudní nebo správní orgán přesvědčit, že 
existuje velká pravděpodobnost, že bude 
plán restrukturalizace přijat. Členské státy 
by měly zajistit, že každá žádost o 
prodloužení původní délky přerušení 
vymáhání nároků je podána v přiměřené 
lhůtě, aby soudní nebo správní orgány 
mohly vynést rozhodnutí v předepsané 
lhůtě. Pokud soudní nebo správní orgán 
nepřijme rozhodnutí o prodloužení doby 
přerušení vymáhání nároků, než tato doba 
uplyne, mělo by přerušení přestat platit v 
den, kdy dotyčná doba uplyne. V zájmu 
právní jistoty by celková doba přerušení 
měla být omezena na deset měsíců. Pokud 
bylo během tří měsíců předcházejících 
podání žádosti o přerušení vymáhání 
nároků přemístěno sídlo společnosti do 
jiného členského státu, měla by být 
celková doba tohoto přerušení omezena 
na dva měsíce.
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Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Aby bylo zajištěno, že věřitelé 
neutrpí újmu, nemělo by být přerušení 
povoleno nebo – pokud již je povoleno – 
neměla by být jeho doba prodloužena, 
případně by mělo být zrušeno, pokud jsou 
věřitelé přerušením vymáhání nároků 
nespravedlivě poškozeni. Při stanovení, 
zda jsou věřitelé nespravedlivě poškozeni, 
mohou soudní nebo správní orgány brát v 
úvahu, zda by se přerušením uchovala 
celková hodnota majetku, zda dlužník 
jedná ve zlém úmyslu nebo s úmyslem 
způsobit újmu nebo obecně působí proti 
legitimním očekáváním věřitelů jako celku. 
Jediný věřitel nebo třída věřitelů by byli 
nespravedlivě poškozeni přerušením 
vymáhání nároků například v případě, že 
by se jejich pohledávky v důsledku 
přerušení dostaly do podstatně 
nevýhodnějšího postavení, než kdyby 
nebylo přerušení povoleno, nebo je-li 
věřitel uveden do nevýhodnějšího 
postavení než ostatní věřitelé v podobné 
situaci.

(20) Aby bylo zajištěno, že věřitelé 
neutrpí újmu, nemělo by být přerušení 
povoleno nebo – pokud již je povoleno – 
neměla by být jeho doba prodloužena, 
případně by mělo být zrušeno, pokud jsou 
věřitelé přerušením vymáhání nároků 
nespravedlivě poškozeni nebo pokud již 
vznikla zákonná povinnost podat návrh na 
zahájení insolvenčního řízení. Při 
stanovení, zda jsou věřitelé nespravedlivě 
poškozeni, mohou soudní nebo správní 
orgány brát v úvahu, zda by se přerušením 
uchovala celková hodnota majetku, zda 
dlužník jedná ve zlém úmyslu nebo 
s úmyslem způsobit újmu nebo obecně 
působí proti legitimním očekáváním 
věřitelů jako celku. Jediný věřitel nebo 
třída věřitelů by byli nespravedlivě 
poškozeni přerušením vymáhání nároků 
například v případě, že by se jejich 
pohledávky v důsledku přerušení dostaly 
do podstatně nevýhodnějšího postavení, 
než kdyby nebylo přerušení povoleno, 
nebo je-li věřitel uveden do 
nevýhodnějšího postavení než ostatní 
věřitelé v podobné situaci.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Věřitelé by měli mít právo přerušení 
napadnout poté, co bylo soudním nebo 
správním orgánem přiznáno. Když není 
přerušení již dále nezbytné k usnadnění 
přijetí plánu restrukturalizace, například 
jelikož je jasné, že restrukturalizaci 
nepodporuje většina věřitelů, jak to 
požadují vnitrostátní právní předpisy, měli 

(23) Věřitelé by měli mít právo přerušení 
napadnout poté, co bylo soudním nebo 
správním orgánem přiznáno. Když není 
přerušení již dále nezbytné k usnadnění 
přijetí plánu restrukturalizace, například 
jelikož je jasné, že restrukturalizaci 
nepodporuje většina věřitelů, jak to 
požadují vnitrostátní právní předpisy, měli 
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by mít věřitelé možnost požádat o zrušení 
přerušení.

by mít věřitelé možnost požádat o zrušení 
přerušení. Kromě toho by měli mít 
jednotliví věřitelé nebo třída věřitelů 
stejné právo napadnout přerušení 
vymáhání nároků, pokud je 
restrukturalizační plán nespravedlivě 
poškozuje nebo pokud se jedná 
o ohrožené věřitele, kteří se potýkají se 
závažnými hospodářskými problémy.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Všichni věřitelé, na něž se vztahuje 
plán restrukturalizace, a pokud to povolují 
vnitrostátní právní předpisy, také držitelé 
majetkových podílů, by měli mít právo 
hlasovat o přijetí plánu restrukturalizace. 
Strany nedotčené plánem restrukturalizace 
by neměly mít v souvislosti s plánem žádná 
hlasovací práva ani by neměla být 
požadována jejich podpora pro schválení 
jakéhokoli plánu. Hlasování může mít 
podobu formálního postupu hlasování nebo 
konzultace a dohody s potřebnou většinou 
dotčených stran. Pokud však má hlasování 
podobu konzultace a dohody, dotčeným 
stranám, jejichž souhlas nebyl zapotřebí, 
by měla být nicméně nabídnuta možnost 
připojit se k plánu restrukturalizace.

(24) O přijetí plánu restrukturalizace by 
měli mít právo hlasovat všichni věřitelé, 
na něž se vztahuje plán restrukturalizace, 
včetně pracovníků, a pokud to povolují 
vnitrostátní právní předpisy, tak i držitelé 
majetkových podílů. Strany nedotčené 
plánem restrukturalizace by neměly mít v 
souvislosti s plánem žádná hlasovací práva 
ani by neměla být požadována jejich 
podpora pro schválení jakéhokoli plánu. 
Hlasování může mít podobu formálního 
postupu hlasování nebo konzultace a 
dohody s potřebnou většinou dotčených 
stran. Pokud však má hlasování podobu 
konzultace a dohody, dotčeným stranám, 
jejichž souhlas nebyl zapotřebí, by měla 
být nicméně nabídnuta možnost připojit se 
k plánu restrukturalizace. Pokud to 
umožňují jejich právní předpisy 
a zavedené postupy, měly by členské státy 
také zajistit, aby v případě, že by 
restrukturalizační plán vedl ke změně 
organizace práce nebo smluvních 
ujednání, museli tento plán potvrdit také 
pracovníci.
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Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Aby bylo zajištěno, že se s právy, 
která jsou zásadně podobná, zachází 
spravedlivě a že lze přijmout plány 
restrukturalizace, aniž by byla nepřiměřeně 
poškozena práva dotčených stran, měly by 
být dotčené strany zařazeny do oddělených 
tříd, jež odrážejí kritéria tvorby tříd podle 
vnitrostátních právních předpisů. 
Minimálně by zajištění věřitelé a 
nezajištění věřitelé měli být vždy zařazeni 
do samostatných tříd. Vnitrostátní právní 
předpisy mohou stanovit, že zajištěné 
pohledávky lze rozdělit na zajištěné a 
nezajištěné pohledávky na základě ocenění 
hodnoty zajištění. Vnitrostátní právní 
předpisy mohou rovněž stanovit zvláštní 
pravidla podporující takovou tvorbu tříd, 
ze které by měli prospěch 
nediverzifikovaní či jinak zvláště zranitelní 
věřitelé, jako jsou pracovníci nebo drobní 
dodavatelé. Vnitrostátní právní předpisy by 
měly v každém případě zajistit, aby se 
odpovídajícím způsobem řešily otázky, 
které jsou zvlášť důležité pro účely tvorby 
tříd, jako jsou například pohledávky 
propojených stran, a měly by obsahovat 
pravidla, která se zabývají podmíněnými 
pohledávkami a spornými pohledávkami. 
Soudní nebo správní orgán by měl 
prozkoumat tvorbu tříd, když je plán 
restrukturalizace předložen k potvrzení, ale 
členské státy by mohly stanovit, že tyto 
orgány mohou také zkoumat tvorbu tříd v 
dřívější fázi, pokud navrhovatel plánu 
předem požádal o vyhodnocení nebo 
poučení.

(25) Aby bylo zajištěno, že se s právy, 
která jsou zásadně podobná, zachází 
spravedlivě a že lze přijmout plány 
restrukturalizace, aniž by byla nepřiměřeně 
poškozena práva dotyčných stran, měly by 
být dotyčné strany zařazeny do oddělených 
tříd, jež odrážejí kritéria tvorby tříd podle 
vnitrostátních právních předpisů. Pokud se 
restrukturalizační plán týká i pracovníků, 
měli by se považovat za samostatnou třídu. 
Minimálně by měli být do samostatných 
tříd zařazeni vždy zajištění věřitelé a 
nezajištění věřitelé. Vnitrostátní právní 
předpisy mohou stanovit, že zajištěné 
pohledávky lze rozdělit na zajištěné a 
nezajištěné pohledávky na základě ocenění 
hodnoty zajištění. Vnitrostátní právní 
předpisy mohou rovněž stanovit zvláštní 
pravidla podporující takovou tvorbu tříd, 
ze které by měli prospěch 
nediverzifikovaní či jinak zvláště zranitelní 
věřitelé, jako jsou pracovníci nebo drobní 
dodavatelé. Vnitrostátní právní předpisy by 
měly v každém případě zajistit, aby se 
odpovídajícím způsobem řešily otázky, 
které jsou zvlášť důležité pro účely tvorby 
tříd, jako jsou například pohledávky 
propojených stran, a měly by obsahovat 
pravidla, která se zabývají podmíněnými 
pohledávkami a spornými pohledávkami. 
Soudní nebo správní orgán by měl 
prozkoumat tvorbu tříd, když je plán 
restrukturalizace předložen k potvrzení, ale 
členské státy by mohly stanovit, že tyto 
orgány mohou také zkoumat tvorbu tříd 
v dřívější fázi, pokud navrhovatel plánu 
předem požádal o vyhodnocení nebo 
poučení.
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Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Vnitrostátní právní předpisy by měly 
stanovit počty hlasů nezbytné pro získání 
většiny, aby menšina dotčených stran v 
každé třídě nemohla bránit přijetí plánu 
restrukturalizace, který nespravedlivě 
neomezuje jejich práva a zájmy. Bez 
pravidla o hlasovací většině, které je 
závazné i pro nesouhlasící zajištěné 
věřitele, by včasná restrukturalizace v 
mnoha případech nebyla možná, například 
když je zapotřebí finanční 
restrukturalizace, ale firma je jinak 
životaschopná. Aby bylo zajištěno, že 
budou mít strany při přijímání plánů 
restrukturalizace takový vliv, který je 
úměrný podílům, jež ve firmě vlastní, měla 
by být požadovaná většina v každé třídě 
založena na množství pohledávek věřitelů 
nebo podílů vlastněných držiteli 
majetkových podílů.

(26) Vnitrostátní právní předpisy by měly 
stanovit počty hlasů nezbytné pro získání 
většiny, aby menšina dotyčných stran v 
každé třídě nemohla bránit přijetí plánu 
restrukturalizace, který nespravedlivě 
neomezuje jejich práva a zájmy. Bez 
pravidla o hlasovací většině, které je 
závazné i pro nesouhlasící zajištěné 
věřitele, by včasná restrukturalizace v 
mnoha případech nebyla možná, například 
když je zapotřebí finanční 
restrukturalizace, ale firma je jinak 
životaschopná. Aby bylo zajištěno, že při 
přijímání plánů restrukturalizace se bude se 
všemi stranami zacházet spravedlivě, měla 
by požadovaná většina v každé třídě 
představovat většinu množství pohledávek 
věřitelů nebo podílů vlastněných držiteli 
majetkových podílů a zároveň většinu 
věřitelů v dané třídě.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Ačkoli by měl být plán 
restrukturalizace vždy považován za 
přijatý, jestliže jej podporuje požadovaná 
většina v každé dotčené třídě, plán 
restrukturalizace, který není podporován 
potřebnou většinou v každé dotčené třídě, 
může být i přesto potvrzen soudním nebo 
správním orgánem, pokud jej podporuje 
alespoň jedna dotčená třída věřitelů a 
pokud nejsou nesouhlasící třídy na základě 
navrhovaného plánu nespravedlivě 
poškozeny (tzv. „cross-class cram-down 
mechanismus“). Plán by měl zejména 
splňovat pravidlo absolutní priority, které 

(28) Ačkoli by měl být plán 
restrukturalizace vždy považován za 
přijatý, jestliže jej podporuje požadovaná 
většina v každé dotyčné třídě a také 
většina věřitelů, plán restrukturalizace, 
který není podporován potřebnou většinou 
v každé dotyčné třídě, může být i přesto 
potvrzen soudním nebo správním orgánem, 
pokud jej podporuje většina dotyčných 
věřitelů a pokud nejsou nesouhlasící třídy 
na základě navrhovaného plánu 
nespravedlivě poškozeny (tzv. „cross-class 
cram-down mechanismus“). Toto potvrzení 
by mělo být vyžadováno také v případě, že 
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zaručuje, že nesouhlasící třída věřitelů 
bude v plné výši vyplacena, nežli může 
jakákoli méně prioritní třída na základě 
plánu restrukturalizace obdržet nebo si 
ponechat jakýkoli podíl. Pravidlo absolutní 
priority slouží jako základní mechanismus 
rozdělování hodnoty mezi věřitele při 
restrukturalizaci. Přímým důsledkem 
pravidla absolutní priority je to, že žádná 
třída věřitelů na základě plánu 
restrukturalizace nemůže obdržet nebo si 
ponechat ekonomické hodnoty nebo 
výhody, jejichž rozsah přesahuje plnou 
výši nároků nebo podílů takové třídy. 
Pravidlo absolutní priority umožňuje určit, 
ve srovnání s kapitálovou strukturou 
podniku procházejícího restrukturalizací, 
přidělenou hodnotu, kterou mají 
zúčastněné strany obdržet v rámci plánu 
restrukturalizace na základě hodnoty 
fungujícího podniku.

restrukturalizační plán zahrnuje ztrátu 
více než 25 % pracovních míst. Plán by 
měl zejména splňovat pravidlo absolutní 
priority, které zaručuje, že nesouhlasící 
třída věřitelů bude v plné výši vyplacena, 
než může kterákoli méně prioritní třída na 
základě plánu restrukturalizace obdržet 
nebo si ponechat jakýkoli podíl. Pravidlo 
absolutní priority slouží jako základní 
mechanismus rozdělování hodnoty mezi 
věřitele při restrukturalizaci. Přímým 
důsledkem pravidla absolutní priority je to, 
že žádná třída věřitelů nemůže na základě 
plánu restrukturalizace obdržet nebo si 
ponechat ekonomické hodnoty nebo 
výhody, jejichž rozsah přesahuje plnou 
výši nároků nebo podílů takové třídy. 
Pravidlo absolutní priority umožňuje určit, 
ve srovnání s kapitálovou strukturou 
podniku procházejícího restrukturalizací, 
přidělenou hodnotu, kterou mají 
zúčastněné strany obdržet v rámci plánu 
restrukturalizace na základě hodnoty 
fungujícího podniku. Jednou z podmínek 
potvrzení restrukturalizačního plánu by 
mělo navíc být řádné informování 
zástupců pracovníků.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Ačkoli by oprávněné zájmy 
akcionářů nebo jiných držitelů 
majetkových podílů měly být chráněny, 
členské státy by měly zajistit, aby akcionáři 
nemohli nepřiměřeně blokovat přijímání 
plánů restrukturalizace, které by vedly k 
obnovení ekonomické životaschopnosti 
dlužníka. Přijetí plánu restrukturalizace by 
například nemělo být podmíněno 
souhlasem držitelů majetkových podílů, 
jejichž smluvní hodnota neodpovídá tržní 
ceně, jmenovitě držitelů majetkových 
podílů, kteří by po ocenění podniku 
neobdrželi žádnou platbu ani jiné plnění, 

(29) Ačkoli by oprávněné zájmy 
akcionářů nebo jiných držitelů 
majetkových podílů měly být chráněny, 
členské státy by měly zajistit, aby akcionáři 
nemohli nepřiměřeně blokovat přijímání 
plánů restrukturalizace, které by vedly k 
obnovení ekonomické životaschopnosti 
dlužníka a které by podporovala většina 
tříd dlužníků. Přijetí plánu 
restrukturalizace by například nemělo být 
podmíněno souhlasem držitelů 
majetkových podílů, jejichž smluvní 
hodnota neodpovídá tržní ceně, jmenovitě 
držitelů majetkových podílů, kteří by po 
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pokud by se použilo normální pořadí 
priorit při likvidaci. Členské státy mohou k 
dosažení tohoto cíle použít různé 
prostředky, například to, že držitelům 
majetkových podílů neudělí právo hlasovat 
o plánu restrukturalizace. Pokud však mají 
držitelé majetkových podílů právo hlasovat 
o plánu restrukturalizace, soudní nebo 
správní orgán by měl být schopen plán 
potvrdit bez ohledu na nesouhlas jedné 
nebo více tříd držitelů majetkových podílů, 
a to prostřednictvím tzv. „cross-class cram-
down mechanismu“. Pokud existují různé 
třídy majetkových podílů s různými právy, 
může být zapotřebí více tříd držitelů 
majetkových podílů. Držitelé majetkových 
podílů v malých a středních podnicích, 
kteří nejsou pouhými investory, ale jsou 
vlastníky firmy a přispívají na její provoz 
dalšími způsoby, například prostřednictvím 
svých manažerských zkušeností, nemusí 
mít za takových podmínek motivaci k 
restrukturalizaci. Proto by cross-class 
cram-down mechanismus měl zůstat pro 
navrhovatele plánu nepovinný.

ocenění podniku neobdrželi žádnou platbu 
ani jiné plnění, pokud by se použilo 
normální pořadí priorit při likvidaci. 
Členské státy mohou k dosažení tohoto cíle 
použít různé prostředky, například to, že 
držitelům majetkových podílů neudělí 
právo hlasovat o plánu restrukturalizace. 
Pokud však mají držitelé majetkových 
podílů právo hlasovat o plánu 
restrukturalizace, soudní nebo správní 
orgán by měl být schopen plán potvrdit bez 
ohledu na nesouhlas jedné nebo více tříd 
držitelů majetkových podílů, a to 
prostřednictvím tzv. „cross-class cram-
down mechanismu“. Pokud existují různé 
třídy majetkových podílů s různými právy, 
může být zapotřebí více tříd držitelů 
majetkových podílů. Držitelé majetkových 
podílů v malých a středních podnicích, 
kteří nejsou pouhými investory, ale jsou 
vlastníky firmy a přispívají na její provoz 
dalšími způsoby, například prostřednictvím 
svých manažerských zkušeností, nemusí 
mít za takových podmínek motivaci k 
restrukturalizaci. Proto by cross-class 
cram-down mechanismus měl zůstat pro 
navrhovatele plánu nepovinný.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Pokud jde o postupy v rámci plánu 
restrukturalizace, měl by tento plán 
předpokládat možnost držitelů 
majetkových podílů v malých a středních 
podnicích přispět k restrukturalizaci 
nepeněžní formou, například 
zkušenostmi, dobrým jménem či 
obchodními kontakty.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
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Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Úspěch plánu restrukturalizace může 
často záviset na tom, zda jsou k dispozici 
finanční prostředky za prvé na chod 
podniku během vyjednávání o 
restrukturalizaci a za druhé na provedení 
plánu restrukturalizace po jeho potvrzení. 
Nové financování nebo prozatímní 
financování by proto mělo být vyňato z 
působnosti vylučovacích žalob, jejichž 
cílem je dosáhnout prohlášení takového 
financování za neplatné, relativně neplatné 
nebo nevymahatelné, jakožto úkonu, který 
v souvislosti s následnými insolvenčními 
řízeními poškozuje věřitele jako celek. 
Vnitrostátní předpisy v oblasti 
insolvenčního práva, které umožňují 
vylučovací žaloby, jestliže a když se 
dlužník nakonec dostane do platební 
neschopnosti, nebo které stanoví, že noví 
věřitelé mohou být vystaveni 
občanskoprávním, správním nebo trestním 
sankcím za poskytnutí úvěru dlužníkům ve 
finančních obtížích, ohrožují dostupnost 
financování nezbytného pro úspěšné 
vyjednávání a provádění plánu 
restrukturalizace. Oproti novému 
financování, které by měl jakožto součást 
plánu restrukturalizace potvrdit soudní 
nebo správní orgán, při poskytnutí 
prozatímního financování zúčastněné 
strany nevědí, zda bude plán nakonec 
potvrzen, či nikoli. Omezení ochrany 
prozatímního financování na případy, kdy 
plán přijmou věřitelé nebo jej potvrdí 
soudní nebo správní orgán, by odrazovalo 
od poskytování prozatímního financování. 
Aby se předešlo možným případům 
zneužití, mělo by být chráněno pouze 
financování, které je důvodně a okamžitě 
nezbytné pro pokračování činnosti nebo 
přežití dlužníkovy firmy nebo pro 
zachování či zlepšení hodnoty jeho firmy 
do doby, než bude daný plán potvrzen. 
Ochrana proti vylučovacím žalobám a 
ochrana před osobní odpovědností jsou 
minimální záruky přiznávané 

(31) Úspěch plánu restrukturalizace může 
často záviset na tom, zda jsou k dispozici 
finanční prostředky za prvé na chod 
podniku během vyjednávání o 
restrukturalizaci a za druhé na provedení 
plánu restrukturalizace po jeho potvrzení. 
Nové financování nebo prozatímní 
financování by proto mělo být vyňato z 
působnosti vylučovacích žalob, jejichž 
cílem je dosáhnout prohlášení takového 
financování za neplatné, relativně neplatné 
nebo nevymahatelné, jakožto úkonu, který 
v souvislosti s následnými insolvenčními 
řízeními poškozuje věřitele jako celek. 
Vnitrostátní předpisy v oblasti 
insolvenčního práva, které umožňují 
vylučovací žaloby, jestliže a když se 
dlužník nakonec dostane do platební 
neschopnosti, nebo které stanoví, že noví 
věřitelé mohou být vystaveni 
občanskoprávním, správním nebo trestním 
sankcím za poskytnutí úvěru dlužníkům ve 
finančních obtížích, ohrožují dostupnost 
financování nezbytného pro úspěšné 
vyjednávání a provádění plánu 
restrukturalizace. Oproti novému 
financování, které by měl jakožto součást 
plánu restrukturalizace potvrdit soudní 
nebo správní orgán, při poskytnutí 
prozatímního financování zúčastněné 
strany nevědí, zda bude plán nakonec 
potvrzen, či nikoli. Omezení ochrany 
prozatímního financování na případy, kdy 
plán přijmou věřitelé nebo jej potvrdí 
soudní nebo správní orgán, by odrazovalo 
od poskytování prozatímního financování. 
Aby se předešlo možným případům 
zneužití, mělo by být chráněno pouze 
financování, které je důvodně a okamžitě 
nezbytné pro pokračování činnosti nebo 
přežití dlužníkovy firmy nebo pro 
zachování či zlepšení hodnoty jeho firmy 
do doby, než bude daný plán potvrzen. 
Ochrana proti vylučovacím žalobám a 
ochrana před osobní odpovědností jsou 
minimální záruky přiznávané 
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prozatímnímu financování a novému 
financování. Povzbuzování nových 
věřitelů, aby na sebe brali zvýšené riziko 
investování do životaschopného dlužníka 
ve finančních obtížích, může vyžadovat 
další pobídky, jako je například 
upřednostňování takového financování v 
následných insolvenčních řízeních 
alespoň před nezajištěnými pohledávkami.

prozatímnímu financování a novému 
financování.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Zúčastněné dotčené strany by měly 
mít možnost se proti rozhodnutí o 
potvrzení plánu restrukturalizace odvolat. 
Aby se však zajistila účinnost plánu, snížila 
nejistota a zabránilo se neodůvodněným 
průtahům, odvolání by nemělo mít 
odkladný účinek na provedení plánu 
restrukturalizace. Pokud se prokáže, že 
menšinoví věřitelé utrpěli na základě plánu 
neodůvodnitelnou újmu, členské státy by 
měly jako alternativu ke zrušení plánu 
zvážit poskytnutí peněžní náhrady 
příslušným nesouhlasícím věřitelům, 
kterou by měl vyplatit dlužník nebo 
věřitelé, kteří hlasovali ve prospěch plánu.

(32) Zúčastněné dotyčné strany by měly 
mít možnost se proti rozhodnutí o 
potvrzení plánu restrukturalizace odvolat. 
Aby se však zajistila účinnost plánu 
restrukturalizace, snížila nejistota a 
zabránilo se neodůvodněným průtahům, 
odvolání by nemělo mít odkladný účinek 
na provedení plánu restrukturalizace. 
Pokud se prokáže, že menšinoví věřitelé 
utrpěli na základě restrukturalizačního 
plánu neodůvodnitelnou újmu, členské 
státy by měly jako alternativu ke zrušení 
tohoto plánu zvážit poskytnutí peněžní 
náhrady příslušným nesouhlasícím 
věřitelům, kterou by měl vyplatit dlužník 
nebo věřitelé, kteří hlasovali ve prospěch 
plánu, s výjimkou třídy pracovníků.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Během postupů preventivní 
restrukturalizace by měli pracovníci 
požívat plné ochrany podle pracovního 
práva. Zejména nejsou touto směrnicí 
dotčena práva pracovníků zaručená 

(34) Během postupů preventivní 
restrukturalizace by měli pracovníci 
požívat plné ochrany podle pracovního 
práva. Zejména nejsou touto směrnicí 
dotčena práva pracovníků zaručená 
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směrnicí Rady 98/59/ES68, směrnicí Rady 
2001/23/ES69, směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2002/14/ES70, směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/94/ES71 a směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2009/38/ES72. 
Povinnosti týkající se informování a 
konzultování pracovníků podle 
vnitrostátních právních předpisů, kterými 
se provádí výše uvedená směrnice, 
zůstávají zcela beze změny. Patří sem 
povinnost informovat a konzultovat 
zástupce pracovníků ohledně rozhodnutí 
využít rámec pro preventivní 
restrukturalizaci v souladu se směrnicí 
2002/14/ES. Vzhledem k potřebě zajistit 
přiměřenou úroveň ochrany pracovníků by 
členské státy měly v zásadě nesplacené 
pohledávky pracovníků definované ve 
směrnici 2008/94/ES vyjmout z působnosti 
jakéhokoli přerušení vymáhání nároků bez 
ohledu na to, zda tyto pohledávky vznikly 
před nebo po vydání rozhodnutí o 
přerušení. Takové přerušení by mělo být 
přípustné pouze u takových částek a na 
takovou dobu, jak je splacení těchto 
pohledávek účinně zaručeno jinými 
prostředky podle vnitrostátních právních 
předpisů. Pokud členské státy působnost 
záruky vyplacení nesplacených 
pohledávek pracovníků podle směrnice 
2008/94/ES rozšíří na postupy preventivní 
restrukturalizace stanovené touto 
směrnicí, vynětí pohledávek pracovníků z 
působnosti přerušení vymáhání nároků již 
není v rozsahu krytém uvedenou zárukou 
odůvodněné. Pokud podle vnitrostátních 
právních předpisů existují omezení 
odpovědnosti záručních institucí, ať už se 
jedná o délku záruky, nebo o částku 
vyplácenou pracovníkům, měli by být 
pracovníci schopni své pohledávky za 
případný rozdíl vymáhat na zaměstnavateli 
i během doby přerušení vymáhání nároků.

směrnicí Rady 98/59/ES68, směrnicí Rady 
2001/23/ES69, směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2002/14/ES70, směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/94/ES71 a směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2009/38/ES72. 
Povinnosti týkající se informování a 
konzultování pracovníků podle 
vnitrostátních právních předpisů, kterými 
se provádí výše uvedená směrnice, 
zůstávají zcela beze změny. Patří sem 
povinnost informovat a konzultovat 
zástupce pracovníků ohledně rozhodnutí 
využít rámec pro preventivní 
restrukturalizaci v souladu se směrnicí 
2002/14/ES. Vzhledem k potřebě zajistit 
přiměřenou úroveň ochrany pracovníků by 
mělo být od členských států požadováno, 
aby vyjmuly nesplacené pohledávky 
pracovníků z působnosti jakéhokoli 
přerušení vymáhání nároků bez ohledu na 
to, zda tyto pohledávky vznikly před nebo 
po vydání rozhodnutí o přerušení. Takové 
přerušení by mělo být přípustné pouze u 
takových částek a na takovou dobu, 
u nichž je splacení těchto pohledávek 
účinně zaručeno na stejné úrovni jinými 
prostředky podle vnitrostátních právních 
předpisů. Pokud podle vnitrostátních 
právních předpisů existují omezení 
odpovědnosti záručních institucí, ať už se 
jedná o délku záruky, nebo o částku 
vyplácenou pracovníkům, měli by být 
pracovníci schopni své pohledávky za 
případný rozdíl vymáhat na zaměstnavateli 
i během doby přerušení vymáhání nároků.

__________________ __________________
68 Směrnice Rady 98/59/ES ze dne 20. 
července 1998 o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se 
hromadného propouštění, Úř. věst. L 225, 

68 Směrnice Rady 98/59/ES ze dne 
20. července 1998 o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se 
hromadného propouštění, Úř. věst. L 225, 
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12.8.1998, s. 16. 12.8.1998, s. 16.
69 Směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. 
března 2001 o sbližování právních předpisů 
členských států týkajících se zachování 
práv zaměstnanců v případě převodů 
podniků, závodů nebo částí podniků nebo 
závodů, Úř. věst. L 82, 22.3.2001, s. 16.

69 Směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. 
března 2001 o sbližování právních předpisů 
členských států týkajících se zachování 
práv zaměstnanců v případě převodů 
podniků, závodů nebo částí podniků nebo 
závodů, Úř. věst. L 82, 22.3.2001, s. 16.

70 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, 
kterou se stanoví obecný rámec pro 
informování zaměstnanců a projednávání 
se zaměstnanci v Evropském společenství, 
Úř. věst. L 80, 23.3.2002, s. 29.

70 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2002/14/ES ze dne 11. března 
2002, kterou se stanoví obecný rámec pro 
informování zaměstnanců a projednávání 
se zaměstnanci v Evropském společenství, 
Úř. věst. L 80, 23.3.2002, s. 29.

71 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2008/94/ES ze dne 22. října 2008 o 
ochraně zaměstnanců v případě platební 
neschopnosti zaměstnavatele, Úř. věst. L 
283, 28.10.2008, s. 36.

71 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2008/94/ES ze dne 22. října 2008 
o ochraně zaměstnanců v případě platební 
neschopnosti zaměstnavatele, Úř. věst. 
L 283, 28.10.2008, s. 36.

72 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/38/ES ze dne 6. května 2009 o 
zřízení evropské rady zaměstnanců nebo 
vytvoření postupu pro informování 
zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v 
podnicích působících na úrovni 
Společenství a skupinách podniků 
působících na úrovni Společenství, Úř. 
věst. L 122, 16.5.2009, s. 28.

72 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/38/ES ze dne 6. května 2009 
o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo 
vytvoření postupu pro informování 
zaměstnanců a projednání se zaměstnanci 
v podnicích působících na úrovni 
Společenství a skupinách podniků 
působících na úrovni Společenství, Úř. 
věst. L 122, 16.5.2009, s. 28.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34a) Pracovníkům a jejich zástupcům by 
měly být poskytnuty všechny dokumenty a 
informace týkající se navrhovaného plánu 
restrukturalizace, aby mohli provést 
podrobné posouzení různých scénářů. 
Pracovníci a jejich zástupci by navíc měli 
mít možnost zapojit se do všech fází 
konzultací a schvalování za účelem 
vypracování plánu a měli by mít zaručen 
přístup k odbornému poradenství v 
souvislosti s restrukturalizací.
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Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Pokud plán restrukturalizace 
předpokládá převod části podniku nebo 
závodu, práva zaměstnanců vyplývající z 
pracovní smlouvy nebo z pracovního 
poměru, a to zejména včetně práva na 
mzdy, by měla být zajištěna v souladu s 
články 3 a 4 směrnice 2001/23/ES, aniž by 
byla dotčena zvláštní pravidla použitelná v 
případě insolvenčního řízení podle článku 
5 uvedené směrnice a zejména možnosti 
povolené podle čl. 5 odst. 2 uvedené 
směrnice. Kromě toho, a aniž by byla 
dotčena práva na informování a 
projednávání, včetně informování a 
projednávání ohledně rozhodnutí, která 
pravděpodobně povedou k podstatným 
změnám v organizaci práce nebo ve 
smluvních vztazích s cílem dosáhnout 
dohody o těchto rozhodnutích, jež jsou 
zaručena směrnicí 2002/14/ES, by 
pracovníci, kteří jsou dotčeni plánem 
restrukturalizace, měli mít podle této 
směrnice právo o plánu hlasovat. Členské 
státy mohou rozhodnout, že pro účely 
hlasování o plánu restrukturalizace zařadí 
pracovníky do samostatné třídy, oddělené 
od ostatních tříd věřitelů.

(35) Pokud plán restrukturalizace 
předpokládá převod části podniku nebo 
závodu, práva zaměstnanců vyplývající z 
pracovní smlouvy nebo z pracovního 
poměru, a to zejména včetně práva na 
mzdy, by měla být zajištěna v souladu s 
články 3 a 4 směrnice 2001/23/ES, přičemž 
článek 5 uvedené směrnice by mělo být 
možné použít pouze v případě platební 
neschopnosti, avšak nikoliv v případě 
plánu restrukturalizace. Kromě toho, a 
aniž by byla dotčena práva na informování 
a projednávání, včetně informování a 
projednávání ohledně rozhodnutí, která 
pravděpodobně povedou k podstatným 
změnám v organizaci práce nebo ve 
smluvních vztazích s cílem dosáhnout 
dohody o těchto rozhodnutích, jež jsou 
zaručena směrnicí 2002/14/ES, by 
pracovníci, kteří jsou dotčeni plánem 
restrukturalizace, měli mít podle této 
směrnice právo o něm hlasovat a jejich 
schválení by mělo být pro potvrzení plánu 
závazné. Členské státy by měly pro účely 
hlasování o plánu restrukturalizace zařadit 
pracovníky do samostatné třídy, oddělené 
od ostatních tříd věřitelů, a měly by zajistit, 
aby bylo této třídě uděleno přednostní 
právo.

Odůvodnění

Článek 5 směrnice 2001/23 ES se použije, „pokud je převodce předmětem konkursního řízení 
nebo obdobného úpadkového řízení, které bylo zahájeno s cílem likvidace majetku“, a nelze 
jej použít v případě plánu restrukturalizace.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35a) Jakákoli navrhovaná 
restrukturalizační operace by měla být 
plně vysvětlena zástupcům zaměstnanců, 
jimž by měly být o navrhované 
restrukturalizaci poskytnuty takové 
informace, aby mohli provést hloubkové 
posouzení a případně se připravit na 
konzultace.1a

_________________
1a Přijatý text P7_TA(2013)0005 
Informovanost a konzultování 
pracovníků, předvídání a zvládání 
restrukturalizace

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Za účelem další podpory 
preventivních restrukturalizací je důležité 
zajistit, aby ředitelé nebyli odrazováni od 
uplatňování rozumného obchodního 
úsudku nebo podstupování přiměřených 
obchodních rizik, zejména pokud by to 
zvýšilo šance na restrukturalizaci 
potenciálně životaschopných podniků. 
Pokud se podnik dostane do finančních 
obtíží, měli by ředitelé přijmout taková 
opatření jako: vyhledání odborného 
poradenství včetně poradenství ohledně 
restrukturalizace a insolvence, například 
využitím nástrojů včasného varování, 
pokud je to vhodné; ochrana majetku 
společnosti, aby se maximalizovala 
hodnota a nedošlo ke ztrátě klíčových 
aktiv; zvážení struktury a funkcí firmy za 
účelem přezkoumání její životaschopnosti 
a snížení výdajů; neuzavírání takových 
typů firemních transakcí, které by mohly 
být předmětem vylučovacích žalob, bez 
přiměřeného podnikatelského zdůvodnění; 
pokračování v obchodování za okolností, 

(36) Za účelem další podpory 
preventivních restrukturalizací je důležité 
zajistit, aby ředitelé a podnikatelé nebyli 
odrazováni od uplatňování rozumného 
obchodního úsudku nebo podstupování 
přiměřených obchodních rizik, zejména 
pokud by to zvýšilo šance na 
restrukturalizaci potenciálně 
životaschopných podniků. Pokud se podnik 
dostane do finančních obtíží, měli by 
ředitelé přijmout taková opatření jako: 
vyhledání odborného poradenství včetně 
poradenství ohledně restrukturalizace a 
insolvence, například využitím nástrojů 
včasného varování, pokud je to vhodné; 
ochrana majetku společnosti, aby se 
maximalizovala hodnota a nedošlo ke 
ztrátě klíčových aktiv; zvážení struktury a 
funkcí firmy za účelem přezkoumání její 
životaschopnosti a snížení výdajů; 
neuzavírání takových typů firemních 
transakcí, které by mohly být předmětem 
vylučovacích žalob, bez přiměřeného 
podnikatelského zdůvodnění; pokračování 
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kdy je to vhodné, aby se maximalizovala 
hodnota fungující firmy; vyjednávání s 
věřiteli a zahájení postupů preventivní 
restrukturalizace. Jestliže dlužníkovi hrozí 
platební neschopnost, je také důležité 
chránit oprávněné zájmy věřitelů před 
rozhodnutími vedení firmy, která mohou 
mít nepříznivý dopad na stav majetku 
dlužníka, zejména pokud tato rozhodnutí 
mohou mít za následek další zmenšování 
hodnoty majetku, který je k dispozici pro 
snahy o restrukturalizaci nebo pro 
rozdělení mezi věřitele. Je proto nezbytné, 
aby se za takových okolností ředitelé 
vyhnuli jakýmkoli úmyslným nebo hrubě 
nedbalým krokům, jež vedou k osobnímu 
prospěchu na úkor zúčastněných stran, jako 
je například souhlas s podhodnocenými 
transakcemi nebo přijímání opatření, která 
vedou k nespravedlivému upřednostnění 
jedné nebo více zúčastněných stran před 
druhými. Pro účely této směrnice by 
ředitelé měly být osoby odpovědné za 
rozhodování o hospodaření společnosti.

v obchodování za okolností, kdy je to 
vhodné, aby se maximalizovala hodnota 
fungující firmy; vyjednávání s věřiteli a 
zahájení postupů preventivní 
restrukturalizace. Ředitelé by rovněž měli 
dodržovat všechny své povinnosti vůči 
věřitelům, zástupcům zaměstnanců a 
dalším zúčastněným stranám. Jestliže 
dlužníkovi hrozí platební neschopnost, je 
také důležité chránit oprávněné zájmy 
věřitelů před rozhodnutími vedení firmy, 
která mohou mít nepříznivý dopad na stav 
majetku dlužníka, zejména pokud tato 
rozhodnutí mohou mít za následek další 
zmenšování hodnoty majetku, který je k 
dispozici pro snahy o restrukturalizaci nebo 
pro rozdělení mezi věřitele. Je proto 
nezbytné, aby se za takových okolností 
ředitelé vyhnuli jakýmkoli úmyslným nebo 
hrubě nedbalým krokům, jež vedou k 
osobnímu prospěchu na úkor zúčastněných 
stran, jako je například souhlas s 
podhodnocenými transakcemi nebo jiným 
způsobem úmyslné snížení hodnoty 
společnosti nebo přijímání opatření, která 
vedou k nespravedlivému upřednostnění 
jedné nebo více zúčastněných stran před 
druhými. Pro účely této směrnice by 
ředitelé měly být osoby odpovědné za 
rozhodování o hospodaření společnosti. 
Nedodržení této povinnosti by mělo 
potenciálně za následek prodloužení lhůty 
pro oddlužení nebo přísnější podmínky 
pro oddlužení.

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Různé možnosti druhé šance v 
členských státech mohou motivovat 
předlužené podnikatele k přesídlení do 
jiných členských států, aby bylo možno 
využít kratší lhůty nebo výhodnější 
podmínky pro oddlužení, což vede k další 
právní nejistotě a nákladům pro věřitele při 

(37) Různé možnosti druhé šance v 
členských státech mohou motivovat 
předlužené podnikatele k přesídlení do 
jiných členských států, aby bylo možno 
využít kratší lhůty nebo výhodnější 
podmínky pro oddlužení, což vede k další 
právní nejistotě a nákladům pro věřitele při 
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vymáhání jejich pohledávek. Navíc dopady 
úpadku, zejména sociální stigma, právní 
důsledky, například že podnikatelé nesmějí 
zahájit a provozovat podnikatelskou činnost, 
a také trvalá neschopnost splácet dluhy, 
představují pro podnikatele, kteří chtějí začít 
podnikat nebo dostat druhou šanci, 
významné překážky, ačkoli z důkazů 
vyplývá, že podnikatelé, kteří se ocitli v 
úpadku, mají na podruhé větší šanci uspět. 
Proto je nutné přijmout opatření ke snížení 
nepříznivých účinků předluženosti a úpadku 
na podnikatele, a to zejména povolením 
úplného oddlužení po uplynutí určité doby a 
omezením délky zákazů činnosti vydaných v 
souvislosti s předlužeností dlužníka.

vymáhání jejich pohledávek. Navíc dopady 
úpadku, zejména sociální stigma, právní 
důsledky, například že podnikatelé nesmějí 
zahájit a provozovat podnikatelskou činnost, 
a také trvalá neschopnost splácet dluhy, 
představují pro podnikatele, kteří chtějí začít 
podnikat nebo dostat druhou šanci, 
významné překážky, ačkoli z důkazů 
vyplývá, že podnikatelé, kteří se ocitli v 
úpadku, mají na podruhé větší šanci uspět. 
Proto je nutné přijmout opatření ke snížení 
nepříznivých účinků předluženosti a úpadku 
na podnikatele, a to zejména povolením 
úplného oddlužení po uplynutí určité doby a 
omezením délky zákazů činnosti vydaných v 
souvislosti s předlužeností dlužníka. Lhůta 
pro oddlužení by měla být stanovena na pět 
let od data první žádosti dlužník a členské 
státy by měly mít možnost stanovit delší 
lhůtu v případě druhé nebo následující 
lhůty pro oddlužení.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Úplné oddlužení nebo ukončení 
zákazu činnosti po krátké době nejsou 
vhodné za všech okolností, například v 
případech, kdy dlužník je nepoctivý nebo 
jednal ve zlém úmyslu. Členské státy by 
měly poskytnout soudním nebo správním 
orgánům jasné pokyny, jak posuzovat 
poctivost podnikatele. Například při 
zjišťování, zda dlužník jednal nečestně, 
mohou soudní nebo správní orgány vzít v 
úvahu takové okolnosti, jako jsou povaha a 
rozsah dluhů, doba jejich vzniku, snaha 
dlužníka dluhy splácet a dodržovat 
zákonné povinnosti včetně požadavků 
týkajících se veřejného financování a 
řádného vedení účetnictví, jakož i kroky, 
jež dlužník učinil ve snaze zmařit snahu 
věřitelů o jeho postih. Zákazy činnosti 
mohou být vydány na delší nebo neurčitou 
dobu v situacích, kdy podnikatel vykonává 

(38) Úplné oddlužení nebo ukončení 
zákazu činnosti po krátké době nejsou 
vhodné za všech okolností, a to ani po 
provedení insolvenčního řízení, například 
v případech, kdy dlužník je nepoctivý nebo 
jednal ve zlém úmyslu. Členské státy by 
měly poskytnout soudním nebo správním 
orgánům jasné pokyny a kritéria týkající 
se způsobu, jak posuzovat poctivost 
podnikatele. Například při zjišťování, zda 
dlužník jednal nečestně, mohou soudní 
nebo správní orgány vzít v úvahu takové 
okolnosti, jako jsou povaha a rozsah dluhů, 
doba jejich vzniku, snaha dlužníka dluhy 
splácet a dodržovat zákonné povinnosti 
včetně požadavků týkajících se veřejného 
financování a řádného vedení účetnictví, 
jakož i kroky, jež dlužník učinil ve snaze 
zmařit snahu věřitelů o jeho postih. Zákazy 
činnosti mohou být vydány na delší nebo 
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určité profese, které jsou považovány v 
daných členských státech za citlivé, nebo 
pokud byl odsouzen za trestnou činnost. V 
takových případech by podnikatelé mohli 
využít oddlužení, ale stále budou mít na 
delší nebo neurčitou dobu zakázán výkon 
dané profese.

neurčitou dobu v situacích, kdy podnikatel 
vykonává určité profese, které jsou 
považovány v daných členských státech za 
citlivé, nebo pokud byl odsouzen za 
trestnou činnost. V takových případech by 
podnikatelé mohli využít oddlužení, ale 
stále budou mít na delší nebo neurčitou 
dobu zakázán výkon dané profese.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Je nutné udržet a posílit 
transparentnost a předvídatelnost postupů 
při dosahování výsledků, které jsou 
příznivé pro zachování firem a pro 
poskytování druhé šance podnikatelům, 
nebo takových výsledků, které umožňují 
účinnou likvidaci neživotaschopných 
podniků. V mnoha členských státech je 
také nutné zkrátit nadměrnou délku 
insolvenčních řízení, která vede k právní 
nejistotě pro věřitele a investory a nízké 
míře výtěžnosti úvěrů. A konečně, 
vzhledem k posíleným mechanismům 
spolupráce mezi soudy a příslušnými 
odborníky v přeshraničních případech 
stanoveným nařízením (EU) 2015/848 je 
nutno pozvednout profesionalitu všech 
zapojených subjektů na srovnatelně 
vysokou úroveň v celé Unii. K dosažení 
těchto cílů by měly členské státy zajistit, 
aby byli členové soudních a správních 
orgánů řádně vyškoleni a měli odborné 
znalosti a zkušenosti v insolvenčních 
záležitostech. Taková odbornost členů 
soudních orgánů by měla umožnit přijímat 
rozhodnutí s potenciálně významnými 
hospodářskými a sociálními dopady rychle 
a neměla by znamenat, že členové 
soudních orgánů musí řešit pouze 
záležitosti restrukturalizace, insolvence a 
druhé šance. Účinným způsobem, jak 
těchto cílů dosáhnout, by mohlo být 
například vytvoření specializovaných 

(39) Specializovaní insolvenční správci a 
soudci a dostupnost digitálních nástrojů 
mohou významně napomoci zkrátit 
příslušné postupy, snížit náklady a zlepšit 
kvalitu poskytované pomoci nebo 
vykonávaného dohledu. Je nutné udržet a 
posílit transparentnost a předvídatelnost 
postupů při dosahování výsledků 
příznivých pro zachování firem a pro 
poskytování druhé šance poctivým 
podnikatelům, nebo takových výsledků, 
které umožňují rychlou a účinnou likvidaci 
neživotaschopných podniků. V mnoha 
členských státech je také nutné zkrátit 
nadměrnou délku insolvenčních řízení, 
která vede k právní nejistotě pro věřitele a 
investory a nízké míře výtěžnosti úvěrů. 
Aby se zkrátila nadměrná délka 
insolvenčního řízení, je také nutné v 
rámci takových postupů uplatňovat 
digitální komunikační prostředky. A 
konečně, vzhledem k posíleným 
mechanismům spolupráce mezi soudy a 
příslušnými odborníky v přeshraničních 
případech stanoveným nařízením (EU) 
2015/848 je nutno pozvednout 
profesionalitu a odbornost všech 
zapojených subjektů na srovnatelně 
vysokou úroveň v celé Unii. K dosažení 
těchto cílů by měly členské státy zajistit, 
aby byli členové soudních a správních 
orgánů řádně vyškoleni a měli odborné 
znalosti a zkušenosti v insolvenčních 
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soudů nebo komor v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy 
upravujícími uspořádání soudního systému.

záležitostech. Taková odbornost členů 
soudních orgánů by měla umožnit přijímat 
rozhodnutí s potenciálně významnými 
hospodářskými a sociálními dopady rychle 
a neměla by znamenat, že členové 
soudních orgánů musí řešit pouze 
záležitosti restrukturalizace, insolvence a 
druhé šance. Účinným způsobem, jak 
těchto cílů dosáhnout, by mohlo být 
například vytvoření specializovaných 
soudů nebo komor v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy 
upravujícími uspořádání soudního systému.

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Členské státy by také měly zajistit, 
aby odborníci na restrukturalizaci, 
insolvenci a druhou šanci, kteří jsou 
jmenováni soudními nebo správními 
orgány, byli řádně vyškoleni a aby byli při 
provádění svých úkolů pod dohledem, aby 
byli jmenováni transparentním způsobem s 
patřičným ohledem na potřebu zajistit 
účinné postupy a aby plnili své úkoly 
poctivě. Tito odborníci by také měli 
dodržovat nepovinné kodexy chování, 
které mají zajistit odpovídající úroveň 
kvalifikace a vzdělání, transparentnost při 
provádění povinností těchto odborníků a 
pravidla pro stanovení jejich odměňování, 
sjednávání pojištění profesní odpovědnosti 
a zavedení dohledových a regulačních 
mechanismů, které by měly zahrnovat 
vhodný a účinný režim pro sankcionování 
těch, kteří při plnění svých povinností 
selhali. Takových norem lze dosáhnout v 
zásadě bez nutnosti vytvářet nové profese 
nebo kvalifikace.

(40) Členské státy by také měly zajistit, 
aby odborníci na restrukturalizaci, 
insolvenci a druhou šanci, kteří jsou 
jmenováni soudními nebo správními 
orgány, byli řádně vyškoleni a aby byli při 
provádění svých úkolů pod dohledem, aby 
byli jmenováni transparentním způsobem s 
patřičným ohledem na potřebu zajistit 
účinné postupy a aby plnili své úkoly 
poctivě, s ohledem na dosažení hlavního 
cíle obnovení životaschopnosti 
společnosti. Tito odborníci by měli 
zachraňovat, nikoli likvidovat, a měli by 
také dodržovat profesní kodex chování, 
který má zaručit odpovídající úroveň 
kvalifikace a vzdělání a zajistit 
transparentnost při provádění povinností 
těchto odborníků a pravidla pro stanovení 
jejich odměňování, sjednávání pojištění 
profesní odpovědnosti a zavedení 
dohledových a regulačních mechanismů, 
které by měly zahrnovat vhodný a účinný 
režim pro sankcionování těch, kteří při 
plnění svých povinností selhali. Takových 
norem lze dosáhnout v zásadě bez nutnosti 
vytvářet nové profese nebo kvalifikace. 
Členské státy by měly zajistit, aby byly 
informace o správních orgánech, které 
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vykonávají dohled nebo kontrolu nad 
odborníky na restrukturalizaci, insolvenci 
a druhou šanci, veřejně přístupné.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

42. Je důležité shromáždit spolehlivé 
údaje o výkonnosti postupů pro řešení 
restrukturalizace, insolvence a oddlužení, 
aby bylo možno sledovat provádění a 
uplatňování této směrnice. Členské státy by 
proto měly shromažďovat a agregovat 
údaje, které jsou dostatečně podrobné, aby 
umožňovaly přesně posoudit, jak směrnice 
funguje v praxi.

42. Je důležité shromáždit spolehlivé 
údaje o výkonnosti postupů pro řešení 
restrukturalizace, insolvence a oddlužení, 
aby bylo možno sledovat provádění a 
uplatňování této směrnice. Členské státy by 
proto měly zvýšit své úsilí o 
shromažďování, agregaci a předávání 
údajů Komisi. Tyto údaje by měly být 
dostatečně podrobné, aby umožňovaly 
přesně posoudit, jak směrnice funguje v 
praxi.

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 46 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46a) Pracovníci by neměli být zatíženi 
postupy restrukturalizace, insolvence a 
oddlužení a dluhy vůči nim, jako jsou 
nezaplacené mzdy, by měly být vždy plně a 
bezodkladně uhrazeny. Aby byla zaručena 
kontinuita výroby a zaměstnání a lépe 
potírány taktické a podvodné postupy ze 
strany vedení, pracovníci by také měli být 
v počáteční fázi postupů restrukturalizace, 
insolvence a oddlužení informováni a 
konzultováni.

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
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Bod odůvodnění 47 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47a) Je třeba provést další posouzení za 
účelem vyhodnocení nezbytnosti 
předložení legislativních návrhů 
zabývajících se insolvencí osob 
nevykonávajících obchod, živnost, řemeslo 
nebo povolání srovnatelné s činnostmi 
zaměstnavatele, které coby spotřebitelé 
nebo uživatelé zboží nebo veřejných či 
soukromých služeb nejsou v dobré víře 
dočasně nebo trvale schopny splácet dluhy 
v termínu jejich splatnosti, a eventuálně 
tyto návrhy předložit. Tyto legislativní 
návrhy by měly stanovit, že těmto osobám 
bude zabezpečen přístup k základnímu 
zboží a službám, aby jim byly zajištěny 
důstojné životní podmínky.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) postupů preventivní 
restrukturalizace, jež jsou k dispozici 
dlužníkům ve finančních obtížích, když 
existuje pravděpodobnost platební 
neschopnosti;

a) rychlých postupů preventivní 
restrukturalizace, jež jsou k dispozici 
dlužníkům ve finančních obtížích, když 
existuje pravděpodobnost platební 
neschopnosti a reálná možnost zachránit 
podnik od insolvenčního řízení;

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) postupů, které vedou k oddlužení 
předlužených podnikatelů a které jim 
umožňují zahájit novou činnost;

b) postupů, které vedou k oddlužení 
předlužených podnikatelů poté, co 
absolvovali insolvenční řízení, a které jim 
umožňují zahájit novou činnost;
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Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „insolvenčním řízením“ se rozumí 
kolektivní insolvenční řízení, které 
zahrnuje částečné nebo úplné zabavení 
majetku dlužníka a jmenování 
konkurzního správce;

1) „insolvenčním řízením“ se rozumí 
kolektivní insolvenční řízení, které 
zahrnuje částečné nebo úplné zabavení 
majetku dlužníka a jmenování 
insolvenčního správce;

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) „pravděpodobností platební 
neschopnosti“ se rozumí situace, kdy 
dlužník není podle vnitrostátních 
právních předpisů v platební 
neschopnosti, ale je skutečně a vážně 
ohrožena budoucí schopnost dlužníka 
splácet dluhy v termínu jejich splatnosti;

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „vykonatelnými smlouvami“ se 
rozumí smlouvy mezi dlužníkem a jedním 
nebo více věřiteli, podle nichž v okamžiku, 
kdy je nařízeno přerušení vymáhání 
individuálních nároků, ještě mají obě 
strany povinnosti, jež musí splnit;

5) „zásadními vykonatelnými 
smlouvami“ se rozumí smlouvy mezi 
dlužníkem a jedním nebo více věřiteli, 
podle nichž v okamžiku, kdy je nařízeno 
přerušení vymáhání individuálních nároků, 
ještě mají obě strany povinnosti, jež musí 
splnit, a které jsou nezbytné pro 
pokračování běžného provozu podniku, 
včetně veškerých dodávek, jejichž 
přerušení by vedlo k zastavení provozu 
společnosti;
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Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) „tvorbou tříd“ se rozumí seskupení 
dotčených věřitelů a držitelů majetkových 
podílů v rámci plánu restrukturalizace 
způsobem, který odráží práva a senioritu 
dotčených nároků a podílů, s přihlédnutím 
k možným již existujícím nárokům, 
zástavním právům nebo dohodám mezi 
věřiteli, a zacházení s nimi v rámci plánu 
restrukturalizace;

6) „tvorbou tříd“ se rozumí seskupení 
dotčených věřitelů a držitelů majetkových 
podílů v rámci plánu restrukturalizace 
způsobem, který odráží práva a senioritu 
dotčených nároků a podílů, s přihlédnutím 
k možným již existujícím nárokům, 
zástavním právům nebo dohodám mezi 
věřiteli, a zacházení s nimi v rámci plánu 
restrukturalizace; pro účely přijetí plánu 
restrukturalizace jsou věřitelé, dle 
předpisů v jednotlivých členských státech, 
rozděleni do různých tříd věřitelů, v 
jejichž rámci jsou minimálně zajištěné 
a nezajištěné pohledávky zařazeny do 
samostatných tříd;

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) „cross-class cram-down 
mechanismem“ se rozumí potvrzení – 
soudním nebo správním orgánem – plánu 
restrukturalizace proti vůli jedné nebo 
několika dotčených tříd věřitelů;

8) „cross-class cram-down 
mechanismem“ se rozumí potvrzení – 
soudním nebo správním orgánem – plánu 
restrukturalizace proti vůli několika 
dotčených tříd věřitelů;

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11) „novým financováním“ se rozumí 
jakékoli nové finanční prostředky, ať už 
poskytované stávajícím, nebo novým 
věřitelem, které jsou nezbytné k provedení 
plánu restrukturalizace a které jsou 

11) „novým financováním“ se rozumí 
jakékoli nové finanční prostředky, včetně 
úvěru, ať už poskytované stávajícím, nebo 
novým věřitelem, které jsou nezbytné k 
provedení plánu restrukturalizace a které 
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stanoveny v daném plánu restrukturalizace 
a následně potvrzeny soudním nebo 
správním orgánem;

jsou stanoveny v daném plánu 
restrukturalizace a následně potvrzeny 
soudním nebo správním orgánem;

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „prozatímním financováním“ se 
rozumí jakékoli finanční prostředky 
poskytované ať už stávajícím, nebo novým 
věřitelem, které jsou přiměřeně a 
bezprostředně nezbytné k tomu, aby 
dlužníkova firma mohla pokračovat v 
podnikání nebo aby přežila, případně k 
zachování nebo zvýšení hodnoty dané 
firmy do doby, než bude potvrzen plán 
restrukturalizace;

12) „prozatímním financováním“ se 
rozumí jakékoli finanční prostředky, včetně 
úvěru, poskytované ať už stávajícím, nebo 
novým věřitelem, které jsou přiměřeně a 
bezprostředně nezbytné k tomu, aby 
dlužníkova firma mohla pokračovat v 
podnikání nebo aby přežila, případně k 
zachování nebo zvýšení hodnoty dané 
firmy do doby, než bude potvrzen plán 
restrukturalizace;

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13) „předluženým podnikatelem“ se 
rozumí fyzická osoba vykonávající obchod, 
živnost, řemeslo nebo svobodné povolání, 
která je jinak než dočasně neschopna 
splácet dluhy v termínu jejich splatnosti;

13) „předluženým podnikatelem“ se 
rozumí fyzická osoba vykonávající obchod, 
živnost, řemeslo nebo svobodné povolání, 
která je jinak než dočasně neschopna 
splácet dluhy v termínu jejich splatnosti, a 
rovněž podnikatel, který není schopen 
splácet dluhy, jež mu vznikly jako fyzické 
osobě, ale jsou spojené s financováním 
zahájení jeho podnikatelské činnosti, a 
také osoba, jejíž podnikatelská činnost je 
výlučně vedlejší činností a jejíž profesní 
dluhy a osobní dluhy nelze rozumně 
oddělit;

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
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Čl. 2 – odst. 1 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14) „úplným oddlužením“ se rozumí 
zrušení nesplaceného dluhu v návaznosti 
na postup zahrnující zpeněžení aktiv 
a/nebo plán splacení či vypořádání;

14) „úplným oddlužením“ se rozumí 
zrušení nesplaceného dluhu v návaznosti 
na insolvenční postup;

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 15 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15) „odborníkem na restrukturalizaci“ se 
rozumí jakákoli osoba nebo orgán 
ustanovené soudním nebo správním 
orgánem k provádění jednoho nebo více z 
těchto úkolů:

15) „odborníkem na restrukturalizaci“ se 
rozumí jakákoli osoba nebo orgán 
kvalifikované podle vnitrostátního práva k 
provádění jednoho nebo více z těchto 
úkolů:

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 15 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pomáhat dlužníkovi nebo věřitelům 
při vypracování plánu restrukturalizace 
nebo vyjednávání o něm;

a) pomáhat dlužníkovi nebo věřitelům 
při vypracování plánu restrukturalizace 
nebo vyjednávání o něm nebo plánu 
převodu životaschopných částí podniku;

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15a) „splátkovým kalendářem“ se rozumí 
program, podle něhož dlužník v rámci 
plánu restrukturalizace splácí věřitelům 
stanovené částky ve stanovených 
termínech;



PE635.484/ 36

CS

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15b) „životaschopným“ se rozumí 
schopnost zajistit vhodnou 
předpokládanou návratnost kapitálu po 
uhrazení všech nákladů včetně odpisů 
a finančních poplatků;

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3 Článek 3

Včasné varování Včasné varování a přístup k informacím
1. Členské státy zajistí, aby dlužníci a 
podnikatelé měli přístup k nástrojům 
včasného varování, které mohou odhalit 
zhoršující se obchodní vývoj firmy a 
upozornit dlužníka nebo podnikatele na 
naléhavou potřebu neprodleně jednat.

1. Členské státy vytvoří jasné a 
transparentní nástroje včasného varování, 
které mohou odhalit zhoršující se obchodní 
vývoj firmy a upozornit dlužníka, 
podnikatele nebo zástupce pracovníků na 
naléhavou potřebu neprodleně jednat, a 
zajistí přístup k těmto nástrojům. V tomto 
ohledu mohou členské státy využít nové 
informační technologie pro oznamování a 
on-line komunikaci.
1a. Nástroje včasného varování mohou 
zahrnovat:
a)  účetní a kontrolní povinnosti dlužníka 
nebo jeho managementu;
b) ohlašovací povinnosti na základě 
úvěrových smluv; a
c) povinnosti třetích stran, jako jsou 
například účetní, orgány daňové správy a 
sociálního zabezpečení nebo určité druhy 
věřitelů, jako jsou banky, podávat 
pravidelně zprávy nebo poskytovat 
informace;
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2. Členské státy zajistí, aby dlužníci a 
podnikatelé měli přístup k příslušným 
aktuálním, přehledným, výstižným a 
uživatelsky přívětivým informacím o 
dostupnosti nástrojů včasného varování a 
jakýchkoli prostředků, které jsou jim k 
dispozici za účelem včasné 
restrukturalizace nebo získání rozhodnutí o 
prominutí jejich osobního dluhu.

2. Členské státy zajistí, aby dlužníci, 
podnikatelé a zástupci pracovníků měli 
přístup k příslušným aktuálním, 
přehledným, výstižným a uživatelsky 
přívětivým informacím o dostupnosti 
nástrojů včasného varování a jakýchkoli 
prostředků, které jsou jim k dispozici za 
účelem včasné restrukturalizace nebo 
získání rozhodnutí o prominutí jejich 
osobního dluhu.

2a. Členské státy zveřejní na zvláštní 
internetové stránce uživatelsky vstřícným 
způsobem postup, jakým mohou dlužníci 
a podnikatelé ve svém členském státě 
získat přístup k nástrojům včasného 
varování. Členské státy zajistí, aby přístup 
k těmto informacím měly zejména malé 
a střední podniky.
2b. Členské státy zajistí, aby zástupci 
pracovníků měli přístup k relevantním 
a aktuálním informacím o situaci podniku 
a aby mohli informovat dlužníky 
a podnikatele o obavách týkajících se 
situace podniku a nutnosti zvážit využití 
mechanismů restrukturalizace.

3. Členské státy mohou omezit přístup 
podle odstavců 1 a 2 jen na malé a střední 
podniky nebo na podnikatele.

Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4 Článek 4

Dostupnost rámců pro preventivní 
restrukturalizaci

Dostupnost rámců pro preventivní 
restrukturalizaci

1. Členské státy zajistí, aby tam, kde je 
pravděpodobnost platební neschopnosti, 
měli dlužníci ve finančních obtížích přístup 
k účinnému rámci pro preventivní 
restrukturalizaci, který jim umožní 
restrukturalizovat své dluhy nebo 
podnikání, obnovit svou ekonomickou 

1. Členské státy zajistí, aby tam, kde je 
pravděpodobnost platební neschopnosti, 
měli dlužníci ve finančních obtížích přístup 
k účinnému rámci pro preventivní 
restrukturalizaci, který jim umožní 
restrukturalizovat své dluhy nebo 
podnikání, obnovit svou ekonomickou 
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životaschopnost a vyhnout se platební 
neschopnosti. 

životaschopnost a vyhnout se platební 
neschopnosti nebo nalézt jiná řešení s 
cílem vyvarovat se insolventnosti, a tím 
ochránit pracovní místa a udržet 
podnikání.
1a. Členské státy mohou stanovit, že 
přístup k restrukturalizačním řízením je 
omezen na podniky, které nebyly nakonec 
odsouzeny za vážná porušení povinností v 
oblasti účetních služeb a vedení účetnictví 
podle vnitrostátních právních předpisů.

2. Rámce pro preventivní 
restrukturalizaci mohou být tvořeny jedním 
nebo více postupy či opatřeními.

2. Rámce pro preventivní 
restrukturalizaci mohou být tvořeny jedním 
nebo více postupy či opatřeními, a to buď 
mimosoudními, nebo nařízenými 
správním či soudním orgánem.

3. Členské státy zavedou ustanovení 
omezující zapojení soudního nebo 
správního orgánu jen na takový rozsah, 
jaký je nezbytný a přiměřený, aby byla 
chráněna práva kterýchkoli dotčených 
stran.

3. Členské státy mohou zavést ustanovení 
omezující zapojení soudního nebo 
správního orgánu jen na takový rozsah, 
jaký je nezbytný a přiměřený, přičemž 
současně zajistí, aby byla chráněna práva 
kterýchkoli dotčených stran.

4. Rámce pro preventivní 
restrukturalizaci musí být k dispozici na 
vyžádání ze strany dlužníků, případně 
věřitelů se souhlasem dlužníků.

4. Rámce pro preventivní restrukturalizaci 
musí být k dispozici na vyžádání ze strany 
dlužníků.

4a. Členské státy mohou také stanovit, že 
rámce pro restrukturalizaci musí být se 
souhlasem dlužníka k dispozici na žádost 
věřitelů a zástupců pracovníků.

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 Článek 5

Dlužník s dispozičními oprávněními Dlužník s dispozičními oprávněními

1. Členské státy zajistí, aby dlužníci 
přistupující k postupům preventivní 
restrukturalizace měli i nadále úplnou nebo 
alespoň částečnou kontrolu nad svým 
majetkem a každodenním provozem firmy.

1 Členské státy zajistí, aby dlužníci 
přistupující k postupům preventivní 
restrukturalizace měli i nadále úplnou nebo 
alespoň částečnou kontrolu nad svým 
majetkem a každodenním provozem firmy.
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2. Jmenování odborníka na 
restrukturalizaci soudním nebo správním 
orgánem by nemělo být povinné v každém 
případu.

2. Bez ohledu na to, zda je dohled nad 
postupem restrukturalizace prováděným 
odborníkem v oblasti restrukturalizace 
povinný, podléhá ve všech případech 
vnitrostátním právním předpisům, aby 
byla zajištěna práva dotčených stran.

3. Členské státy mohou požadovat 
jmenování odborníka na restrukturalizaci v 
těchto případech:

3. Členské státy požadují jmenování 
odborníka na restrukturalizaci v těchto 
případech:

a) pokud je dlužníkovi přiznáno 
všeobecné přerušení vymáhání 
individuálních nároků podle článku 6;

a) pokud je dlužníkovi přiznáno 
přerušení vymáhání nároků podle článku 6;

b) pokud musí být plán restrukturalizace 
potvrzen soudním nebo správním orgánem 
prostřednictvím „cross-class cram-down 
mechanismu“ podle článku 11.

b) pokud musí být plán restrukturalizace 
potvrzen soudním nebo správním orgánem 
prostřednictvím „cross-class cram-down 
mechanismu“ podle článku 11.

ba) pokud to požaduje dlužník nebo 
většina věřitelů.
3a. Členské státy zajistí, aby zástupci 
pracovníků dlužníka obdrželi jasné a 
transparentní informace o postupu 
restrukturalizace a aby byli pravidelně 
informováni o aktuálním vývoji situace.

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6 Článek 6

Přerušení vymáhání individuálních nároků Přerušení vymáhání individuálních nároků

1. Členské státy zajistí, aby dlužníci, 
kteří vyjednávají o plánu restrukturalizace 
se svými věřiteli, mohli využít přerušení 
vymáhání individuálních nároků, a to tehdy 
a do té míry, jak je takové přerušení 
nezbytné na podporu vyjednávání o plánu 
restrukturalizace.

1. Pokud povinnost dlužníka podat 
návrh na zahájení insolvenčního řízení 
dosud nevznikla, členské státy zajistí, aby 
dlužníci, kteří vyjednávají o plánu 
restrukturalizace se svými věřiteli, mohli 
využít přerušení vymáhání individuálních 
nároků, a to tehdy a do té míry, jak je 
takové přerušení nezbytné na podporu 
vyjednávání o plánu restrukturalizace a za 
předpokladu, že se pravděpodobně 
předejde tomu, aby společnost podstoupila 
insolvenční řízení.
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2. Členské státy zajistí, aby mohlo být 
nařízeno přerušení vymáhání 
individuálních nároků v souvislosti se 
všemi typy věřitelů včetně zajištěných a 
přednostních věřitelů. V souladu s 
vnitrostátními právními předpisy může být 
přerušení všeobecné, tzn. že se vztahuje na 
všechny věřitele, nebo omezené, tzn. že se 
vztahuje jen na jednoho nebo několik 
jednotlivých věřitelů.

2. Členské státy zajistí, aby mohlo být 
nařízeno přerušení vymáhání 
individuálních nároků v souvislosti se 
všemi typy věřitelů včetně zajištěných a 
přednostních věřitelů, pokud dlužník 
zapojil tyto věřitele do jednání o plánu 
restrukturalizace. V souladu s 
vnitrostátními právními předpisy může být 
přerušení všeobecné, tzn. že se vztahuje na 
všechny věřitele, nebo omezené, tzn. že se 
vztahuje jen na jednoho nebo několik 
jednotlivých věřitelů.

3. Ustanovení odstavce 2 se nevztahují 
na nesplacené pohledávky pracovníků; to 
neplatí v případě a v rozsahu, v jakém 
členské státy zajistí jinými prostředky, aby 
bylo splacení těchto nároků zaručeno při 
takové úrovni ochrany, která je 
přinejmenším rovnocenná úrovni 
stanovené v příslušných vnitrostátních 
právních předpisech provádějících 
směrnici 2008/94/ES do vnitrostátního 
práva.

3. Ustanovení odstavce 2 se nevztahují 
na nesplacené pohledávky pracovníků; to 
neplatí v případě a v rozsahu, v jakém 
členské státy zajistí jinými prostředky, aby 
bylo splacení těchto nároků zaručeno při 
obdobné úrovni ochrany.

4. Členské státy omezí trvání přerušení 
vymáhání individuálních nároků na dobu 
nejvýše čtyř měsíců.

4. Trvání přerušení vymáhání 
individuálních nároků je omezeno na dobu 
nejvýše čtyř měsíců.

5. Členské státy mohou nicméně 
umožnit, aby soudní nebo správní orgány 
na žádost dlužníka nebo věřitelů 
prodloužily trvání původního přerušení 
vymáhání individuálních nároků nebo 
rozhodly o novém přerušení vymáhání 
individuálních nároků. Takové prodloužení 
nebo nová doba přerušení vymáhání 
individuálních nároků budou přiznány 
pouze tehdy, pokud existují důkazy, že:

5. Členské státy mohou nicméně 
umožnit, aby soudní nebo správní orgány 
na žádost dlužníka nebo věřitelů 
prodloužily trvání původního přerušení 
vymáhání individuálních nároků nebo 
rozhodly o novém přerušení vymáhání 
individuálních nároků. Členské státy 
stanoví podmínky pro prodloužení nebo 
novou dobu přerušení. Takové 
prodloužení nebo nová doba přerušení 
vymáhání individuálních nároků budou 
přiznány pouze tehdy, pokud existují 
důkazy, že:

-a) zajištění věřitelé, na něž se plán 
vztahuje, s takovým prodloužením nebo 
novou dobou přerušení souhlasili; a

a) ve vyjednáváních o plánu 
restrukturalizace bylo dosaženo 
významného pokroku; a dále

a) ve vyjednáváních o plánu 
restrukturalizace bylo dosaženo 
významného pokroku; a dále

b) že pokračováním přerušení vymáhání 
individuálních nároků nejsou nespravedlivě 

b) že pokračováním přerušení vymáhání 
individuálních nároků nejsou nespravedlivě 
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poškozena práva nebo zájmy kterýchkoli 
dotčených stran.

poškozena práva nebo zájmy kterýchkoli 
dotčených stran; a
ba) že dlužníkovi dosud nevznikla 
povinnost podat návrh na zahájení 
insolvenčního řízení podle vnitrostátních 
právních předpisů.

6. Případná další prodloužení budou 
povolena pouze v případě, že jsou splněny 
podmínky uvedené v odst. 5 písm. a) a b) a 
okolnosti případu ukazují, že existuje velká 
pravděpodobnost, že bude plán 
restrukturalizace přijat.

6. Případná další prodloužení budou 
povolena pouze v případě, že jsou splněny 
podmínky uvedené v odst. 5 písm. a) až 
ba) a okolnosti případu ukazují, že existuje 
velká pravděpodobnost, že bude plán 
restrukturalizace přijat.

7. Celkové trvání včetně případných 
prodloužení a obnovení nesmí přesáhnout 
dvanáct měsíců.

7. Celkové trvání včetně případných 
prodloužení a obnovení nesmí přesáhnout 
deset měsíců. Pokud bylo během tří 
měsíců předcházejících podání žádosti o 
zahájení restrukturalizačního řízení 
přemístěno sídlo společnosti do jiného 
členského státu, je celkové trvání 
přerušení omezeno na dva měsíce.

8. Členské státy zajistí, aby soudní nebo 
správní orgány mohly přerušení vymáhání 
individuálních nároků zcela nebo částečně 
zrušit:

8. Členské státy zajistí, aby soudní nebo 
správní orgány mohly rozhodnout, že 
přerušení vymáhání individuálních 
nároků neudělí, nebo aby mohly přerušení 
vymáhání individuálních nároků zcela 
nebo částečně zrušit:

a) pokud je zřejmé, že určitá část 
věřitelů, kteří by podle vnitrostátních 
právních předpisů mohli blokovat přijetí 
plánu restrukturalizace, nepodporuje 
pokračování ve vyjednávání; nebo

a) pokud je zřejmé, že určitá část 
věřitelů, kteří by podle vnitrostátních 
právních předpisů mohli blokovat přijetí 
plánu restrukturalizace, nepodporuje 
pokračování ve vyjednávání; nebo

b) na žádost dlužníka či odborníka na 
restrukturalizaci.

b) na žádost dlužníka či odborníka na 
restrukturalizaci nebo většiny dotyčných 
věřitelů; nebo
ba) pokud jednotlivý věřitel nebo jedna 
třída věřitelů jsou nebo by byli přerušením 
vymáhání individuálních nároků 
nespravedlivě poškozeni;
bb) pokud by zranitelný věřitel čelil 
značným hospodářským potížím.

9. Členské státy zajistí, aby v případě, 
že jednotlivý věřitel nebo jedna třída 
věřitelů jsou nebo by byli přerušením 
vymáhání individuálních nároků 
nespravedlivě poškozeni, mohl soudní 
nebo správní orgán rozhodnout, že 
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přerušení vymáhání individuálních 
nároků neudělí nebo aby mohl přerušení 
vymáhání individuálních nároků již 
udělené v souvislosti s daným věřitelem 
nebo skupinou věřitelů na žádost 
dotyčných věřitelů zrušit.

Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Všeobecné přerušení vztahující se 
na všechny věřitele zabrání zahájení 
insolvenčního řízení na žádost jednoho 
nebo více věřitelů.

vypouští se

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy se mohou odchýlit od 
ustanovení odstavce 1, pokud se dlužník 
stane nelikvidním, a proto není schopen 
splácet své dluhy ve lhůtách splatnosti 
během doby přerušení. V takovém případě 
členské státy zajistí, aby restrukturalizační 
postupy nebyly automaticky ukončeny a 
aby při zkoumání vyhlídek na dosažení 
dohody o úspěšném plánu restrukturalizace 
během doby přerušení mohl soudní nebo 
správní orgán odložit zahájení 
insolvenčního řízení a ponechat v platnosti 
možnost využít přerušení vymáhání 
individuálních nároků.

3. Členské státy se mohou odchýlit od 
ustanovení odstavce 1, pokud se dlužník 
stane nelikvidním, a proto není schopen 
splácet své dluhy ve lhůtách splatnosti 
během doby přerušení. V takovém případě 
členské státy zajistí, aby restrukturalizační 
postupy nebyly automaticky ukončeny a 
aby při zkoumání vyhlídek na dosažení 
dohody o úspěšném plánu restrukturalizace 
nebo o převodu ekonomicky 
životaschopného podniku během doby 
přerušení mohl soudní nebo správní orgán 
odložit zahájení insolvenčního řízení a 
ponechat v platnosti možnost využít 
přerušení vymáhání individuálních nároků.

Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby během doby 
přerušení nemohli věřitelé, na které se 
přerušení vztahuje, bránit plnění 
vykonatelných smluv nebo tyto smlouvy 
ukončit, urychlit nebo jakýmkoli jiným 
způsobem upravit na úkor dlužníka 
ohledně dluhů vzniklých před vydáním 
rozhodnutí o přerušení. Členské státy 
mohou omezit uplatnění tohoto 
ustanovení na zásadní smlouvy, které jsou 
nezbytné pro pokračování každodenního 
provozu firmy.

4. Členské státy zajistí, aby během doby 
přerušení nemohli věřitelé, na které se 
přerušení vztahuje, bránit plnění zásadních 
vykonatelných smluv nebo tyto smlouvy 
ukončit, urychlit nebo jakýmkoli jiným 
způsobem upravit na úkor dlužníka ve 
vztahu k dluhům vzniklým před vydáním 
rozhodnutí o přerušení, pod podmínkou, že 
věřitelům nejsou způsobeny žádné 
závažné finanční obtíže. Pro účely tohoto 
odstavce je vykonatelná smlouva zásadní, 
pokud je nezbytná pro pokračování 
každodenního provozu firmy, včetně 
veškerých dodávek, jejichž přerušení by 
vedlo k zastavení provozu společnosti.

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) Členské státy zajistí, aby věřitelé 
nemohli bránit plnění vykonatelných 
smluv nebo tyto smlouvy ukončit, urychlit 
nebo jakýmkoli jiným způsobem upravit na 
úkor dlužníka prostřednictvím smluvní 
doložky stanovující příslušná opatření, a to 
pouze z důvodu vstupu dlužníka do jednání 
o restrukturalizaci, žádosti o přerušení 
vymáhání individuálních nároků, vydání 
rozhodnutí o přerušení jako takovém nebo 
jiné obdobné události související s 
přerušením.

5) Členské státy mohou požadovat, aby 
věřitelům bylo zakázáno bránit plnění 
vykonatelných smluv nebo tyto smlouvy 
ukončit, urychlit nebo jakýmkoli jiným 
způsobem upravit na úkor dlužníka 
prostřednictvím smluvní doložky 
stanovující příslušná opatření, a to pouze z 
důvodu vstupu dlužníka do jednání o 
restrukturalizaci, žádosti o přerušení 
vymáhání individuálních nároků, vydání 
rozhodnutí o přerušení jako takovém nebo 
jiné obdobné události související s 
přerušením, ledaže by přerušením byli 
dotčeni a mohli prokázat, že by takovou 
událostí byli značně znevýhodněni.
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Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, aby dlužníkovi 
nic nebránilo splácet v běžném sledu 
obchodní pohledávky nedotčených 
věřitelů a pohledávky dotčených věřitelů, 
jež vzniknou po vydání rozhodnutí o 
přerušení a které i nadále vznikají po 
celou dobu přerušení.

vypouští se

Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8 Článek 8

Obsah plánů restrukturalizace Obsah plánů restrukturalizace

1. Členské státy jsou povinny 
požadovat, aby plány restrukturalizace 
předkládané k potvrzení soudním nebo 
správním orgánem obsahovaly alespoň tyto 
informace:

1. Členské státy jsou povinny 
požadovat, aby plány restrukturalizace byly 
potvrzeny soudním nebo správním 
orgánem, a zajistit, aby byly pro informaci 
předávány zástupcům pracovníků a 
konzultovány s nimi. Plány 
restrukturalizace obsahují alespoň tyto 
informace:

a) totožnost dlužníka nebo jeho 
podniku, jichž se navrhovaný plán 
restrukturalizace týká;

a) totožnost dlužníka nebo jeho 
podniku, jichž se navrhovaný plán 
restrukturalizace týká;

b) ocenění současné hodnoty dlužníka 
nebo jeho podniku, jakož i odůvodněné 
prohlášení o příčinách a rozsahu finančních 
obtíží dlužníka;

b) ocenění současné tržní hodnoty 
dlužníka nebo jeho podniku v době 
předložení plánu k potvrzení, včetně 
vyhodnocení finančních závazků a 
finančních toků v době provádění plánu 
restrukturalizace,  jakož i předpokládané 
ocenění likvidační hodnoty dlužníka nebo 
podniku dlužníka, vše připravené soudním 
znalcem, a odůvodněné prohlášení o 
příčinách a rozsahu finančních obtíží 
dlužníka, včetně popisu aktiv a dluhů;

c) totožnost dotčených stran, ať už c) totožnost dotčených stran, ať už 
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vyjmenovaných jednotlivě, nebo 
popsaných odkazem na jednu nebo více 
kategorií dluhu, jakož i jejich pohledávek 
nebo podílů, na něž se vztahuje plán 
restrukturalizace;

vyjmenovaných jednotlivě, nebo 
popsaných odkazem na jednu nebo více 
kategorií dluhu, jakož i jejich pohledávek 
nebo podílů, na něž se vztahuje plán 
restrukturalizace;

d) třídy, do nichž jsou dotčené strany 
sdruženy za účelem přijetí plánu, společně 
s odůvodněním tohoto roztřídění a 
informacemi o příslušných hodnotách 
věřitelů a členů v každé třídě;

d) třídy, do nichž jsou dotčené strany 
sdruženy na základě objektivních kritérií 
za účelem přijetí plánu, společně s 
odůvodněním tohoto roztřídění a 
informacemi o příslušných hodnotách 
věřitelů a členů v každé třídě;

e) totožnost nedotčených stran, ať už 
vyjmenovaných jednotlivě, nebo 
popsaných odkazem na jednu nebo více 
kategorií dluhu, spolu s uvedením důvodů, 
proč se nenavrhuje, aby se jich plán 
restrukturalizace týkal;

e) totožnost nedotčených stran, ať už 
vyjmenovaných jednotlivě, nebo 
popsaných odkazem na jednu nebo více 
kategorií dluhu, spolu s uvedením důvodů, 
proč se nenavrhuje, aby se jich plán 
restrukturalizace týkal;

(ea) totožnost odborníka na 
restrukturalizaci, je-li to relevantní;

f) podmínky plánu, včetně například: f) podmínky plánu, včetně například:

i) navrhovaného trvání; i) navrhovaného trvání;

ii) jakéhokoli návrhu, podle něhož se 
mění rozvržení dluhů nebo jsou dluhy 
prominuty či převedeny na jiné formy 
závazku;

ii) jakéhokoli návrhu, podle něhož se 
mění rozvržení dluhů nebo jsou dluhy 
prominuty či převedeny na jiné formy 
závazku;

iia) jakéhokoli návrhu na přerušení 
vymáhání individuálních nároků v rámci 
plánu restrukturalizace;
iib) podmínky poskytování informací 
zástupcům pracovníků a konzultace s 
nimi v souladu unijním a vnitrostátním 
právem;
iic) organizační aspekty s důsledky pro 
zaměstnanecký poměr pracovníků, jako je 
propouštění, práce na zkrácený úvazek a 
podobně;

g) stanoviska nebo odůvodněného 
prohlášení osoby odpovědné za navržení 
plánu restrukturalizace, které vysvětluje, 
proč je podnik životaschopný, jak 
provedení navrhovaného plánu 
pravděpodobně povede k tomu, aby se 
dlužník vyhnul platební neschopnosti a 
obnovil svou dlouhodobou ekonomickou 
životaschopnost, a uvádí případné nezbytné 

g) stanoviska nebo odůvodněného 
prohlášení osoby odpovědné za navržení 
plánu restrukturalizace, které vysvětluje, 
proč je podnik životaschopný, jak 
provedení navrhovaného plánu 
pravděpodobně povede k tomu, aby se 
dlužník vyhnul platební neschopnosti, 
případně aby obnovil svou dlouhodobou 
ekonomickou životaschopnost, a uvádí 
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předpoklady jeho úspěšnosti. případné nezbytné předpoklady jeho 
úspěšnosti. Členské státy mohou stanovit, 
že stanovisko nebo odůvodněné 
prohlášení musí potvrdit externí odborník, 
například odborník na restrukturalizaci.
1a. Členské státy mohou určit, zda 
věřitelé mohou navrhovat alternativní 
plány restrukturalizace. V tomto případě 
stanoví členský stát podmínky, za nichž 
věřitelé mohou navrhovat alternativní 
plány restrukturalizace navrhovat.

2. Členské státy vypracují model plánu 
restrukturalizace, který bude dostupný 
online. Tento model musí obsahovat 
alespoň informace vyžadované podle 
příslušných vnitrostátních právních 
předpisů a poskytovat obecné, ale 
praktické informace o tom, jak se má 
model používat. Model bude k dispozici v 
úředním jazyce nebo jazycích dotyčného 
členského státu. Členské státy se vynasnaží 
zpřístupnit model i v dalších jazycích, 
zejména v jazycích používaných v 
mezinárodním obchodě a podnikání. Musí 
být navržen tak, aby jej bylo možno 
přizpůsobit potřebám a okolnostem 
každého případu.

2. Členské státy poskytnou pro plán 
restrukturalizace kontrolní seznam, který 
bude dostupný online. Tento kontrolní 
seznam musí obsahovat alespoň informace 
vyžadované podle příslušných 
vnitrostátních právních předpisů a 
poskytovat obecné praktické informace o 
restrukturalizačním řízení dostupné v 
daném členském státě Kontrolní seznam 
bude k dispozici v úředním jazyce nebo 
jazycích dotyčného členského státu. 
Členské státy se vynasnaží zpřístupnit 
kontrolní seznam i v dalších jazycích, 
zejména v jazycích používaných v 
mezinárodním obchodě a podnikání. Musí 
být navržen tak, aby jej bylo možno 
přizpůsobit potřebám a okolnostem 
každého případu.

3. Zúčastněné strany se mohou 
rozhodnout, zda modelový plán 
restrukturalizace použijí, či nikoli.

3a. Aniž by byl dotčen čl. 6 odst. 3 této 
směrnice, členské státy zajistí, aby plány 
restrukturalizace neměly dopad na práva 
a nároky pracovníků. Členské státy rovněž 
zajistí, aby plány restrukturalizace neměly 
dopad na zaměstnanecké penzijní fondy a 
plány.

Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Článek 9 Článek 9

Přijímání plánů restrukturalizace Přijímání plánů restrukturalizace

1. Členské státy zajistí, aby všichni 
dotčení věřitelé měli právo hlasovat o 
přijetí plánu restrukturalizace. Členské 
státy mohou tato hlasovací práva udělit 
rovněž dotčeným držitelům majetkových 
podílů podle čl. 12 odst. 2.

1. Členské státy zajistí, aby všichni 
dotčení věřitelé včetně pracovníků měli 
právo hlasovat o přijetí plánu 
restrukturalizace a byli přitom plně 
informováni o postupu a možných 
důsledcích. Členské státy mohou tato 
hlasovací práva udělit rovněž dotčeným 
držitelům majetkových podílů podle čl. 12 
odst. 2. Věřitelé, kteří nejsou dotčeni 
plánem na restrukturalizaci nemají při 
přijímání tohoto plánu hlasovací právo.
1a. Členské státy zajistí, aby v případě, 
že plán zahrnuje rozhodnutí, která by 
mohla vést ke změnám v organizaci práce 
nebo ve smluvních vztazích, byly tyto 
plány potvrzeny pracovníky, pokud toto 
potvrzení vyžaduje vnitrostátní právo.

2. Členské státy zajistí, aby byly 
dotčené strany zařazeny do samostatných 
tříd, které odrážejí kritéria tvorby tříd. 
Třídy musí být vytvořeny tak, že každá 
třída zahrnuje pohledávky nebo podíly s 
právy, která jsou dostatečně podobná, aby 
bylo možno odůvodněně považovat členy 
třídy za homogenní skupinu se společnými 
zájmy. Přinejmenším se pro účely přijetí 
plánu restrukturalizace musí zajištěné 
pohledávky a nezajištěné pohledávky 
zařadit do samostatných tříd. Členské státy 
mohou rovněž stanovit, že pracovníci jsou 
zařazeni do zvláštní, samostatné třídy.

2. Členské státy zajistí, aby byly 
dotčené strany zařazeny do samostatných 
tříd, které odrážejí kritéria tvorby tříd podle 
vnitrostátního práva. Třídy musí být 
vytvořeny tak, že každá třída zahrnuje 
pohledávky nebo podíly s právy, která jsou 
dostatečně podobná, aby bylo možno 
odůvodněně považovat členy třídy za 
homogenní skupinu se společnými zájmy. 
Přinejmenším se pro účely přijetí plánu 
restrukturalizace musí zajištěné 
pohledávky a nezajištěné pohledávky 
zařadit do samostatných tříd. Členské státy 
rovněž stanoví, že pracovníci tvoří 
samostatnou třídu, jsou-li dotčeni plánem. 
Členské státy mohou rovněž stanovit, že 
držitelé majetkových podílů jsou zařazeni 
do zvláštní, samostatné třídy.

3. Tvorbu tříd posoudí soudní nebo 
správní orgán při podání žádosti o 
potvrzení plánu restrukturalizace.

3. Hlasovací práva a tvorbu tříd 
posoudí soudní nebo správní orgán při 
podání žádosti o potvrzení plánu 
restrukturalizace. Členské státy mohou 
stanovit, že hlasovací práva a tvorbu tříd 
musí posoudit soudní nebo správní orgán 
v dřívější fázi.

4. Plán restrukturalizace se považuje za 
přijatý dotčenými stranami, pokud je v 
každé třídě dosaženo většiny podle 

4. Plán restrukturalizace se považuje za 
přijatý dotčenými stranami, pokud je v 
každé třídě dosaženo většiny podle 
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hodnoty nároků nebo podílů jednotlivých 
členů třídy. Členské státy stanoví počet 
hlasů potřebný k získání většiny pro přijetí 
plánu restrukturalizace, který musí být v 
každém případě nejvýše 75 % podle 
hodnoty nároků nebo podílů jednotlivých 
členů každé třídy.

hodnoty nároků nebo podílů a většiny 
věřitelů jednotlivých členů třídy. Členské 
státy stanoví počet hlasů potřebný k získání 
většiny pro přijetí plánu restrukturalizace. 

5. Členské státy mohou stanovit, že 
hlasování o přijetí plánu restrukturalizace 
má podobu konzultace a dohody potřebné 
většiny dotčených stran v každé třídě.

5. Členské státy mohou stanovit, že 
hlasování o přijetí plánu restrukturalizace 
má podobu konzultace a dohody potřebné 
většiny dotčených stran v každé třídě.

6. Jestliže není dosaženo potřebné 
většiny v jedné nebo více nesouhlasících 
hlasovacích třídách, může být plán přesto 
potvrzen, pokud splňuje požadavky na tzv. 
cross-class cram-down mechanismus 
stanovené v článku 11.

6. Jestliže není dosaženo potřebné 
většiny v jedné nebo více nesouhlasících 
hlasovacích třídách, může být plán přesto 
potvrzen soudním nebo správním 
orgánem, pokud splňuje požadavky na tzv. 
cross-class cram-down mechanismus 
stanovené v článku 11.

Pozměňovací návrh 67

Návrh směrnice
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 Článek 10

Potvrzování plánů restrukturalizace Potvrzování plánů restrukturalizace

1. Členské státy zajistí, aby se 
následující plány restrukturalizace mohly 
stát pro zúčastněné strany závaznými, 
pouze pokud je potvrdí soudní nebo 
správní orgán:

1. Členské státy zajistí, aby se 
následující plány restrukturalizace mohly 
stát pro zúčastněné strany závaznými, 
pouze pokud je potvrdí soudní nebo 
správní orgán:

a) plány restrukturalizace, které se 
dotýkají zájmů nesouhlasících dotčených 
stran;

a) plány restrukturalizace, které se 
dotýkají zájmů nesouhlasících dotčených 
stran;

b) plány restrukturalizace, které 
předpokládají nové financování.

b) plány restrukturalizace, které 
předpokládají nové financování.

ba) plány restrukturalizace, které 
způsobí ztrátu více než 25 % pracovních 
míst;

2. Členské státy zajistí, aby podmínky, 
za kterých může být plán restrukturalizace 
potvrzen soudním nebo správním orgánem, 
byly jasně vymezeny a zahrnovaly alespoň 

2. Členské státy zajistí, aby podmínky, 
za kterých může být plán restrukturalizace 
potvrzen soudním nebo správním orgánem, 
byly jasně vymezeny v jejich 
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tyto body: vnitrostátních právních předpisech a 
zahrnovaly alespoň tyto body:

a) plán restrukturalizace byl přijat v 
souladu s článkem 9 a byli o něm 
vyrozuměni všichni známí věřitelé, kteří by 
jím mohli být dotčeni;

a) plán restrukturalizace byl přijat v 
souladu s požadavky stanovenými v článku 
9 a byli o něm vyrozuměni všichni známí 
věřitelé, kteří by jím mohli být dotčeni;

b) plán restrukturalizace splňuje test 
nejlepších zájmů věřitelů;

b) plán restrukturalizace splňuje test 
nejlepších zájmů věřitelů;

c) případné nové financování je nutné k 
provedení plánu restrukturalizace a 
nespravedlivě nepoškozuje zájmy věřitelů.

c) případné nové financování je nutné a 
přiměřené k provedení plánu 
restrukturalizace.

ca) zástupci pracovníků byli 
informováni a konzultováni.

3. Členské státy zajistí, aby soudní nebo 
správní orgány mohly odmítnout potvrdit 
plán restrukturalizace, pokud tento plán 
nemá reálnou naději zabránit insolvenci 
dlužníka a zajistit životaschopnost 
podniku.

3. Členské státy zajistí, aby soudní nebo 
správní orgány odmítly potvrdit plán 
restrukturalizace, pokud tento plán nemá 
reálnou naději zabránit insolvenci dlužníka 
a zajistit životaschopnost podniku.

4. Členské státy zajistí, aby v případě, 
že je závaznost plánu restrukturalizace 
podmíněna jeho potvrzením soudním nebo 
správním orgánem, bylo příslušné 
rozhodnutí přijato bez zbytečného odkladu 
poté, co byla podána žádost o potvrzení, a 
v každém případě nejpozději 30 dnů po 
podání žádosti.

4. Členské státy zajistí, aby v případě, 
že je závaznost plánu restrukturalizace 
podmíněna jeho potvrzením soudním nebo 
správním orgánem, bylo příslušné 
rozhodnutí přijato v přiměřené lhůtě a bez 
zbytečného odkladu poté, co byla podána 
žádost o potvrzení.

Pozměňovací návrh 68

Návrh směrnice
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11 Článek 11

Cross-class cram-down mechanismus Cross-class cram-down mechanismus

1. Členské státy zajistí, aby plán 
restrukturalizace, který není schválen 
každou třídou dotčených stran, mohl být 
potvrzen soudním nebo správním orgánem 
na návrh dlužníka nebo na návrh věřitele se 
souhlasem dlužníka a stal se závazným pro 
jednu nebo více nesouhlasících tříd, pokud 
daný plán restrukturalizace:

1. Členské státy zajistí, aby plán 
restrukturalizace, který není schválen 
každou třídou dotčených stran, mohl být 
potvrzen soudním nebo správním orgánem 
na návrh dlužníka nebo, stanoví-li tak 
vnitrostátní právní předpisy, na návrh 
věřitele se souhlasem dlužníka a stal se 
závazným pro jednu nebo více 
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nesouhlasících tříd, pokud daný plán 
restrukturalizace:

a) splňuje podmínky stanovené v čl. 10 
odst. 2;

a) splňuje podmínky stanovené v čl. 10 
odst. 2 a zároveň zajišťuje dodržování 
všech požadavků stanovených ve 
vnitrostátním právu;

b) byl schválen alespoň jednou jinou 
třídou dotčených věřitelů, než je třída 
držitelů majetkových podílů a jakákoli jiná 
třída, která by při ocenění podniku 
neobdržela žádnou platbu ani jiné plnění, 
pokud by se použilo normální pořadí 
priorit při likvidaci;

b) byl schválen většinou tříd dotčených 
věřitelů, mezi nimiž není třída držitelů 
majetkových podílů ani jakákoli jiná třída, 
která by při ocenění podniku neobdržela 
žádnou platbu ani jiné plnění, pokud by se 
použilo normální pořadí priorit při 
likvidaci;

c) je v souladu s pravidlem absolutní 
priority.

c) je v souladu s pravidlem absolutní 
priority.

2. Členské státy mohou stanovit odlišný 
minimální počet dotčených tříd, který je 
nezbytný pro schválení plánu podle odst. 1 
písm. b).

2. Členské státy mohou stanovit vyšší 
minimální počet dotčených tříd, který je 
nezbytný pro schválení plánu podle odst. 1 
písm. b), pokud tento minimální počet 
stále zahrnuje většinu tříd.

Pozměňovací návrh 69

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby v případě, 
že existuje pravděpodobnost insolvence, 
nesměli akcionáři a další držitelé 
majetkových podílů ve firmě dlužníka 
nepřiměřeně bránit přijetí nebo provádění 
plánu restrukturalizace, který by obnovil 
životaschopnost firmy.

1. Členské státy zajistí, aby v případě, 
že existuje pravděpodobnost insolvence, 
nesměli akcionáři a další držitelé 
majetkových podílů ve firmě dlužníka 
nepřiměřeně bránit nebo vytvářet překážky 
přijetí nebo provádění plánu 
restrukturalizace, který by obnovil 
životaschopnost firmy.

Pozměňovací návrh 70

Návrh směrnice
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a
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Pracovníci
Členské státy zajistí, aby v důsledku 
procesu restrukturalizace nedošlo k 
oslabení práv pracovníků a aby existoval 
nezávislý dohled nad zajištěním souladu s 
příslušnými unijními a vnitrostátními 
předpisy. Mezi tato práva patří zejména:
1) právo na kolektivní vyjednávání a 
protestní akce; a dále
2) právo pracovníků a zástupců 
pracovníků na informování a 
projednávání, především včetně přístupu k 
informacím o veškerých postupech, které 
by mohly mít dopad na zaměstnanost 
anebo možnost pracovníků získat své 
mzdy a jakékoli další výplaty, a to i 
zaměstnanecké penzijní pojištění.
Členské státy rovněž zajistí, aby 
pracovníci byli vždy považováni za 
přednostní a zajištěnou třídu věřitelů.

Pozměňovací návrh 71

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jsou proti plánu 
restrukturalizace vzneseny námitky z 
důvodu údajného nesplnění testu nejlepších 
zájmů věřitelů, určí likvidační hodnotu 
soudní nebo správní orgán.

1. Pokud jsou proti plánu 
restrukturalizace nebo plánu prodeje 
vzneseny námitky z důvodu údajného 
nesplnění testu nejlepších zájmů věřitelů, 
určí likvidační hodnotu soudní nebo 
správní orgán.

Pozměňovací návrh 72

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby plány 
restrukturalizace, jež potvrdí soudní nebo 
správní orgán, byly závazné pro každou ze 

1. Členské státy zajistí, aby plány 
restrukturalizace, jež potvrdí soudní nebo 
správní orgán, byly závazné pro všechny 
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stran uvedených v plánu. strany uvedené v plánu.

Pozměňovací návrh 73

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) plán potvrdit a přiznat nesouhlasícím 
věřitelům peněžní kompenzaci splatnou 
dlužníkem nebo věřiteli, kteří hlasovali ve 
prospěch plánu.

b) plán potvrdit a posoudit možnost 
přiznat nesouhlasícím věřitelům, kteří na 
základě plánu utrpěli neodůvodněnou 
újmu, peněžní kompenzaci a v příslušných 
případech tuto kompenzaci, kterou by 
hradil dlužník, nařídit.

Pozměňovací návrh 74

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou stanovit, že 
transakce uvedené v odst. 2 písm. e) musí 
schválit odborník na restrukturalizaci nebo 
soudní či správní orgán, aby se mohly těšit 
ochraně podle odstavce 1.

3. Členské státy stanoví, že transakce 
uvedené v odst. 2 písm. e) musí schválit 
odborník na restrukturalizaci nebo soudní 
či správní orgán, aby se mohly těšit 
ochraně podle odstavce 1.

Pozměňovací návrh 75

Návrh směrnice
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18 Článek 18

Povinnosti ředitelů Úkoly a povinnosti správců
Členské státy stanoví pravidla, která zajistí, 
aby v případě, že existuje pravděpodobnost 
platební neschopnosti, měli ředitelé tyto 
povinnosti:

1. Členské státy stanoví pravidla, která 
zajistí, aby v případě, že existuje 
pravděpodobnost platební neschopnosti, 
měli ředitelé a podnikatelé tyto povinnosti:

a) podniknout okamžité kroky k 
minimalizaci ztrát pro věřitele, pracovníky, 
akcionáře a další zúčastněné strany;

a) podniknout okamžité kroky k 
minimalizaci ztrát pro věřitele, pracovníky, 
akcionáře a další zúčastněné strany;
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b) mít náležitý ohled na zájmy věřitelů a 
dalších zúčastněných stran;

b) mít náležitý ohled na zájmy věřitelů, 
pracovníků a dalších zúčastněných stran;

(ba) plnit veškeré své závazky vůči 
věřitelům, pracovníkům, dalším 
zúčastněným stranám, státu a jeho 
odnožím.

c) podniknout přiměřené kroky k 
zabránění platební neschopnosti;

c) podniknout přiměřené kroky k 
zabránění platební neschopnosti;

d) vyhnout se úmyslnému nebo hrubě 
nedbalému jednání, které ohrožuje 
životaschopnost podniku.

d) vyhnout se úmyslnému nebo hrubě 
nedbalému jednání, které ohrožuje 
životaschopnost podniku.

da) nesnižovat úmyslně hodnotu čistého 
obchodního jmění společnosti;
2. K nesplnění povinností uvedených v 
odstavci 1 se přihlédne při stanovování 
lhůty a podmínek oddlužení v souladu s 
článkem 22.

Pozměňovací návrh 76

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby předlužení 
podnikatelé mohli být zcela zbaveni svých 
dluhů v souladu s touto směrnicí.

1. Členské státy zajistí, aby předlužení 
podnikatelé jednající v dobré víře mohli 
být zcela zbaveni svých dluhů v souladu s 
touto směrnicí.

Pozměňovací návrh 77

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Úplné oddlužení se provede pouze 
tehdy, pokud zadlužený podnik splnil 
požadavky článku 18 této směrnice. 
Podnikatelé, kteří porušují pracovní právo 
anebo právo hospodářské soutěže, jsou z 
úplného oddlužení vyloučení.
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Pozměňovací návrh 78

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy poskytnou 
podnikatelům, kterých se druhá šance 
týká, podporu v oblasti podnikání 
a opatření na obnovu, která by jim 
pomohla znovu obnovit jejich 
podnikatelské možnosti.

Pozměňovací návrh 79

Návrh směrnice
Článek 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 20 Článek 20

Lhůta pro oddlužení Lhůta pro oddlužení

1. Doba, po jejímž uplynutí mohou být 
předlužení podnikatelé zcela zbaveni svých 
dluhů, nesmí být delší než tři roky 
počínaje:

1. Doba, po jejímž uplynutí mohou být 
předlužení podnikatelé poprvé zcela 
zbaveni svých dluhů, nesmí být delší než 
pět let počínaje:

a) datem, kdy soudní nebo správní 
orgán rozhodl o žádosti o zahájení 
příslušného postupu, v případě postupu 
vedoucího ke zpeněžení aktiv 
předluženého podnikatele; nebo

a) datem, kdy soudní nebo správní 
orgán rozhodl o žádosti o zahájení 
příslušného postupu, v případě postupu 
vedoucího ke zpeněžení aktiv 
předluženého podnikatele; nebo

b) datem zahájení provádění 
splátkového kalendáře v případě postupu, 
jehož součástí je splátkový kalendář.

b) datem zahájení provádění 
splátkového kalendáře v případě postupu, 
jehož součástí je splátkový kalendář.

2. Členské státy zajistí, aby k datu 
vypršení lhůty pro oddlužení byli 
předlužení podnikatelé zbaveni svých 
dluhů, aniž by se museli znovu obracet na 
soudní nebo správní orgán.

2. Členské státy zajistí, aby k datu 
vypršení lhůty pro oddlužení byli 
předlužení podnikatelé zbaveni svých 
dluhů.

2a. Členské státy mohou stanovit delší 
lhůty pro oddlužení v případě podnikatelů, 
kteří žádají o druhé a následná oddlužení.

Pozměňovací návrh 80
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Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odchylně od článků 19, 20 a 21 
mohou členské státy zachovat nebo zavést 
ustanovení, která omezují přístup k 
oddlužení nebo stanoví delší lhůty pro 
úplné oddlužení nebo delší doby zákazu 
činnosti za určitých přesně stanovených 
okolností a pokud jsou taková omezení 
odůvodněna obecným zájmem, a to 
zejména jestliže:

1. Odchylně od článků 19, 20 a 21 
členské státy zachovají nebo zavedou 
ustanovení, která omezují přístup k 
oddlužení nebo stanoví delší lhůty pro 
úplné oddlužení nebo delší doby zákazu 
činnosti za určitých přesně stanovených 
okolností a pokud jsou taková omezení 
odůvodněna obecným zájmem, a to 
zejména jestliže:

Pozměňovací návrh 81

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) předlužený podnikatel jednal při 
zadlužování nebo splácení dluhů nepoctivě 
nebo se zlým úmyslem vůči věřitelům;

a) předlužený podnikatel jednal při 
zadlužování nebo splácení dluhů nepoctivě 
nebo se zlým úmyslem vůči věřitelům. 
Komise poskytne členským státům pokyny 
ke stanovení souboru kritérií týkajících se 
toho, co představuje nepoctivé jednání 
nebo zlý úmysl;

Pozměňovací návrh 82

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) předlužený podnikatel nedodržuje 
splátkový kalendář nebo jinou zákonnou 
povinnost, která má chránit zájmy věřitelů;

b) předlužený podnikatel zásadně 
nedodržuje splátkový kalendář nebo jinou 
zákonnou povinnost, která má chránit 
zájmy věřitelů, s přihlédnutím k obtížím 
mikropodniků a malých podniků při 
dodržování postupů insolvenčního řízení 
a restrukturalizace.

Pozměňovací návrh 83



PE635.484/ 56

CS

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) podnikatelé anebo jejich ředitelé 
porušili své povinnosti podle článku 18 
této směrnice nebo pokud podnikatelé 
anebo jejich ředitelé porušili pracovní 
právo anebo právo hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh 84

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou stanovit delší 
lhůty pro oddlužení v případech, kdy se na 
hlavní bydliště předluženého podnikatele 
nevztahuje možnost zpeněžení majetku, 
aby se chránily základní životní potřeby 
předluženého podnikatele a jeho rodiny.

2. Členské státy mohou stanovit delší 
lhůty pro oddlužení v zájmu zajištění 
živobytí předluženého podnikatele a jeho 
rodiny, pokud se na jeho hlavní bydliště 
nevztahuje možnost zpeněžení majetku.

Pozměňovací návrh 85

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou některé 
kategorie dluhu, jako jsou zajištěné 
pohledávky nebo dluhy vyplývajících z 
trestních sankcí či občanskoprávní 
odpovědnosti, vyloučit z působnosti 
oddlužení nebo mohou stanovit delší lhůtu 
pro oddlužení, pokud taková vyloučení 
nebo delší lhůty odůvodňuje obecný zájem.

3. Členské státy mohou vyloučit z 
působnosti oddlužení některé kategorie 
dluhu, jako jsou zajištěné pohledávky nebo 
dluhy vyplývající z trestních sankcí či 
občanskoprávní odpovědnosti, nebo mohou 
stanovit delší lhůtu pro oddlužení, pokud 
taková vyloučení nebo delší lhůty 
odůvodňuje obecný zájem.
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Pozměňovací návrh 86

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od článku 21 mohou 
členské státy stanovit delší nebo neurčitou 
dobu platnosti zákazů činnosti, pokud 
předlužený podnikatel vykonává profesi, 
na kterou se vztahují zvláštní etická 
pravidla, nebo pokud byly zákazy činnosti 
nařízeny soudem v rámci trestního řízení.

4. Odchylně od článku 21 mohou 
členské státy stanovit delší nebo neurčitou 
dobu platnosti zákazů činnosti, pokud 
předlužený podnikatel vykonává profesi, 
na kterou se vztahují zvláštní etická 
pravidla, a podnikatel tato pravidla 
porušil, nebo pokud byly zákazy činnosti 
nařízeny soudem v rámci trestního řízení.

Pozměňovací návrh 87

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud jde o odst. 1 písm. a), Komise 
poskytne členským státům pokyny pro 
stanovení souboru kritérií, jež umožní 
definovat, co v tomto kontextu představuje 
nepoctivé jednání nebo zlý úmysl.

Pozměňovací návrh 88

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby v případě, 
že předlužený podnikatel má profesní 
dluhy vzniklé při provozování jeho 
obchodu, živnosti, řemesla nebo 
svobodného povolání a zároveň má i 
osobní dluhy vzniklé mimo rámec těchto 
činností, spadaly všechny tyto dluhy pro 
účely oddlužení do působnosti jediného 
řízení.

1. Členské státy zajistí, aby se v 
případě, že předlužený podnikatel má 
profesní dluhy vzniklé při provozování 
jeho obchodu, živnosti, řemesla nebo 
svobodného povolání a zároveň má i 
osobní dluhy vzniklé mimo rámec těchto 
činností, s těmito profesními dluhy 
zacházelo samostatně, odděleně 
od osobních dluhů. Pokud existují 
postupy pro oddlužení v případě 
profesních a osobních dluhů, lze tyto 
postupy za účelem oddlužení v souladu 
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s touto směrnicí koordinovat.

Pozměňovací návrh 89

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy se mohou odchýlit od 
odstavce 1 a stanovit, že profesní dluhy a 
osobní dluhy mají být řešeny v 
samostatných řízeních za předpokladu, že 
tyto postupy lze koordinovat za účelem 
oddlužení v souladu s touto směrnicí.

vypouští se

Pozměňovací návrh 90

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že mediátoři, 
insolvenční správci a další odborníci 
jmenovaní v záležitostech 
restrukturalizace, insolvence a druhé šance, 
absolvují počáteční a další vzdělávání, aby 
se zajistilo, že budou tito odborníci 
poskytovat své služby efektivním, 
nestranným, nezávislým a kompetentním 
způsobem ve vztahu k zúčastněným 
stranám.

1. Členské státy zajistí, že mediátoři, 
insolvenční správci a další odborníci 
jmenovaní v záležitostech 
restrukturalizace, insolvence a druhé šance, 
absolvují počáteční a další vzdělávání a 
získají potřebné kvalifikace, aby se 
zajistilo, že budou tito odborníci 
poskytovat své služby efektivním, 
nestranným, nezávislým a kompetentním 
způsobem ve vztahu k zúčastněným 
stranám.

Pozměňovací návrh 91

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise usnadní výměnu 
osvědčených postupů mezi členskými státy 
za účelem zlepšení kvality vzdělávání 
v Unii, a to i prostřednictvím navazováním 
kontaktů, výměny zkušeností a nástrojů 
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na budování kapacit, a v případě nutnosti 
uspořádá školení pro členy soudních a 
správních orgánů, kteří se zabývají 
záležitostmi restrukturalizace, insolvence 
a druhé šance.

Pozměňovací návrh 92

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy budou všemi 
prostředky, jež považují za vhodné, 
podporovat tvorbu a dodržování 
dobrovolných kodexů chování odborníků 
na restrukturalizaci, insolvenci a druhou 
šanci, jakož i dalších účinných 
mechanismů dohledu v souvislosti s 
poskytováním takových služeb.

2. Členské státy zajistí, aby odborníci 
na restrukturalizaci, insolvenci a druhou 
šanci, jakož i další účinné mechanismy 
dohledu v souvislosti s poskytováním 
takových služeb splňovali statutární 
kodexy chování, které zahrnují 
přinejmenším relevantní ustanovení 
ohledně: vzdělávání, kvalifikace, 
udělování licencí, registrace, osobní 
odpovědnosti, pojištění a dobré pověsti.

Pozměňovací návrh 93

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy stanoví účinné sankce 
za nesplnění povinností odborníků podle 
tohoto článku a dalších příslušných 
právních předpisů Unie nebo členských 
států.

Pozměňovací návrh 94

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1а. Členské státy zajistí, aby informace 
o orgánech vykonávajících dohled nebo 
kontrolu nad odborníky na 
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restrukturalizaci byly veřejně dostupné.

Pozměňovací návrh 95

Návrh směrnice
Článek 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 27a
Informace dostupné podnikatelům, 

kterým byla dána druhá šance
1. Členské státy zajistí, aby 
podnikatelé, kterým byla dána druhá 
šance, měli přístup k příslušným 
aktuálním, přehledným, výstižným a 
uživatelsky přívětivým informacím o 
dostupnosti individuálně přizpůsobené 
administrativní, právní, podnikatelské 
nebo finanční podpory a veškerých 
prostředků, které jsou jim k dispozici, aby 
jim usnadnily založení nového podniku.
2. Členské státy každoročně předávají 
Komisi informace, které jí mají být 
poskytnuty podle odstavce 1.
3. Komise zveřejní informace, které 
mají být poskytovány podle odstavce 1 a 
obdrženy podle odstavce 2, uživatelsky 
přívětivým způsobem na svých 
internetových stránkách.

Pozměňovací návrh 96

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Během restrukturalizačních řízení 
není přípustná žádná změna místa, kde 
jsou soustředěny hlavní zájmy dlužníka, 
jak je definováno v nařízení 2015/848.
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Pozměňovací návrh 97

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zasílání oznámení věřitelům; c) zasílání oznámení věřitelům, včetně 
zástupců pracovníků;

Pozměňovací návrh 98

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) počtu pracovních míst, jež byla 
ztracena, převodů části podniku nebo 
celého podniku, podílu propouštění a 
dopadu dohod o restrukturalizaci na 
zaměstnanost, porušení povinnosti 
ředitelů a úroveň veřejných financí.

Pozměňovací návrh 99

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) počtu dlužníků, kteří poté, co 
podstoupili řízení či postup uvedený pod 
písm. a) bodem iii), zahájili nové 
podnikání.

Pozměňovací návrh 100

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. g c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gc) v případě dlužníků, kteří zahájili 
nové podnikání poté, co podstoupili řízení 
či postup uvedený pod písm. a) bodem ii) a 
iii), údaje o průměrné době, jež uplynula 
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mezi ukončením řízení či postupu a 
zahájením nové podnikatelské činnosti;

Pozměňovací návrh 101

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. g d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gd) počtu pracovních míst, jež byla 
ztracena, převodů části podniku nebo 
celého podniku, podílu propouštění a 
dopadu dohod o restrukturalizaci na 
zaměstnanost a úroveň veřejných financí;

Pozměňovací návrh 102

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. g e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ge) počtu pracovních míst, jež byla 
ztracena, převodů části podniku nebo 
celého podniku a dopadu dohod o 
restrukturalizaci na zaměstnanost.

Pozměňovací návrh 103

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. g f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gf) údaje o počtu podvodných 
restrukturalizací a insolvenčních řízení 
a fungování zavedených mechanismů 
vymáhání.

Pozměňovací návrh 104

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy sestaví statistiky z 
agregovaných údajů uvedených v 
odstavcích 1 a 2 za celé kalendářní roky 
končící 31. prosincem každého roku, 
počínaje údaji shromážděnými za první 
celý kalendářní rok po [datum zahájení 
uplatňování prováděcích opatření]. Tyto 
statistiky budou sděleny Komisi 
prostřednictvím standardního formuláře 
pro sdělování údajů, a to každoročně vždy 
do 31. března kalendářního roku 
následujícího po roce, za který se údaje 
shromažďují.

3. Členské státy sestaví statistiky z 
agregovaných údajů uvedených v 
odstavcích 1 a 2 za celé kalendářní roky 
končící 31. prosincem každého roku, 
počínaje údaji shromážděnými za první 
celý kalendářní rok po [datum zahájení 
uplatňování prováděcích opatření]. Tyto 
statistiky budou sděleny Komisi 
prostřednictvím standardního formuláře 
pro sdělování údajů, a to každoročně vždy 
do 31. března kalendářního roku 
následujícího po roce, za který se údaje 
shromažďují. Členské státy prezentují 
statistické údaje prostřednictvím 
uživatelsky přívětivých internetových 
stránek.

Pozměňovací návrh 105

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise na svých internetových 
stránkách shromáždí informace stanovené 
v odstavcích 1 až 3, které zdarma a 
uživatelsky přívětivým způsobem 
zpřístupní veřejnosti.

Pozměňovací návrh 106

Návrh směrnice
Článek 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 30a
Povinnost předkládat zprávy

1. Každý dlužník, který je zapojen do 
restrukturalizace, insolvence nebo 
oddlužení v jednom členském státě a který 
rovněž působí v jiném členském státě, 
uvědomí příslušný orgán, správní orgán 
nebo soud v obou členských státech o 
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zahájení tohoto postupu.
2. Dlužník je povinen informovat 
správu soudu podílejícího se na 
restrukturalizaci insolvenčním řízení nebo 
oddlužení o činnosti, objemu a struktuře 
svého podniku v jiném členském státě 
nebo ve třetích zemích.

Pozměňovací návrh 107

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Směrnice 2008/94/ES.

Pozměňovací návrh 108

Návrh směrnice
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do [5 let od data zahájení 
uplatňování prováděcích opatření] a poté 
každých 7 let předloží Komise 
Evropskému parlamentu, Radě a 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru zprávu o uplatňování této směrnice, 
včetně informací o tom, zda by se mělo 
zvážit přijetí dalších opatření ke 
konsolidaci a posílení právního rámce v 
oblasti restrukturalizace, insolvence a 
druhé šance.

Nejpozději do [3 let od data zahájení 
uplatňování prováděcích opatření] a poté 
každých pět let předloží Komise 
Evropskému parlamentu, Radě 
a Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování 
a dopadu této směrnice. Komise na 
základě tohoto posouzení případně 
předloží legislativní návrh navazující na 
přezkum této směrnice včetně zvážení 
dalších opatření ke konsolidaci 
a harmonizaci právního rámce v oblasti 
restrukturalizace, insolvence a druhé šance, 
zejména v oblastech, jako jsou podmínky 
pro zahájení insolvenčního řízení, 
společná definice insolvence, určování 
pořadí pohledávek nebo vylučovací 
žaloby.


