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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatelka se domnívá, že účinnější přeshraniční vymáhání dluhů povede ke zvýšení 
hospodářské soutěže na jednotném trhu. Složitost postupů při přeshraničním vymáhání 
pohledávek má negativní vliv na hospodářství a ovlivňuje v prvé řadě podniky, které 
obchodují nebo poskytují služby v jiných členských státech. Hlavním předpokladem pro to, 
aby byly v rámci jednotného trhu vytvořeny rovné podmínky pro všechny, musí být fungující 
a dostupný přístup k přeshraničnímu vymáhání dluhů. Je nutné jasně definovat přeshraniční 
rozměr. Navrhovatelka se proto přiklání k definici přeshraničního rozměru na základě toho, 
co do tohoto rozměru spadá, a nikoli na základě toho, co do něj nespadá.   

Evropský postup k obstavení bankovních účtů je alternativní možností k interním soudním 
řízením určeným k dosažení téhož cíle. Postup vydání příkazu k obstavení účtu, aniž by o tom 
byl dlužník informován, sice zajistí účinný výkon tohoto rozkazu, zároveň je však nutné 
vytvořit rovnováhu mezi právy věřitelů na získání svých pohledávek a mezi příslušnou 
ochranou dlužníků. Navrhovatelka soudí, že je nezbytné zavést pro věřitele povinnost složit 
kauci, jejíž výši by měl stanovit soud, a jasně stanovit pojmy, jako např. odůvodněnost 
pohledávky. Zároveň je nutné zajistit urychlení soudních řízení, a to stanovením krátkých 
a konkrétních lhůt pro vydávání a vymáhání příkazů k obstavení účtu.

Navrhovatelka se domnívá, že zveřejnění aktiv by se mělo omezovat na aktiva, která jsou 
nezbytná k úhradě pohledávek. Prostředky nebytné ke krytí základních životních potřeb 
dlužníka by však měly být z možnosti obstavení vyňaty. Současně je nutné, aby byly bankám 
uhrazeny náklady na služby spojené s výkonem příkazu k obstavení účtu a aby tyto poplatky 
pravdivě odrážely skutečné výdaje bank spojené s poskytování těchto služeb, a to na základě 
dodržování zásad proporcionality a nestrannosti.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Toto nařízení by mělo stanovit 
dostatečné záruky proti zneužívání příkazů. 
Soud by měl od věřitele zejména 
požadovat, aby poskytl jistotu k vyrovnání 
jakýchkoli škod vzniklých dlužníkovi v 
důsledku bezdůvodného příkazu, přičemž 

(15) Toto nařízení by mělo stanovit 
dostatečné záruky proti zneužívání příkazů. 
Soud by měl od věřitele zejména 
požadovat, aby poskytl jistotu k vyrovnání 
jakýchkoli škod vzniklých dlužníkovi v 
důsledku bezdůvodného příkazu, přičemž 
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výjimkou jsou případy, kdy již má věřitel 
rozhodnutí vykonatelné v členském státě 
výkonu. Podmínky, za nichž bude mít 
věřitel odpovědnosti vyrovnat dlužníkovi 
takové škody, by měly být upraveny 
vnitrostátním právem. V případě, že právo 
členského státu nestanoví zákonnou 
odpovědnost navrhovatele, toto nařízení 
by nemělo bránit uchýlit se k opatřením s 
rovnocenným účinkem, jako je povinnost 
navrhovatele poskytnout závazek ohledně 
škod.

výjimkou jsou případy, kdy již má věřitel 
rozhodnutí vykonatelné v členském státě 
výkonu, výši této jistoty stanoví příslušný 
soud a závisí na výši dluhu. Podrobné 
podmínky, za nichž bude věřitel odpovědný
za vyrovnání takové škody dlužníkovi, by 
měly být upraveny vnitrostátním právem, 
ale členské státy by měly zajistit, aby 
existovala ustanovení, na jejichž základě 
bude možné oběti zneužití tohoto příkazu 
kompenzovat. 

Odůvodnění

Vzhledem k nedostatečně přísným požadavkům na vydávání příkazů k obstavení účtů je nutné, 
aby věřitelé byli povinni poskytnout jistotu, jejíž výši stanoví příslušný soud.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) V zájmu rychlého výkonu příkazu k 
obstavení účtů by mělo nařízení stanovit, 
že předání příkazu mezi vydávajícím 
soudem a bankou proběhne přímým 
doručením, jak je stanoveno v nařízení 
(ES) č. 1393/2007 o doručování soudních a 
mimosoudních písemností v členských 
státech. Toto nařízení by mělo rovněž 
stanovit vhodná pravidla pro provádění 
příkazů bankami a uložit bankám 
povinnost vydávat prohlášení o tom, zda 
příkaz úspěšně zajistil jakékoliv 
dlužníkovy prostředky.

(17) V případě, že navrhovatel již získal 
soudní rozhodnutí nebo jiný exekuční titul 
ve věci samé a v zájmu rychlého výkonu 
příkazu k obstavení účtů by mělo nařízení 
stanovit, že předání příkazu mezi 
vydávajícím soudem a bankou proběhne 
přímým doručením, jak je stanoveno v 
nařízení (ES) č. 1393/2007 o doručování 
soudních a mimosoudních písemností v 
členských státech. Toto nařízení by mělo 
rovněž stanovit vhodná pravidla pro 
provádění příkazů bankami a uložit 
bankám povinnost vydávat prohlášení o 
tom, zda příkaz úspěšně zajistil jakékoliv 
dlužníkovy prostředky.

Odůvodnění

V případě, že částka určená věřiteli již byla stanovena rozhodnutím přijatým ve věci samé, by 
v souladu s návrhem Komise již neměly být stanoveny další požadavky na vykonatelnost 
příkazu, jelikož příkaz k obstavení účtů mohou uplatnit pouze osoby usilující o majetek, který 
jim dle zákona náleží.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) V případě, že navrhovatel zatím 
soudní rozhodnutí nebo jiný exekuční titul 
ve věci samé nezískal, může se příkaz 
k obstavení účtů stát předmětem 
odpovídajícího minimálního soudního 
řízení v členských státech, v nichž jsou 
účty vedeny. Předmětem takového 
soudního řízení musí být pouze to, co je 
zapotřebí k zajištění náležité ochrany 
dlužníka. Dlužník nesmí být o takovém 
řízení informován před provedením 
příkazu.

Odůvodnění

Pokud jde o uplatňování příkazu k obstavení účtů, měly by mít členské státy možnost uplatnit 
náležitosti na jeho výkon na svém území, aby mohly zaručit ochranu svých občanů před 
úmyslným zneužíváním řízení o vykonatelnosti příkazu. Taková řízení by neměla mít možnost 
měnit rozhodnutí původního soudce ohledně podstaty nároku navrhovatele na uplatnění 
příkazu. V jejich rámci by však mělo být možné rozhodnout o tom, zda je zajištěna dostatečná 
ochrana.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) V řízení o příkazu k obstavení účtů by 
se mělo plně zaručit právo dlužníka na 
spravedlivý soud. To si především 
vyžaduje, aby byly odpůrci ihned po 
provedení příkazu doručeny příkaz a 
veškeré dokumenty předložené 
navrhovatelem a aby odpůrce mohl proti 
příkazu podat návrh na přezkum. K 
přezkumu příkazu by měl být příslušný 

(18) V řízení o příkazu k obstavení účtů by 
se mělo plně zaručit právo dlužníka na 
spravedlivý soud. To si především 
vyžaduje, aby byly odpůrci ihned po 
provedení příkazu doručeny příkaz a 
veškeré dokumenty předložené 
navrhovatelem a aby odpůrce mohl proti 
příkazu podat návrh na přezkum. K 
přezkumu samotného příkazu by měl být 
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soud, který příkaz vydal, s výjimkou 
případů, kdy jsou zpochybněny aspekty 
výkonu. Pokud je však odpůrce 
spotřebitelem, zaměstnancem či 
pojištěncem, měl by mít možnost odvolat 
se proti příkazu u soudů v členském státě 
svého bydliště. Dlužník by měl mít rovněž 
možnost prostředky z účtu uvolnit, 
poskytne-li alternativní zajištění.

příslušný soud, který příkaz vydal, s 
výjimkou případů, kdy jsou zpochybněny 
aspekty výkonu. Pokud však jde o výkon 
příkazu v členském státě, kde jsou vedeny 
účty odpůrce, měl by mít odpůrce možnost 
odvolat se proti tomuto příkazu u soudů 
v tomto členském státě. Dlužník by měl 
mít rovněž možnost prostředky z účtu 
uvolnit, poskytne-li alternativní zajištění.

Odůvodnění

Chce-li dlužník rozporovat příkaz k obstavení účtů platný v celé EU, měl by být povinen 
usilovat o nápravu u soudu, který příkaz vydal. Ovšem v zájmu zajištění ochrany jednotlivců, 
kteří žijí a vlastní účty ve více než jednom členském státě, by pro tyto osoby měla existovat 
možnost rozporovat výkon příkazu u soudů členského státu, v němž jsou jejich účty vedeny a 
v němž má být příkaz vykonán.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se vztahuje na peněžité 
pohledávky v občanských a obchodních 
věcech s přeshraničním rozměrem, jak jsou 
vymezeny v článku 3, bez ohledu na 
povahu soudu či tribunálu. Nepoužije se 
zejména ve věcech daňových, celních 
a správních.

1. Toto nařízení se vztahuje na pohledávky 
v občanských a obchodních věcech s 
přeshraničním rozměrem, jak jsou 
vymezeny v článku 3, bez ohledu na 
povahu soudu či tribunálu. Nepoužije se 
zejména ve věcech daňových, celních 
a správních.

Odůvodnění

Termín „pohledávka“ je již definován v čl. 4 odst. 7 jako právo získat určitou konkrétní 
částku nebo částku, kterou lze stanovit.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Toto nařízení se nevztahuje na bankovní 3. Toto nařízení se nevztahuje na bankovní 
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účty, které jsou podle právních předpisů 
členského státu, kde je účet veden, 
týkajících se imunity vůči výkonu 
soudního příkazu, vyloučeny ze zabavení, 
nebo na systémy vypořádání obchodů s 
cennými papíry určené členskými státy v 
souladu s článkem 10 směrnice 98/26/ES 
Evropského parlamentu a Rady.

účty, které jsou podle právních předpisů 
členského státu, kde je účet veden, 
týkajících se imunity vůči výkonu 
soudního příkazu, vyloučeny ze zabavení, 
nebo na účty otevřené za účelem vytvoření 
platebních systémů a systémů vypořádání 
obchodů s cennými papíry určené 
členskými státy v souladu s článkem 10 
směrnice 98/26/ES Evropského parlamentu 
a Rady.

Odůvodnění

Výjimky z oblasti působnosti této směrnice by se měly vztahovat na všechny účty otevřené za 
účelem vytvoření systémů uvedených ve směrnici 98/26/ES (nástroje finančního vypořádání a 
platební systémy) a nejen na systémy vypořádání obchodů s cennými papíry.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto nařízení má věc 
přeshraniční rozměr, s výjimkou případů, 
kdy soud, u něhož je podán návrh na 
vydání příkazu k obstavení účtů, a všichni 
účastníci řízení mají sídlo či bydliště ve 
stejném členském státě a v tomto státě 
jsou rovněž vedeny všechny bankovní 
účty, jež mají být příkazem obstaveny.

Pro účely tohoto nařízení má věc 
přeshraniční rozměr, pokud se jedná 
o kterýkoli z těchto případů:

- soud, u něhož je podán návrh na vydání 
příkazu k obstavení účtů,

- kterýkoli z bankovních účtů, jež mají být 
příkazem obstaveny, nebo

- bydliště kterékoli ze stran
nejsou vedeny či se nenacházejí na území 
téhož členského státu.

Odůvodnění

Za účelem větší transparentnosti je nezbytné definovat přeshraniční rozměr na základě toho, 
co do tohoto rozměru spadá, a nikoli na základě toho, co do něj nespadá (viz například 
definice uvedené v nařízení (ES) č. 1896/2006 o evropském platebním rozkazu nebo nařízení 
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(ES) č. 861/2007 o evropském řízení o drobných pohledávkách).

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodujícím datem pro stanovení toho, 
zda má případ přeshraniční rozměr, je 
datum podání žádosti o obstavení účtů k 
příslušnému soudu.

Odůvodnění

Je nutné stanovit datum, k němuž jsou vyhodnocovány prvky, na jejichž základě se stanoví, 
zda má případ přeshraniční rozměr (viz např. nařízení o evropském platebním rozkazu nebo 
nařízení (ES) č. 861/2007 o evropském řízení o drobných pohledávkách).

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „bankou“ rozumí podnik, jehož činnost 
spočívá v přijímání vkladů nebo jiných 
splatných peněžních prostředků od 
veřejnosti a poskytování úvěrů na vlastní 
účet;

2. „bankou“ rozumí úvěrová instituce, jejíž 
činnost spočívá v přijímání vkladů nebo 
jiných splatných peněžních prostředků 
od veřejnosti a poskytování úvěrů 
na vlastní účet;

Odůvodnění

K definování bank by se měl použít pojem „úvěrová instituce“ vymezený ve směrnici 
2006/48/ES o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 11 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) se vztahuje na podpis i obsah listiny; a a) se vztahuje na podpis i obsah listiny, 
na zjištění totožnosti stran a na jejich 
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souhlas s obsahem listiny a jejím datem; a

Odůvodnění

Pravost dokumentu se stanoví na základě zjištění totožnosti stran a jejich souhlasu s obsahem 
listiny a jejím datem.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) navrhovatel podá návrh na vydání 
příkazu před zahájením soudního řízení ve 
věci samé proti odpůrci nebo v jakékoli 
fázi takového řízení;

a) věřitel podá návrh na vydání příkazu 
před zahájením soudního řízení ve věci 
samé proti dlužníkovi nebo v jakékoli fázi 
takového řízení;

Odůvodnění

Před zahájením soudního řízení není vhodné odkazovat na navrhovatele a odpůrce, věřitel a 
dlužník jsou vhodnějšími pojmy.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) navrhovatel získal rozhodnutí, soudní 
smír nebo veřejnou listinu proti odpůrci, 
jež jsou vykonatelné v členském státě 
původu, ale ještě nebyly prohlášeny za 
vykonatelné v členském státě výkonu, kde 
je takové prohlášení vyžadováno.

b) věřitel získal rozhodnutí, soudní smír 
nebo veřejnou listinu proti dlužníkovi, jež 
jsou vykonatelné v členském státě původu, 
ale ještě nebyly prohlášeny za vykonatelné 
v členském státě výkonu, kde je takové 
prohlášení vyžadováno.

Odůvodnění

Před zahájením soudního řízení není vhodné odkazovat na navrhovatele a odpůrce, věřitel a 
dlužník jsou vhodnějšími pojmy.
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Oddíl 2 se použije v případech, kdy 
navrhovatel podá návrh na vydání příkazu 
po vydání rozhodnutí, soudního smíru nebo 
veřejné listiny proti odpůrci, jež jsou ze 
zákona vykonatelné v členském státě 
výkonu nebo tam byly prohlášeny za 
vykonatelné.

2. Oddíl 2 se použije v případech, kdy 
věřitel podá návrh na vydání příkazu po 
vydání rozhodnutí, soudního smíru nebo 
veřejné listiny proti dlužníkovi, jež jsou 
ze zákona vykonatelné v členském státě 
výkonu nebo tam byly prohlášeny 
za vykonatelné.

Odůvodnění

Před zahájením soudního řízení není vhodné odkazovat na navrhovatele a odpůrce, věřitel a 
dlužník jsou vhodnějšími pojmy.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušnost pro vydání příkazu mají 
soudy členského státu, kde má být 
zahájeno soudní řízení ve věci samé v 
souladu s platnými předpisy o soudní 
příslušnosti. V případě, že příslušný ve 
věci samé je více než jeden soud, má 
příslušnost soud členského státu, kde 
navrhovatel zahájil řízení ve věci samé 
nebo zamýšlí tak učinit.

2. Příslušnost pro vydání příkazu mají 
soudy členského státu, kde má být 
zahájeno soudní řízení ve věci samé v 
souladu s platnými předpisy o soudní 
příslušnosti. V případě, že příslušný 
ve věci samé je více než jeden soud, má 
příslušnost soud členského státu, kde 
navrhovatel zahájil řízení ve věci samé.

Odůvodnění

Odstranění slov „nebo zamýšlí tak učinit“ minimalizuje případnou dvojznačnost při určování 
soudů, do jejichž jurisdikce věc spadá.
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Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pohledávka vůči odpůrci se jeví jako
opodstatněná;

a) pohledávka vůči odpůrci je
opodstatněná; 

Odůvodnění

Aby bylo dosaženo správné rovnováhy mezi právy odpůrců a navrhovatelů, musí být 
pohledávky vůči odpůrcům skutečně opodstatněné.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 7. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pohledávka je pro účely výše uvedeného 
písm. a) považována za opodstatněnou, 
když se mimo jiné stanoví, že:
– pohledávka existuje,
– pohledávka je vymahatelná,
– bylo zahájeno soudní řízení ve věci 
samé.

Odůvodnění

Aby bylo dosaženo správné rovnováhy mezi právy odpůrců a navrhovatelů, mělo by znění 
nařízení obsahovat kritéria pro stanovení opodstatněnosti pohledávek vůči dlužníkům.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podmínka stanovená v odst. 1 písm. a)
se považuje za splněnou, jestliže 
navrhovatel již obdržel rozhodnutí, soudní 

2. Podmínka stanovená v odst. 1 první 
pododstavec písm. a) se považuje 
za splněnou, jestliže navrhovatel již 
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smír nebo veřejnou listinu na zaplacení 
peněžní částky proti odpůrci, jež jsou 
vykonatelné v členském státě původu a 
uznatelné v členském státě výkonu podle 
platných nástrojů práva Unie.

obdržel rozhodnutí, soudní smír nebo 
veřejnou listinu, jež jsou vykonatelné v 
členském státě původu a uznatelné 
v členském státě výkonu podle platných 
nástrojů práva Unie, na jejichž základě se 
zjistí nebo stanoví, že pohledávka se 
vztahuje k zaplacení částky, o jejíž úhradu 
se usiluje prostřednictvím návrhu na 
vydání příkazu k obstavení účtu.

Odůvodnění

Je nezbytné upravit znění textu tak, aby byl jasnější a aby bylo dosaženo správné rovnováhy 
mezi právy odpůrců a navrhovatelů.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před vydáním příkazu může soud 
požadovat složení jistoty nebo rovnocenné 
záruky navrhovatelem, pro zajištění. že 
odpůrci je nahrazena jemu vzniklá škoda, a 
to v rozsahu, v jakém má navrhovatel 
odpovědnost nahradit takovou škodu podle 
vnitrostátního práva.

Před vydáním příkazu soud požaduje 
složení jistoty nebo rovnocenné záruky 
navrhovatelem, pro zajištění, že odpůrci je 
nahrazena jemu vzniklá škoda. 
Navrhovatel má odpovědnost nahradit 
takovou škodu, pokud soud, který příkaz 
vydal, po přezkumu rozhodne, že 
navrhovatel o příkaz požádal 
neoprávněně.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že je podán návrh na vydání 
příkazu před zahájením řízení ve věci 
samé, zahájí navrhovatel řízení do 30 dnů 
ode dne vydání příkazu nebo v rámci kratší 
lhůty stanovené vydávajícím soudem, a 
pokud se tak nestane, stává se příkaz 
zrušitelný podle čl. 34 odst. 1 písm. b) 

V případě, že je podán návrh na vydání 
příkazu před zahájením řízení ve věci 
samé, zahájí navrhovatel řízení do 30 
kalendářních dnů ode dne vydání příkazu 
nebo v rámci kratší lhůty stanovené 
vydávajícím soudem, a pokud se tak 
nestane, stává se příkaz zrušitelný podle čl. 
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nebo čl. 35 odst. 2. 34 odst. 1 písm. b) nebo čl. 35 odst. 2.

Odůvodnění

Je nutné upřesnit, že se jedná o 30 kalendářních dnů.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 16 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jedno z následujícího: c) některé z následujícího:

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) možnost uložit povinnost všem bankám 
na území daného státu sdělit, zda má 
odpůrce u nich vedený účet;

a) možnost uložit povinnost všem bankám 
na území daného státu sdělit příslušnému 
orgánu, zda má odpůrce u nich vedený 
účet;

Odůvodnění

Je nutné upřesnit, že příslušné orgány musí být informovány.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 7 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v případě, že navrhovatel získal ve věci 
samé rozhodnutí, soudní smír nebo 
veřejnou listinu, jež jsou vykonatelné v 
členském státě původu nebo v případech 
uvedených v čl. 5 odst. 2, do té doby, než 
je účinek příkazu nahrazen rovnocenným 
účinkem opatření v rámci výkonu podle 

b) v případě, že navrhovatel získal ve věci 
samé rozhodnutí, soudní smír nebo 
veřejnou listinu, jež jsou vykonatelné 
v členském státě původu nebo v případech 
uvedených v čl. 5 odst. 2, do té doby, než 
je účinek příkazu nahrazen rovnocenným 
účinkem opatření v rámci výkonu podle 
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vnitrostátního práva, za předpokladu, že v 
prvním z obou případů navrhovatel zahájil 
řízení o výkonu rozhodnutí na základě 
rozhodnutí, veřejné listiny nebo soudního 
smíru do 30 dnů po jejich oznámení nebo 
po té, co se staly vykonatelnými, podle 
toho, co nastane později.

vnitrostátního práva, za předpokladu, 
že v prvním z obou případů navrhovatel 
zahájil řízení o výkonu rozhodnutí 
na základě rozhodnutí, veřejné listiny nebo 
soudního smíru do 30 kalendářních dnů 
po jejich oznámení nebo po té, co se staly 
vykonatelnými, podle toho, co nastane 
později.

Odůvodnění

Je nutné upřesnit, že se jedná o 30 kalendářních dnů.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odvolání má být podáno do 30 dnů po 
oznámení rozhodnutí uvedeného v odstavci 
1.

2. Odvolání má být podáno do 30 
kalendářních dnů po oznámení rozhodnutí 
uvedeného v odstavci 1.

Odůvodnění

Je nutné upřesnit, že se jedná o 30 kalendářních dnů.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Článek 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příkaz vydaný v jednom členském státě 
podle čl. 6 odst. 2 a čl. 14 odst. 1 je uznán 
a je vykonatelný v jiném členském státě 
bez nutnosti prohlášení vykonatelnosti a 
bez možnosti rozporovat jeho uznání.

Příkaz vydaný v jednom členském státě za 
okolností uvedených v čl. 5 odst. 2 a čl. 14 
odst. 1 je uznán a je vykonatelný v jiném 
členském státě bez nutnosti prohlášení 
vykonatelnosti a bez možnosti rozporovat 
jeho uznání.

Odůvodnění

Mělo by být zřejmé, že prohlášení vykonatelnosti se nevyžaduje pouze tehdy, pokud 
navrhovatel získal v této věci rozhodnut podle čl. 5 odst. 2.
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Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odpůrci se doručí příkaz a všechny 
písemnosti předložené soudu nebo 
příslušnému orgánu s cílem získat příkaz 
bezodkladně po doručení příkazu bance 
podle článku 24 a poté, co banka vydala 
prohlášení podle článku 27.

1. Nejpozději jeden pracovní den
po doručení příkazu bance podle článku 24 
a poté, co banka vydala prohlášení podle 
článku 27, se odpůrci doručí příkaz 
a všechny písemnosti předložené soudu 
nebo příslušnému orgánu s cílem získat 
tento příkaz.

Odůvodnění

Je nezbytné konkrétně upřesnit lhůtu do které musí být odpůrci doručen příkaz a všechny 
písemnosti předložené soudu nebo příslušnému orgánu s cílem získat tento příkaz.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě, že prostředky na účtu 
uvedeném v příkazu podle odstavce 1 
sestávají z finančních nástrojů, jejich 
hodnota se určí na základě relevantní tržní 
sazby platné v den provedení.

3. V případě, že prostředky na účtu 
uvedeném v příkazu podle odstavce 1 
sestávají z finančních nástrojů, jejich 
hodnota se určí na základě relevantní tržní 
sazby platné v den provedení. Pokud výše 
prostředků na účtu přesahuje částku 
uvedenou v příkazu, stanoví banka 
finanční nástroje, na něž se má příkaz 
vztahovat. V případě, že dlužník s 
rozhodnutím banky nesouhlasí, může 
zažádat o přezkum tohoto rozhodnutí 
příslušným soudem členského státu, v 
němž je účet veden.

Odůvodnění

Pokud jsou na účtu různé finanční nástroje, je nutné stanovit, na které z nich se příkaz 
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vztahuje.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě, že měna, v níž jsou vedeny 
prostředky na účtu, není stejná jako měna, 
na kterou byl vydán příkaz, konvertuje 
banka částku na základě oficiálního 
směnného kurzu v den provedení.

4. V případě, že měna, v níž jsou vedeny 
prostředky na účtu, není stejná jako měna, 
na kterou byl vydán příkaz, konvertuje 
banka částku na základě oficiálního 
směnného kurzu v den provedení v 
členském státě, v němž je účet veden.

Odůvodnění

Je třeba upřesnit oficiální směnný kurz, který banka použije ke konverzi příslušné částky.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 34 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opravné prostředky odpůrce v členském 
státě původu

Právo odpůrce na přezkum příkazu 
k obstavení účtů

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S výjimkou přezkumu podle odst. 1 
písm. b) se návrh na přezkum podává 
bezodkladně, a to a nejpozději ve lhůtě 45 
dnů ode dne, kdy se odpůrce skutečně 
seznámil se zněním příkazu a mohl na ně 
reagovat.

2. S výjimkou přezkumu podle odst. 1 
písm. b) se návrh na přezkum podává 
bezodkladně, a to a nejpozději ve lhůtě 45 
kalendářních dnů ode dne, kdy se odpůrce 
skutečně seznámil se zněním příkazu 
a mohl na ně reagovat.
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Odůvodnění

Je nutné upřesnit, že se jedná o 45 kalendářních dnů.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Návrh na přezkum se podává soudu, 
který vydal příkaz. Návrh je podán za 
použití formuláře stanoveného v příloze 
IV, jakýmkoli komunikačním prostředkem, 
včetně elektronického.

3. Návrh na přezkum příkazu platného 
v celé Unii se podává u soudu, který vydal 
příkaz. Návrh je podán za použití 
formuláře stanoveného v příloze IV, 
jakýmkoli komunikačním prostředkem, 
včetně elektronického.

Odůvodnění

Chce-li dlužník rozporovat příkaz platný v celé EU, měl by být povinen usilovat o přezkum u 
soudu, který příkaz vydal. Ovšem v zájmu zajištění ochrany jednotlivců, kteří žijí a vlastní 
účty ve více než jednom členském státě, by pro tyto osoby měla existovat možnost rozporovat 
výkon příkazu u soudů členského státu, v němž jsou jejich účty vedeny a v němž má být příkaz 
vykonán.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Aniž jsou dotčena práva odpůrce 
uvedená v článku 35, může odpůrce návrh 
na přezkum příkazu rovněž předložit 
soudu v jiném členském státě. Případné 
rozhodnutí soudu pozastavit platnost 
příkazu nebo jej změnit přijaté na základě 
tohoto odstavce je platné pouze 
v členském státě, v němž tento soud sídlí.

Odůvodnění

Chce-li dlužník rozporovat příkaz k obstavení účtů platný v celé EU, měl by být povinen 
usilovat o nápravu u soudu, který příkaz vydal. Ovšem v zájmu zajištění ochrany jednotlivců, 
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kteří žijí a vlastní účty ve více než jednom členském státě, by pro tyto osoby měla existovat 
možnost rozporovat výkon příkazu u soudů členského státu, v němž jsou jejich účty vedeny a 
v němž má být příkaz vykonán.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Návrh je doručen navrhovateli v souladu 
s platnými pravidly pro doručování 
písemností.

4. Návrh soud doručí navrhovateli 
v souladu s platnými pravidly 
pro doručování písemností.

Odůvodnění

Je nutné upřesnit, že návrh doručuje soud.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Rozhodnutí se bezprostředně doručí 
dotyčné bance nebo dotyčným bankám, 
které ihned po obdržení provedou 
rozhodnutí odblokováním částky, jež byla 
zcela nebo částečně obstavena. Návrh je
bezprostředně doručen navrhovateli v 
souladu s platnými pravidly pro doručování 
písemností.

7. Rozhodnutí soud bezprostředně doručí 
dotyčné bance nebo dotyčným bankám, 
které ihned po obdržení provedou 
rozhodnutí odblokováním částky, jež byla 
zcela nebo částečně obstavena. Návrh soud
bezprostředně doručí navrhovateli 
v souladu s platnými pravidly 
pro doručování písemností.

Odůvodnění

Je nutné upřesnit, že rozhodnutí doručuje soud.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Článek 36
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 36 vypouští se
Opravné prostředky odpůrce v členském 

státě jeho bydliště
Pokud je odpůrce spotřebitelem, 
zaměstnancem či pojištěncem, může 
rovněž podat návrh na přezkum podle 
článků 34 a 35 příslušnému soudu v 
členském státě, kde má bydliště, 
oznámenému Komisi podle článku 48.

Odůvodnění

Chce-li dlužník rozporovat příkaz k obstavení účtů platný v celé EU, měl by být povinen 
usilovat o nápravu u soudu, který příkaz vydal. Ovšem v zájmu zajištění ochrany jednotlivců, 
kteří žijí a vlastní účty ve více než jednom členském státě, by pro tyto osoby měla existovat 
možnost rozporovat výkon příkazu u soudů členského státu, v němž jsou jejich účty vedeny a 
v němž má být příkaz vykonán.
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Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, 
Syed Kamall, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, 
Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle 
Schmidt, Edward Scicluna, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, 
Sampo Terho, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném 
hlasování

Elena Băsescu, Philippe De Backer, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, 
Enrique Guerrero Salom, Thomas Händel, Danuta Jazłowiecka, Olle 
Ludvigsson, Thomas Mann, Sirpa Pietikäinen, Godelieve Quisthoudt-
Rowohl, Theodoros Skylakakis


