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Věc: Stanovisko k právnímu základu návrhu nařízení Rady o příslušnosti, 
použitelném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a spolupráci ve věcech 
vyživovací povinnosti (KOM(2005)0649 – C6-C6-0079/2006 –
2005/0259(CNS))1

Vážený pane předsedo,

dopisem ze dne 11. ledna 2007 jste v souladu s čl. 35 odst. 2 jednacího řádu požádal Výbor 
pro právní záležitosti o ověření platnosti a vhodnosti právního základu výše uvedeného 
návrhu Komise.

Výbor projednal výše uvedenou otázku na schůzi dne 30. ledna 2007.

Navrhovaným právním základem je čl. 61 písm. c a čl. 67 odst. 2.  Z odkazu na čl. 67 odst. 2 
vyplývá, že navrhované opatření se týká aspektů rodinného práva, a proto jakožto výjimka 
uvedená v druhé odrážce čl. 67 odst. 5 nepodléhá postupu spolurozhodování.

Příslušná ustanovení Smlouvy o ES

Článek 61, písmeno c
S cílem postupně ustavit prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti Rada přijme:

c) opatření v oblasti soudní spolupráce v občanských záležitostech, jak stanoví článek 65;

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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Článek 65
Opatření v oblasti soudní spolupráce v občanských věcech s mezinárodním dopadem, která 
mají být přijata v souladu s článkem 67 a v míře nutné k řádnému fungování vnitřního trhu, 
zahrnují mimo jiné:

a) zlepšení a zjednodušení:
– systému mezinárodního doručování soudních a mimosoudních písemností;
– spolupráce při opatřování důkazů;
– uznání a výkonu soudních a mimosoudních rozhodnutí v občanskoprávních 
a obchodněprávních věcech;

b) podporu slučitelnosti kolizních norem platných v členských státech a předpisů pro řešení 
kompetenčních sporů;

c) odstraňování překážek řádného průběhu občanskoprávních řízení, popřípadě podporou 
slučitelnosti úpravy občanskoprávního řízení v členských státech.

Článek 67, odstavce 1 a 2
1. Rada se během přechodného období pěti let po vstupu Amsterodamské smlouvy v platnost 
usnáší jednomyslně na návrh Komise a nebo z podnětu členského státu a po konzultaci s 
Evropským parlamentem.

2. Po tomto pětiletém období:
– se Rada usnáší na návrh Komise; Komise přezkoumává každou žádost členského státu o 
předložení návrhu Radě;

– přijme Rada jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem rozhodnutí, podle 
kterého se na všechny oblasti, na které se vztahuje tato hlava, nebo na některé z nich, použije 
postup podle článku 251 a přizpůsobí se ustanovení o pravomocích Soudního dvora.

Článek 67, odstavec 5
5. Odchylně od odstavce 1 Rada v souladu s postupem uvedeným v čl. 251 přijme:

– opatření stanovená v čl. 63 odst. 1 a 2 písm. a, jestliže Rada předtím přijala v souladu s 
odstavcem 1 tohoto článku právní předpisy, které vymezují společná pravidla a základní 
zásady týkající se těchto otázek,

– opatření stanovená v článku 65 s výjimkou aspektů týkajících se rodinného práva.

Účel a obsah návrhu nařízení

Účelem návrhu nařízení je odstranit veškeré překážky vymáhání výživného v rámci Evropské 
unie v souladu s programem vzájemného uznávání v občanských záležitostech schváleným 
dne 30. listopadu 2002 a se společným akčním plánem přijatým ve dnech 2. a 3. června 2005.

Účel a obsah navrhovaného nařízení může být dle úvodní části a normativní části analyzován 
následovně:
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Podle bodu odůvodnění 7 je účelem nařízení, aby oprávněný (příjemce výživného) měl 
možnost bez problémů dosáhnout rozhodnutí, které je automaticky vykonatelné ve všech 
ostatních členských státech a navíc je lze vykonat snáze a rychleji. 

Za tímto účelem nařízení usiluje o to, aby veškerá opatření nezbytná pro vymáhání 
pohledávek výživného v rámci Společenství byla spojena do jednoho nástroje. Proto obsahuje 
ustanovení o příslušnosti, kolizi práva, vykonatelnosti a výkonu cizozemských rozhodnutí a o 
spolupráci (bod odůvodnění 8). 

Nařízení zahrnuje všechny druhy vyživovací povinnosti vyplývající z příbuzenství nebo 
vztahů s obdobným účinkem, aby tak bylo možno zajistit rovné zacházení se všemi 
oprávněnými (příjemci výživného) (bod odůvodnění 9). 
Bod odůvodnění 10 jasně stanoví, že předpisy o příslušnosti uvedené v nařízení se liší od 
předpisů platných na základě nařízení (ES) č. 44/2001 („Brusel I“). Účelem je vyjasnit 
předpisy a zahrnout všechny případy, v nichž existuje dostatečně těsný vztah mezi situací 
účastníků a členským státem. Okolnost, že má žalovaný obvyklé bydliště ve třetím státě, by 
již neměla představovat důvod pro vyloučení práva Společenství, a napříště by již neměla být 
dána možnost odkázat na vnitrostátní právo. 
Bod odůvodnění 11 vysvětluje, že strany by měly mít možnost určit souhlasným prohlášením 
rozhodné právo, s výjimkou případů vyživovací povinnosti vůči nezletilému dítěti, kdy je 
třeba zajistit ochranu „slabší strany“. 

Bod odůvodnění 12 uvádí, že je třeba zachovat jasný a účinný mechanismus řešení otázek 
litispendence a souvisejících řízení.

Bod odůvodnění 13 jasně stanoví, že kolizní normy by měly platit pouze pro vyživovací 
povinnost a neměly by stanovovat, podle kterého práva se určí, zda existuje rodinný poměr, 
jenž tuto vyživovací povinnost zakládá. 
Body odůvodnění 14, 15 a 16 se týkají použitelného práva (základní princip: mělo by platit 
právo země, v níž má oprávněný (příjemce výživného) obvyklé bydliště, je však stanoveno, že 
bude následovat právo příslušného soudu nebo právo jiné země, k níž má vyživovací 
povinnost úzký vztah). Za určitých podmínek, jejichž účelem je chránit děti a potřebné 
dospělé, mají účastníci řízení možnost sami určit rozhodné právo.

Podle bodu odůvodnění 17 by měl žalovaný být chráněn před uplatněním práva určeného 
podle tohoto nařízení v případech, kdy není rodinnému poměru, který ospravedlňuje přiznání 
plateb výživného, jednoznačně přiznáno privilegované postavení. To by mělo platit zejména 
pro vztahy příbuzných v poboční linii, mezi osobami sešvagřenými, pro vyživovací povinnost 
potomků vůči příbuzným ve vzestupné linii, anebo pro trvání vyživovací povinnosti po zániku 
manželství. 

V bodě odůvodnění 18 je vysvětleno, že rozhodnutí o vyživovací povinnosti vydaná v jednom 
členském státě by měla být bez dalšího řízení uznána v jiném členském státě a měla by v něm 
být vykonatelná. Aby bylo možno odstranit veškerá „meziopatření“, měla by být provedena 
minimální harmonizace procesních pravidel. To by mělo zajistit splnění požadavků na 
účinnou právní ochranu ve všech členských státech podle společných právních norem. 
Podle bodu odůvodnění 19 by rozhodnutí o vyživovací povinnosti přijaté v jednom členském 
státě mělo být možné rychle a účinně vykonat v jiném členském státě. Mělo by být možné 
srážet výživné přímo ze mzdy a bankovních účtů povinných. 
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Vykonatelné veřejné listiny a dohody mezi stranami by měly získat stejné postavení jako 
rozhodnutí (bod odůvodnění 20). 
Bod odůvodnění 21 pojednává o zřízení ústředních orgánů, které by si měly vyměňovat 
informace a usnadnit vymáhání nároků výživného prostřednictvím výměny příslušných 
informací. 

Normativní část je rozdělena do devíti kapitol.
Kapitola I se zabývá oblastí působnosti a definicemi, přičemž článek I („Oblast působnosti“) 
stanoví, že toto nařízení „se použije na vyživovací povinnost, která vyplývá z rodinných 
poměrů nebo poměrů, které mají podle rozhodného práva obdobný účinek“. Je třeba 
poznamenat, že termíny definované v článku 2 („soud“, „soudce“, „rozhodnutí“, „veřejná 
listina“, „členský stát původu“, „členský stát výkonu“, „původní soud“, „oprávněný (příjemce 
výživného)“ a „povinný (plátce výživného)“ se výslovně nevztahují k rodinnému právu, ani 
nejsou v rámci rodinného práva definovány. 

Kapitola II se zabývá příslušností (obecnou příslušností, dohodou o příslušnosti, příslušností 
založenou dostavením se před soud, zbytkovou příslušností, litispendencí, souvisejícími 
řízeními, podáním žaloby k soudu, předběžnými opatřeními a přezkoumáním příslušnosti). 
Ani tato kapitola nemá spojitost s rodinným právem. Zabývá se pouze příslušností 
v souvislosti s vyživovací povinností, tj. peněžními nároky.
Kapitola III se zabývá použitelným právem. Je třeba poznamenat, že úvodní ustanovení 
(článek 12) stanoví, že „Ustanovení této kapitoly určují pouze právo použitelné na vyživovací 
povinnost; právo použitelné na některý z rodinných poměrů ve smyslu článku 1 jimi není 
dotčeno“ (zejména „rodinných poměrů nebo poměrů, které mají podle rozhodného práva 
obdobný účinek“). Zbývající články této kapitoly vymezují základní pravidla, pravidla pro 
volbu práva, nepoužití práva, jež bylo určeno podle tohoto nařízení, k návrhu povinného 
(plátce výživného), právo použitelné v případě veřejných institucí, věcnou působnost 
rozhodného práva, užití práva třetího státu, postoupení, výhradu veřejného pořádku a státy bez 
jednotného právního řádu.

Kapitola IV se zabývá společnými procesními předpisy – doručováním, přezkoumáním 
přípustnosti a rozhodnutím a přezkumem.

Kapitoly V a VI se zabývají vykonatelností a výkonem rozhodnutí (včetně částečného nebo 
úplného osvobození od nákladů řízení, složení peněžité záruky, legalizace, zákazu jakéhokoli 
přezkumu rozhodnutí, jež má být vykonáno, odepření nebo přerušení výkonu, nařízení 
výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, dočasného zablokování peněžních prostředků na účtu a 
pořadí pohledávek).

Kapitola VII se zabývá veřejnými listinami a dohodami.

Kapitola VIII se týká spolupráce (určení a úloha ústředních orgánů, přístup k informacím a 
jejich využití atd.).

Poslední kapitola IX uvádí obecná a závěrečná ustanovení (vztahy k jiným nástrojům 
Společenství, vztahy k mezinárodním smlouvám, komitologie, přechodná opatření a vstup 
v platnost).
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Problém

V dopise předsedy hlavního výboru se uvádí:

„Současná volba právního základu považuje vyživovací povinnost za opatření vztahující se 
k rodinnému právu ve smyslu čl. 67 odst. 5 druhé odrážky Smlouvy o ES. Důsledkem toho je, 
že toto opatření nespadá do rámce základních pravidel soudní spolupráce v občanských 
věcech, na něž se vztahuje postup spolurozhodování.“

Zpravodaj hlavního výboru se domnívá, že vyživovací povinnost je s rodinným právem úzce 
spjata, avšak že klasifikovat ji takto může znamenat nebrat dostatečně v úvahu „hybridní 
povahu pojmu vyživovací povinnosti – třebaže je zakotvena v rodinném právu, její plnění má 
jako u každé jiné pohledávky povahu pekuniární“.

Obecné postřehy k právnímu základu z hlediska judikatury

Veškeré akty Společenství musí vycházet z právního základu stanoveného Smlouvou (nebo 
jiným právním aktem, který mají provádět). Právní základ vymezuje pravomoc Společenství 
ratione materiae a uvádí, jak bude tato pravomoc vykonávána, jmenovitě pak právní 
nástroj(e), který(é) lze použít, a postup rozhodování.

Z ustálené judikatury Soudního dvora je zřejmé, že právní základ není volen podle uvážení 
zákonodárců Společenství, nýbrž musí být určen objektivními faktory, které podléhají 
přezkoumání soudem1, jako je cíl a obsah daného opatření2. Mimoto by rozhodujícím 
faktorem měl být hlavní předmět opatření3. 

Podle judikatury Soudního dvora je obecný článek Smlouvy sám o sobě dostatečným právním 
základem, ačkoli příslušné opatření na nižší úrovni usiluje o dosažení cíle, o nějž usiluje 
konkrétní článek Smlouvy4.

Pokud má však opatření několik souběžných cílů, které jsou navzájem nerozlučně spjaty a 
žádný z nich není vzhledem k ostatním druhotný a nepřímý, musí být dané opatření založeno 
na různých příslušných ustanoveních Smlouvy5, pokud to neznemožňuje vzájemná 
neslučitelnost rozhodovacích postupů, které tato ustanovení stanoví6.

Posouzení

Lze zběžně konstatovat, že je velká škoda, že se Rada ještě nerozhodla využít druhé odrážky 
  

1 Věc 45/86 Komise v Rada [1987] Sb. rozh. 1439, bod 5.
2 Věc C-300/89 Komise v Rada [1991] Sb. rozh. I-287, bod 10, a věc C-42/97 Evropský Parlament v Rada
[1999] Sb. rozh. I-869, bod 36.
3 Věc C-377/98 Nizozemsko v Parlament a Rada [2001] Sb. rozh. I-7079, bod 27.
4 Věc C-377/98 Nizozemsko v Parlament a Rada [2001] Sb. rozh. I-7079, body 27–28; Věc C-491/01 British 
American Tobacco (Investment) a Imperial Tobacco [2002] Sb. rozh. I-11453, body 93–94.
5 Věc 165/87 Komise v Rada [1988] Sb. rozh. 5545, bod 11.
6 Viz např. věc C-300/89 Komise v Rada [1991] Sb. rozh. I-2867, body 17–21 (věc Dioxid titania), věc C-388/01 
Komise v Rada [2004] Sb. rozh. I-4829, bod 58, a věc C-491/01 British American Tobacco [2002] Sb. rozh. 
I-11453, body 103–111.
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čl. 67 odst. 2, aby začlenila „aspekty týkající se rodinného práva“ uvedené v druhé odrážce 
čl. 67 odst. 5 do postupu spolurozhodování.  Neučinila tak i přesto, že Komise Radu vyzvala 
již v roce 20051, aby zajistila, že opatření týkající se vyživovací povinnosti budou přijata 
v rámci postupu spolurozhodování.  Zdá se absurdní, že by otázka tak úzce spojená se 
záležitostmi a každodenním životem občanů, jako je rodinné právo, neměla podléhat 
legislativnímu postupu, do nějž je nejvíce zapojena instituce, kterou občané volí.

Z judikatury však jasně vyplývá, že takovéto úvahy nemají žádný vliv na volbu právního 
základu – ten musí být určen s ohledem na objektivní faktory, které mohou podléhat 
přezkoumání soudem, zejména s ohledem na účel a obsah dotyčného opatření.

Je zřejmé, že hlavním cílem návrhu je umožnit všem oprávněným (příjemcům výživného) 
v EU, aby „získali snadno, rychle a povýtce bezplatně exekuční titul, který lze bez dalšího 
uplatnit v evropském právním prostoru“, čímž bude umožněno „vymoci dlužné výživné“.

Nová pravidla mezinárodního práva soukromého týkající se příslušnosti, použitelného práva 
a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech nároků výživného odstraní překážky volného 
pohybu osob, a proto usnadní řádné fungování vnitřního trhu. 

Nelze popřít, že kdyby neexistovalo rodinné právo, neexistovala by ani koncepce výživného, 
a i z článku 1 návrhu je zřejmé, že vyživovací povinnost „vyplývá“ z rodinných poměrů. 
Jakmile však na základě rodinného práva vznikne vyživovací povinnost, zůstává pouze 
peněžitý závazek – obyčejný dluh.  Jakmile je vyživovací povinnost uznána a potvrzena 
soudním rozsudkem, veřejnou listinou nebo dohodou, představuje tato vyživovací povinnost 
peněžitý závazek a skutečnost, že vznikla na základě rodinného nebo obdobného poměru, 
není téměř vůbec podstatná.  

Navrhované nařízení nebude mít na rodinné právo jako takové žádný vliv, což zcela jasně 
vyplývá i z článku 12 návrhu, který stanoví, že „právo použitelné na některý z rodinných 
poměrů ve smyslu článku 1“ ustanoveními týkajícími se práva použitelného na vyživovací 
povinnost „není dotčeno“.  Je třeba zmínit i bod odůvodnění 13, v němž se uvádí, že kolizní 
normy by měly platit pouze pro vyživovací povinnost a neměly by stanovovat, podle kterého 
práva se určí, zda existuje rodinný poměr, jenž tuto vyživovací povinnost zakládá.

Navíc je zajímavé, že nařízení (ES) č. 805/2004 Evropského parlamentu a Rady ze dne 
21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky2, se týká i 
nároků výživného a bylo přijato v rámci postupu spolurozhodování3. 

Závěr

Na schůzi dne 30. ledna 2007 Výbor pro právní záležitosti rozhodl jednomyslně4, že Vám 

  
1 Sdělení Komise Radě, KOM(2005)648 ze dne 15. prosince 2005.
2 Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 15.
3 Viz čl. 4 odst. 3, kde definice „veřejné listiny“ zahrnuje i „dohodu o poskytování výživného uzavřenou se 
správním úřadem nebo jím ověřenou.“
4 Hlasování se zúčastnili tito poslanci: Giuseppe Gargani (předseda), Carlo Casini, Cristian Dumitrescu, Monica 
Frassoni, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico 
Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina a Tadeusz Zwiefka.
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doporučí, aby návrh nařízení Rady o příslušnosti, použitelném právu, uznávání a výkonu 
rozhodnutí a spolupráci ve věcech vyživovací povinnosti byl založen na čl. 61 písm. c a druhé 
odrážce čl. 67 odst. 5 Smlouvy o ES a v důsledku toho aby podléhal postupu 
spolurozhodování.

S úctou

Giuseppe Gargani
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