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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa v záujme uľahčenia 
cezhraničného vymáhania pohľadávok v občianskych a obchodných veciach vytvára 
európsky príkaz na zablokovanie účtov
(COM(2011)0445 – C7-0211/2011 – 2011/0204(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0445),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 81 ods. 2 písm. a), e) a f) Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu 
(C7-0211/2011),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanovisko Výboru pre hospodárske 
a menové veci (A7 0000/2013),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Podmienky na vydanie príkazu na 
zablokovanie účtov by mali vytvárať 
vyvážený pomer medzi záujmom veriteľa 
získať príkaz v prípade potreby a záujmom 
dlžníka zabrániť zneužitiu príkazu. Pred 
získaním rozsudku vykonateľného 
v členskom štáte, v ktorom je vedený účet, 
by okrem toho musel byť súd presvedčený 
o zjavnej opodstatnenosti veriteľovej 
pohľadávky voči dlžníkovi a o skutočnosti, 
že bez tohto príkazu je pravdepodobné, že 

(12) Podmienky na vydanie príkazu na 
zablokovanie účtov by mali vytvárať 
vyvážený pomer medzi záujmom veriteľa 
získať príkaz v prípade potreby a záujmom 
dlžníka zabrániť zneužitiu príkazu. Pred 
získaním rozsudku vykonateľného 
v členskom štáte, v ktorom je vedený účet, 
by okrem toho musel byť súd presvedčený 
o opodstatnenosti veriteľovej pohľadávky 
a o skutočnosti, že bez tohto príkazu 
existuje v súčasnosti skutočné riziko, že 
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následný výkon jeho budúceho rozsudku 
bude zmarený alebo podstatne sťažený.

právo veriteľa k pohľadávke bude 
porušené, aj keď len čiastočne, a že 
následný výkon jeho budúceho rozsudku 
bude zmarený alebo podstatne sťažený. 
Preto je potrebné, aby veriteľ predložil 
dostatočné dôkazy podložené relevantnými 
skutočnosťami, na základe ktorých 
preukáže súdu opodstatnenosť 
pohľadávky.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) S cieľom zabezpečiť efekt 
prekvapenia príkazu na zablokovanie účtov 
by dlžník nemal byť informovaný 
o žiadosti, nemal by byť vypočúvaný, ani 
by mu nemal byť príkaz oznámený pred 
tým, ako ho banka vykoná. Dlžník by však 
mal mať možnosť príkaz napadnúť, a to 
okamžite po jeho vykonaní. 

(13) S cieľom zabezpečiť efekt 
prekvapenia príkazu na zablokovanie účtov 
je vhodné, aby dlžník nebol informovaný 
o žiadosti, nebol vypočúvaný, ani mu 
nebol príkaz oznámený pred tým, ako ho 
banka vykoná. Dlžník by však mal mať 
možnosť príkaz napadnúť, a to okamžite 
po jeho vykonaní.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13a) S cieľom zaručiť väčšiu právnu 
istotu je vhodné ustanoviť, aby súd, 
ktorému bola predložená žiadosť 
o vydanie príkazu na zablokovanie účtov, 
mohol vypočuť dlžníka, ak to považuje za 
potrebné na prijatie konečného 
rozhodnutia. S cieľom zabezpečiť efekt 
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prekvapenia príkazu je vhodné ustanoviť, 
aby sa možnosť súdu vypočuť dlžníka 
obmedzovala na výnimočné prípady.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Toto nariadenie by malo poskytovať 
dostatočné záruky proti zneužitiu príkazu. 
Predovšetkým pokiaľ veriteľ nemá 
rozsudok vykonateľný v členskom štáte 
výkonu, súd by mal mať možnosť 
vyžadovať od veriteľa, aby mu poskytol 
zabezpečenie náhrady akejkoľvek škody, 
ktorú utrpel dlžník v dôsledku 
neoprávneného príkazu. Podmienky, 
podľa ktorých veriteľ ponesie 
zodpovednosť za náhradu takejto škody 
dlžníka, by sa mali riadiť vnútroštátnymi 
právnymi predpismi. Ak právne predpisy 
členského štátu nestanovujú štatutárnu 
zodpovednosť navrhovateľa, toto 
nariadenie by nemalo brániť uchýliť sa 
k opatreniam s rovnocenným účinkom, 
napr. povinnosť navrhovateľa zaviazať 
sa k náhrade škôd.

(15) Toto nariadenie by malo poskytovať 
dostatočné záruky proti zneužitiu príkazu. 
Predovšetkým pokiaľ veriteľ nemá 
rozsudok vykonateľný v členskom štáte 
výkonu, súd by mal mať možnosť 
vyžadovať od veriteľa, aby mu poskytol 
zabezpečenie náhrady akejkoľvek škody, 
ktorú utrpel dlžník v dôsledku 
neoprávneného príkazu. 

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15a) V tomto nariadení by sa mala 
ustanoviť zodpovednosť navrhovateľa 
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vo vzťahu k odporcovi za možné škody 
spôsobené odporcovi v dôsledku konaní, 
ktoré sa následne ukážu byť 
neopodstatnené. Podmienky, podľa 
ktorých veriteľ ponesie zodpovednosť za 
náhradu spôsobenej škody dlžníkovi, by sa 
mali riadiť vnútroštátnymi právnymi 
predpismi. Náhrada takejto škody by mala 
zahŕňať aspoň ušlý zisk a náklady 
vzniknuté počas konania.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Vzhľadom na to, že sa veritelia 
v súčasnosti v cezhraničnej súvislosti 
stretávajú s praktickými ťažkosťami pri 
získavaní informácií o dlžníkoch 
z verejných alebo súkromných zdrojov, 
nariadením by sa mal zriadiť mechanizmus 
umožňujúci príslušnému orgánu 
v členskom štáte výkonu získať informácie 
o bankových účtoch dlžníkov, a to buď 
tým, že sa bankám uloží povinnosť 
sprístupniť informácie o tom, kde sa 
nachádzajú účty dlžníka v danom členskom 
štáte, alebo tým, že sa udelí prístup 
k informáciám v registroch či informáciám 
inak dostupným verejným orgánom alebo 
správam. 

(16) Vzhľadom na to, že sa veritelia 
v súčasnosti v cezhraničnej súvislosti 
stretávajú s praktickými ťažkosťami pri 
získavaní informácií o dlžníkoch 
z verejných alebo súkromných zdrojov, by 
sa nariadením mal zriadiť mechanizmus 
umožňujúci príslušnému orgánu 
v členskom štáte výkonu získať potrebné 
informácie na určenie bankových účtoch 
dlžníkov. Tento mechanizmus sprístupnia 
členské štáty v zmysle vnútroštátnych 
právnych predpisov a môže byť založený 
na tom, že sa bankám uloží povinnosť 
sprístupniť informácie o tom, kde sa 
nachádzajú účty dlžníka v danom členskom 
štáte, alebo na tom, že sa udelí prístup 
k informáciám v registroch či informáciám 
inak dostupným verejným orgánom alebo 
správam, alebo na tom, že sa dlžníkovi 
uložení povinnosť prezradiť, kde má 
vedený účet, spolu so zákazom použiť, 
vybrať alebo presunúť peniaze, ktoré má 
na ňom uložené, a to do výšky rovnajúcej 
sa výške dlžnej sumy podľa príkazu na 
zablokovanie.
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Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. EPZÚ je veriteľovi k dispozícii ako 
alternatíva k existujúcim ochranným 
opatreniam v členských štátoch.

2. EPZÚ je veriteľovi k dispozícii ako 
alternatíva k existujúcim ochranným 
opatreniam podľa vnútroštátnych 
právnych predpisov v členských štátoch.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Toto nariadenie sa vzťahuje na veci 
týkajúce sa vlastníckych vzťahov 
v manželstve, na dôsledky vlastníckych 
vzťahov registrovaných partnerstiev alebo 
na veci dedičstva, ak sa v týchto veciach 
uplatňujú právne predpisy Únie o súdnej 
príslušnosti, rozhodnom práve a uznávaní 
a vykonávaní rozhodnutí. 

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely tohto nariadenia má vec 
cezhraničné dôsledky, pokiaľ sa súd 

Na účely tohto nariadenia má vec 
cezhraničné dôsledky, ak má dlžník 
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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.

bydlisko a/alebo sú bankový účet alebo 
bankové účty, ktoré majú byť príkazom 
zablokované, vedené v inom členskom 
štáte, ako je členský štát, v ktorom má 
sídlo súd oprávnený na vydanie EPZÚ. 

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 4 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. „banka“ je podnik, ktorého 
podnikateľskou činnosťou je prijímanie 
vkladov alebo iných splatných zdrojov od 
verejnosti a poskytovanie úverov na 
vlastný účet;

2. „banka“ je: a) úverová inštitúcia podľa 
vymedzenia v článku 4 ods. 1 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí 
a vykonávaní činností úverových inštitúcií 
(prepracované znenie)1; 
b) inštitúcia elektronického peňažníctva 
podľa vymedzenia v článku 2 ods. 1 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2009/110/ES zo 16. septembra 2009 
o začatí a vykonávaní činností a dohľade 
nad obozretným podnikaním inštitúcií 
elektronického peňažníctva2; 
________
1Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.
2Ú. v. EÚ L 267, 10.10.2009, s. 7. 

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 4 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. „finančné nástroje“ znamenajú 
finančný nástroj v zmysle článku 4 ods. 1 

vypúšťa sa
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bodu 17 smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/39/ES,

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 4 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. „finančné prostriedky“ znamenajú 
hotovosť alebo finančné nástroje;

5. „finančné prostriedky“ znamenajú 
hotovosť;

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 4 – bod 6 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) v prípade bankového účtu 
obsahujúceho hotovosť členský štát 
uvedený v IBAN kóde účtu;

a) členský štát uvedený v IBAN kóde účtu;

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 4 – bod 6 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) v prípade bankového účtu 
obsahujúceho finančné nástroje členský 
štát, v ktorom banka, kde je vedený účet, 
má svoj obvyklý pobyt, ako sa uvádza 
v článku 19 nariadenia Európskeho 

vypúšťa sa



PE483.539v01-00 12/33 PR\892675SK.doc

SK

parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008;

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 4 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. „pohľadávka“ znamená existujúcu 
pohľadávku na splatenie konkrétnej alebo 
stanoviteľnej sumy peňazí;

7. „pohľadávka“ znamená existujúcu 
likvidnú a splatnú pohľadávku na 
splatenie konkrétnej alebo stanoviteľnej 
sumy peňazí;

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. EPZÚ vydáva súd. vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Súdnu príslušnosť na vydávanie EPZÚ 
majú súdy členského štátu, na ktorých sa 
majú viesť konania vo veci samej v súlade 
s uplatniteľnými pravidlami o súdnej 
príslušnosti. V prípade, že súdnu 
príslušnosť vo veci samej má viac ako 

2. Súdnu príslušnosť na vydávanie EPZÚ 
majú súdy členského štátu, na ktorých sa 
majú viesť konania vo veci samej v súlade 
s uplatniteľnými pravidlami o súdnej 
príslušnosti.
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jeden súd, bude mať súdnu príslušnosť 
ten súd členského štátu, na ktorý 
navrhovateľ podal návrh na konanie 
vo veci samej alebo na ktorý sa má 
v úmysle v tejto súvislosti obrátiť.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Bez ohľadu na odseky 2 a 3 je 
v prípade pohľadávky vyplývajúcej 
zo zmluvnej povinnosti, ku ktorej sa dlžník 
zaviazal ako spotrebiteľ na nekomerčné 
účely alebo na účely, ktoré sa neviažu na 
jeho zárobkovú činnosť, príslušným 
vydať EPZÚ súd členského štátu, 
v ktorom má dlžník bydlisko.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. EPZÚ sa vydá na požadovanú sumu 
alebo na časť požadovanej sumy, ak 
navrhovateľ predloží relevantné 
skutočnosti, primerane podložené 
dôkazmi, a presvedčí súd o oboch 
nasledujúcich skutočnostiach: 

1. EPZÚ sa vydá na požadovanú sumu 
alebo na časť požadovanej sumy, ak 
navrhovateľ predloží dostatočné dôkazy
a presvedčí súd o oboch nasledujúcich 
skutočnostiach: 

Or. it
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) bez vydania príkazu je pravdepodobné, 
že výkonu existujúceho alebo budúceho
titulu voči odporcovi hrozí zmarenie alebo 
sťaženie, a to najmä, ak existuje reálne 
nebezpečenstvo, že odporca by mohol 
presunúť alebo utajiť aktíva, či zbaviť sa 
aktív, ktoré sú uložené na bankovom účte 
alebo účtoch, ktoré majú byť 
zablokované. 

b) bez vydania príkazu existuje 
v súčasnosti skutočné riziko, že právo 
veriteľa k pohľadávke bude úplne alebo 
čiastočne porušené. 

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) meno a adresu odporcu, prípadne meno 
jeho zástupcu;

b) meno, adresu, dátum narodenia 
a identifikačné údaje alebo číslo pasu
odporcu, prípadne jeho zástupcu;

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno k (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

k) vyhlásenie navrhovateľa o tom, že 
údaje, ktoré uviedol v žiadosti o EPZÚ sú 
pravdivé a úplné, a že si je vedomý 
právnych dôsledkov stanovených 
v právnych predpisoch členského štátu, 
v ktorom sa žiadosť predkladá, 
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vyplývajúcich zo zámerného predloženia 
nepravdivých a neúplných vyhlásení.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Žiadosť sa môže predložiť pomocou 
akéhokoľvek komunikačného prostriedku 
vrátane elektronického.

4. Žiadosť a v prípade potreby príslušná 
dokumentácia sa môžu predložiť pomocou 
akéhokoľvek komunikačného prostriedku 
vrátane elektronického komunikačného 
prostriedku.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Súd, ktorému bola predložená žiadosť 
o EPZÚ, môže vo výnimočných prípadoch 
požiadať o vypočutie odporcu, ak to 
považuje za potrebné pre prijatie 
konečného rozhodnutia.

Or. it



PE483.539v01-00 16/33 PR\892675SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak sa príslušný súd domnieva, že 
nemôže vydať EPZÚ bez dodatočných 
dôkazov, môže takéto dôkazy pripustiť 
v podobe písomných vyhlásení svedkov 
alebo expertov. 

1. Súd uplatní najvhodnejšiu metódu 
zhromažďovania dôkazov podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov. 

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Súd pripustí ústne svedectvo iba 
v prípade, že ho považuje za nevyhnutné. 
Ak navrhovateľ, svedok alebo expert 
nemá bydlisko v rovnakej obci ako 
príslušný súd, súd pripustí dôkazy 
v podobe videokonferencie alebo inej 
komunikačnej technológie v prípade, že je 
dostupná.

2. Súd pripustí ústne svedectvo iba 
v prípade, že ho považuje za nevyhnutné, 
a to aj prostredníctvom videokonferencie 
alebo inej komunikačnej technológie 
v prípade, že je dostupná.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pred vydaním EPZÚ môže súd od 
navrhovateľa vyžadovať poskytnutie 
zábezpeky alebo rovnocennej záruky 
s cieľom zabezpečiť náhradu všetkých 
škôd, ktoré môžu odporcovi vzniknúť, a to 

Pred vydaním EPZÚ súd od navrhovateľa 
vyžiada poskytnutie zábezpeky alebo 
dostatočnej záruky s cieľom zabezpečiť 
náhradu všetkých škôd, ktoré môžu 
odporcovi vzniknúť, a to v rozsahu, 
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v rozsahu, v akom je navrhovateľ povinný 
nahradiť takéto škody podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov.

v akom je navrhovateľ povinný nahradiť 
takéto škody podľa článku 12a.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príslušný súd môže navrhovateľovi 
odpustiť poskytnutie zábezpeky alebo 
záruky v súlade s prvým odsekom 
v prípade, ak to považuje za nepotrebné 
opatrenie, najmä s ohľadom na 
ekonomickú situáciu veriteľa.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 12a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 12a

Povinnosti navrhovateľa
1. Navrhovateľ zodpovedá vo vzťahu 
k odporcovi za každú škodu spôsobenú na 
základe EPZÚ v prípade, že sa príkaz 
odvolá alebo zmení, že sa výkon EPZÚ 
preruší alebo v prípade, že sa počas 
príslušného konania sťažnosť preukáže 
ako neopodstatnená.
2. Súd členského štátu, v ktorom bol 
EPZÚ odvolaný alebo zmenený, je 
zodpovedný za určenie škody uvedenej 
v odseku 1.
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Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V prípadoch uvedených v článku 5 
ods. 2, v ktorých navrhovateľ získal 
rozsudok alebo súdny zmier, môže tento 
navrhovateľ požiadať súd, ktorý vydal 
uvedený rozsudok alebo súdny zmier, aj 
o vydanie EPZÚ.

1. V prípadoch uvedených v článku 5 
ods. 2 je súd, ktorý vydal uvedený 
rozsudok alebo súdny zmier, oprávnený 
vydať EPZÚ.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V prípade, že navrhovateľ získal verejnú 
listinu, môže tento navrhovateľ požiadať
príslušný orgán v členskom štáte, v ktorom 
bola verejná listina vystavená, určený na 
tento účel každým členským štátom, aj 
o vydanie EPZÚ.

2. V prípade, že navrhovateľ získal verejnú 
listinu, príslušný orgán v členskom štáte, 
v ktorom bola verejná listina vystavená, je 
oprávnený vydať EPZÚ v súvislosti 
s pohľadávkou stanovenou vo verejnej 
listine.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) meno a adresu odporcu, prípadne meno b) meno, adresu, dátum narodenia 
a identifikačné údaje alebo číslo pasu
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jeho zástupcu; odporcu, prípadne jeho zástupcu;

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) informácie o účte (účtoch) v súlade 
s článkom 16, pokiaľ sa žiadosť o získanie 
informácií o účte nepodáva podľa článku 
17;

d) informácie o účte (účtoch) v súlade 
s článkom 16 vrátane názvu a adresy 
banky, v ktorej má dlžník vedený jeden 
alebo viac bankových účtov, pokiaľ sa 
žiadosť o získanie informácií o účte 
nepodáva podľa článku 17;

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – písmeno i (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) vyhlásenie navrhovateľa o tom, že 
údaje, ktoré uviedol v žiadosti o EPZÚ sú 
pravdivé a úplné, a že si je vedomý 
právnych dôsledkov stanovených 
v právnych predpisoch členského štátu,
v ktorom sa žiadosť predkladá, 
vyplývajúcich zo zámerného predloženia 
nepravdivých a neúplných vyhlásení.

Or. it
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Žiadosť sa môže predložiť pomocou 
akéhokoľvek komunikačného prostriedku 
vrátane elektronického.

3. Žiadosť a v prípade potreby príslušná 
dokumentácia sa môžu predložiť pomocou 
akéhokoľvek komunikačného prostriedku 
vrátane elektronického komunikačného 
prostriedku.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 16 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) celého mena odporcu; a) ak je odporca fyzickou osobou, jeho 
celého mena, dátumu narodenia, 
národného identifikačného čísla alebo 
čísla pasu;

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 16 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

aa) ak je odporca právnickou osobou, jej 
číslo zápisu v obchodnom registri;

Or. it
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 16 – písmeno c – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

iii) ak je odporca fyzickou osobou, potom 
jeho dátum narodenia alebo národné 
identifikačné číslo alebo číslo pasu, alebo,

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 16 – písmeno c – bod iv

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

iv) Ak je odporca právnickou osobou, jej 
číslo v obchodnom registri.

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak navrhovateľ nedisponuje všetkými 
informáciami o účte, ktoré sa vyžadujú 
podľa článku 16, tento navrhovateľ môže 
požiadať, aby nevyhnutné informácie 
získal príslušný orgán členského štátu 
výkonu. Táto požiadavka sa predkladá 
v žiadosti o EPZÚ.

1. Ak navrhovateľ nedisponuje všetkými 
informáciami o účte, ktoré sa vyžadujú 
podľa článku 16, môže požiadať, aby 
nevyhnutné informácie na určenie 
bankového účtu alebo bankových účtov 
dlžníka získal príslušný orgán členského 
štátu výkonu. Táto požiadavka sa 
predkladá v žiadosti o EPZÚ.

Or. it
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Je potrebné, aby žiadosť obsahovala 
všetky informácie o odporcovi 
a bankových účtoch odporcu, ktoré má 
navrhovateľ k dispozícii.

2. Je potrebné, aby žiadosť obsahovala 
všetky informácie o odporcovi 
a bankových účtoch odporcu, ktoré má 
navrhovateľ k dispozícii. Navrhovateľ 
označí členský štát, v ktorom má dlžník 
vedený bankový účet alebo bankové účty, 
ktorých zablokovanie sa požaduje, pričom 
uvedie dostatočné dôvody na objasnenie 
tejto žiadosti.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Informácie, ktoré sa majú poskytnúť 
Komisii podľa článku 48, možno podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov získať 
jedným z týchto spôsobov:

5. S cieľom získať potrebné informácie na 
určenie bankového účtu alebo bankových 
účtov veriteľa, členské štáty umožnia 
v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi jeden z týchto spôsobov:

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) tým, že sa uloží všetkým bankám na 
území daného štátu povinnosť zverejniť, či 
u nich má odporca vedený účet; 

a) uloženie povinnosti všetkým bankám na 
území daného štátu zverejniť, či u nich má 
odporca vedený účet; 
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Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 5 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ba) umožnenie uloženia povinnosti 
odporcovi prezradiť, kde má vedený účet, 
spolu so zákazom použiť, vybrať alebo 
presunúť peniaze, ktoré má na ňom 
uložené, a to do výšky rovnajúcej sa výške 
dlžnej sumy, ktorá je predmetom EPZÚ.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pri žiadaní o EPZÚ navrhovateľ zverejní 
informácie o tom, či podal žiadosť o EPZÚ 
alebo o rovnocenné ochranné opatrenie 
podľa vnútroštátnych právnych predpisov 
voči tomu istému odporcovi na niektorom 
inom súde a snažil sa o zabezpečenie 
rovnakej pohľadávky. 

1. Pri žiadaní o EPZÚ navrhovateľ zverejní 
informácie o tom, či podal žiadosť o EPZÚ 
alebo o rovnocenné ochranné opatrenie 
podľa vnútroštátnych právnych predpisov 
voči tomu istému odporcovi na niektorom 
inom súde a snažil sa o zabezpečenie 
rovnakej pohľadávky. Navrhovateľ 
v náležitých prípadoch uvedie žiadosti 
o EPZÚ, ktoré boli predtým zamietnuté.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Navrhovateľ informuje súd, na ktorý 2. Navrhovateľ informuje súd, na ktorý 
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podal žiadosť o EPZÚ, o všetkých iných 
EPZÚ alebo ochranných opatreniach podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov 
vydaných podľa postupu uvedeného 
v odseku 1. V prípade, ak sa súd alebo 
vydávajúci orgán domnievajú, že 
opatrenia, ktoré už boli poskytnuté, 
dostatočne chránia záujmy navrhovateľa, 
môžu sa zdržať vydania dodatočného 
príkazu. 

podal žiadosť o EPZÚ, o všetkých iných 
EPZÚ alebo ochranných opatreniach podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov 
vydaných podľa postupu uvedeného 
v odseku 1. V prípade, ak sa súd alebo 
vydávajúci orgán domnievajú, že 
opatrenia, ktoré už boli poskytnuté, 
dostatočne chránia záujmy navrhovateľa, 
môžu sa zdržať vydania dodatočného 
príkazu. Navrhovateľ v náležitých 
prípadoch informuje súd 
o predchádzajúcich žiadostiach o EPZÚ, 
ktoré boli zamietnuté.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komunikácia a spolupráca medzi súdmi vypúšťa sa
1. Ak sa na súdy členského štátu podá 
žiadosť o EPZÚ a na súdoch iného 
členského štátu sa začne konanie vo veci 
samej, dotknuté súdy môžu spolupracovať 
v záujme zabezpečenia riadnej 
koordinácie medzi konaním vo veci samej 
a konaním súvisiacim s EPZÚ. 
2. Súd, na ktorý sa podala žiadosť 
o EPZÚ, môže získavať informácie 
o všetkých relevantných okolnostiach 
prípadu od iného súdu uvedeného 
v odseku 1 alebo vyžadovať od 
navrhovateľa, aby získal takéto 
informácie, napr. nebezpečenstvo použitia 
aktív zo strany odporcu alebo akékoľvek 
odmietnutie podobného opatrenia zo 
strany súdu konajúceho vo veci samej. 
Tieto informácie sa môžu vyhľadávať 
priamo alebo prostredníctvom 
kontaktných miest Európskej súdnej siete 
pre občianske a obchodné veci zriadenej 



PR\892675SK.doc 25/33 PE483.539v01-00

SK

rozhodnutím 2001/470/ES.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak finančné prostriedky na účte 
uvedenom v EPZÚ podľa odseku 1 
obsahujú finančné nástroje, ich hodnota 
sa stanoví podľa príslušnej trhovej ceny 
platnej v deň vykonania príkazu. 

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. 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. 

4. 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 
v členskom štáte, v ktorom je účet vedený. 

Or. it
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Banka môže odoslať svoje vyhlásenie 
zabezpečenými elektronickými 
komunikačnými prostriedkami. 

3. Banka môže odoslať svoje vyhlásenie
elektronickými komunikačnými 
prostriedkami, pokiaľ sú zabezpečené 
podľa článkov 16 a 17 smernice 
94/46/ES. 

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak sa EPZÚ vzťahuje na viacero účtov 
odporcu, ktoré sú vedené v tej istej banke,
banka ho vykoná iba do sumy, ktorá je na 
ňom uvedená. 

1. Banka vykoná príkaz iba do sumy, ktorá 
je na ňom uvedená. Ak má odporca 
v danej banke vedených viac účtov, banka 
vykoná zablokovanie sumy podľa zásad 
spravodlivosti a dobrej viery s cieľom 
spôsobiť odporcovi čo najmenšiu škodu.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Banka je oprávnená na vyplatenie alebo 
náhradu nákladov vzniknutých v súvislosti 
s vykonaním EPZÚ alebo príkazu podľa 
článku 17 ods. 5 písm. a), ak je oprávnená 
na toto vyplatenie alebo náhradu 
v súvislosti s príkazmi s rovnocenným 
účinkom, ktoré sú vydané podľa 

1. Banka je oprávnená požadovať 
vyplatenie alebo náhradu nákladov 
vzniknutých v súvislosti s vykonaním 
EPZÚ alebo príkazu podľa článku 17 
ods. 5 písm. a).
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vnútroštátnych právnych predpisov. 

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty oznámia Komisii v súlade 
s článkom 48, či sú banky oprávnené na 
úhradu svojich nákladov a ak áno, výšku 
tohto poplatku v zmysle odseku 2.

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tretia strana má právo na vznesenie 
námietok voči európskemu príkazu na 
súdoch členského štátu pôvodu alebo 
výkonu v prípade, že príkaz alebo jeho 
výkon ohrozuje jej práva.

Tretia strana má právo na vznesenie 
námietok voči EPZÚ na súde podľa 
uplatniteľných vnútroštátnych právnych 
predpisov členského štátu pôvodu.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 2 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Tretia strana má právo na vznesenie 
námietok voči výkonu EPZÚ na súde 



PE483.539v01-00 28/33 PR\892675SK.doc

SK

podľa uplatniteľných vnútroštátnych 
právnych predpisov členského štátu 
výkonu.

Or. it
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Úvod

V súčasnosti existuje niekoľko nástrojov na úrovni EÚ zameraných na uľahčenie vymáhania 
nezaplatených pohľadávok. Patria medzi nich: európske konanie vo veciach s nízkou 
hodnotou sporu, európske konanie o platobnom rozkaze a európsky exekučný titul pre 
nesporné nároky. Aj keď tieto nástroje 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 vskutku ľahko presúvať alebo vyberať 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 aktív na 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 dlžníkov vážnu prekážku.

Na riešenie uvedených problémov zavádza skúmaný návrh nariadenia nový právny nástroj 
s ochranným charakterom nazvaný európsky príkaz na zablokovanie účtov (EPZÚ), ktorý 
veriteľ môže použiť ako alternatívu k vnútroštátnym postupom. Podľa odhadov Komisie sa 
vďaka navrhovanému opatreniu umožní, aby spoločnosti získali nezaplatené pohľadávky až 
do výšky 600 mil. EUR3.

2. Stanovisko spravodajcu

2.1. Rozsah pôsobnosti

                                               
1 Pozri: dôvodová správa k 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=COM:2011:0937:FIN:SK:PDF.
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Spravodajca súhlasí s právnou jednotou, ktorú Komisia uplatnila vo vzťahu k výnimkám 
z rozsahu pôsobnosti návrhu. Tieto výnimky sa skutočne prevažne zhodujú s výnimkami 
z nariadenia Brusel I, ako je rodinné právo, sociálne právo a rozhodcovské konanie.

Spravodajca naopak navrhuje vylúčiť z rozsahu pôsobnosti návrhu vlastnícke vzťahy a veci 
dedičstva (pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8). Spravodajca sa domnieva, že takýto 
široký rozsah pôsobnosti by si vyžadoval osobitné posúdenie vplyvu. Okrem toho sa zdá, že 
tieto oblasti nepatria medzi hlavné ciele návrhu, ktorými sú podľa Komisie uľahčiť 
„vymáhanie cezhraničných pohľadávok a zlepšiť účinnosť rozhodnutí v občianskych 
a obchodných veciach, ktorých predmetom sú cezhraničné spory“4.  

2.2. Vymedzenie pojmov

S cieľom stanoviť rozsah pôsobnosti nariadenia považuje spravodajca za nevyhnutné objasniť 
a zjednodušiť text návrhu, čo sa týka vymedzenia „vecí s cezhraničnými dôsledkami“. Je totiž 
nutné dostatočne vymedziť pojem „cezhraničný spor“. Na tento účel spravodajca navrhuje 
spresniť kritériá, ktorými sa stanovuje cezhraničný rozmer prípadu, prostredníctvom 
uplatnenia opačného predpokladu. Takto by vec mala cezhraničné dôsledky len v prípade, že 
dlžníci majú bydlisko a/alebo bankové účty, ktoré majú byť príkazom zablokované, vedené 
v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom má sídlo súd oprávnený na vydanie 
EPZÚ (pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9). 

Spravodajca nepovažuje za potrebné, aby vymedzenie „bankového účtu“ zahŕňalo aj 
„finančné nástroje“ v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 17 smernice 2004/39/ES (pozri 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 11, 12 a 14)5. Medzi takéto nástroje patria napríklad: 
cenné papiere, nástroje peňažného trhu, podiely podniku kolektívneho investovania, opcie 
a derivátové nástroje na presun úverového rizika. Podľa spravodajcu preventívne zmrazenie 
finančných nástrojov prináša iné riziká než zmrazenie „klasických“ vkladových účtov.
Hodnota finančných nástrojov podlieha zmenám spôsobeným fluktuáciou trhových sadzieb.
Zahrnutie finančných nástrojov do predmetu príkazu by tak mohlo mať negatívny dosah tak 
na dlžníka, ako aj na veriteľa.
Spravodajca zastáva názor, že vymedzenie pojmu „pohľadávka“ uvedené v článku 4 ods. 7 
návrhu by sa malo rozšíriť tak, aby v ňom bola špecifikovaná povaha pohľadávky. V tejto 
súvislosti uvedenie požiadaviek na „likviditu“ a „splatnosť“ umožňuje určiť, či je 
pohľadávka opodstatnená, čím by sa predišlo rôznorodým výkladom povahy pohľadávky, na 
základe ktorej má sudca vydať EPZÚ (pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15).

Nakoniec, spravodajca v záujme zvýšenia právnej istoty textu považuje za vhodné objasniť 
vymedzenie pojmu „banka“, a to odlíšením úverových inštitúcií od inštitúcií elektronického 
peňažníctva (pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10).

2.3. Postup na získanie EPZÚ

 Nesporový postup

                                               
4 Dôvodová správa Komisie k návrhu (COM(2011)0445, s. 4).
5 V súlade s predloženým pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa navrhuje vypustiť článok 26 ods. 3, ktorým 
sa riadi vykonávanie EPZÚ v prípade finančných nástrojov (pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48).
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S cieľom zabezpečiť čo najväčšiu účinnosť opatrenia sa v návrhu stanovuje „efekt 
prekvapenia“ vo fáze výkonu EPZÚ. Jeho cieľom je znemožniť dlžníkovi vybrať alebo 
previesť držané finančné prostriedky na iné bankové účty vedené v inom štáte, ako je štát, 
v ktorom sa vedie konanie Na tento účel je európsky postup k dispozícii ešte pred získaním 
exekučného titulu v členskom štáte, v ktorom sa nachádza dlžník6, a príkaz možno vydať 
v rámci nesporového postupu, t. j. bez predchádzajúceho vypočutia dlžníka7.

Hoci je nevyhnutné, aby sa pomocou nesporového konania zabezpečil efekt prekvapenia pri 
vydaní EPZÚ, spravodajca sa domnieva, že znenie 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 potrebné záruky v oblasti 
zmiernenia potenciálne prísnej povahy príkazu. 

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 informácií8, aby sa umožnilo presnejšie posúdiť 
dostatočnú opodstatnenosť žiadosti (pozri pozmeňujúce a doplňujúce 3 a 24).

 Podmienky na vydanie príkazu

S cieľom zabezpečiť rovnováhu medzi právami dlžníka a právami veriteľa sa spravodajca 
domnieva, že je potrebné presnejšie a jasnejšie stanoviť podmienky na vydanie EPZÚ9. 
Úpravou prvého odseku písm. b) sa tak vymedzuje širšia podmienka na predloženie žiadosti 
o EPZÚ. Na základe tejto úpravy môže o príkaz požiadať každý, kto sa domnieva, že jeho 
právo k pohľadávke bude možno úplne alebo čiastočne porušené (pozri pozmeňujúci 
a doplňujúci návrh 1 a 20). Znenie ustanovenia sa zároveň spresnilo pomocou kritéria 
„dostatočnosti“, pokiaľ ide o dôkazy potrebné na preukázanie pohľadávky (pozri pozmeňujúci 
a doplňujúci návrh 19), a kritérií „skutočnosti“ a „súčasnosti“, pokiaľ ide o porušenie práva 
(pozri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 1 a 20). 

 Žiadosť o EPZÚ

Spravodajca navrhuje rozšíriť a spresniť informácie, ktoré má dlžník poskytnúť pri vypĺňaní 
žiadosti o EPZÚ (pozri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 21, 23, 32, 33 a 35). Podobne sa 
ďalším pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom zavádza povinnosť veriteľa priložiť k žiadosti 
o EPZÚ vyhlásenie o tom, že údaje, ktoré uviedol v žiadosti sú pravdivé a úplné, a že si je 
vedomý toho, že zo zámerného predloženia nepravdivých a neúplných vyhlásení vyplývajú 
právne dôsledky stanovené v právnych predpisoch členského štátu, v ktorom sa žiadosť 
predkladá (pozri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 22 a 34).

 Dôkazy

Spravodajca sa domnieva, že je potrebné spresniť a objasniť kritériá, ktorým podliehajú 

                                               
6 Článok 5 (Dostupnosť).
7 Článok 10 (Nesporový postup).
8 Zásada kontradiktórnosti je jednou zo základných zásad právnych systémov členských štátov.
9 Pozri článok 7 návrhu.
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dôkazy uznané v konaní. V tejto súvislosti spravodajca nepovažuje za vhodné využívať 
písomné vyhlásenia svedkov alebo expertov. Vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa stanovuje 
vymedzenie pojmu „expert“, sa líšia v jednotlivých právnych systémoch štátov, čo 
predstavuje vážne riziko falošných svedectiev. Z tohto dôvodu spravodajca navrhuje, aby sa 
metódy zhromažďovania dôkazov riadili vnútroštátnymi právnymi predpismi (pozri 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25) a aby sa z textu vypustila možnosť použiť svedectvá 
expertov (pozri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 25 a 26).

 Zodpovednosť veriteľa

S cieľom presadiť „zodpovedné“ uplatňovanie tohto postupu sa spravodajca domnieva, že je 
potrebné, aby bol veriteľ vo vzťahu k odporcovi zodpovedný za každú škodu spôsobenú na 
základe EPZÚ v prípade, že sa EPZÚ odvolá alebo zmení, že jeho výkon sa preruší alebo 
v prípade, že sa počas príslušného konania sťažnosť preukáže ako neopodstatnená (pozri 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 5 a 29). Obdobne spravodajca navrhuje, aby bol veriteľ 
povinný poskytnúť zábezpeku alebo dostatočnú záruku s cieľom zabezpečiť náhradu 
možných škôd spôsobených dlžníkovi v dôsledku výkonu EPZÚ, ktorý bol následne odvolaný 
(pozri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 4, 27 a 28). 

2.4. Informácie o bankovom účte a nákladoch vyplývajúcich z postupu

Spravodajca sa domnieva, že informácie uvedené v bodoch iii) a iv) článku 16 návrhu, 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 
(pozri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 36, 37, 38 a 39). Takéto ustanovenie môže okrem 
iného umožniť aj rýchlejšie a presnejšie určenie účtu dlžníka. 

Pokiaľ ide o ustanovenia uvedené v článku 17 návrhu, spravodajca v súlade so stanoviskom 
Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov10 a s cieľom zabrániť šíreniu 
nerelevantných informácií, ako aj prezradeniu bankového tajomstva navrhuje obmedziť 
žiadosť o informácie o bankovom účte odporcu a získanie týchto informácií na tie informácie, 
ktoré sú skutočne potrebné na určenie odporcu a jeho účtov (pozri pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 40 a 50), a spresniť požadované informácie (pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 
41). Spravodajca zároveň považuje za potrebné stanoviť ako jednu z možností, ktoré majú 
príslušné orgány k dispozícii na získanie informácií, uloženie povinnosti odporcovi prezradiť, 
kde má vedený účet, spolu so zákazom použiť, vybrať alebo presunúť peniaze, ktoré má na 
ňom uložené, a to do výšky rovnajúcej sa výške dlžnej sumy, ktorá je predmetom EPZÚ 
(pozri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 6 a 44).

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 
právnych predpisov (článok 30 ods. 1). Vzhľadom na rôznorodosť jednotlivých 
vnútroštátnych právnych poriadkov by mohlo takéto ustanovenie viesť k riziku vzniku 
diskriminácie na úkor niektorých bánk, v prípade ktorých sa s uvedenou náhradou nepočíta. Je 
nesporné, že navrhovaný postup si bude skutočne vyžadovať ľudské a ekonomické zdroje 
                                               
10 Pozri: stanovisko európskeho dozorného úradníka, Úradný vestník Európskej únie, C 373/4 (21/12/2011).
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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 
vo fáze výkonu EPZÚ (pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52).


