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Pozměňovací návrh 28
Arlene McCarthy

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 
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.

(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 
výjimkou jsou případy, kdy již má věřitel 
rozhodnutí vykonatelné v členském státě 
výkonu. 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 platila 
ustanovení, na základě kterých budou 
oběti zneužití příkazu odškodněny.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Arlene McCarthy

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 

(17) V případě, že navrhovatel již získal 
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
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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.

(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.

Or. en

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.

Pozměňovací návrh 30
Arlene McCarthy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) V případě, že navrhovatel zatím 
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 zaručení náležité ochrany dlužníka. 
Dlužník nesmí být o takovém řízení 
informován před provedením příkazu.

Or. en

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 
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příkazu. V jejich rámci by však mělo být možné rozhodnout o tom, zda je zajištěna dostatečná 
ochrana.

Pozměňovací návrh 31
Arlene McCarthy

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 
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.

(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 
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.

Or. en

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 32
Arlene McCarthy
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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 bude soud 
požadovat složení jistoty nebo rovnocenné 
záruky navrhovatelem, pro zajištění toho, 
aby byla odpůrci nahrazena jemu vzniklá 
škoda. Navrhovatel zodpovídá za náhradu 
této škody, pokud soud, který příkaz 
k obstavení účtů vydal, na základě 
přezkumu rozhodne, že navrhovatel
požádal o vydání příkazu neoprávněně.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Arlene McCarthy

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 
v případech 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.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být zřejmé, že prohlášení o vykonatelnosti příkazu se nevyžaduje pouze tehdy, pokud 
navrhovatel získal v této věci rozhodnutí, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 2.

Pozměňovací návrh 34
Ivo Strejček

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3
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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. V případě, 
že celková hodnota prostředků je vyšší než 
částka stanovená příkazem k obstavení 
účtů, příslušný soud v členském státě, 
v němž je účet veden, určí, na který 
z finančních nástrojů vázaných k danému 
účtu se bude příkaz vztahovat.

Or. en

Odůvodnění

Pokud účet sestává z různých finančních nástrojů, měl by soud členského státu, v němž je účet 
veden, určit, na který z těchto finančních nástrojů se bude příkaz vztahovat.

Pozměňovací návrh 35
Arlene McCarthy

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 

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Arlene McCarthy

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

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 37
Arlene McCarthy

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 podat soudu v 
jiném členském státě. Každé rozhodnutí 
soudu pozastavit platnost nebo změnit 
příkaz přijaté na základě tohoto odstavce 
platí pouze v členském státě, v němž tento 
soud sídlí.

Or. en

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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Pozměňovací návrh 38
Arlene McCarthy

Návrh nařízení
Článek 36

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.

Or. en

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. 


