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(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí evropský příkaz k 
obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a 
obchodních věcech
(COM(2011)0445 – C7-0211/2011 – 2011/0204(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM 
(2011)0445),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 81 odst. 2 písm. a), e) a f) Smlouvy o fungování 
Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-
0211/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanovisko Hospodářského a 
měnového výboru (A7-0000/2013),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a parlamentům 
členských států.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V podmínkách pro vydávání příkazu k 
obstavení účtů by se měla odrážet 
odpovídající rovnováha mezi zájmy 
věřitele, aby byl příkaz vydán, a zájmy 
dlužníka na tom, aby se předešlo jeho 
zneužití. Před vydáním rozhodnutí 
vykonatelného v členském státě, kde je 
účet veden, by tudíž měl být soud spokojen 
se zjevnou opodstatněností věřitelovy 
pohledávky vůči dlužníkovi a s ujištěním, 

(12) V podmínkách pro vydávání příkazu k 
obstavení účtů by se měla odrážet 
odpovídající rovnováha mezi zájmy 
věřitele, aby byl příkaz vydán, a zájmy 
dlužníka na tom, aby se předešlo jeho 
zneužití. Před vydáním rozhodnutí 
vykonatelného v členském státě, kde je 
účet veden, by tudíž měl být soud spokojen 
se zjevnou legitimností věřitelovy 
pohledávky a s ujištěním, že bez příkazu 
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že bez příkazu by následný výkon 
budoucího rozhodnutí mohl být zmařen, 
nebo podstatně ztížen.

by existovalo skutečné a konkrétní 
nebezpečí, že by nárok věřitele mohl být, 
byť jen částečně, ohrožen a že následný 
výkon budoucího rozhodnutí mohl být 
zmařen, nebo podstatně ztížen. Za tím 
účelem je nezbytné, aby věřitel předložil 
dostatečné důkazy podpořené patřičnými 
skutečnostmi, které by soudu prokázaly 
opodstatněnost pohledávky.

Or. it

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby byl u příkazu k obstavení účtů 
zajištěn účinek „překvapení“, dlužník by 
neměl být o návrhu informován, být před 
vydáním příkazu vyslechnut nebo o 
příkazu vyrozuměn před jeho provedením 
bankou. Dlužníci by však měli mít možnost 
příkaz ihned po jeho provedení napadnout. 

(13) Aby byl u příkazu k obstavení účtů 
zajištěn účinek „překvapení“, bylo by 
vhodné, aby dlužník nebyl o návrhu 
informován a aby nebyl před vydáním 
příkazu vyslechnut nebo o příkazu 
vyrozuměn před jeho provedením bankou. 
Dlužníci by však měli mít možnost příkaz 
ihned po jeho provedení napadnout.

Or. it

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) K zajištění větší právní jistoty je 
vhodné umožnit, aby soud, u něhož je 
podán návrh na vydání příkazu 
k obstavení účtů, mohl vyslechnout 
dlužníka, pokud to považuje za nezbytné 
k dosažení konečného rozhodnutí. Aby byl 
u příkazu zachován účinek překvapení, je 
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vhodné, aby možnost soudu vyslechnout 
dlužníka byla omezena na výjimečné 
případy.

Or. it

Pozměňovací návrh 4

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 mít možnost 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. 

Or. it

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Toto nařízení by mělo stanovit 
odpovědnost navrhovatele vůči odpůrci za 
případné škody způsobené odpůrci na 
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základě řízení, která se následně ukáží 
jako nepodložená. Podmínky, za nichž 
bude mít věřitel povinnost nahradit 
dlužníkovi způsobenou škodu, by měly být 
upraveny vnitrostátním právem. Toto 
odškodnění by mělo zahrnovat alespoň 
ušlý zisk a náklady vzniklé v průběhu 
řízení.

Or. it

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Jelikož věřitelé se v současné době v 
přeshraničních případech potýkají s 
praktickými potížemi, chtějí-li z veřejných 
nebo soukromých zdrojů získat informace 
o dlužnících, nařízení by mělo zavést 
mechanismus, který by příslušnému orgánu 
v členském státě výkonu umožňoval získat 
informace o bankovních účtech dlužníka,
ať už tím, že by bankám ukládal 
povinnost zpřístupnit údaje o umístění 
dlužníkových účtů vedených v daném 
členském státě, nebo tím, že by zajišťoval 
poskytnutí přístupu k informacím 
vedeným v registrech či údajům jinak 
dostupným ze strany orgánů veřejné moci 
a správních orgánů. 

(16) Jelikož věřitelé se v současné době v 
přeshraničních případech potýkají s 
praktickými potížemi, chtějí-li z veřejných 
nebo soukromých zdrojů získat informace 
o dlužnících, nařízení by mělo zavést 
mechanismus, který by příslušnému orgánu 
v členském státě výkonu umožňoval získat 
informace nezbytné pro identifikaci
bankovních účtů dlužníka. Členské státy 
mohou tento mechanismus použít podle 
vnitrostátního práva a mechanismus může 
spočívat v tom, že banky zpřístupní údaje 
o umístění dlužníkových účtů vedených 
v daném členském státě, nebo v tom, že 
umožní přístup k informacím vedeným v 
registrech či údajům jinak dostupným ze 
strany orgánů veřejné moci a správních 
orgánů, nebo že dlužník bude mít 
povinnost sdělit, kde má účet, a banka 
může zakázat nakládat s prostředky a 
vybírat nebo převádět prostředky na účtu 
až do výše, která se rovná dlužné částce ve 
smyslu příkazu k obstavení majetku.

Or. it
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příkaz je k dispozici věřiteli jako 
alternativa k stávajícím zajišťovacím 
opatřením v členských státech.

2. Příkaz je k dispozici věřiteli jako 
alternativa k stávajícím zajišťovacím 
opatřením v členských státech podle 
vnitrostátního práva.

Or. it

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Toto nařízení se vztahuje na věci 
majetkových vztahů mezi manželi, 
majetkových důsledků registrovaných 
partnerství nebo dědictví, kde se v těchto 
věcech uplatňují právní předpisy Unie 
o příslušnosti, rozhodném právu a 
uznávání a výkonu rozhodnutí. 

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 9

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 

Pro účely tohoto nařízení má věc 
přeshraniční rozměr v případě, že dlužník 
má sídlo a/nebo bankovní účet nebo 
bankovní účty, které mají být obstaveny, 
v jiném členském státě, než je stát, v němž 
se nachází soud, který je příslušný 
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účty, jež mají být příkazem obstaveny. k vydání příkazu. 

Or. it

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 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 na vlastní 
účet;

2. „bankou“ rozumí a) úvěrová instituce ve 
smyslu čl. 4 odst. 1 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. 
června 2006 o přístupu k činnosti 
úvěrových institucí a o jejím výkonu 
(přepracované znění)1; 
b) instituce elektronických peněz ve 
smyslu čl. 2 odst. 1 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 
16. září 2009 o přístupu k činnosti 
institucí elektronických peněz, o jejím 
výkonu a o obezřetnostním dohledu nad 
touto činností2; 
________
1Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1.
2Úř. věst. L 267, 10.10.2009, s. 7. 

Or. it

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „finančním nástrojem“ rozumí 
finanční nástroj ve smyslu bodu 17 čl. 4 
odst. 1 směrnice 2004/39/ES Evropského 
parlamentu a Rady;

vypouští se
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Or. it

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. „finančními prostředky“ rozumějí
hotovost nebo finanční nástroje;

5. „finančními prostředky“ rozumí
hotovost;

Or. it

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v případě bankovního účtu 
obsahujícího hotovost členský stát 
uvedený v čísle IBAN účtu;

a) členský stát uvedený v čísle IBAN účtu;

Or. it

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v případě bankovního účtu 
obsahujícího finanční nástroje členský 
stát, kde banka, u které je účet veden, má 
obvyklé bydliště podle článku 19 nařízení 
(ES) č. 593/2008 Evropského parlamentu 
a Rady;

vypouští se

Or. it
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Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. „pohledávkou“ rozumí stávající 
pohledávka na zaplacení konkrétní nebo 
stanovitelné peněžní částky;

7. „pohledávkou“ rozumí stávající likvidní 
a splatná pohledávka na zaplacení 
konkrétní nebo stanovitelné peněžní 
částky;

Or. it

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příkaz vydává soud. vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 17

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.
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Or. it

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavců 2 a 3 je 
k vystavení příkazu k obstavení účtů 
v případě pohledávky vyplývající ze 
smluvní povinnosti dlužníka jako 
spotřebitele, která nemá obchodní povahu 
nebo nesouvisí s odbornou činností 
dlužníka, příslušný soud členského státu, 
v němž má dlužník bydliště.

Or. it

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příkaz se vydává na domáhanou částku 
nebo na její část, jestliže navrhovatel 
předloží důležité skutečnosti odůvodněně 
podepřené důkazy a prokáže soudu obě 
následující skutečnost, že: 

1. Příkaz se vydává na domáhanou částku 
nebo na její část, jestliže navrhovatel 
předloží dostatečné důkazy a prokáže 
soudu obě následující skutečnost, že: 

Or. it

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) je pravděpodobné, že by bez vydání b) existuje skutečné a konkrétní riziko, že 
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příkazu byl pozdější výkon stávajícího 
nebo budoucího titulu zmařen nebo 
významně ztížen, včetně toho, že existuje 
nebezpečí, že odpůrce může majetek, 
uložený na jednom či více bankovních 
účtech, jež mají být obstaveny, převést, 
ukrýt nebo se jej zbavit. 

by bez vydání příkazu mohl být nárok 
navrhovatele na pohledávku celkově nebo 
částečně ohrožen. 

Or. it

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jméno a adresu odpůrce a případně jeho 
zástupce;

b) jméno, adresu, datum narození a 
identifikační údaje nebo číslo pasu
odpůrce a případně jeho zástupce;

Or. it

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. k (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) prohlášení, že informace poskytnuté 
navrhovatelem v návrhu na vydání 
příkazu jsou pravdivé a úplné a že 
navrhovatel je seznámen s právními 
důsledky poskytnutí vědomě nepravdivých 
nebo neúplných informací, které jsou 
uvedeny v právu členského státu, v němž 
je podán návrh na vydání příkazu.

Or. it
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Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Návrh může být podán jakýmkoli 
komunikačním prostředkem, včetně 
elektronického.

4. Návrh a v případě potřeby i příslušná 
dokumentace mohou být podány
jakýmkoli komunikačním prostředkem, 
včetně elektronického.

Or. it

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Soud, jemuž je předložen návrh na vydání 
příkazu, může ve výjimečných případech 
žádat o vyslechnutí odpůrce, považuje-li to 
za vhodné k dosažení konečného 
rozhodnutí.

Or. it

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě, že se příslušný soud 
domnívá, že nemůže bez dalších důkazů 
vydat příkaz, může takové důkazy připustit 
ve formě písemných prohlášení svědků 
nebo znalců. 

1. Soud použije nejvhodnější způsob, jak 
získat důkazy podle vnitrostátního práva. 

Or. it
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Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 11– odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Soud připustí ústní svědectví pouze, 
považuje-li to za nutné. V případě, že 
navrhovatel, svědek nebo znalec nemá 
bydliště ve stejném místě jako příslušný 
soud, připustí soud důkazy ve formě
videokonference nebo za použití jiné 
komunikační technologie, pokud je k 
dispozici.

2. Soud připustí ústní svědectví pouze, 
považuje-li to za nutné, a to i 
prostřednictvím videokonference nebo za 
použití jiné komunikační technologie, 
pokud je k dispozici.

Or. it

Pozměňovací návrh 27

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 soud požádá o
složení jistoty nebo dostatečné záruky 
navrhovatelem, pro zajištění. že odpůrci je 
nahrazena jemu vzniklá škoda, a to v 
rozsahu, v jakém má navrhovatel 
odpovědnost nahradit takovou škodu podle
článku 12a.

Or. it
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Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný soud může navrhovatele zprostit 
složení jistoty nebo záruky podle prvního 
odstavce v případě, že považuje toto 
opatření za zbytečné, zejména 
s přihlédnutím k ekonomické situaci 
věřitele.

Or. it

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a

Povinnosti navrhovatele
1. Navrhovatel je odpovědný vůči odpůrci 
za jakoukoli škodu způsobenou příkazem 
k obstavení účtů, jestliže byl příkaz 
zrušen nebo změněn, jestliže byl výkon 
příkazu přerušen, nebo v případě, kdy se 
v průběhu řízení ve věci samé ukázalo, že 
nárok je nepodložený.
2. Soud členského státu, v němž byl 
příkaz k obstavení účtů zrušen nebo 
změněn, je zodpovědný za stanovení 
škody podle odstavce 1.

Or. it
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Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případech, na než odkazuje čl. 5 odst. 
2, jestliže navrhovatel získal rozhodnutí 
nebo soudní smír, může žádat soud, který 
je vydal, rovněž o vydání příkazu.

1. V případech, na než odkazuje čl. 5 odst. 
2, je soud, který vydal rozhodnutí nebo 
soudní smír, příslušný k vydání příkazu.

Or. it

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě, že navrhovatel získal 
veřejnou listinu, může žádat, aby příslušný 
orgán v členském státě, kde byla veřejná 
listina sepsána, určený k tomuto účelu 
každým členským státem, rovněž vydal 
příkaz.

2. V případě, že navrhovatel získal 
veřejnou listinu, příslušný orgán 
v členském státě, kde byla veřejná listina 
sepsána, je příslušný k vydání příkazu na 
pohledávku, která je stanovena ve veřejné 
listině.

Or. it

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jméno a adresu odpůrce a případně jeho 
zástupce;

b) jméno, adresu, datum narození a 
identifikační údaje nebo číslo pasu
odpůrce a případně jeho zástupce;

Or. it
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Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) informace o účtu nebo účtech v souladu 
s článkem 16, pokud se nežádá o získání 
informací o účtu podle článku 17;

d) informace o účtu nebo účtech v souladu 
s článkem 16, včetně jména a adresy 
banky, u níž má dlužník veden jeden nebo 
více bankovních účtů, pokud se nežádá 
o získání informací o účtu podle článku 17;

Or. it

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – písm. i (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) prohlášení, že informace poskytnuté 
navrhovatelem v návrhu na vydání 
příkazu jsou pravdivé a úplné a že 
navrhovatel je seznámen s právními 
důsledky poskytnutí vědomě nepravdivých 
nebo neúplných informací, které jsou 
uvedeny v právu členského státu, v němž 
je podán návrh na vydání příkazu.

Or. it

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Návrh může být podán jakýmkoli 
komunikačním prostředkem, včetně 
elektronického.

3. Návrh a v případě potřeby i příslušná 
dokumentace mohou být podány
jakýmkoli komunikačním prostředkem, 
včetně elektronického.
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Or. it

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 16 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) celé jméno odpůrce; a) je-li odpůrce fyzickou osobou, celé jeho 
jméno, jeho datum narození nebo číslo 
vnitrostátního identifikačního průkazu 
nebo cestovního pasu;

Or. it

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 16 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) je-li odpůrce právnickou osobou, číslo 
této právnické osoby v obchodním 
rejstříku;

Or. it

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 16 – písm. c – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) je-li odpůrce fyzickou osobou, jeho 
datum narození nebo číslo vnitrostátního 
identifikačního průkazu nebo cestovního 
pasu;

vypouští se

Or. it
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Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 16 – písm. c – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) je-li odpůrce právnickou osobou, číslo 
této právnické osoby v obchodním 
rejstříku.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě, že navrhovatel nedisponuje 
všemi informacemi o účtu stanovenými
v článku 16, může požádat příslušný orgán 
členského státu výkonu, aby získal 
potřebné informace. Tato žádost je učiněna 
v návrhu na vydání příkazu.

1. V případě, že navrhovatel nedisponuje 
všemi informacemi o účtu stanovenými 
v článku 16, může požádat příslušný orgán 
členského státu výkonu, aby získal 
potřebné informace k identifikaci 
bankovního účtu nebo bankovních účtů 
dlužníka. Tato žádost je učiněna v návrhu 
na vydání příkazu.

Or. it

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Žádost obsahuje všechny informace o 
odpůrci a jeho bankovních účtech, jež má 
navrhovatel k dispozici.

2. Žádost obsahuje všechny informace o 
odpůrci a jeho bankovních účtech, jež má 
navrhovatel k dispozici. Navrhovatel 
uvede členský stát, v němž má dlužník 
bankovní účet nebo bankovní účty, u 
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nichž je požadováno obstavení, a předloží 
dostatečné důvody dokládající tento 
požadavek. 

Or. it

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Postup získávání informací podle 
vnitrostátního práva, jež má být oznámeni 
Komisi podle článku 48, je jeden z těchto:

5. Za účelem získávání informací 
nezbytných k identifikaci bankovního 
účtu nebo bankovních účtů dlužníka 
členské státy zpřístupní jednu z těchto 
možností podle vnitrostátního práva:

Or. it

Pozměňovací návrh 43

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) povinnost všech bank na území daného 
státu sdělit, zda má odpůrce u nich vedený 
účet; 

Or. it

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 5 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) možnost uložit odpůrci povinnost 
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oznámit, kde je veden účet, společně se 
zákazem nakládat s prostředky a vybírat 
nebo převádět prostředky na účtu až do 
výše, která se rovná dlužné částce ve 
smyslu příkazu k obstavení majetku.

Or. it

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při podání návrhu na vydání příkazu 
uvede navrhovatel, zda podal u jiného 
soudu návrh na vydání příkazu nebo 
rovnocenného zajišťovacího opatření podle 
vnitrostátního práva proti stejnému odpůrci 
s cílem zajistit stejnou pohledávku. 

1. Při podání návrhu na vydání příkazu 
uvede navrhovatel, zda podal u jiného 
soudu návrh na vydání příkazu nebo 
rovnocenného zajišťovacího opatření podle 
vnitrostátního práva proti stejnému odpůrci 
s cílem zajistit stejnou pohledávku. 
Navrhovatel uvede případně návrhy na 
vydání příkazu, které byly dříve zamítnuty.

Or. it

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Navrhovatel vyrozumí soud, u něhož je 
podán návrh na vydání příkazu, o každém 
dalším příkazu nebo zajišťovacím opatření 
podle vnitrostátního práva podle postupu 
uvedeného v odstavci 1. V tomto případě 
může soud nebo vydávající orgán upustit 
od vydání dalšího příkazu, pokud dojde k 
závěru, že již učiněná opatření dostatečně 
chrání zájmy navrhovatele. 

2. Navrhovatel vyrozumí soud, u něhož je 
podán návrh na vydání příkazu, o každém 
dalším příkazu nebo zajišťovacím opatření 
podle vnitrostátního práva podle postupu 
uvedeného v odstavci 1. V tomto případě 
může soud nebo vydávající orgán upustit 
od vydání dalšího příkazu, pokud dojde k 
závěru, že již učiněná opatření dostatečně 
chrání zájmy navrhovatele. Navrhovatel 
případně informuje soud o dřívějších 
návrzích na vydání příkazu, které byly 
zamítnuty.
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Or. it

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Článek 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komunikace a spolupráce mezi soudy vypouští se
1. V případě, že je u soudů v jednom 
členském státě podán návrh na vydání 
příkazu a u soudů v jiném členském státě 
podán návrh na zahájení řízení ve věci 
samé, tyto dotyčné soudy mohou 
spolupracovat za účelem zajištění řádné 
koordinace mezi řízeními, pokud jde o 
řízení ve věci samé a řízení týkající se 
vydání příkazu. 
2. Soud, u něhož je podán návrh na 
vydání příkazu, se může obrátit na jiný 
soud uvedený v odstavci 1 za účelem 
získání informací o všech důležitých 
okolnostech případu nebo požádat 
navrhovatele, aby tyto informace získal, 
přičemž se jedná například o informace o 
nebezpečí, že by odpůrce prostředky 
promrhal, nebo o jakémkoli zamítnutí 
vydání podobného opatření ze strany 
soudu, u něhož byl podán návrh na 
zahájení řízení ve věci samé. Takových 
informací je možné se domoci přímo 
prostřednictvím kontaktních míst 
Evropské soudní sítě pro občanské 
a obchodní věci ustavené rozhodnutím 
2001/470/ES.

Or. it
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Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3

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. 

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 49

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 platného v den provedení 
v členském státě, v němž je účet veden. 

Or. it

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Banka může zaslat své prohlášení 
prostřednictvím zabezpečeného prostředku 
elektronické komunikace. 

3. Banka může zaslat své prohlášení 
prostřednictvím prostředku elektronické 
komunikace jen v případě, že je 
zabezpečen podle článku 16 a 17 směrnice 
95/46/ES. 
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Or. it

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě, že se příkaz vztahuje na více 
účtů vedených na odpůrce u jedné a té 
samé banky, banka příkaz provede pouze 
do výše částky v něm uvedené. 

1. Banka příkaz provede pouze do výše 
částky v něm uvedené. V případě, že je u 
stejné banky vedeno více účtů odpůrce, 
banka provede obstavení částky na 
základě kritérií správnosti a dobré víry 
tak, aby nezpůsobila odpůrci ani nejmenší 
škodu.

Or. it

Pozměňovací návrh 52

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

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

Or. it
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Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členský stát v souladu s článkem 48 
sdělí Komisi, zda jsou banky oprávněné 
vymáhat zpět své náklady, a pokud ano, 
výši poplatku podle odstavce 2.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Článek 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Třetí strany mají právo vznést námitky 
proti příkazu u soudů členského státu
původu nebo výkonu, pokud příkaz nebo 
jeho výkon poškozuje jejich práva.

Třetí strany mají právo vznést námitky 
proti příkazu u soudů podle vnitrostátního 
práva použitelného členským státem
původu.

Or. it

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Třetí strana má právo vznést námitky 
proti výkonu příkazu u vnitrostátního 
orgánu podle vnitrostátního práva 
použitelného členským státem, v němž se 
příkaz vykonává.

Or. it
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Úvod.

V současné situaci existují na úrovni EU různé nástroje, jejichž cílem je usnadnit získání 
neuhrazených pohledávek. Patří k nim: evropské řízení o drobných pohledávkách, řízení o 
evropském platebním rozkazu a evropský exekuční titul pro nesporné nároky. Přestože tyto 
nástroje zjednodušují uznávání rozhodnutí o vymáhání přeshraničních pohledávek, zbývá 
ještě mnoho práce v oblasti přechodných opatření. 

Odhaduje se totiž, že se každoročně ztratí 2,6 % z ročního obratu evropských společností 
v neuhrazených pohledávkách. Nejednotnost vnitrostátních předpisů v oblasti vymáhání 
pohledávek totiž umožňuje dlužníkům snadno převést nebo odstranit peníze z bankovního 
účtu v jednom členském státě na účet v jiném členském státě. 

Jak vyplývá ze zprávy Evropské komise1, pro stávající situaci jsou typické čtyři okruhy 
problémů:

 podmínky k vystavení příkazu k obstavení majetku na bankovních účtech se 
v jednotlivých členských státech podstatně liší2;

 v mnoha členských státech není zajištěna možnost získat informace o umístění 
bankovního účtu dlužníka;

 náklady na získání a provedení příkazu k obstavení bankovních účtů v přeshraničních 
případech jsou obvykle vyšší, než ve vnitrostátních případech;

 rozdíly mezi vnitrostátními prováděcími postupy a příslušná doba trvání je pro 
dlužníky vážnou překážkou.

V reakci na výše uvedené okruhy problémů zavádí přezkoumávaný návrh nařízení nový 
předběžný právní nástroj zvaný evropský příkaz k obstavení účtů („příkaz“), který může 
věřitel využít jako alternativu k vnitrostátním řízením. Komise odhaduje, že využívání 
navrhovaného opatření by mohlo umožnit podnikům získat zpět až 600 miliard EUR na 
neuhrazených pohledávkách3.

2. Stanovisko zpravodaje.

2.1. Oblast působnosti.

Zpravodaj sdílí právní jednotu, kterou Komise uplatňuje na výjimky z oblasti působnosti 

                                               
1 Viz: zpráva k návrhu nařízení (COM(2011)0445, s.3).
2 Příkaz k obstavení není v právním systému Unie univerzální koncepcí. V různých právních řádech existují 
naopak různá přechodná opatření od obecných nástrojů, jako jsou platební příkazy (v Irsku) nebo příkazy (v 
Dánsku), až po zvláštní nástroje, jako je Garnishment Order (na Maltě). V této souvislosti viz srovnávací analýza 
vnitrostátních postupů směřujících k získání příkazu k obstavení účtů, kterou provedlo CSES v rámci studie 
zadané Evropskou komisí a zveřejněné v roce 2011: „Study for an Impact Assessment on a Draft Legislative 
Proposal on the Attachment of Bank Accounts“ (s. 70–85).
3 Viz: posouzení dopadů provedené Komisí k návrhu nařízení (s. 35), které lze nalézt na následujícím odkazu: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0937:FIN:EN:PDF.
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návrhu. Ty se totiž převážně shodují s výjimkami stanovenými nařízením Brusel I, jako je 
rodinné právo, sociální právo a rozhodčí řízení.

Zpravodaj naopak navrhuje vyloučit z působnosti návrhu majetkové vztahy a dědictví (viz 
pozměňovací návrh 8). Tak velké rozšíření oblasti působnosti by podle zpravodaje 
vyžadovalo zvláštní posouzení dopadu. Kromě toho se zdá, že tyto oblasti nepatří mezi hlavní 
cíle návrhu, jehož účelem je, jak uvádí Komise, usnadnit „vymáhání přeshraničních 
pohledávek a zlepšit účinnost výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, jejichž 
předmětem jsou přeshraniční spory4“.  

2.2. Definice.

Vymezení oblasti působnosti nařízení je cíl, který zpravodaj považuje za nezbytný pro 
vyjasnění a zjednodušení navrhovaného znění, pokud jde o definici „věcí s přeshraničním 
rozměrem“. Je totiž nezbytné patřičně definovat „nadnárodní spor“. Zpravodaj navrhuje 
zpřísnit za tím účelem kritéria, která definují nadnárodní povahu věci, pomocí vyvrácení 
domněnky. Věc tak bude mít přeshraniční rozměr pouze v případě, že dlužníci mají sídlo 
a/nebo bankovní účty, které mají být obstaveny, v jiném členském státě, než je stát, v němž se 
nachází soud, který je příslušný k vydání příkazu (viz pozměňovací návrh 9). 

Zpravodaj nepovažuje za nutné, aby do definice „bankovního účtu“ spadaly i „finanční 
nástroje“ ve smyslu čl. 4 odst. 1 bod 17 směrnice 2004/39/ES (viz pozměňovací návrhy 11, 
12 a 145). Mezi takové nástroje by mimo jiné patřily převoditelné cenné papíry, nástroje 
peněžního trhu, podíly subjektu kolektivního investování, opční smlouvy a finanční deriváty 
pro převod úvěrového rizika. Zpravodaj se domnívá, že preventivní zmrazení finančních 
nástrojů představuje jiné riziko, než zmrazení „klasických“ depozitních bankovních účtů. 
Hodnota finančních nástrojů je skutečně závislá na kolísání způsobeném výkyvy tržních 
sazeb. Zahrnutí finančních nástrojů do oblasti působnosti příkazu by mohlo mít negativní 
důsledky jak pro dlužníka, tak pro věřitele. 
Zpravodaj se domnívá, že definice „pohledávky“ obsažená v čl. 4 odst. 7 návrhu by měla být 
rozšířena, aby mohla být stanovena povaha pohledávky. Odkaz na požadavky „likvidity“ a 
„splatnosti“ v tomto ohledu umožní stanovit opodstatněnost pohledávky a zabrání 
nejednotnému výkladu povahy pohledávky, na jejímž základě je soud povolán vystavit příkaz 
(viz pozměňovací návrh 15).

Nakonec zpravodaj považuje za vhodné vyjasnit, v zájmu zvýšení právní jistoty nařízení, 
definici banky, a proto rozlišuje mezi úvěrovými institucemi a institucemi elektronických 
peněz (viz pozměňovací návrh 10).

2.3. Postup pro získání příkazu.

 Řízení ex parte.
V návrhu se ve fázi provádění příkazu stanoví „účinek překvapení“, aby byla zajištěna 
maximální účinnost opatření. Cílem je zabránit dlužníkovi vyzvednout nebo převést částky 
uložené na dalších bankovních účtech, které jsou vedeny v jiném státě, než ve kterém je 
                                               
4 Úvodní zpráva Komise k návrhu, COM(2011)0445, s. 4.
5 V souladu s navrhovaným pozměňovacím návrhem se navrhuje vypustit čl. 26 odst. 3, který upravuje výkon 
příkazu na finanční nástroje (viz pozměňovací návrh 48).
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vedeno řízení. Za tímto účelem je evropské řízení dostupné již před získáním titulu 
vykonatelného v členském státě, v němž se dlužník nachází6, a příkaz může být vydán v řízení 
ex parte, tj. bez předchozího vyslechnutí dlužníka7.

Přestože je důležité zachovat účinek překvapení tím, že se pro vystavení příkazu použije 
řízení ex parte, zpravodaj je toho názoru, že znění ustanovení by mělo být revidováno s cílem 
dosáhnout řádné rovnováhy mezi právy věřitele a dlužníka. Návrh se tak jeví příliš 
nevyvážený ve prospěch žalující strany a nenabízí potřebné záruky ke zmírnění potenciálně 
drakonické povahy příkazu. 

S ohledem na výše uvedené analýzy zpravodaj považuje za žádoucí zavést opatření, které by 
ve výjimečných a řádně odůvodněných případech stanovilo, že příslušný soud může zařídit 
předvolání odpůrce s cílem získat další informace8, které umožní důkladnější posouzení 
opodstatněnosti záležitosti (viz pozměňovací návrhy 3 a 24).

 Podmínky pro vydání příkazu.

Zpravodaj se domnívá, že je nezbytné přesněji a důsledněji upravit podmínky pro vydání 
příkazu9, aby byla práva dlužníka a věřitele vyvážena. Úprava zavedená v písmenu b) prvního 
odstavce tak stanoví pro návrh příkazu širší podmínku. Podle zavedené úpravy může podat 
návrh na vydání příkazu ten, kdo by mohl mít důvod se obávat, že jeho vlastní nárok na 
pohledávku by mohl být celkově nebo částečně ohrožen (viz pozměňovací návrhy 1 a 20). 
Znění bylo zároveň zpřísněno zavedením kritéria „dostatečnosti“, co se týče důkazů 
nezbytných k prokázání pohledávky (viz pozměňovací návrh 19), a kritérií „konkrétnosti“ a 
„skutečnosti“ v případě ohrožení (viz pozměňovací návrhy 1 a 20). 

 Návrh na vydání příkazu.

Zpravodaj navrhuje rozšířit a upřesnit informace, které musí dlužník poskytnout při 
vyplňování návrhu na vydání příkazu (viz pozměňovací návrhy 21, 23, 32, 33 a 35). 
Následující pozměňovací návrh zavádí podle stejné logiky povinnost věřitele připojit k návrhu 
na vydání příkazu prohlášení, které osvědčuje, že informace uvedené v návrhu jsou pravdivé a 
úplné a že jakékoli vědomě nepravdivé a neúplné prohlášení může mít právní následky 
v souladu s právními předpisy členského státu, v němž je návrh předložen (viz pozměňovací 
návrhy 22 a 34).

 Důkazy.

Zpravodaj považuje za vhodné zpřesnit a zpřísnit kritéria, která upravují důkazy předkládané 
v řízení. V tomto ohledu zpravodaj nepovažuje za vhodné používat písemná prohlášení 
svědků nebo znalců. Vnitrostátní předpisy, které upravují definici „znalce“, se v jednotlivých 
vnitrostátních právních řádech liší, a vzniká tak vážné nebezpečí falešných svědectví. 
Z tohoto důvodu zpravodaj navrhuje upravit způsoby získávání důkazů na základě 

                                               
6 Článek 5 (Použitelnost).
7 Článek 10 (Řízení ex parte).
8 Zásada kontradiktorního řízení je jednou ze základních zásad právních řádů členských států..
9 Viz článek 7 návrhu.
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vnitrostátních předpisů (viz pozměňovací návrh 25) a odstranit ze znění návrhu možnost 
využívat svědectví znalců (viz pozměňovací návrhy 25 a 26).

 Odpovědnost věřitele.

S cílem podpořit „zodpovědné“ uplatňování řízení zpravodaj považuje za nezbytné, aby byl 
věřitel odpovědný vůči odpůrci za jakoukoli škodu způsobenou příkazem, jestliže je příkaz 
zrušen nebo změněn, jestliže je výkon příkazu přerušen, nebo v případě, kdy se v průběhu 
řízení ve věci samé ukáže, že nárok je nepodložený (viz pozměňovací návrhy 5 a 29). 
Obdobně zpravodaj navrhuje, aby věřitel povinně složil dostatečnou kauci nebo záruku na 
náhradu případných škod, které vzniknou dlužníkovi v důsledku výkonu příkazu, který je 
následně zrušen (viz pozměňovací návrhy 4, 27 a 28). 

2.4. Informace o bankovním účtu a náklady spojené s řízením.

Zpravodaj je toho názoru, že údaje podle bodů iii) a iv) článku 16 návrhu, tedy datum 
narození, číslo vnitrostátního identifikačního průkazu nebo cestovního pasu nebo číslo 
právnické osoby v obchodním rejstříku, by měly být sděleny vždy, aby mohla být zvýšena 
úroveň informací nezbytných pro zjištění účtu dlužníka, a tím zvýšena i úroveň ochrany jeho 
práv (viz pozměňovací návrhy 36, 37, 38 a 39). Toto ustanovení může kromě jiného umožnit 
rychlejší a spolehlivější zjištění účtu dlužníka. 

Co se týče ustanovení článku 17 návrhu, zpravodaj navrhuje v souladu se stanoviskem, které 
vyjádřil evropský inspektor ochrany údajů10, a s cílem zabránit vyzrazení nepatřičných 
informací a prozrazení bankovního tajemství omezit vyžádání a získávání informací o 
bankovním účtu odpůrce na ty, které jsou skutečně nezbytné k identifikaci odpůrce a jeho 
účtů (viz pozměňovací návrhy 40 a 50), a upřesnit požadované informace (pozměňovací 
návrh 41).  Zpravodaj zároveň považuje za vhodné, aby příslušný orgán měl kromě jiných 
způsobů získávání informací také možnost uložit odpůrci povinnost oznámit, kde je veden 
účet, společně se zákazem nakládat s prostředky a vybírat nebo převádět prostředky na účtu až 
do výše, která se rovná dlužné částce ve smyslu příkazu k obstavení majetku (viz 
pozměňovací návrhy 6 a 44).

Návrh Komise stanoví, že platba nebo náhrada nákladů, které vzniknou bankám v souvislosti 
s provedením evropského příkazu, se řídí ustanoveními vnitrostátního práva (čl. 30 odst. 1). 
S ohledem na různorodost jednotlivých vnitrostátních právních řádů by takové ustanovení 
mohlo vyvolat určité formy diskriminace poškozující některé banky, pro něž není výše 
uvedené odškodnění stanoveno. Nelze skutečně popřít, že navrhované řízení zahrnuje využití 
lidských i ekonomických zdrojů, jejichž nákladnost nelze vyloučit s ohledem na skutečnost, 
že není sledován veřejný zájem, ale zájem soukromý. V této souvislosti tak zpravodaj 
považuje za vhodné, aby článek 30 uváděl výslovná a harmonizovaná ustanovení týkající se 
úhrady nákladů bank vzniklých ve fázi provádění příkazu (viz pozměňovací návrh 52).

                                               
10 Viz: stanovisko evropského inspektora; Úřední věstník Evropské unie, C 373/4 21.12.2011.


