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1. Úvod

V súčasnosti existujú na úrovni EÚ rôzne nástroje, napr. európske konanie vo veciach 
s nízkou hodnotou sporu, európske konanie o platobnom rozkaze a európsky exekučný titul 
pre nesporné nároky. Aj keď uľahčujú uznávanie rozsudkov o cezhraničnom vymáhaní 
pohľadávok, v oblasti prechodných opatrení sa musí prijať ešte mnoho opatrení.

Odhaduje sa, že každý rok strácajú európske spoločnosti z dôvodu nezaplatených pohľadávok 
približne 2,6 % svojho ročného obratu. V dôsledku fragmentovaných vnútroštátnych 
ustanovení o vymáhaní pohľadávok môže dlžník ľahko prevádzať svoje peniaze medzi 
bankovými účtami v rôznych členských štátoch.

Ako vyplýva zo správy Európskej komisie1, v súčasnosti možno vymedziť štyri problémové 
oblasti:

 podmienky týkajúce sa vydávania príkazov na zablokovanie bankových účtov sa medzi 
členskými štátmi značne líšia2;

 možnosť získať informácie o tom, kde sa bankový účet dlžníka nachádza, nie je 
obsiahnutá v predpisoch mnohých členských štátov;

 náklady na získanie a vykonanie príkazu na zablokovanie účtov bývajú 
v cezhraničných prípadoch zvyčajne vyššie než vo vnútroštátnych prípadoch;

 rozdiely vo vnútroštátnych postupoch výkonu a v dĺžke času, ktorý je na výkon 
potrebný, predstavujú pre veriteľov vážnu prekážku.

Na riešenie uvedených problémov navrhla Európska komisia ako alternatívu k vnútroštátnym 
postupom prijať nariadenie, ktorého cieľom je zavedenie nového právneho nástroja 
s ochranným charakterom nazvaného EPZÚ (európsky príkaz na zablokovanie účtov). 
Komisia sa domnieva, že vďaka navrhovanému opatreniu sa umožní, aby podniky získali 
nezaplatené pohľadávky až do výšky 600 mil. EUR3.

Hlavným zámerom Komisie je, aby sa prostredníctvom vykonávania EPZÚ zabezpečil 
skutočný efekt prekvapenia a aby sa tak dlžníkovi znemožnilo vybrať alebo previesť držané 
finančné prostriedky na iné bankové účty vedené v inom štáte, ako je štát, v ktorom sa vedie 
konanie. S týmto cieľom sa navrhuje, aby bol európsky postup k dispozícii ešte pred získaním 
exekučného titulu v členskom štáte, v ktorom sa nachádza dlžník4, a aby sa EPZÚ vydával 
v rámci nesporového postupu, t. j. bez predchádzajúceho vypočutia dlžníka5.

                                               
1 Pozri: Správa o návrhu nariadenia (COM(2011)0445, s.3).
2 Vydanie príkazu na zablokovanie účtov nie je v rámci právneho systému Únie všeobecne uplatňovanou 
koncepciou. V rámci rôznych systémov totiž existujú rozličné prechodné opatrenia, ktoré siahajú od 
všeobecných nástrojov, ako sú rozkazy (Írsko) alebo príkazy (Dánsko), až po osobitné nástroje, akým je príkaz 
na súdne obstavenie pohľadávky (Malta). V tejto súvislosti pozri komparatívnu analýzu vnútroštátnych 
postupov na získanie príkazu na zablokovanie účtov, ktorú vypracovalo centrum CSES v rámci štúdie, ktorej 
vypracovanie zadala Európska komisia a ktorá bola uverejnená v roku 2011: Štúdia týkajúca sa posúdenia 
vplyvu predbežného legislatívneho návrhu na zablokovanie bankových účtov (s. 70 – 85).
3 Pozri: Posúdenie vplyvu návrhu nariadenia (s. 35), ktoré vypracovala Komisia a ktoré je dostupné na tejto 
stránke: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0937:FIN:EN:PDF.
4 Článok 5 (Dostupnosť).
5 Článok 10 (Nesporový postup).
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2. Analýza hlavných opatrení návrhu

2.1. Vymedzenie pojmov

 Veci s cezhraničnými dôsledkami (článok 3)

Pokiaľ ide o vymedzenie rozsahu pôsobnosti nariadenia, v predkladanom návrhu sa uvádza, 
že vec musí mať vždy cezhraničné dôsledky, „pokiaľ sa súd konajúci vo veci žiadosti 
o EPZÚ, všetky bankové účty, ktoré majú byť príkazom zablokované, a zúčastnené strany 
nenachádzajú resp. nemajú sídlo v rovnakom členskom štáte“.

Spravodajca považuje v záujme zvýšenia právnej istoty za vhodné zvážiť, či by sa 
v uvedenom ustanovení mohlo vychádzať z opačného predpokladu a stanoviť, že „vec má 
cezhraničné dôsledky v prípade, že dlžníci majú svoje sídlo a/alebo bankové účty, ktoré majú 
byť príkazom zablokované, v inom členskom štáte, ako je štát súdu oprávneného na vydanie 
EPZÚ“.

 Bankový účet (článok 4 ods. 1)

Spravodajca sa domnieva, že zahrnutie finančných nástrojov do vymedzenia pojmu bankový 
účet by mohlo spôsobiť viacero problémov z hľadiska prípadnej straty vzniknutých úrokov. 
V tomto zmysle sa v článku 26 ods. 3 stanovuje, že hodnota finančných nástrojov sa určuje 
podľa príslušnej trhovej ceny platnej v deň vykonania príkazu. 

V následnom odseku 4 sa uvádza, že „ak mena finančných prostriedkov uložených na účte nie 
je tá istá ako mena, v ktorej bol vydaný EPZÚ, banka prepočíta danú sumu podľa oficiálneho 
výmenného kurzu platného v deň vykonania príkazu“. Takéto riešenia by mohli byť 
problematické a poškodzovať záujmy dlžníka, keďže hodnota finančných nástrojov je spojená 
s rizikom výmenných kurzov v dôsledku fluktuácie trhových cien. V tejto súvislosti by bolo 
vhodné vyňať banky z akejkoľvek zodpovednosti v tejto oblasti alebo – čo sa zdá ešte 
vhodnejšie – v záujme zjednodušenia konania obmedziť predmet zablokovania iba na peňažné 
ekvivalenty.

 Pohľadávka (článok 4 ods. 7)

Spravodajca sa domnieva, že vymedzenie pojmu pohľadávka uvedené v návrhu by sa malo 
rozšíriť tak, aby v ňom bola špecifikovaná povaha pohľadávky. Na tento účel by explicitné 
uvedenie požiadaviek na likviditu a vymáhateľnosť umožnilo lepšie určiť, či je pohľadávka 
opodstatnená, a predišlo by sa tým rôznorodým výkladom povahy pohľadávky, na základe 
ktorej má sudca vydať EPZÚ.

2.2. Zabezpečenie rovnováhy medzi právami dlžníka a veriteľa

Hoci je nevyhnutné, aby sa v rámci nesporového konania týkajúceho sa vydania EPZÚ 
zabezpečil efekt prekvapenia, spravodajca sa domnieva, že znenie niektorých ustanovení by 
sa malo zrevidovať s cieľom dosiahnuť náležitú rovnováhu medzi právami veriteľa a právami 
dlžníka. Návrh sa totiž zdá nadmieru nevyvážený v prospech navrhovateľa a neposkytuje 
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potrebné záruky v oblasti zmiernenia potenciálne prísnej povahy EPZÚ.

V tomto zmysle považuje spravodajca za vhodné, aby sa zvážilo niekoľko úprav návrhu 
nariadenia, ktoré umožnia posilniť ochranu dlžníka v prípade, že by veriteľ „zneužil“ postup. 
Podľa spravodajcu by sa takéto úpravy mohli vzťahovať na aspekty týkajúce sa dôkazov 
(článok 11) a spôsobov výkonu (články 16 a 17) s cieľom posilniť práva dlžníka, a to bez 
toho, aby tým bol dotknutý efekt prekvapenia zabezpečený prostredníctvom nesporového 
postupu.

Spravodajca sa vzhľadom na uvedenú analýzu domnieva, že je žiaduce zaviesť ustanovenie, 
ktoré by oprávneným súdom vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch umožňovalo 
predvolať odporcu v záujme získania ďalších informácií1, na základe ktorých bude možné 
presnejšie posúdiť dostatočnú opodstatnenosť žiadosti. Zároveň, ak by skutočnosť, že sa 
dlžník dostavil na konanie, mohla nepriaznivo ovplyvniť urovnanie pohľadávky veriteľa 
a konkrétne vykonanie opatrenia, sudca by mohol bez vypočutia druhej strany pristúpiť 
k vyhoveniu alebo zamietnutiu žiadosti.

Pokiaľ ide o ustanovenia o výkone, článok 16 uvádza všetky informácie potrebné na to, „aby 
banka alebo banky identifikovali tohto odporcu“. V tejto súvislosti sa spravodajca domnieva, 
že informácie podľa bodov iii) a iv) uvedeného článku, t. j. dátum narodenia, národné 
identifikačné číslo či číslo pasu alebo číslo zápisu právnickej osoby v obchodnom registri by 
sa vždy mali poskytnúť, aby sa zvýšila úroveň informácií nevyhnutných na určenie účtu 
dlžníka a tak sa dosiahlo aj zvýšenie miery ochrany jeho práv. Takéto ustanovenie by okrem 
iného umožnilo aj rýchlejšie a presnejšie určenie účtu dlžníka.

Pokiaľ veriteľ nedisponuje informáciami požadovanými podľa článku 17, môže o ne požiadať 
príslušné orgány členského štátu výkonu. Využitie tejto možnosti je vysoko pravdepodobné, 
veľmi ľahko by však mohlo viesť k tomu, že veriteľ bude všeobecne tvrdiť, že odporca má 
účet v konkrétnom členskom štáte.

V súlade so stanoviskom Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov2 spravodajca 
navrhuje posúdiť niektoré z úprav s cieľom regulovať a obmedziť žiadosť o informácie 
a získanie informácií o účte odporcu na tie informácie, ktoré sú skutočne potrebné na určenie 
odporcu a jeho účtov. V tomto zmysle sa znenie článku 17 ods. 23 zdá byť príliš všeobecné 
a mohlo by viesť k šíreniu informácií, ktoré nie sú v rámci konania relevantné ani dôležité, 
ako aj k prezradeniu bankového tajomstva.

2.3. Náklady vyplývajúce z uplatňovania postupu

V návrhu Komisie sa uvádza, že vyplatenie alebo náhrada nákladov vzniknutých v súvislosti 
s vykonaním EPZÚ, ktoré znášajú banky, by sa malo riadiť ustanoveniami vnútroštátnych 
                                               
1 Zásada kontradiktórnosti je jednou zo základných zásad právnych systémov členských štátov.
2 Pozri: Stanovisko európskeho dozorného úradníka, Úradný vestník Európskej únie, C 373/4 (21/12/2011).
3 Ak navrhovateľ nedisponuje všetkými informáciami o účte, ktoré sa vyžadujú podľa článku 16, môže požiadať, 
aby nevyhnutné informácie získal príslušný orgán členského štátu výkonu. Táto požiadavka, ktorá sa predkladá 
v žiadosti o EPZÚ, obsahuje „všetky informácie o odporcovi a bankových účtoch odporcu, ktoré má navrhovateľ 
k dispozícii“ (článok 17 ods. 2).
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právnych predpisov (článok 30 ods. 1). Vzhľadom na rôznorodosť vnútroštátnych právnych 
poriadkov by mohlo takéto ustanovenie viesť k riziku vzniku diskriminácie na úkor 
úverových inštitúcií, v prípade ktorých sa s uvedenou náhradou nepočíta.

Je nesporné, že navrhovaný postup si bude vyžadovať ľudské a ekonomické zdroje a náklady 
na tieto zdroje nemožno opomenúť, keďže sa nesleduje verejný záujem, ale záujem 
súkromných osôb. Vzhľadom na to považuje spravodajca za vhodné, aby sa v článku 30 
uviedli explicitné a harmonizované ustanovenia o vyplatení nákladov nesených bankami, ako 
aj o príslušných lehotách a spôsoboch ich uplatňovania.

3. Závery

Spravodajca zastáva názor, že EPZÚ je zásadný nástroj, ktorý prispeje k rozvoju vnútorného 
trhu a uľahčí cezhraničné obchodné transakcie. V súčasnosti je totiž získanie ochranných 
opatrení v oblasti zablokovania aktív dlžníka v zahraničí komplikované a nákladné. Rýchly 
a jednoduchý prístup k takýmto ochranným opatreniam je často zásadný z hľadiska 
zabezpečenia toho, aby dlžník nepresunul alebo nepoužil svoje aktíva, kým veriteľ vo veci 
nezíska rozhodnutie a kým sa toto rozhodnutie nevykoná.

Vzhľadom na dôležitosť opatrenia a na uvedené skutočnosti spravodajca nabáda na ďalšie 
úvahy o konkrétnych opatreniach, ktoré by sa mali v príslušných právnych predpisoch 
stanoviť, a so záujmom očakáva podrobnú diskusiu, ktorá sa uskutoční v najbližších 
mesiacoch.


