
AM\897169CS.doc PE486.089v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

2011/0059(CNS)

2. 4. 2012

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
24 - 37

Návrh stanoviska
Marina Yannakoudakis
(PE478.403v01-00)

Návrh nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu 
rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství

Návrh nařízení
(COM(2011)0126 – C7-0093/2011 – 2011/0059(CNS))



PE486.089v01-00 2/10 AM\897169CS.doc

CS

AM_Com_LegOpinion



AM\897169CS.doc 3/10 PE486.089v01-00

CS

Pozměňovací návrh 24
Angelika Werthmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Za účelem zajištění právní jistoty a 
poskytnutí určité předvídatelnosti
sezdaným párům, pokud jde o jejich 
majetek, by bylo vhodné začlenit všechna 
pravidla v oblasti majetkových poměrů v 
manželství do jednoho nástroje.

(8) Za účelem zajištění právní jistoty 
sezdaným párům, pokud jde o jejich 
majetek, a rovněž pro zajištění větší právní 
jistoty sezdaným a registrovaným párům, 
pokud jde o jejich majetkové poměry v 
manželství, je třeba sjednotit právní 
předpisy v této oblasti a rovněž zavést 
pravidla, která zajistí automatické 
uznávání a prosazování rozsudků v těchto 
věcech. To odstraní stávající nejasnosti 
ohledně těchto režimů v souvislosti s tím, 
které právo je rozhodné, jaká je soudní 
příslušnost atd.; za účelem poskytnutí 
určité předvídatelnosti těmto párům by 
bylo vhodné začlenit všechna pravidla v 
oblasti majetkových poměrů v manželství 
do jednoho nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Oblast působnosti tohoto nařízení by 
se měla rozšířit na všechny otázky 
v občanských věcech týkající se 
majetkových poměrů v manželství, pokud 
jde o každodenní správu majetku manželů 
a jejich majetkové vypořádání, způsobené 
zejména rozlukou partnerů či úmrtím 
jednoho z nich.

(11) Oblast působnosti tohoto nařízení by 
se měla rozšířit na všechny otázky 
v občanských věcech týkající se 
majetkových poměrů v manželství, pokud 
jde o každodenní správu majetku manželů 
a jejich majetkové vypořádání, způsobené 
zejména rozlukou nebo rozvodem partnerů 
či úmrtím jednoho z nich.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Edite Estrela

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Vyživovací povinnosti mezi manželi 
upravuje nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze 
dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, 
rozhodném právu, uznávání a výkonu 
rozhodnutí a o spolupráci ve věcech 
vyživovacích povinností, proto jsou 
z oblasti působnosti tohoto nařízení 
vyloučeny, stejně jako otázky platnosti a 
účinků darů, kterými se zabývá nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu 
rozhodném pro smluvní závazkové vztahy 
(Řím I).

(12) Vyživovací povinnosti mezi manželi 
upravuje nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze 
dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, 
rozhodném právu, uznávání a výkonu 
rozhodnutí a o spolupráci ve věcech 
vyživovacích povinností, proto jsou z 
oblasti působnosti tohoto nařízení 
vyloučeny.

Or. pt

Odůvodnění

Nařízení (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) se netýká 
ani povinností podle rodinného práva, ani povinností vyplývajících z majetkových poměrů v 
manželství. Úmyslem zákonodárce nebylo rozšířit rozsah tohoto nařízení na ustanovení 
vnitrostátního rodinného práva, např. pravidlo, podle něhož se s dary mezi manželi nakládá
jako s osobním majetkem obdarovaného a nikoli jako se společným jměním manželů.  

Pozměňovací návrh 27
Angelika Werthmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Vzhledem k rostoucí mobilitě párů v 
průběhu jejich manželského života a k 
nutnosti podpořit řádný výkon 

(14) Vzhledem k rostoucí profesní mobilitě 
a možnostem migrace párů v průběhu 
jejich manželského života a k nutnosti 
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spravedlnosti jsou do tohoto nařízení 
zařazena pravidla o soudní příslušnosti, jež 
stanoví, že záležitostmi týkajícími se 
majetkových poměrů v manželství včetně 
jeho vypořádání v souvislosti s 
rozvodovým řízením, rozlukou nebo 
prohlášením manželství za neplatné se 
zabývají soudy členského státu, které jsou 
příslušné k řešení tohoto rozvodového 
řízení, rozluky nebo prohlášení manželství 
za neplatné dle nařízení Rady (ES) 
č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a 
výkonu rozhodnutí ve věcech manželských 
a ve věcech rodičovské zodpovědnosti, 
kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 
1347/2000.

podpořit řádný výkon spravedlnosti a 
zavést v Unii  jasný právní rámec, jsou do 
tohoto nařízení zařazena pravidla o soudní 
příslušnosti, jež stanoví, že záležitostmi 
týkajícími se majetkových poměrů v 
manželství včetně jeho vypořádání v 
souvislosti s rozvodovým řízením, 
rozlukou nebo prohlášením manželství za 
neplatné se zabývají soudy členského státu, 
které jsou příslušné k řešení tohoto 
rozvodového řízení, rozluky nebo 
prohlášení manželství za neplatné dle 
nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 o 
příslušnosti a uznávání a výkonu 
rozhodnutí ve věcech manželských a ve 
věcech rodičovské zodpovědnosti, kterým 
se zrušuje nařízení (ES) č. 1347/2000.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Angelika Werthmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) V případech, kdy nejde o otázky 
majetkových poměrů v manželství 
související s dědickým řízením, řízením o 
odluce nebo o prohlášení manželství za 
neplatné či s úmrtím jednoho z partnerů, 
mohou se manželé rozhodnout k předložení 
otázek majetkových poměrů ve svém 
manželství soudu členského státu, jehož 
právo si zvolili jako rozhodné právo v této 
oblasti. Toto rozhodnutí se vyjadřuje 
vzájemnou dohodou manželů a může být 
učiněno kdykoli, i v průběhu řízení.

(16) V případech, kdy nejde o otázky 
majetkových poměrů v manželství
související s dědickým řízením, řízením o 
odluce nebo o prohlášení manželství za 
neplatné či s úmrtím jednoho z partnerů, 
mohou se manželé rozhodnout k předložení 
otázek majetkových poměrů ve svém 
manželství soudu členského státu, jehož 
právo si zvolili jako rozhodné právo v této 
oblasti. Pravidla pro rozhodné právo jsou 
známa jako „kolizní normy“ a jejich 
účelem je určit, který z právních systémů 
jednotlivých států se použije v daném 
případě. Rozhodné právo se obecně určuje 
na základě hraničních určovatelů nebo 
lex fori (vnitrostátní hmotné právo země 
se soudní příslušností). Toto rozhodnutí se 
vyjadřuje vzájemnou dohodou manželů a 
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může být učiněno kdykoli, i v průběhu 
řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Může nastat situace, kdy se 
zranitelnější z manželů nemůže, pokud jde 
o jmění manželů, svobodně a spravedlivě 
rozhodnout v důsledku zvláštních 
okolností, jako je situace ekonomické či 
finanční závislosti, rozdíl v odměňování, 
nedostatečný přístup k informacím či
právnímu poradenství nebo okolnosti 
související s nemocí či domácím násilím.

Or. en

Odůvodnění

Případ neexistence volby práva je již řešen v bodě odůvodnění 21 návrhu upravujícího jmění 
manželů. Jelikož návrh poskytuje pravidla v případě, kdy nedošlo k volbě rozhodného práva 
manželi, navrhovaný pozměňovací návrh pouze popisuje některé z okolností, za kterých není 
umožněna volba jurisdikce. Z tohoto důvodu byla situace, ve které není možná volba 
rozhodného práva, odstraněna z původního textu bodu odůvodnění.

Pozměňovací návrh 30
Edite Estrela

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Vzhledem k významu volby 
rozhodného práva pro majetkové poměry v 
manželství musí toto nařízení zavést jisté 

(24) Vzhledem k významu volby 
rozhodného práva pro majetkové poměry v 
manželství musí toto nařízení zavést jisté 
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záruky, tak aby si manželé nebo budoucí 
manželé byli vědomi následků své volby. 
Volba rozhodného práva musí mít formu, 
kterou stanoví pro manželské smlouvy 
právo zvoleného členského státu nebo 
státu, v němž je smlouva vypracována, a 
minimálně musí mít písemnou podobu, být 
opatřena datem a podepsána oběma 
manželi. Pokud však právo zvoleného státu 
nebo státu, v němž je smlouva 
vypracována, obsahuje doplňující formální 
pravidla pro platnost, zveřejňování nebo 
registrování takových dohod, musí být tato 
pravidla dodržena.

záruky, tak aby si manželé nebo budoucí 
manželé byli vědomi následků své volby, 
včetně bezplatné právní pomoci v případě,
kdy se jeden z manželů nachází ve 
finančně obtížné situaci. Volba 
rozhodného práva musí mít formu, kterou 
stanoví pro manželské smlouvy právo 
zvoleného členského státu nebo státu, v 
němž je smlouva vypracována, a 
minimálně musí mít písemnou podobu, být 
opatřena datem a podepsána oběma 
manželi. Pokud však právo zvoleného státu 
nebo státu, v němž je smlouva 
vypracována, obsahuje doplňující formální 
pravidla pro platnost, zveřejňování nebo 
registrování takových dohod, musí být tato 
pravidla dodržena.

Or. pt

Odůvodnění

Skutečnost, že jeden z manželů (častěji spíše žena) může čelit finančním obtížím, by neměla 
vylučovat možnost získat nezávislé právní poradenství. 

Pozměňovací návrh 31
Edite Estrela

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) dary manželů; vypouští se

Or. pt

Odůvodnění

Jsou-li dary mezi manželi zcela vyloučeny, může být třeba uplatnit dva právní předpisy, např. 
při určování osobního majetku manželů. To by znamenalo složitější, delší a dražší soudní 
řízení, čímž by byla zranitelnější strana více postižena. 
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Pozměňovací návrh 32
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa) důchodová práva, pokud rozhodné 
vnitrostátní právo nestanovuje, aby 
důchodová práva získaná v době 
manželství byla v případě rozvodu 
rozdělena. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Angelika Werthmann

Návrh nařízení
Článek 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) „majetkovými poměry v manželství“:
souhrn všech pravidel týkajících se 
majetkových vztahů mezi manželi 
navzájem a vůči třetím osobám;

(a) „majetkové poměry v manželství“ je 
generický výraz pro jeden či více souborů
pravidel, jež jsou součástí právních 
předpisů v rámci jurisdikce, kterou se řídí 
vlastnictví a správa majetku, který patří 
manželům během manželství a při 
rozvodu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Článek 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) „manželskou smlouvou“: jakákoli 
dohoda, v níž manželé upravují své 

(b) „manželskou smlouvou“: jakákoli 
dohoda, v níž manželé u příležitosti sňatku 
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majetkové vztahy mezi sebou a vůči třetím 
osobám;

nebo v průběhu manželství upravují své 
majetkové vztahy mezi sebou a vůči třetím 
osobám;

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Edite Estrela

Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato dohoda může být uzavřena kdykoli, i 
v průběhu řízení. Pokud je uzavřena před 
začátkem řízení, musí být vyhotovena 
písemně, opatřena datem a podepsána 
oběma stranami.

Tato dohoda může být uzavřena kdykoli, i 
v průběhu řízení. Pokud je uzavřena před 
začátkem řízení, musí být vyhotovena 
písemně, opatřena datem a podepsána 
oběma stranami. Před uzavřením dohody 
musí být každý z manželů individuálně 
informován právníkem o příslušných 
právních důsledcích a musí mít možnost 
využívat bezplatné právní pomoci v 
případě finančních obtíží. 

Or. pt

Odůvodnění

Za účelem zajištění toho, aby si manželé byli v průběhu řízení rovni, dojde-li mezi nimi k 
dohodě s cílem předejít tomu, aby jim byla ukládána rozhodnutí, musejí oba - zejména žena, 
která je většinou ve zranitelnější pozici - mít přístup k právnímu poradenství, a to i v situaci 
finančních obtíží. 

Pozměňovací návrh 36
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 5 – bod 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato dohoda může být uzavřena kdykoli, i 
v průběhu řízení. Pokud je uzavřena před 

Tato dohoda může být uzavřena kdykoli, i 
v průběhu řízení. Pokud je uzavřena před 
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začátkem řízení, musí být vyhotovena 
písemně, opatřena datem a podepsána 
oběma stranami.

začátkem řízení, musí být vyhotovena 
písemně, opatřena datem, podepsána 
oběma stranami a zaregistrována postupy 
stanovenými v členském státě, v němž byla 
uzavřena.

Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Právo v oblasti úpravy majetkových 
poměrů v manželství podle článků 16, 17 a 
18 se vztahuje na celý majetek manželů.

Právo v oblasti úpravy majetkových 
poměrů v manželství podle článků 16, 17 a 
18 se vztahuje na celý společný majetek 
manželů.

Or. fr


