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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 pro všechny rovné podmínky, musí být fungující 
a dostupný přístup k přeshraničnímu vymáhání dluhů. Je nutné jasně definovat přeshraniční 
rozměr. Navrhovatelka se proto přiklání k jeho definici na základě toho, co přesně tento 
rozměr znamená, nikoli k definici negativní.   

Evropský postup k obstavení bankovních účtů je alternativní možností k interním soudním 
řízením, která by zajistila totéž. Zahájení postupu vydání příkazu k obstavení účtu, aniž by 
o tom dlužník informován, 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 termíny, jako např. odůvodněnost 
pohledávky. Zároveň je nutné zajistit urychlení soudních řízení, a to stanovením krátkých 
a konkrétních lhůt pro vydání a vymáhání příkazu 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. Zároveň je nutné, aby byly bankám 
uhrazeny náklady na služby spojené s výkonem příkazu k obstavení účtu. Je proto nutné, aby 
tyto náklady 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, a to 
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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.

ve formě kauce, přičemž výjimkou jsou 
případy, kdy již má věřitel rozhodnutí 
vykonatelné v členském státě výkonu. Výši 
kauce stanovuje soud na základě výše 
dluhu. 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.

Or. ro

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 2

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.

Or. ro

Odůvodnění

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



PA\883101CS.doc PE475.906v01-00

CS

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Toto nařízení se nevztahuje na bankovní 
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.

3. Toto nařízení se nevztahuje na bankovní 
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 v rámci 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.

Or. ro

Odůvodnění

Je nutné, aby byly výjimky z působnosti nařízení upraveny tak, aby se vztahovaly na všechny 
účty otevřené v rámci systémů stanovených ve směrnici 98/26/ES (systémy k vypořádání 
obchodů s finančními nástroji a platební systémy), nikoli pouze na systémy k vypořádání 
obchodů s cennými papíry.

Pozměňovací návrh 4

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 
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příkazem obstaveny, nebo
– bydliště kterékoli ze stran

nejsou vedeny či se nenacházejí na území 
stejného členského státu.

Or. ro

Odůvodnění

V zájmu jasnější formulace je nutné definovat přeshraniční rozměr na základě toho, co přesně 
tento rozměr znamená, nikoli na základě výjimek (viz např. použití definic pojmů v nařízení 
(ES) č. 1896/2006 o evropském platebním rozkazu nebo v nařízení (ES) č. 861/2007 
o evropském řízení o drobných pohledávkách).

Pozměňovací návrh 5

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodujícím okamžikem pro určení, zda 
se jedná o přeshraniční případ, je datum 
obdržení žalobního formuláře příslušným 
soudem.

Or. ro

Odůvodnění

Je nutné jasně stanovit okamžik, kdy jsou analyzovány prvky, na jejichž základě se určí, zda 
se jedná o přeshraniční případ (viz např. nařízení o evropském platebním rozkazu nebo 
nařízení (ES) č. 861/2007 o evropském řízení o drobných pohledávkách).

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – 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 

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

Or. ro

Odůvodnění

K definování banky je nutné použít pojem „úvěrová instituce“, který je k tomuto účelu 
vymezen ve směrnici 2006/48/ES o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst.1 – 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, o které strany se jedná, 
a na jejich souhlas s obsahem listiny 
a jejím datem; a

Or. ro

Odůvodnění

Autentičnost dokladu se stanovuje na základě zjištění, o které strany se jedná, a jejich 
souhlasu s obsahem listiny a s jejím datem.

Pozměňovací návrh 8

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;

Or. ro

Odůvodnění

Před zahájením soudního řízení nemůžeme hovořit o navrhovateli a odpůrci, vhodnější je 
použít výraz „věřitel“ a „dlužník“.
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Pozměňovací návrh 9

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.

Or. ro

Odůvodnění

Před zahájením soudního řízení nemůžeme hovořit o navrhovateli a odpůrci, vhodnější je 
použít výraz „věřitel“ a „dlužník“.

Pozměňovací návrh 10

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.

Or. ro

Odůvodnění

Před zahájením soudního řízení nemůžeme hovořit o navrhovateli a odpůrci, vhodnější je 
použít výraz „věřitel“ a „dlužník“.
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Pozměňovací návrh 11

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.

Or. ro

Odůvodnění

Slovní spojení „nebo zamýšlí tak učinit“ bylo vypuštěno s cílem minimalizovat 
nejednoznačnost při stanovování soudní příslušnosti.

Pozměňovací návrh 12

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;

Or. ro

Odůvodnění

Aby byla vytvořena rovnováha mezi právy odpůrce a navrhovatele, musí být pohledávka vůči 
odpůrci opodstatněná. 
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Pozměňovací návrh 13

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pohledávka je považována 
za opodstatněnou podle písmene a) 
v případě, že se mimo jiné zjistí, že:
– pohledávka skutečně existuje,
– pohledávka je vymahatelná,
– bylo zahájeno soudní řízení ve věci 
samé.  

Or. ro

Odůvodnění

Aby byla vytvořena rovnováha mezi právy odpůrce a navrhovatele, je nutné, aby znění 
nařízení obsahovalo kritéria ke stanovení, zda je jedná o opodstatněnou pohledávku 
za dlužníkem.

Pozměňovací návrh 14

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 
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.

2. Podmínka stanovená v odst. 1 písm. a) 
se považuje za splněnou, jestliže 
navrhovatel již 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, příp. stanoví, že 
pohledávka se vztahuje k zaplacení částky, 
o jejíž úhradu se žádá na základě vydání 
příkazu k obstavení účtu.

Or. ro
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Odůvodnění

Znění tohoto odstavce je nutné upravit, aby bylo jasnější a aby bylo možné nastolit rovnováhu 
mezi právy odpůrce a navrhovatele.

Pozměňovací návrh 15

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) 
nebo čl. 35 odst. 2.

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. 34 odst. 1 písm. b) nebo čl. 35 
odst. 2.

Or. ro

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jedno z následujícího: c) kterékoli z následujícího:

Or. ro
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Pozměňovací návrh 17

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;

Or. ro

Odůvodnění

Je nutné upřesnit, že se informace poskytují příslušnému orgánu.

Pozměňovací návrh 18

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 
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.

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 
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.

Or. ro

Odůvodnění

Je nutné upřesnit, že se jedná o 30 kalendářních dnů.
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Pozměňovací návrh 19

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.

Or. ro

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 20

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 po té, 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 
příkaz.

Or. ro

Odůvodnění

Je nutné přesně stanovit lhůtu, během níž musí být odpůrci doručen příkaz k obstavení účtu 
a všechny písemnosti předložené soudu či příslušnému orgánu s cílem získat tento příkaz.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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 k obstavení účtu, 
stanoví banka finanční nástroje, na něž 
se má příkaz vztahovat.

Or. ro

Odůvodnění

Pokud jsou na účtu různé finanční nástroje, je nutné stanovit, o které nástroje se v daném 
případě jedná. 

Pozměňovací návrh 22

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 členském státě, v němž 
se účet nachází, v den provedení.

Or. ro

Odůvodnění

Je vhodné upřesnit, podle jakého kurzu dojde ke směně částky ze strany banky.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Banka je oprávněna žádat platbu nebo
náhradu nákladů spojených s provedením 
evropského příkazu nebo příkazu podle 
čl. 17 odst. 4 písm. a) pouze, pokud má 

1. Banka je oprávněna žádat platbu nebo 
náhradu nákladů spojených s provedením 
evropského příkazu nebo příkazu podle 
čl. 17 odst. 5 písm. a) pouze, pokud má 
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na takovou platbu nebo takové proplacení 
nárok v případě příkazů s rovnocenným 
účinkem, jež jsou vydány podle 
vnitrostátního práva. 

na takovou platbu nebo takové proplacení 
nárok v případě příkazů s rovnocenným 
účinkem, jež jsou vydány podle 
vnitrostátního práva. 

Or. ro

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poplatky za provedení evropského 
příkazu nebo příkazu podle čl. 17 odst. 4
písm. a) odpovídají jednotným pevným 
poplatkům, jež jsou určeny předem 
členským státem, kde je účet veden, 
při dodržení zásady proporcionality 
a nediskriminace.

2. Poplatky za provedení evropského 
příkazu nebo příkazu podle čl. 17 odst. 5
písm. a) odpovídají jednotným pevným 
poplatkům, jež jsou určeny předem 
členským státem, kde je účet veden, 
při dodržení zásady proporcionality 
a nediskriminace.

Or. ro

Pozměňovací návrh 25

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.

Or. ro

Odůvodnění

Je nutné upřesnit, že se jedná o 45 kalendářních dnů. 
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Pozměňovací návrh 26

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.

Or. ro

Odůvodnění

Je nutné upřesnit, že návrh doručuje soud.

Pozměňovací návrh 27

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.

Or. ro

Odůvodnění

Je nutné upřesnit, že návrh doručuje soud.


