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Předmět: Přezkum a rozšíření doporučení Komise ze dne 12. března 2014 o novém postoji k 
platební neschopnosti a bankrotu, pokud jde o platební neschopnost rodin a druhou šanci 
pro jednotlivce a domácnosti  

Dne 12. března 2014 zveřejnila Komise doporučení o novém postoji k platební neschopnosti 
a bankrotu1. Tento dokument prezentuje problém platební neschopnosti bezchybným, racionálním 
způsobem a hájí systém, který podnikatelům a firmám umožňuje další existenci v zájmu úvěrového 
trhu, zaměstnanosti a evropské produktivity. Dokument však opět neuplatňuje stejné závěry na 
případy platební neschopnosti spotřebitelů, ačkoli tyto případy představují v současnosti téměř 
polovinu všech případů platební neschopnosti v Evropě a ačkoli fakt, že neexistuje společné řešení 
tohoto problému, je příčinou alarmujícího nárůstu nehlášené práce, zabavených nemovitostí a 
zadlužení rodin. V nedávné odpovědi na otázku k písemnému zodpovězení E-010294/2014 týkající se 
potřeby řešení tohoto problému komisařka Věra Jourová vůbec poprvé prohlásila, že: „Komise (...) 
v procesu komplexní analýzy právních předpisů členských států týkajících se platební neschopnosti, 
včetně dlužníků mezi spotřebiteli, […] zváží, zda mohou být vhodná další opatření“. Nyní uplynul rok 
od zveřejnění doporučení, které explicitně vyzývá členské státy, aby v této naléhavé věci podnikly 
opatření během prvních 12 měsíců. Komise bude muset posoudit opatření, která členské státy přijaly.  

1. Domnívá se Komise, že stávající právní ustanovení na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni jsou 
dostatečně účinná k tomu, aby řešila alarmující nárůst případů platební neschopnosti jednotlivců 
a spotřebitelů, k němuž došlo od roku 2007?  

2. Jak Komise hodnotí skutečnost, že nadměrné zadlužení má jasnou sociologickou typologii a že 
především postihuje nejzranitelnější osoby, přičemž existují výrazné rozdíly v přístupu k občanům 
žijícím v různých členských státech?  

3. Hodlá Komise zajistit kontinuitu své činnosti a rozšířit své doporučení ze dne 12. března 2014 o 
novém postoji k platební neschopnosti a bankrotu s cílem začlenit harmonizované standardy pro 
platební neschopnost rodin a druhou šanci pro jednotlivce a domácnosti? 
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1  http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2014_1500_cs.pdf 


