
PA\886106CS.doc PE478.403v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

2011/0059(CNS)

6. 2. 2012

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví

pro Výbor pro právní záležitosti

k návrhu nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu 
rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství 
(COM(2011)0126 – C7-0093/2011 – 2011/0059(CNS))

Navrhovatelka: Marina Yannakoudakis



PE478.403v01-00 2/18 PA\886106CS.doc

CS

PA_Legam



PA\886106CS.doc 3/18 PE478.403v01-00

CS

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Úvod

Vzhledem k rostoucí mobilitě osob v rámci členských států EU dochází k přirozenému 
nárůstu počtu manželství s přeshraničním rozměrem, takže může nastat situace, kdy páry 
vlastní mnohočetný majetek. Kromě toho se však páry žijící v odlišných členských státech 
mohou potýkat v případě úmrtí jednoho z manželů s problémy týkajícími se majetku, spadají-
li do působnosti různých soudů.      

Odhaduje se, že „v roce 2007 bylo z celkového počtu 1 040 000 rozvodů v EU 140 000 (13 
%) rozvodů v přeshraničním měřítku“1. Je proto nezbytné objasnit, jaká soudní příslušnost se 
v rámci různých členských států při otázkách majetkových poměrů v manželství uplatní, 
pokud dojde k takovéto rozluce.  

Toto stanovisko předkládá výbor FEMM, který má na zřeteli ochranu zranitelnějšího 
z manželů, uznává však, že muži i ženy si jsou před zákonem rovni. Hlavním cílem 
stanoviska je zvýšit povědomí žen, aby mohly čelit právním následkům volby majetkového 
poměru v manželství a byly schopny učinit rovnocenná rozhodnutí na základě znalosti 
problematiky v této nevyhnutelně těžké situaci. Stanovisko nabízí praktická řešení otázky 
majetkových poměrů v manželství při dodržování a respektování svrchované pravomoci 
členských států. 

Definice a rozsah působnosti

Navrhovatelka upozorňuje na to, že definice „majetkových poměrů v manželství“ se 
v jednotlivých státech EU liší.  Je tedy zcela nezbytné jasně vymezit rozsah působnosti, jenž 
by měl být do návrhu zahrnut. Platby výživného patří kupříkladu v některých členských 
státech do oblasti majetkových poměrů v manželství a v jiných nikoliv. 

Navrhovatelka si je vědoma toho, že návrh Komise se vztahuje pouze na majetkové poměry 
v manželství a že registrovaná partnerství jsou zohledněna v samostatném, avšak souvisejícím 
návrhu Komise.2  Ráda by však upozornila na skutečnost, že všichni občané EU by měli mít 
rovnocenný přístup a stejná práva bez ohledu na povahu svazku, přičemž je ale nutné 
dodržovat vnitrostátní právní předpisy jednotlivých členských států.  

Hlavní výzvy 

Hlavní výzvou tohoto stanoviska je řešení dvou různých scénářů. V prvním případě se jedná 
o úmrtí manželky / manžela a v druhém o rozvod manželství. Obě situace komplikuje zásada 

                                               
1 „Zpráva o občanství EU za rok 2010 – Odstranit překážky pro výkon práv občanů EU“, Strana 5 
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2010_603_en.pdf “ (27.10.2010)

2 Návrh nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových 
důsledků registrovaného partnerství (COM(2011) 127)
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subsidiarity, neboť úprava majetkových poměrů v manželství spadá do působnosti 
jednotlivých členských států, případně dvoustranných či mnohostranných dohod. To vedlo 
k rozmanitosti právních systémů jednotlivých členských států, jejichž respektování 
a dodržování v souvislosti s úzkou oblastí působnosti návrhu Komise navrhovatelka vyžaduje.  

Při vypracovávání tohoto stanoviska si byla navrhovatelka vědoma, že ne všechny členské 
státy podepsaly návrh této směrnice, a proto se doufalo, že tento návrh bude pružný, pokud 
jde o možnost států, které návrh dosud nepodepsaly, svůj postoj přehodnotit. Kromě toho 
mezi členskými státy neexistuje žádná jasně definovaná dohoda o příslušném návrhu Komise, 
který upravuje „dědictví a závěti“1 a který je v současné době předmětem zkoumání v Radě. 

Podpora zranitelnějšího z manželů a/nebo třetí osoby 

Navrhovatelka má za to, že v průběhu rozvodového řízení jsou z manželů zranitelnější 
většinou ženy vzhledem k tomu, že muži jsou v manželství a/nebo rodině často hlavním 
zdrojem finančních příjmů, není to však pravidlem. Z tohoto důvodu navrhovatelka žádá, aby 
ženy v tomto obtížném období dostávaly přiměřenou podporu. Zároveň by měla být ochrana 
poskytnuta i třetím osobám, zejména v případě vyživovaných dětí. V souladu s tímto 
přístupem je třeba věnovat zvláštní pozornost ochraně společného obydlí před jakýmkoli 
nakládáním, dokud soud vedoucí řízení nevynese rozsudek, aby zranitelnější z manželů 
i jejich osoby závislé měli zajištěné bydlení. 

Návrh Evropské komise se věnuje otázce vlastnických práv v případě rozvodu a umožňuje 
rozvádějícím se párům určitou flexibilitu přijmout vhodný majetkový poměr, je-li možné 
dosáhnout společné dohody. Jestliže však dohoda není sjednána, musí návrh Komise dbát na 
ochranu slabší smluvní strany a na jakékoliv měnící se okolnosti v rámci manželství. 

V případě úmrtí jednoho z manželů

Navrhovatelka zastává názor, že mohou nastat problémy, když jeden z manželů zemře 
a pozůstalý manžel nemá na výběr pokud jde o to, která pravidla a právní předpisy se musí 
uplatnit. Pojednává o tom výše zmiňovaný návrh zprávy týkající se „dědictví a závětí“. 
V případě, že neexistuje poslední vůle, je však nutné zajistit ochranu pozůstalé manželky / 
pozůstalého manžela a její / jeho flexibilitu spravovat pozůstalost, přičemž se zohledňují přání 
pozůstalé manželky / pozůstalého manžela.         

Daně

Otázka zdanění majetku musí spadat do pravomoci členských států, jelikož obvyklá kritéria 
pobytu upravuje jejich jurisdikce.  Nicméně ne všechny členské státy mají dvoustranné či 
mnohostranné dohody o zdaňování, což znamená, že v případě úmrtí jednoho z manželů je 
nutné zaručit, že nedojde k dvojímu zdanění. 

                                               
1 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí 
a úředních listin ve věcech dědictví a vytvoření evropského dědického osvědčení, (COM (2009)154)
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Nedojde-li k volbě rozhodného práva, 
musí toto nařízení v zájmu zajištění 
souladu mezi předvídatelností a 
požadavkem právní jistoty a současně s 
ohledem na životní situaci páru zavést 
harmonizované kolizní normy na základě 
různých hraničních určovatelů, jež umožní 
určit rozhodné právo pro celý majetek 
manželů. Prvním kritériem by tak mělo být 
první obvyklé společné bydliště manželů 
po sňatku a druhým právo státu, jehož 
státní příslušnost měli oba manželé v době 
uzavření manželství. Pokud není žádné z 
těchto kritérií splněno nebo v případech, 
kdy manželé mají různou státní příslušnost 
a nemají první obvyklé společné bydliště v 
době uzavření manželství, by měl být 
použit třetí určovatel – právo státu, k 
němuž mají oba manželé nejužší vazby s 
přihlédnutím ke všem okolnostem, 
zejména k místu svatebního obřadu. Tyto 
vazby musí být posuzovány vůči okamžiku 
uzavření manželství.

(21) Nedojde-li k volbě rozhodného práva, 
musí toto nařízení v zájmu zajištění 
souladu mezi předvídatelností a 
požadavkem právní jistoty a současně s 
ohledem na životní situaci páru zavést 
harmonizované kolizní normy na základě 
různých hraničních určovatelů, jež umožní 
určit rozhodné právo pro celý majetek 
manželů. Prvním kritériem by tak mělo být 
první obvyklé společné bydliště manželů 
po sňatku a druhým právo státu, jehož 
státní příslušnost měli oba manželé v době 
uzavření manželství. Pokud není žádné z 
těchto kritérií splněno nebo v případech, 
kdy manželé mají různou státní příslušnost 
a nemají první obvyklé společné bydliště v 
době uzavření manželství, by měl být 
použit třetí určovatel – právo státu, k 
němuž mají oba manželé nejužší vazby s 
přihlédnutím ke všem okolnostem. Tyto 
vazby musí být posuzovány vůči okamžiku 
uzavření manželství.

Or. en

Odůvodnění
Některé páry mohou odjet do zahraničí za účelem sňatku, což by mělo nejasné dopady na 
použití ustanovení „nejužší vazby“.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Není-li zvoleno rozhodné právo, 
může nastat situace, kdy se zranitelnější 
z manželů nemůže svobodně a spravedlivě 
rozhodnout v důsledku zvláštních 
okolností, jako je situace ekonomické či 
finanční závislosti, rozdíl v odměňování, 
nedostatečný přístup k informacím nebo 
právnímu poradenství nebo okolnosti 
související s nemocí či domácím násilím. 

Or. en

Pozměňovací návrh 3

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 
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.

(24) Vzhledem k významu volby 
rozhodného práva pro majetkové poměry v 
manželství musí toto nařízení zavést jisté 
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, podepsána oběma manželi 
a ověřena. Aby byla před volbou 
rozhodného práva zajištěna přiměřená 
ochrana zranitelnějšího z manželů či 
budoucích manželů, měl by být každý 
z nich předem individuálně informován 
právníkem o právních důsledcích této 
volby.  Pokud však právo zvoleného státu 
nebo státu, v němž je smlouva 
vypracována, obsahuje doplňující formální 
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pravidla pro platnost, zveřejňování nebo 
registrování takových dohod, musí být tato 
pravidla dodržena.

Or. en

Odůvodnění
Přístup manžele(ů) k nezávislému právnímu poradenství by měl umožnit, aby byla učiněna  
autonomní a informovaná volba, která ochrání zranitelnějšího partnera.   

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Manželé či budoucí manželé, jejichž 
svazek má mezinárodní rozměr, by měli 
mít předem přístup k informacím 
o důsledcích volby, pokud jde o majetkové 
vztahy mezi manželi, a o možnostech 
právní konzultace před tím, než bude
rozhodnuto o volbě majetkových vztahů 
mezi manželi, v případě pochybností či 
zranitelnosti.  Informace o majetkových 
vztazích mezi manželi lze zahrnout do 
„uvítacího balíčku“, který mohou manželé 
obdržet, pokud si to přejí, poté co 
kontaktují své velvyslanectví nebo 
vnitrostátní či místní orgány v souladu 
s vnitrostátním systémem. Manželé, 
jejichž svazek má mezinárodní rozměr, by 
při koupi majetku v zahraničí měli být 
předem individuálně informováni o 
výhodách volby majetkových vztahů mezi 
manželi. V každém případě by měly být 
dodržovány právní předpisy členských 
států v oblasti rovnosti žen a mužů. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Za výjimečných okolností mají soudy 
členských států možnost z důvodů 
veřejného zájmu vyloučit cizí právo, pokud 
by jeho použití v konkrétním případě bylo 
zjevně v rozporu s veřejným pořádkem 
místa, jehož soud ve věci jedná. Soudy by 
však neměly mít možnost vznášet výhradu 
veřejného pořádku, a neuplatňovat tak 
právní předpisy jiného státu, ani možnost 
odmítnout uznání či vykonání rozhodnutí, 
úřední listiny či soudního smíru 
vyhotovených jiným státem, pokud by 
použitím výhrady veřejného pořádku byla 
porušena Listina základních práv Evropské 
unie a zejména její článek 21, který 
zakazuje jakoukoli formu diskriminace.

(25) Za výjimečných okolností mají soudy 
členských států možnost z důvodů 
veřejného zájmu vyloučit cizí právo, pokud 
by jeho použití v konkrétním případě bylo 
zjevně v rozporu s veřejným pořádkem 
místa, jehož soud ve věci jedná. Soudy by 
však neměly mít možnost vznášet výhradu 
veřejného pořádku, a neuplatňovat tak 
právní předpisy jiného státu, ani možnost 
odmítnout uznání či vykonání rozhodnutí, 
úřední listiny či soudního smíru 
vyhotovených jiným státem, pokud by 
použitím výhrady veřejného pořádku byla 
porušena Listina základních práv Evropské 
unie a zejména její článek 21, který 
zakazuje jakoukoli formu diskriminace, 
a článek 23, který vyžaduje, aby byla ve 
všech oblastech zajištěna rovnost mezi 
muži a ženami. 

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Z oblasti působnosti tohoto nařízení jsou
vyloučeny:

3. Aniž by tím bylo dotčeno hledisko 
rovnováhy a spravedlivosti, jsou z oblasti 
působnosti tohoto nařízení vyloučeny: 

Or. en

Odůvodnění
V některých členských státech jsou zbývající aktiva posuzována společně a zachází se s nimi 
jako s jednou položkou, a sice vzhledem k rovnováze a snaze o spravedlnost při ochraně obou 
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manželů, přičemž se to ve většině případů týká ženy, která – je-li to možné – v první řadě 
pečuje o děti.  V jiných členských státech se tato aktiva posuzují zvlášť.  

Pozměňovací návrh 7

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) dary manželů; (c) dary manželů nebo dary rodinných 
příslušníků jednoho z manželů;

Or. en

Odůvodnění
Mají-li se složky majetku posuzovat odděleně, jak nastiňuje návrh Komise, je rovněž důležité 
zohlednit vyloučení z působnosti navrhované směrnice dary od rodinných příslušníků, 
důchodová práva, pojistné smlouvy nebo důchodové fondy. 

Pozměňovací návrh 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa) důchodová práva, 

Or. en

Odůvodnění
Mají-li se složky majetku posuzovat odděleně, jak nastiňuje návrh Komise, je rovněž důležité 
zohlednit vyloučení z působnosti navrhované směrnice dary od rodinných příslušníků, 
důchodová práva, pojistné smlouvy nebo důchodové fondy. 
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Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fb) pojistné smlouvy nebo důchodové 
fondy.

Or. en

Odůvodnění
Mají-li se složky majetku posuzovat odděleně, jak nastiňuje návrh Komise, je rovněž důležité 
zohlednit vyloučení z působnosti navrhované směrnice dary od rodinných příslušníků, 
důchodová práva, pojistné smlouvy nebo důchodové fondy. 

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Článek 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(g) „soudem“: kterýkoli příslušný soudní 
orgán členského státu vykonávající funkci 
soudu ve věcech majetkových poměrů v 
manželství nebo kterýkoli jiný orgán nebo 
osoba vykonávající příslušné funkce 
soudu v přenesené pravomoci či s 
určením soudním orgánem členského 
státu, jak to stanoví toto nařízení.

(g) „soudem“: všechny orgány a právní 
odborníci příslušní ve věcech majetkových 
poměrů v manželství, kteří vykonávají 
soudní funkce, jednají na základě 
soudního zmocnění nebo pod dohledem 
soudu, jestliže tyto orgány a právní 
odborníci nabízejí záruky nestrannosti a 
práva všech stran být vyslechnut a jestliže 
jejich rozhodnutí vydaná podle práva 
členského státu, v němž působí:
– podléhají odvolání nebo přezkumu u  
soudu; nebo
– mají srovnatelnou právní moc a 
účinnost jako rozhodnutí soudního 
orgánu v téže záležitosti,

Or. en
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 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. Pokud se manželé 
nedohodnou, určuje se příslušnost podle 
článku 5 a násl.

Tato dohoda může být uzavřena kdykoli, i 
v průběhu řízení. Pokud je uzavřena před 
začátkem řízení, musí být vyhotovena 
písemně, opatřena datem, podepsána 
oběma stranami a ověřena. Před 
uzavřením dohody by měl být každý 
z manželů právníkem individuálně 
informován o právních důsledcích této 
volby. 

Or. en

Odůvodnění
Přístup manžele(ů) k nezávislému právnímu poradenství by měl umožnit, aby byla učiněna  
autonomní a informovaná volba, která ochrání  zranitelnějšího partnera.  

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Postoupení soudu způsobilejšímu pro 

projednání případu
1. Ve výjimečných případech soudy 
členského státu příslušné pro rozhodnutí 
ve věci samé mohou, domnívají-li se, že 
soud jiného členského státu, ke kterému 
má jeden z manželů zvláštní vztah, by byl  
pro projednání případu nebo jeho 
konkrétní části způsobilejší, a je-li to 
v nejlepším zájmu obou manželů:  
(a) přerušit řízení nebo jeho danou část a 
vyzvat strany, aby v souladu s odstavcem 4 
podaly žádost u soudu jiného členského
státu; nebo
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(b) požádat soud jiného členského státu, 
aby v souladu s odstavcem 5 převzal 
příslušnost.  
2. Odstavec 1 se vztahuje:
(a) na žádost jedné ze stran; nebo
(b) na žádost samotného soudu; nebo
(c) na žádost soudu jiného členského 
státu, ke kterému má jeden z manželů 
zvláštní vztah, v souladu s odstavcem 3.
3. Jak je uvedeno v odstavci 1, 
předpokládá se, že jeden z manželů má 
zvláštní vztah k členskému státu, pokud 
tento členský stát:   
(a) se stal obvyklým bydlištěm jednoho
z manželů poté, co bylo zahájeno řízení u
soudu uvedeného v odstavci 1; nebo
(b) je bývalým obvyklým bydlištěm 
jednoho z manželů; nebo
(c) je zemí, jejímž státním příslušníkem je 
jeden z manželů, nebo, v případě 
Spojeného království a Irska, který je zemí 
„domicilu“ obou manželů;
(d) je místem, kde se nachází majetek 
manželů. 
4. Soud členského státu příslušný pro
rozhodnutí ve věci samé stanoví lhůtu, ve
které má být zahájeno řízení u soudu
jiného členského státu podle odstavce 1.  
Pokud v této lhůtě řízení u jiného soudu 
zahájeno není, zůstává podle článků 3 až 
8 nadále příslušným soud, u kterého bylo 
původně řízení zahájeno. 
5. Soudy jiného členského státu mohou 
v případě zvláštních okolností, je-li to 
v nejlepším zájmu jakéhokoli dítěte 
pocházejícího z daného svazku, přijmout 
příslušnost ve lhůtě 6 týdnů ode dne, kdy  
u nich bylo zahájeno řízení podle odst. 1
písm. a) nebo b). V tomto případě soud, 
který projednával případ jako první, 
prohlásí svou nepříslušnost. V ostatních 
případech zůstává nadále příslušným 
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soud, u kterého bylo řízení zahájeno.

Or. en

Odůvodnění
V případě jurisdikce, která není automaticky v souladu s  rozhodným právem, je zapotřebí 
ustanovení pro možné postoupení věci mezi soudy členských států v situaci, kdy existuje 
vhodnější soud z toho důvodu, že jeden z manželů má více hraničních určovatelů ve
prospěch jiného členského státu.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a
Poskytování informací manželům

Příslušný orgán je povinen v rozumné 
době informovat (oba) manžele o 
jakémkoli  řízení v oblasti majetkových 
poměrů v manželství, které bylo proti nim
(němu) zahájeno.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a
Zvláštní ochranná opatření 

Před tím, než bude rozhodnuto o soudní 
příslušnosti, je poskytnuta zvláštní 
ochrana společnému obydlí 
prostřednictvím opatření, jako je jeho 
ochrana před jakýmkoli nakládáním, 
v souladu s právními předpisy zvoleného 
členského státu, dokud příslušný soud 
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nevydá rozsudek. 

Or. en

Odůvodnění

S cílem chránit zranitelnějšího z manželů a třetí osoby, jako jsou osoby závislé, je důležitá 
ochrana společného obydlí před tím, aby s ním bylo nakládáno, dokud příslušný soud 
nevynese rozsudek, a to zároveň v souladu s právními předpisy příslušného členského státu.  
To zajistí, aby v průběhu soudního řízení měl případně zranitelnější z manželů a jeho osoby 
závislé zajištěné obydlí. 

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) právo státu, k němuž mají oba manželé 
nejužší vazby, s přihlédnutím ke všem 
okolnostem, zejména k místu svatebního 
obřadu.

(c) právo státu, k němuž mají oba manželé 
nejužší vazby, s přihlédnutím ke všem 
okolnostem, nehledě na místo svatebního 
obřadu.

Or. en

Odůvodnění
Některé páry mohou odjet do zahraničí za účelem sňatku, což by mělo nejasné dopady na 
použití ustanovení „nejužší vazby“.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Aniž by tím byl dotčen odstavec 1, 
v případě smrti jednoho z manželů, pokud 
nebyla zvolena úprava majetkových
poměrů v manželství, by měla tam, kde je 
to vhodné, být přednostně zohledněna a 
zachována přání pozůstalého manžela / 
pozůstalé manželky.  

Or. en
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Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se manželé rozhodnou pro zpětnou 
účinnost změny rozhodného práva, není 
tímto zpětným účinkem dotčena platnost 
dřívějších aktů, jež byly přijaty podle 
předchozího rozhodného práva, jakož ani 
práva třetích osob z něj odvozená.

Pokud se manželé rozhodnou pro zpětnou 
účinnost změny rozhodného práva, není 
tímto zpětným účinkem dotčena platnost 
dřívějších aktů, jež byly přijaty podle 
předchozího rozhodného práva, jakož ani 
práva třetích osob z něj odvozená. Každý 
z manželů je předem právníkem 
individuálně informován o právních 
důsledcích této volby.

Or. en

Odůvodnění
Retrospektivní rozhodnutí nepovedou k větší právní jistotě pro třetí strany a mohou být 
příčinou vyšších soudních nákladů manželů. 

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčen odstavec 1, tato volba 
musí být alespoň učiněna výslovně a v 
písemné podobě, opatřené datem a
podepsané oběma manželi.

2. Aniž je dotčen odstavec 1, tato volba 
musí být alespoň učiněna výslovně a v 
písemné podobě, opatřené datem,
podepsané oběma manželi a ověřené.  
Předtím, než bude zvoleno rozhodné 
právo, je každý z manželů právníkem 
individuálně informován o právních 
důsledcích této volby. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčen odstavec 1, manželská 
smlouva musí mít vždy alespoň písemnou 
podobu a být opatřena datem a podepsána 
oběma manželi.

2. Aniž je dotčen odstavec 1, manželská 
smlouva musí mít vždy alespoň písemnou 
podobu a být opatřena datem, podepsána 
oběma manželi a ověřená.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Článek 27 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) je-li neslučitelné s dřívějším 
rozhodnutím, které bylo vydáno v jiném 
členském státě nebo ve třetí zemi v řízení 
mezi týmiž stranami a pro tentýž nárok, 
pokud toto dřívější rozhodnutí splňuje 
podmínky nezbytné pro uznání v 
dožádaném členském státě.

(d) je-li neslučitelné s dřívějším 
rozhodnutím, které bylo vydáno v jiném 
členském státě v řízení mezi týmiž 
stranami a pro tentýž nárok, pokud toto 
dřívější rozhodnutí splňuje podmínky 
nezbytné pro uznání v dožádaném 
členském státě.

Or. en

Odůvodnění
Neexistuje záruka vzájemného uznání v případě třetí země. To znamená, že soudní orgány 
členských států EU by případně musely být vyškoleny a poté aplikovat právo třetích zemí, jež 
nejsou členy EU, což by mohlo vést ke znatelným nákladům, průtahům a snížené právní jistotě 
navrhovatele i třetích stran.   

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V právu členského státu však může být 2. V právu členského státu však může být 
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stanoveno, že manželé nemohou uplatňovat 
rozhodné právo pro majetkové poměry v 
manželství na třetí osoby, pokud má jedna 
ze stran obvyklé bydliště na území tohoto 
státu a pokud podmínky zveřejňování nebo 
zaregistrování stanovené v tomto právu 
nebyly splněny, s výjimkou případů, kdy 
třetí osoba rozhodné právo pro majetkové 
poměry v manželství znala nebo musela 
znát.

stanoveno, že manželé nemohou uplatňovat 
rozhodné právo pro majetkové poměry v 
manželství na třetí osoby, pokud má jedna 
ze stran obvyklé bydliště na území tohoto 
státu a pokud podmínky zveřejňování nebo 
zaregistrování stanovené v tomto právu 
nebyly splněny, s výjimkou případů, kdy 
třetí osoba rozhodné právo pro majetkové 
poměry v manželství znala.

Or. en

Odůvodnění
Může být obtížné zjistit, zda třetí strana „musela znát“rozhodné právo, zejména vzhledem 
k mezinárodní povaze většiny manželských majetkových sporů. Z důvodu nejasnosti jeho 
rozsahu byl tento výraz odstraněn.  

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise vhodnými prostředky zveřejní 
informace sdělené jí podle odstavců 1 a 2, 
zejména prostřednictvím vícejazyčných 
internetových stránek Evropské soudní sítě 
pro občanské a obchodní věci.

3. Komise vhodnými prostředky zveřejní 
informace sdělené jí podle odstavců 1 a 2, 
zejména, avšak nikoli výhradně,  
prostřednictvím vícejazyčných 
internetových stránek Evropské soudní sítě 
pro občanské a obchodní věci.

Or. en

Odůvodnění

Informace lze sdělit jinými prostředky, jako je např. mnohojazyčná telefonní poradenská 
linka.  
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Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy uváží vhodná opatření, 
která učiní s cílem zajistit, aby manželé, 
jejichž svazek má mezinárodní rozměr, 
měli přístup k informacím o důsledcích 
volby úpravy majetkových poměrů v 
manželství a o právnících, na které je 
možné se obrátit.

Or. en


