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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o účinném výkonu soudních rozhodnutí v Evropské unii: transparentnost dlužníkových 
aktiv
(2008/2233(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 65 Smlouvy o ES,

– s ohledem na zelenou knihu Komise ze dne 6. března 2008 o účinném výkonu soudních 
rozhodnutí v Evropské unii: transparentnost dlužníkových aktiv (KOM(2008)0128),

– s ohledem na zelenou knihu Komise ze dne 24. října 2006 o zlepšení účinnosti výkonu 
soudních rozhodnutí v Evropské unii: obstavení bankovních účtů (KOM(2006)0618) a na 
své usnesení ze dne 25. října 2007 na toto téma1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. prosince 2008 s doporučeními Komisi o e-justici2,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
3. prosince 2008,

– s ohledem na stanovisko evropského inspektora ochrany údajů ze dne 22. září 2008,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanovisko Hospodářského 
a měnového výboru (A6-0000/2009),

A. vzhledem k tomu, že pozdní platby a neplacení dluhů ohrožují zájmy podniků 
a spotřebitelů, zejména v případech, kdy věřitel a orgány provádějící výkon rozhodnutí 
nemají informace o tom, kde se dlužník zdržuje, ani o jeho aktivech; vzhledem k tomu, že
se tato situace zhoršila kvůli současné hospodářské situaci, kdy jsou peněžní toky pro 
přežití podniků zvlášť důležité,

B. vzhledem k tomu, že problémy spojené s přeshraničním vymáháním dluhů mohou být 
vážnou překážkou volného oběhu peněžních platebních příkazů v rámci Evropské unie 
a mohou narušit přístup ke spravedlnosti; vzhledem k tomu, že když nemohou být soudní 
rozhodnutí vykonávána, je kromě toho ohrožen výkon spravedlnosti spolu s normami 
obchodní morálky,

C. vzhledem k tomu, že dlouhodobí dlužníci jsou jednoduše velkým problémem, který se 
ještě zhoršuje v případech, kdy pohledávky mají přeshraniční povahu, a to zejména pro 
malé podniky, které nemají k dispozici specializované právníky nebo zvláštní oddělení 
pro vymáhání dluhů a octnou se často v nezáviděníhodné situaci, kdy musí na řešení 
tohoto problému vyčlenit zaměstnance, vzácné finanční prostředky a především čas 

                                               
1 Úř. věst. C 263 E, 16.10.2008, s. 655.
2 Přijaté texty, P6_TA(2008)0637.
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namísto toho, aby se věnovaly produktivní činnosti,

D. vzhledem k tomu, že v případech týkajících se dlouhodobých dlužníků, kteří bezohledně 
nedodržují své občanské povinnosti, tj. jedinců, kteří si přivlastnili nebo ponechali aktiva, 
na něž nemají nárok, nebo nedodrželi svá obchodní ujednání, se jedná o závažný 
problém; vzhledem k tomu, že tito jedinci často drží značná aktiva v různých subjektech, 
prostřednictvím pověřenců a v trustech a bez nezbytných informací nelze úspěšného 
výkonu rozhodnutí dosáhnout; vzhledem k tomu, že tyto informace je často nutné získat, 
aniž by se upoutala pozornost takového dlužníka, který má často možnost přesunout 
aktiva během krátké lhůty do oblasti jiné soudní příslušnosti,

E. vzhledem k tomu, že kromě toho jsou některé svrchované státy známy tím, že 
nerespektují rozhodčí nálezy nebo rozhodnutí vydaná soudy jiného státu, výsledkem 
čehož vznikly „supí fondy“, které tento svrchovaný dluh skoupí za mnohem nižší cenu 
a potom se snaží vytvořit zisk jeho vymáháním; vzhledem k tomu, že by bylo lepší 
a spravedlivější poskytnout původním věřitelům prostředky k tomu, aby mohli nápravu 
získat sami,

F. vzhledem k tomu, že existuje jen málo států, které nemají vůbec žádná aktiva mimo své 
vlastní území, a vzhledem k tomu, že pokud věřitel nemá naději, že v daném státě 
s výkonem rozhodnutí uspěje, je jedinou účinnou nápravou možnost obrátit se na soudy 
v zahraničí, včetně soudů Evropské unie,

G. vzhledem k tomu, že veškerá opatření Společenství zaměřená na poskytování informací 
musí být posuzována v kontextu případů tohoto typu, při nichž nedostatek informací 
způsobuje závažnou nespravedlnost; vzhledem k tomu, že pokud věřitelé nemají 
informace o aktivech dlouhodobých dlužníků, která mohou být použita pro výkon 
soudního rozhodnutí, věřitel nebude moci dluh vymáhat,

H. vzhledem k tomu, že v praxi se tento problém neomezuje na případy, kdy již existuje 
soudní rozhodnutí, které nebylo splněno: může také nastat předtím, než žadatelé vznesou 
své nároky,

I. vzhledem k tomu, že je však naprosto nezbytné, aby jakákoli navrhovaná opatření byla 
přiměřená; vzhledem k tomu, že by navíc tato opatření neměla pouze opakovat to, čeho 
již může být dosaženo prostřednictvím stávajících vnitrostátních opatření, měla by se 
omezovat na přeshraniční pohledávky a mělo by se předejít bezdůvodné a nepřiměřené 
harmonizaci,

J. vzhledem k tomu, že byly vyjádřeny značné obavy, že některé myšlenky předložené ve 
výše uvedené zelené knize ze dne 6. března 2008 by mohly být v rozporu se základními 
právy, včetně práva na soukromí (ochrana údajů), ohrozit procesní záruky a působit proti 
ústavním tradicím mnoha členských států,

K. vzhledem k tomu, že jakékoli předložené návrhy musí být účinné z hlediska nákladů 
a musí být začleněny do ostatních oblastí politiky Společenství, aby nedocházelo 
ke zbytečnému zdvojování úsilí,

1. souhlasí s Komisí, že přeshraniční vymáhání dluhů pomocí výkonu soudních rozhodnutí 
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je závažným problémem vnitřního trhu, domnívá se však, že žádné z řešení předložených 
Komisí nepomůže vyřešit nejsložitější problém, a sice problém dlouhodobých dlužníků, 
kteří jsou při plnění svých občanských povinností bezohlední a mají k dispozici 
prostředky, aby se jim vyhnuli;

Návrh na vypracování příručky o vnitrostátních právních předpisech a praxi v oblasti 
výkonu rozhodnutí

2. domnívá se, že taková příručka, která by byla k dispozici na Evropské soudní síti, by 
mohla být užitečná nejlépe jako obecný průvodce tím, co je k dispozici v jiných právních 
systémech;

3. zastává však názor, že tato příručka bude pouze omezenou pomůckou, jejíž vypracování 
a aktualizace budou pracné a drahé a která bude nutně zaostávat za změnami v právních 
předpisech; domnívá se, že bude pouze pomůckou pro osoby, které budou chtít samy 
v zahraniční vymáhat své pohledávky; poukazuje na to, že ve velké většině případů bude 
muset věřitel vyhledat poradu právníka v zahraničním právním systému ohledně toho, 
jaké prostředky vymáhání mohou být použity; 

4. je pevně přesvědčen, že pro věřitele by bylo rentabilnější a užitečnější zavést vnitrostátní 
adresáře zahraničních právníků, kteří uplatňují svá práva v rámci vnitřního trhu podle 
směrnic 77/249/EHS1 a 98/5/ES2;

Zvýšení množství informací dostupných ve veřejných rejstřících a zlepšení přístupu k nim

5. domnívá se, že otázka zlepšení přístupu k obchodním rejstříkům může být řešena v rámci 
programu e-justice za předpokladu, že bude chráněno právo na soukromí včetně ochrany 
údajů;

6. vyjadřuje velmi vážné znepokojení, pokud jde o poskytování přístupu k evidenci 
obyvatel, k evidenci sociálního zabezpečení a k daňové evidenci;

7. domnívá se, že ačkoliv by přístup k evidenci obyvatel (pokud existuje) mohl být užitečný 
pro vysledování soukromých osob, které bohužel neplatí výživné nebo nesplácejí osobní 
půjčky, bylo by drahé a nepřiměřené a nepomohlo by vyřešit problém dlouhodobých 
dlužníků, přičemž zvýšený přístup k evidenci obyvatel by mohli snadno zneužít novináři 
nebo prodejci, kteří používají nevyžádané telefonní hovory;

8. domnívá se, že ačkoliv lepší přístup k evidenci sociálního zabezpečení a k daňové 
evidenci byl v některých systémech soudnictví použit s určitým úspěchem, existuje 
možný rozpor s pravidly pro ochranu údajů a důvěrnost; upozorňuje, že takový krok by si 
vyžádal rozsáhlé změny právních předpisů v některých členských státech a veřejnost by 

                                               
1 Směrnice Rady 77/249/EHS ze dne 22. března 1977 o usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb 
advokátů (Úř. věst. L 78, 26.3.1977, s. 17).
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/5/ES ze dne 16. února 1998 o usnadnění trvalého výkonu 
povolání advokáta v jiném členském státě než v tom, ve kterém byla získána kvalifikace (Úř. věst. L 77, 
14.3.1998, s. 36).
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se na něj dívala podezíravě; kromě toho konstatuje, že mohou existovat právní problémy 
při používání informací pro jiné účely, než je účel, k němuž byly shromážděny;

9. konstatuje, že kromě toho jsou daňová přiznání a evidence sociálního zabezpečení 
v mnoha státech důvěrné a že myšlenka rejstříku se všemi riziky toho, že záznamy se
mohou dostat do nepovolaných rukou, by zde nebyla vítaná a byla by pokládána za 
zneužití výkonné moci;

10. tvrdí, že návrh není přiměřený žádanému cíli, mohl by být zneužit a mohl by 
představovat porušení práva na soukromí;

11. zdůrazňuje, že v každém případě, pokud se jedná o dlouhodobé dlužníky, budou se 
věřitelé pravděpodobně muset obrátit na vyšetřovatele a přístup k veřejným rejstříkům 
příliš nepomůže;

Výměna informací mezi orgány provádějícími výkon rozhodnutí

12. domnívá se, že myšlenka zvýšené spolupráce mezi orgány provádějícími výkon 
rozhodnutí stojí za další prozkoumání, upozorňuje však, že tyto orgány neexistují ve 
všech členských státech;

Prohlášení dlužníka

13. zastává názor, že prohlášení dlužníka může být užitečnou součástí postupu při výkonu 
soudního rozhodnutí, pokud je lze podepřít sankcemi podle vnitrostátních právních 
předpisů;

14. domnívá se, že v této oblasti nejsou nutná žádná opatření Společenství, ačkoli 
Společenství by mohlo vybídnout členské státy, které prohlášení dlužníka nemají, aby ve 
svých právních předpisech zřídily ustanovení týkající se účinného nástroje tohoto typu;

Zavedení Evropského prohlášení o aktivech

15. naléhavě požaduje, aby všechna evropská prohlášení o aktivech fungovala jako 
dodatečný nástroj a nenahrazovala stávající vnitrostátní nástroje;

16. konstatuje, že aktiva, která mají být v takovém prohlášení zveřejněna, by se neměla 
omezovat na aktiva nacházející se v Evropské unii, ale měla by být rozšířena na aktiva 
držená kdekoli ve světě;

Další opatření

17. upozorňuje, že podle nařízení Brusel I1 má každý členský stát vlastní předběžná opatření, 
která jsou vytvořena podle jeho vnitrostátních právních předpisů a která se těmito 
předpisy řídí, a že příkazy ex parte nepodléhají vzájemnému uznávání a výkonu

                                               
1 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních 
rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, Úř. věst. L 12, 16.1.2001.
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rozhodnutí podle tohoto nařízení, zatímco příkazy inter partes získávají účinnost od 
přijímajícího soudu s nejadekvátnější nápravou, která je u tohoto soudu k dispozici;

18. konstatuje, že k předběžným opatřením patří: i) příkazy ke zveřejnění informací 
o aktivech, které by mohly být vydány na základě opatření pro výkon soudního 
rozhodnutí, ii) příkazy na ochranu aktiv až do výkonu rozhodnutí a iii) tato opatření 
mohou mít rovněž podobu průběžného platebního příkazu, který poskytne věřiteli 
okamžitou platbu do té doby, než bude daný spor vyřešen;

19. domnívá se, že v malých případech, zejména tehdy, kdy by právní výdaje byly jinak 
překážkou, je pozdní poskytnutí spravedlnosti stejné, jako by byla spravedlnost 
zamítnuta, a že ve větších případech může být absence informací o aktivech největší 
překážkou; domnívá se proto, že v obou typech případů by mohlo být vhodným řešením 
použití příkazů pro předběžná opatření;

20. navrhuje, aby byla vážně posouzena myšlenka zavedení formy předběžného opatření 
Společenství dodatečně k opatřením vnitrostátních soudů; domnívá se, že by mohlo mít 
formu jednoduchého, pružného postupu, který by byl účinný v celé EU, a tím by pomohl 
předcházet zpožděním a zbytečným výdajům; zastává názor, že by to bylo účinné 
a spravedlivé i pro třetí osoby, které nejsou účastníky sporu;

21. navrhuje, aby toto opatření bylo uplatňováno také pro arbitrážní pohledávky, přičemž by 
mohlo být rovněž zohledněno v souvislosti s nadcházejícím přezkumem nařízení Brusel I;

o

o o

22. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a parlamentům 
členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Za konzultačním dokumentem Komise stojí obavy, že problémy spojené s přeshraničním 
vymáháním dluhů mohou ztížit volný oběh peněžních platebních příkazů v rámci Evropské 
unie a mohou narušit řádné fungování vnitřního trhu. „Opožděné platby a neplacení ohrožují 
zájmy podniků i spotřebitelů. Tak tomu je zejména v případě, kdy věřitel a orgány provádějící 
výkon rozhodnutí nemají informace o místě pobytu dlužníka nebo o jeho aktivech.“  

Dlouhodobí dlužníci mohu představovat velký problém v celé Evropské unii, a to zejména pro 
malé podniky, které nevlastní velké zdroje (smlouvy se specializovanými právníky, oddělení 
pro vymáhání dluhů). Tento problém lze vyřešit, jestliže má dlužník aktiva v Unii a je možné 
je vysledovat a zahájit soudní řízení. Zda by návrhy Komise, které jsou omezené, mohly tuto 
situaci zlepšit, je nejisté.

Pokud jde o obsah zelené knihy, Komise navrhuje sestavit příručku o vnitrostátních právních 
předpisech a praxi v oblasti výkonu rozhodnutí, která by byla k dispozici na Evropské soudní 
síti.

Za druhé Komise žádá, aby existovala možnost zvýšit množství informace dostupných 
v obchodních rejstřících a zlepšit k nim přístup.  

To by se mohlo vyřešit v rámci návrhu na evropskou e-justici, k němuž již Parlament poskytl 
svá stanoviska.

Za třetí se předkládá myšlenka rozšířit přístup k evidenci obyvatel.  

Za čtvrté zelená kniha klade otázku, zda by orgány provádějící výkon rozhodnutí měly mít 
lepší přístup k evidenci sociálního zabezpečení a k daňové evidenci. To již s určitým 
úspěchem použily některé systémy soudnictví, existuje však možný rozpor s pravidly pro 
ochranu údajů a důvěrnost. 

Za páté Komise navrhuje, aby se zlepšila spolupráce mezi veřejnými orgány provádějícími 
výkon rozhodnutí.

Za šesté se předkládá myšlenka „Evropského prohlášení o aktivech“, podle něhož by dlužníci 
byli povinni zveřejnit všechna svá aktiva v evropském soudním prostoru, což by bylo 
podepřeno sankcemi. 

Na závěr zpravodajka reagovala na požadavek Komise na další opatření, která by mohla být 
posouzena.

Domnívá se, že pro věřitele by mohlo být přínosné zavedení jednoduchého a pružného 
postupu, který by byl účinný v celé EU, pro získání předběžných opatření v podobě 1) příkazu 
ke zveřejnění informací o aktivech, jež by se mohla stát předmětem opatření pro výkon 
rozhodnutí; 2) příkaz na ochranu aktiv až do výkonu rozhodnutí. Tato opatření by mohla mít 
podobu průběžného platebního příkazu, který poskytne věřiteli okamžitou platbu do té doby, 
než bude daný spor vyřešen. 
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Pokud se výbor domnívá, že by to mohla být cesta, kterou stojí za to prozkoumat, zpravodajka 
navrhuje, aby byla zadána studie o předběžných opatřeních v EU, která by měla posoudit: 

1) Jak v praxi fungují současné vnitrostátní systémy: studie by se mohla omezit na jednu 
zemi, která používá zvykové právo, a na reprezentativní vzorek zemí, které používají 
občanské právo, včetně alespoň jedné země s východoevropským právním systémem. 

2) Zlepšení stávajících systémů, která by mohlo být užitečné posoudit. Za tímto účelem by 
měla být vypracována studie, která by se zabývala systémy v EU a mimo EU. 

3) Oblasti, v nichž by mohla být přínosná další spolupráce mezi členskými státy. Např. by 
studie mohla identifikovat nedostatky v dostupnosti předběžných opatření v jednotlivých 
systémech, srovnat náklady a účinnost a určit, zda by tuto situaci bylo možno zlepšit.

4) Jak by bylo možno integrovat předběžné příkazy do fungování bankovních systémů. Do 
sporů jsou často zapojeny banky jako nestranní účastnící sporu a mechanismus předběžných 
příkazů by měl být navržen tak, aby odpovídal tomu, jak banky fungují. 

5) Případné účinky předpisů na ochranu údajů, požadavků na regulaci a důvěrnost. Mohlo by 
např. poskytnutí informací způsobit regulační problémy pro třetí stranu v jiném státě?

6) Spravedlnost vůči třetím stranám (jako jsou např. držitelé aktiv nebo informací), které 
nejsou stranami daného případu, ale předběžný příkaz na ně může mít vliv. (Např. mohli by
být vystaveni nárokům vzniklým z dodržení příkazu?)

7) Jaký systém ES bude pravděpodobně pro členské státy přijatelný?
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