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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Účelem návrhu nařízení předloženého Komisí, který se týká vzájemného uznávání 
ochranných opatření v občanských věcech, je uznávání ochranných opatření ve prospěch obětí 
násilí v zemích, v nichž vydání uvedených opatření spadá do občanského či správního práva. 
Tento návrh nařízení vychází ze směrnice o evropském ochranném příkazu, kterou předložilo 
12 členských států v rámci iniciativy španělského předsednictví v lednu 2010.   

Původní návrh vycházející ze španělské iniciativy pokrýval celou škálu ochranných opatření, 
která existují v členských státech, nezávisle na povaze vydávajícího orgánu. Veškerá 
ochranná opatření v Evropské unii sledují stejný cíl: předcházet trestným činům a jejich 
opakování. Španělská iniciativa stanovovala mechanismus uznávání a přizpůsobení opatření 
vydaného ve státě původu, a zavedla tak originálním a praktickým způsobem jediný účinný 
mechanismus pro zajištění toho, aby se oběti trestných činů mohly pohybovat na území 
Evropské unie s jistotou, která jim byla zaručena v jejich zemi původu.  
Navrhovatelka se domnívá, že zmíněná směrnice by mohla platit nejen pro země, které 
ochranná opatření vydávají v rámci trestního soudnictví, ale rovněž pro ty, které je vydávají 
v rámci občanského či správního práva. Mechanismus původně navrhovaný v uvedené 
směrnici by umožnil, aby se vzájemné uznávání ochranných opatření stalo jednoduchým 
a efektivním mechanismem, aniž by bylo zapotřebí tohoto nařízení. V důsledku obtíží ve 
vyjednávání s členskými státy, jejichž předpisy upravující oblast ochrany obětí spadají do 
občanského či správního práva, bylo třeba omezit rozsah uplatňování směrnice. Toto nařízení 
tudíž reaguje na tlak zmíněných členských států na vytvoření mechanismu uznávání platného 
pro státy, které upravují ochranu obětí v rámci občanského či správního práva.  

Za současných okolností se tedy navrhovatelka domnívá, že toto nařízení, na jehož základě 
jeden členský stát uznává a automaticky provede ochranné opatření, které vydal jiný členský 
stát, pouze na základě předložení osvědčení, usnadňuje provedení ochranného opatření, ačkoli 
jej lze uplatnit pouze v některých členských státech Evropské unie.   

Kombinované uplatňování nástrojů trestního i občanského práva umožňuje obětem, kterým 
bylo přiznáno ochranné opatření, volný a bezpečný pohyb v Evropské unii, jak jej 
stanoví článek 3 Smlouvy o fungování Evropské unie. 
V tomto stanovisku se navrhovatelka snaží o sladění obou nástrojů tak, aby se vzájemně 
doplňovaly a byly nedílnou součástí kompletního systému ochrany pro případy násilí, jichž 
se dopustil známý pachatel v Evropě. Za tímto účelem byla upravena terminologie a byly 
posíleny záruky dodržování základních práv jak pro chráněnou osobu, tak i pro osoby, které 
představují nebezpečí. V zájmu posílení záruk bylo automatické uznávání osvědčení doplněno 
o povinnost příslušných orgánů předávat si navzájem automaticky informace o vydání 
osvědčení, čímž se zavádí mechanismus automatického přenosu. Očekává se, že takto se 
zvýší ochrana potenciálních obětí, jelikož jim budou usnadněny administrativní postupy 
a bude jim zajištěna ochrana v místech, kde se pohybují.  

Závěrem by navrhovatelka chtěla v tomto stanovisku zdůraznit význam získávání 
statistických údajů, bez nichž nelze rozsah fenoménu násilí v Evropě pochopit.  
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro právní záležitosti 
a Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví jako věcně příslušné výbory, aby do svého návrhu 
zprávy začlenily tyto pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Evropská unie si stanovila za cíl 
udržovat a rozvíjet prostor svobody, 
bezpečnosti a práva usnadňující přístup ke 
spravedlnosti, zejména uplatňováním 
zásady vzájemného uznávání soudních 
a mimosoudních rozhodnutí v občanských 
věcech. Za účelem postupného vytvoření 
takového prostoru by Unie měla schválit 
mimo jiné i nástroje týkající se justiční 
spolupráce v občanských věcech, zejména 
je-li to zapotřebí k řádnému fungování 
vnitřního trhu.

(1) Evropská unie si stanovila za cíl 
udržovat a rozvíjet prostor svobody, 
bezpečnosti a práva usnadňující přístup ke 
spravedlnosti, zejména uplatňováním 
zásady vzájemného uznávání soudních 
a mimosoudních rozhodnutí v občanských 
věcech. Za účelem postupného vytvoření 
takového prostoru by Unie měla schválit 
mimo jiné i nástroje týkající se justiční 
spolupráce v občanských věcech, zejména 
je-li to zapotřebí k řádnému fungování 
vnitřního trhu a plnému výkonu práva 
občanů Unie volně se pohybovat 
a pobývat na území členských států.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) V souladu se Stockholmským 
programem, který přijala Evropská rada 
na své schůzi ve dnech10. – 11. prosince 
2009, a akčním plánem Komise, jehož 
prostřednictvím se tento program 
uplatňuje, by bylo možné vzájemné 
uznávání rozšířit na všechny typy 
rozsudků a rozhodnutí právní povahy, 
která mohou být správní či trestní povahy, 
v závislosti na příslušném právním 
systému. Tento program rovněž vyzývá 
Komisi a členské státy, aby prověřily, jak 
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zlepšit legislativu a opatření pro 
praktickou podporu ochrany obětí. 
Rovněž zdůrazňuje, že obětem zločinu lze 
nabídnout zvláštní opatření na ochranu, 
která by měla být účinná v celé Unii.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Rada ve svém usnesení ze dne 10. 
června 2011 o plánu posílení práv 
a ochrany obětí, zejména v trestním řízení, 
uvedla, že na úrovni Evropské unie je 
třeba podniknout kroky za účelem posílení 
práv a ochrany obětí trestných činů, 
a vyzvala Komisi, aby za tímto účelem 
předložila příslušné návrhy. V tomto 
rámci by měl být vytvořen mechanismus, 
který zajistí vzájemné uznávání 
rozhodnutí o opatřeních na ochranu obětí 
trestných činů mezi členskými státy. Podle 
tohoto usnesení by uvedené nařízení 
týkající se vzájemného uznávání 
ochranných opatření v občanských věcech 
mělo doplnit mechanismus vzájemného 
uznávání ochranných opatření v trestních 
věcech, který je cílem směrnice 
2011/99/EU Evropského parlamentu 
a Rady ze dne 13. prosince 2011 
o evropském ochranném příkazu1.
____________
1 Úř. věst. L 338, 21.12.2011, s. 2.

Odůvodnění

Je důležité objasnit, že toto nařízení je součástí legislativního balíčku, jehož cílem je ochrana 
veškerých obětí, a že doplňuje mechanismus vzájemného uznávání ochranných opatření 
v trestních věcech, který je cílem směrnice Evropského parlamentu a Rady o evropském 
ochranném příkazu. 
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Rozdíly mezi vnitrostátním pravidly, 
jimiž se řídí ochranná opatření, brání 
náležitému fungování vnitřního trhu. 
Ustanovení k zajištění rychlého a 
jednoduchého uznání a případně výkonu 
ochranných opatření z členských států, 
které jsou vázány tímto nařízením, jsou 
nezbytné k tomu, aby byla poskytnutá 
ochrana zachována, pokud daná osoba 
cestuje nebo se přestěhuje do jiného 
členského státu. 

(3) Rozdíly mezi vnitrostátním pravidly, 
jimiž se řídí ochranná opatření, brání 
rovnému zacházení s osobami, jimž hrozí, 
že se stanou obětí násilí a obtěžování. 
Ustanovení k zajištění rychlého 
a jednoduchého uznání a případně výkonu 
ochranných opatření z členských států, 
které jsou vázány tímto nařízením, jsou
nezbytné k tomu, aby byla poskytnutá 
ochrana zachována, pokud daná osoba 
cestuje nebo se přestěhuje do jiného 
členského státu. Tato ustanovení by měla 
rovněž zajistit, aby oprávněný výkon práva 
občanů Unie svobodně se pohybovat 
a pobývat na území členských států, 
přiznaného čl. 3 odst. 2 Smlouvy 
o Evropské unii a čl. 21 odst. 1 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, nevedl 
ke ztrátě jejich ochrany.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Netýká se českého znění.

Odůvodnění

Ochranná opatření nejsou v členských státech nutně přijímána v občanských řízeních. Je 
třeba vzít v potaz rozdílné právní systémy členských států.

Pozměňovací návrh 6
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Vzájemná důvěra ve výkon 
spravedlnosti v Unii a cíl zajistit a 
usnadnit volný pohyb osob v rámci Unie 
ospravedlňují postupy pro uznávání 
a výkon ochranných opatření bez 
jakýchkoliv prozatímních formalit. 
V důsledku toho by mělo být ochranné 
opatření vydané v jednom členské státě 
považováno pro účely uznání a případně 
výkonu rozhodnutí za rozhodnutí vydané 
v tom členském státě, kde se uznání nebo 
výkon navrhuje. Za tímto účelem by toto 
nařízení mělo zavést jednotný evropský 
vzor osvědčení, který vydává členský stát 
původu na žádost chráněné osoby. 
V zájmu dodržení zásady subsidiarity by 
toto osvědčení nemělo nahradit vnitřní 
postup členských států.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) Zrušení prozatímních formalit by 
měly doprovázet nezbytné záruky, jejichž 
cílem je především zajistit naprosté 
dodržování práva na obhajobu a práva na 
spravedlivý proces, jak je zakotveno 
v článku 6 Evropské úmluvy o ochraně 
lidských práv a základních svobod a 
článku 47 Listiny základních práv 
Evropské unie. Za tímto účelem by 
příslušné orgány členského státu původu 
měly zajistit, aby osvědčení nebylo vydáno, 
aniž by nebylo zaručeno právo osoby, 
která představuje nebezpečí, na 
spravedlivý proces.
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zdůrazňuje význam toho, aby bylo v souvislosti s automatickým 
vzájemným uznáváním ochranných opatření dodrženo právo osoby, která představuje 
nebezpečí, na obhajobu.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7c) Aniž by tím bylo dotčeno právo 
chráněné osoby, aby mohla uplatnit 
ochranné opatření přímo v jiném 
členském státě, by orgán, který osvědčení 
vydává, měl v každém případě toto 
osvědčení předat příslušnému orgánu 
členského státu, v němž je opatření 
uznáno. Tento postup by měl zajistit, aby 
záruka udělená chráněné osobě zůstala 
zachována v každém jiném členském 
státě, v němž se chráněná osoba pohybuje, 
i když tato osoba neměla možnost nalézt 
nebo kontaktovat příslušný orgán 
v uznávajícím členském státě.

Odůvodnění

S cílem posílit ochranu potenciálních obětí je nutné kromě práva oběti přímo kontaktovat 
orgán v jiném členském státě zavést povinnost příslušných orgánů  předat osvědčení orgánu 
v jiném členském státě. Tak se zajistí, aby ve všech případech příslušný orgán v jiném 
členském státě obdržel osvědčení pro účely uznání ochranného opatření.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Pro harmonické fungování 
spravedlnosti je nutno zabránit případům, 
kdy dva členské státy vydají vzájemně 
neslučitelná rozhodnutí. Toto nařízení by 
proto mělo stanovit důvod pro odmítnutí 

(8) Pro harmonické fungování 
spravedlnosti je nutno zabránit případům, 
kdy dva členské státy vydají vzájemně 
neslučitelná rozhodnutí. Toto nařízení by 
proto mělo stanovit důvod pro odmítnutí 
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uznání nebo výkonu na návrh osoby, která 
představuje nebezpečí, v případě vzájemně 
neslučitelných rozhodnutí. 

uznání nebo výkonu v případě vzájemně 
neslučitelných rozhodnutí. 

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh navazuje na pozměňovací návrhy k článku 12. 

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Vzájemná důvěra ve výkon 
spravedlnosti v Unii a cíl zajistit rychlejší 
a méně nákladný pohyb ochranných 
opatření v rámci Evropské unie 
ospravedlňují postupy pro uznávání a 
výkon těchto opatření bez jakýchkoliv 
prozatímních formalit. V důsledku toho by 
mělo být ochranné opatření vydané 
v jednom členské státě považováno pro 
účely uznání a případně výkonu 
rozhodnutí za rozhodnutí vydané v tom 
členském státě, kde se uznání nebo výkon 
navrhuje. 

vypouští se

(Viz pozměňovací návrh k bodu odůvodnění 7a).

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Osvědčení by nemělo podléhat 
odvolání. Avšak v případě, že je ochranné 
opatření pozastaveno nebo odvoláno 
v členském státě, v němž bylo opatření 
původně přijato, by měl tento členský stát 
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informovat příslušný orgán uznávajícího 
členského státu, který by měl v souladu 
s tím pozastavit nebo odvolat uznání a 
případně výkon ochranného opatření.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) Vzhledem k rozdílné právní tradici 
členských států nemusí být ochranné 
opatření přijaté v členském státě původu 
známo v uznávajícím členském státě. 
V takových případech by příslušný orgán 
uznávajícího členského státu měl dané 
ochranné opatření co nejvíce přizpůsobit 
opatření, jež je známé v jeho vnitrostátním 
právu, má podobné účinky a sleduje 
podobné cíle a zájmy. Příslušný orgán 
uznávajícího členského státu může 
v souladu se svým vnitrostátním právem 
uplatnit opatření občanského, správního 
či trestního práva.

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je odůvodnit a upřesnit rozsah a obsah článku 8. 
Částečně opakuje znění bodu odůvodnění 26 a článku 9 směrnice o evropském ochranném 
příkazu.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Toto nařízení by mělo zavést jednotný 
vzor osvědčení a určit příslušný orgán 
k jeho vydávání, aby byl usnadněn volný 

vypouští se 
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pohyb ochranných opatření v Evropské 
unii. V zájmu dodržení zásady subsidiarity 
by toto osvědčení by nemělo nahradit 
vnitřní postup členských států.

Viz pozměňovací návrh bodu odůvodnění 7a (nový).

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Jednotný evropský vzor osvědčení by 
měl obsahovat seznam členských států, 
které toto osvědčení uznávají, s cílem 
usnadnit volný pohyb osob, které získají 
ochranné opatření na území Unie, a 
vyhnout se tak dodatečné administrativní 
zátěži pro členské státy původu spočívající 
v požadavku vydat nové osvědčení v 
případě, kdy chráněná osoba přesídlí do 
jiného členského státu. Jednotný vzor by 
měl mimo jiné rovněž usnadnit postup 
překladu.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Osvědčení by nemělo podléhat 
odvolání. Pokud je však ochranné 
opatření pozastaveno nebo odvoláno 
v prvním členském státě, měl by příslušný 
orgán v druhém členském státě na návrh 
osoby, která představuje nebezpečí, 
uznání a/nebo výkon ochranného 
opatření pozastavit nebo odvolat.

vypouští se
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(Viz pozměňovací návrh bodu odůvodnění 9a (nový).

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Při zohlednění zásady vzájemného 
uznávání, na níž se zakládá tato směrnice, 
by veškerá úřední sdělení týkající se 
ochranného opatření měla být pokud 
možno vytvářena mezi příslušnými orgány 
členského státu původu a členského státu 
uznání.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zdůvodnění povinnosti přímo předávat informace 
týkající se ochranného opatření mezi příslušnými orgány, která je zakotvena v pozměňovacích 
návrzích k článku 12. 

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13b) V souvislosti s prováděním tohoto 
nařízení by měly příslušné orgány náležitě 
uvážit potřeby obětí, a především obzvláště 
zranitelných osob, jako jsou nezletilí či 
osoby se zdravotním znevýhodněním, a 
měly by vzít v úvahu potřebnou pomoc ve 
formě navržené členskými státy.
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13c) V případě, kdy je třeba chráněné 
osobě nebo osobě, která představuje 
nebezpečí, poskytnout informace podle 
tohoto nařízení, je třeba tyto informace 
poskytnout rovněž právnímu zástupci, 
opatrovníkovi či mentorovi této osoby, 
má-li jej k dispozici. Současně je nutné 
náležitě zohlednit skutečnost, že chráněná 
osoba, osoba, která představuje nebezpečí 
nebo jejich zástupce musí informace podle 
této směrnice obdržet v jazyce, kterému 
rozumí.

Odůvodnění

Cílem nařízení je posílit práva chráněné osoby i osoby, která představuje nebezpečí, tím, že 
bere v potaz možnost, že se jedná o osoby nezletilé či nesvéprávné, a zajišťuje, aby veškerým 
podávaným informacím porozuměly. Tento pozměňovací návrh částečně opakuje znění bodu 
odůvodnění 13 směrnice o evropském ochranném příkazu.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13d) V souvislosti s prováděním tohoto 
nařízení by měly členské státy učinit 
nezbytné kroky k zajištění toho, aby 
chráněná osoba nemusela hradit finanční 
náklady spojené s uznáním ochranného 
opatření v jiném členském státě.

Pozměňovací návrh 20
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13e) Členské státy by v souvislosti 
s prováděním tohoto nařízení měly co 
nejvíce posílit přímý kontakt mezi 
příslušnými orgány a podpořit pravidelná 
školení soudních orgánů a jiných 
příslušných orgánů, v jejichž případě je 
pravděpodobné, že se dostanou do 
kontaktu s oběťmi či potenciálními 
oběťmi, aby jim mohly nabídnout 
vhodnou pomoc.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13f) Osobní údaje zpracované podle 
tohoto nařízení by měly být chráněny 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy, které uplatňují směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES 
ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů1.
__________________
Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Kapitola I – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblast působnosti, definice a příslušnost Cíl, oblast působnosti, definice a 
příslušnost

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Článek - 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -1
Cíl

Toto nařízení stanoví pravidla, která 
umožňují orgánu v členském státě, v němž 
bylo vydáno ochranné opatření s cílem 
chránit nějakou osobu, existují-li vážné 
důvody se domnívat, že je ohrožen její 
život, tělesná nebo duševní integrita a 
důstojnost, osobní svoboda nebo sexuální 
integrita, vydat osvědčení umožňující 
příslušnému orgánu v jiném členském 
státě poskytovat i nadále ochranu dotyčné 
osobě na území tohoto jiného členského 
státu.

Odůvodnění

Je nutné definovat cíl tohoto nařízení. Tento pozměňovací návrh reaguje na znění článku 1 
směrnice o evropském ochranném příkazu.

Pozměňovací návrh 24
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Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se vztahuje na ochranná 
opatření přijatá v občanských věcech bez 
ohledu na povahu přijímajícího orgánu. 
Není použitelné na ochranná opatření, na 
něž se vztahuje nařízení (ES) č. 2201/2003.

Toto nařízení se vztahuje na ochranná 
opatření přijatá v občanských věcech bez 
ohledu na povahu přijímajícího orgánu, 
který ochranné opatření vydává. Není 
použitelné na ochranná opatření, na něž se 
vztahuje nařízení (ES) č. 2201/2003 nebo 
ochranná opatření upravená ve směrnici
Evropského parlamentu a Rady
2011/99/EU ze dne 13. prosince 2011 o 
evropském ochranném příkazu1, s cílem 
předejít překrývání oblasti občanského a 
trestního práva.

____________
1 Úř. věst. L 338, 21.12.2011, s. 2.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) „ochranným opatřením“ jakékoliv 
rozhodnutí bez ohledu na jeho název, které 
je preventivní a dočasné povahy a jež bylo 
přijato orgánem v členském státě v souladu 
s jeho vnitrostátním právem s cílem chránit 
určitou osobu, pokud existují závažné 
důvody považovat tělesnou a/nebo duševní 
nedotknutelnost nebo svobodu této osoby 
za ohroženou. Patří sem i opatření, jež jsou 
nařízena, aniž by byla předvolána osoba, 
která představuje nebezpečí.

(a) „ochranným opatřením“ jakékoliv 
rozhodnutí bez ohledu na jeho název, které 
je preventivní a dočasné povahy a jež bylo 
přijato orgánem v členském státě v souladu 
s jeho vnitrostátním právem s cílem chránit 
konkrétní osobu, pokud existují závažné 
důvody považovat život, tělesnou a/nebo 
duševní nedotknutelnost, důstojnost,
osobní svobodu nebo sexuální 
nedotknutelnost této osoby za ohroženou. 
Patří sem i opatření, jež jsou nařízena, aniž 
by byla předvolána osoba, která 
představuje nebezpečí.

(Jestliže bude přijata část tohoto 
pozměňovacího návrhu týkající se slov 
„život, ... nebo sexuální nedotknutelnost 
této osoby“, je nutno provést odpovídající 
úpravy v celém textu.)
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Opatřeními ochranné povahy jsou 
zejména následující opatření:

Ochranná opatření mohou zahrnovat 
jednu nebo více z následujících povinností 
či zákazů:

(i) povinnost zdržet se návštěv určitých 
lokalit, míst nebo vymezených oblastí, kde 
má chráněná osoba bydliště nebo které 
navštěvuje, nebo 

(i) zákaz vstupu do určitých lokalit, míst 
nebo vymezených oblastí, kde má chráněná 
osoba bydliště nebo které navštěvuje, a 
zákaz zdržování se v těchto lokalitách, 
místech nebo vymezených oblastech, nebo

(ii) povinnost vyhýbat se kontaktu 
s chráněnou osobou jakoukoliv formou, 
včetně prostřednictvím telefonu, 
elektronické či běžné pošty, faxu 
a jakýchkoliv jiných prostředků, nebo 

(ii) zákaz nebo omezení kontaktu 
s chráněnou osobou jakoukoliv formou, 
včetně kontaktů prostřednictvím telefonu, 
elektronické či běžné pošty, faxu a 
jakýchkoliv jiných prostředků, nebo

(iii) zákaz přiblížit se chráněné osobě více
než na předepsanou vzdálenost, nebo 

(iii) zákaz nebo omezení týkající se 
přiblížení se chráněné osobě blíže než na 
předepsanou vzdálenost, nebo

(iv) rozhodnutí, jímž se přisuzuje výlučné 
užívání společného příbytku dvou osob 
chráněné osobě;

(iv) rozhodnutí, jímž se přisuzuje výlučné 
užívání společného příbytku dvou osob 
chráněné osobě; nebo
(iva) jakékoli jiné zákazy nebo omezení 
uložené s cílem zabezpečit ochranu 
chráněné osoby.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. a – pododstavec 2 – bod iv a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iva) zákaz zveřejňovat osobní údaje 
chráněných osob bez jejich souhlasu, 
podle ustanovení směrnice 95/46/ES.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) „chráněnou osobou“ fyzická osoba, 
která je předmětem ochrany vyplývající 
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z ochranného opatření přijatého členským 
státem původu;

Odůvodnění

Pozměňovací návrh opakuje znění definice chráněné osoby stanovené ve směrnici 
o evropském ochranném příkazu. 

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ab) „osobou, která představuje 
nebezpečí“, fyzická osoba, vůči níž bylo 
přijato ochranné opatření, které ukládá 
jednu či více povinností nebo zákazů 
uvedených v písmenu a).

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh částečně opakuje znění definice osoby, která představuje nebezpečí, 
stanovené ve směrnici o evropském ochranném příkazu.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Strana, která se hodlá v jiném členském 
státě dovolávat ochranného příkazu
uznaného podle tohoto článku předloží 
orgánům uznávajícího členského státu 
osvědčení vydané v souladu s tímto 
článkem.

1. Strana, která se hodlá v jiném členském 
státě dovolávat ochranného opatření
předloží orgánům uznávajícího členského 
státu osvědčení vydané v souladu s tímto 
článkem.



AD\889322CS.doc 19/31 PE473.887v04-00

CS

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ii) na návrh chráněné osoby v jakémkoliv 
dalším případě. Při přijímání ochranného 
opatření členský stát původu informuje 
chráněnou osobu o možnosti požádat o 
osvědčení stanovené tímto nařízením.

(ii) na návrh chráněné osoby v jakémkoliv 
dalším případě.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh pro čl. 5, odst. 3a (nový).

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud příslušný orgán přijme 
ochranné opatření, informuje chráněnou 
osobu o možnosti požádat o osvědčení 
v případě, že se rozhodne odejít do jiného 
členského státu. Příslušný orgán 
chráněné osobě poradí, aby žádost podala 
ještě předtím, než opustí území členského 
státu původu.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 5 odst. 3 bodu (ii). Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je posílit 
ochranu potenciální oběti, kterou je třeba informovat a uvědomit o možnosti požádat o 
osvědčení v případě, že se rozhodne odejít do jiného členského státu. Druhá věta tohoto 
odstavce opakuje znění čl. 6, odst. 5, druhé věty směrnice o evropském ochranném příkazu.
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Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Vydá-li příslušný orgán osvědčení 
podle odstavce 3, informuje chráněnou 
osobu ohledně toho, které orgány jsou 
příslušné pro uznání a výkon ochranného 
opatření v členském státě, ve kterém bylo 
navrženo uznání.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je posílit ochranu potenciální oběti. Zohledňuje 
skutečnost, že potenciální oběť, která míří do jiného členského státu, nemusí vědět, na které 
orgány se má obrátit, aby docílila platnosti ochranného opatření. 

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Aniž by tím byl dotčen odstavec 1, 
vydá-li příslušný orgán osvědčení podle 
odstavce 3, okamžitě předá toto osvědčení 
příslušnému orgánu uznávajícího 
členského státu.

Odůvodnění

S cílem předejít situaci, kdy by se potenciální oběť mohla setkat s překážkami jakékoli povahy 
(jazyková, správní bariéra atd…) při snaze o uplatnění ochranného opatření v členském státě, 
do kterého přichází, ukládá tento pozměňovací návrh orgánu, který osvědčení vydá, aby jej 
automaticky a přímo předal příslušnému orgánu druhého členského státu. Tento postup 
zajistí, aby ochrana potenciální oběti byla v druhém členském státě za všech okolností 
zachována.
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Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušné orgány uznávajícího 
členského státu mohou případně 
požadovat přepis nebo překlad obsahu
osvědčení v souladu s článkem 15.

4. V případě potřeby je obsah osvědčení 
transliterován či přeložen příslušným 
orgánem členského státu původu do 
úředního jazyka či jednoho z úředních 
jazyků uznávajícího členského státu nebo 
do jakéhokoli jiného jazyka, který může 
uznávající členský stát dle svého vyjádření 
přijmout.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je posílit ochranu potenciální oběti. Chráněná osoba 
nenese náklady na překlad osvědčení. Proto je třeba upravit text s cílem zaručit, že překlad 
osvědčení je zajištěn orgánem, který přijal ochranné opatření a vydal osvědčení.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Proti vydání osvědčení není odvolání. 2. Proti vydání osvědčení není odvolání.
Procedurální chyby se napravují 
v souladu s odstavcem 1 tohoto článku.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud není ochranné opatření známé 
v uznávajícím členském státě, příslušný 
orgán v tomto členském státě v největší 

Pokud není ochranné opatření známé 
v uznávajícím členském státě, příslušný 
orgán v tomto členském státě v největší 
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možné míře přizpůsobí ochranné opatření 
ekvivalentu známému v rámci svého práva, 
se kterým jsou spojeny rovnocenné účinky 
a které sleduje obdobný účel a zájmy.

možné míře přizpůsobí ochranné opatření 
ekvivalentu známému v rámci svého práva, 
se kterým jsou spojeny rovnocenné účinky 
a které sleduje obdobný účel a zájmy a 
které rovněž chráněné osobě zaručí 
stejnou úroveň ochrany.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán uznávajícího členského 
státu může na návrh osoby, která 
představuje nebezpečí, odmítnout uznání 
ochranného opatření přijatého ve státě 
původu, pokud je v rozporu se soudním 
rozhodnutím přijatým v uznávajícím 
členském státě.

1. Příslušný orgán uznávajícího členského 
státu může buď na návrh osoby, která 
představuje nebezpečí, nebo z vlastního 
podnětu odmítnout uznání ochranného 
opatření přijatého ve státě původu, pokud 
je v rozporu se soudním rozhodnutím 
přijatým v uznávajícím členském státě.

Odůvodnění

Podle bodu odůvodnění 8 je odmítnutí uznání v případě neslučitelných rozhodnutí 
odůvodněno potřebou zajistit harmonické fungování justice. Proto by měl být tento důvod 
zamítnutí uplatňován rovněž příslušným orgánem ex officio.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Uznání či výkon ochranného opatření 
nesmí být odmítnuty z důvodu, že právo 
uznávajícího členského státu takové 
opatření založené na týchž skutečnostech 
nedovoluje.
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Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 12 odst. 4. Je logičtější, aby tento odstavec následoval hned po 
odstavci, který upravuje důvod zamítnutí.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Zamítne-li příslušný orgán 
uznávajícího členského státu uznání 
ochranného opatření podle odstavce 1, 
okamžitě informuje příslušný orgán 
členského státu původu o důvodu tohoto 
zamítnutí.

Odůvodnění

Bylo by patrně vhodné, aby byl orgán členského státu původu informován o možném zamítnutí 
uznání ochranného opatření v jiném členském státě.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud je ochranné opatření 
pozastaveno nebo odvoláno v členském 
státě původu, příslušný orgán 
v uznávajícím členském státě na návrh 
osoby, která představuje nebezpečí, 
uznání a případně výkon ochranného 
opatření pozastaví nebo odvolá. Návrh se 
podává na vzorovém formuláři uvedeném 
v příloze II.

2. Pokud příslušný orgán členského státu 
původu pozastaví či zamítne ochranné 
opatření, okamžitě o tom informuje
příslušný orgán v uznávajícím členském 
státě.

Odůvodnění

Není vhodné očekávat, že osoba, která představuje nebezpečí, požádá příslušný orgán 
v uznávajícím členském státě o pozastavení či zrušení. Je nepraktické a nevhodné, aby žádost 
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podala právě tato osoba. Proto tento pozměňovací návrh zavádí v souladu s předchozími 
pozměňovacími návrhy povinnost přímého předání informací mezi příslušnými orgány.

Pozměňovací návrh 41

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Je-li ochranné opatření pozastaveno či 
zrušeno v členském státě původu, 
příslušný orgán uznávajícího členského 
státu uznání pozastaví, zruší a případně 
odvolá výkon opatření, jakmile bude 
řádně informován příslušným orgánem 
členského státu původu v souladu 
s odstavcem 2.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Uznání ochranného opatření nesmí být 
odmítnuto z důvodu, že právo 
uznávajícího členského státu takové 
opatření založené na týchž skutečnostech 
nedovoluje.

vypouští se

(Viz pozměňovací návrh k čl. 12 odst. 1a.)

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány členského státu původu 
bez prodlení a v souladu s právem tohoto 
členského státu oznámí osobě, která 
představuje riziko, a chráněné osobě:

1. Příslušné orgány členského státu původu 
bez prodlení a v souladu s právem tohoto 
členského státu oznámí osobě, která 
představuje riziko, a chráněné osobě 
a v případě potřeby jeho či jejímu 
právnímu zástupci, opatrovníkovi či 
mentorovi:

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iv) jakékoliv pozastavení nebo odvolání 
ochranného opatření.

(iv) jakékoliv pozastavení, odvolání nebo
přezkum ochranného opatření.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Po obdržení osvědčení podle článku 5 
předloženého chráněnou osobou oznámí 
příslušné orgány uznávajícího členského 
státu neprodleně a podle pravidel nařízení 
(ES) č. 1393/2007 osobě, která představuje 
nebezpečí, a chráněné osobě:

2. Po obdržení osvědčení podle článku 5 
oznámí příslušné orgány uznávajícího 
členského státu neprodleně a podle 
pravidel nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 
13. listopadu 2007 o doručování soudních
a mimosoudních písemností ve věcech 
občanských a obchodních v členských 
státech (doručování písemností)1, osobě, 
která představuje nebezpečí, a chráněné 
osobě a případně jeho či jejímu právnímu 
zástupci, opatrovníkovi či mentorovi v 
jazyce, jemuž rozumí:

_______________
1 Úř. věst. L 324, 10. 12. 2007, s. 79.
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Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ia) případně ochranné opatření přijaté 
podle článku 8;

Odůvodnění

Povinnost oznámit osobě, která představuje nebezpečí, a chráněné osobě jakékoli informace 
ohledně ochranného opatření zahrnuje i informace o opatření přijatém s cílem přizpůsobit 
neznámé zahraniční ochranné opatření opatření známému ve vnitrostátním právu 
uznávajícího členského státu.  

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iv) jakékoliv pozastavení nebo odvolání 
ochranného opatření.

(iv) jakékoliv zamítnutí uznání či výkonu, 
pozastavení nebo odvolání ochranného 
opatření.

Odůvodnění
Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 13 odst. 2 bodu (1a).

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Při sdělování informací uvedených 
v odstavcích 1 a 2 osobě, která představuje 
nebezpečí, by příslušné orgány členského 
státu původu a uznávajícího členského 
státu měly věnovat zvláštní pozornost 
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skutečnosti, že není v zájmu chráněné 
osoby, aby jeho/její adresa či jiné osobní 
údaje byly vyzrazeny, není-li to nutné pro 
účely prosazování ochranných opatření.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15 vypouští se
Přepis a překlad

Je-li podle tohoto nařízení vyžadován 
přepis nebo překlad, provede se do 
úředního jazyka nebo do jednoho 
z úředních jazyků uznávajícího členského 
státu nebo do jakéhokoliv jazyka, který 
uznávající členský stát určil jako 
přijatelný. Každý překlad podle tohoto 
nařízení musí být proveden osobou 
oprávněnou provádět překlady v jednom z 
členských států.

(Viz pozměňovací návrh k čl. 5 odst. 4.)

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Navrhovatel, jemuž se v členském státě 
původu dostává výhod úplné nebo částečné 
bezplatné právní pomoci nebo který je 
osvobozen od úhrady nákladů nebo výdajů, 
požívá v jakémkoliv řízení souvisejícím 
s vykonatelností ochranného opatření 
nejvýhodnější právní pomoci nebo 
nejširšího osvobození od úhrady nákladů a 

Navrhovatel, jemuž se v členském státě 
původu dostává výhod úplné nebo částečné 
bezplatné právní pomoci nebo který je 
osvobozen od úhrady nákladů nebo výdajů, 
je brán v úvahu v jakémkoliv řízení 
souvisejícím s vykonatelností ochranného 
opatření kvůli nároku na poskytnutí právní 
pomoci nebo nejširšího osvobození od 
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výdajů podle práva uznávajícího členského 
státu.

úhrady nákladů a výdajů podle práva 
uznávajícího členského státu podle 
rozhodnutí tohoto členského státu.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19a
Shromažďování údajů

S cílem usnadnit hodnocení provádění 
tohoto nařízení sdělí členské státy Komisi 
příslušné údaje ohledně uplatňování 
vnitrostátních postupů vydávání osvědčení 
podle článku 5 a jejich předávání mezi 
příslušnými orgány. Tyto údaje zahrnují 
alespoň informace o počtu ochranných 
opatření a požadovaných, vydaných či 
uznaných osvědčení a o počtu 
zamítnutých, pozastavených či odňatých 
osvědčení, jakož i o důvodech takového 
zamítnutí či odejmutí s řádným ohledem 
na základní zásady soukromí a ochrany 
osobních údajů.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Článek 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do [do pěti let po uplynutí lhůty 
uvedené v článku 23] podá Komise 
Evropskému parlamentu, Radě a 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru zprávu o pokroku při uplatňování 
tohoto nařízení. V případě potřeby se ke 
zprávě přiloží návrhy na změny.

Nejpozději do [do čtyř let po uplynutí lhůty 
uvedené v článku 23] podá Komise 
Evropskému parlamentu, Radě a 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru zprávu o pokroku při uplatňování 
tohoto nařízení a o součinnosti mezi tímto 
nařízením a směrnicí 2011/99/EU. 
V případě potřeby se ke zprávě přiloží 
návrhy na změny.
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Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci Evropské soudní sítě pro občanské 
a obchodní věci vytvořené rozhodnutím 
2001/470/ES poskytnou členské státy za 
účelem zveřejnění popis vnitrostátních 
pravidel a postupů týkajících se 
ochranných opatření, včetně orgánů 
příslušných pro uznávání a/nebo výkon.

V rámci Evropské soudní sítě pro občanské 
a obchodní věci vytvořené rozhodnutím 
2001/470/ES poskytnou členské státy za 
účelem zveřejnění popis vnitrostátních 
pravidel a postupů týkajících se 
ochranných opatření, včetně orgánů 
příslušných pro uznávání a/nebo výkon.
Informace týkající se jednotlivých případů 
zůstanou důvěrné.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do [jednoho roku před vstupem tohoto 
nařízení v platnost] členský stát sdělí 
Komisi:

Do [jednoho roku před vstupem tohoto 
nařízení v platnost] každý členský stát sdělí 
Komisi:

(a) které orgány mají pravomoc 
v záležitostech spadajících do oblasti 
působnosti tohoto nařízení;

(a) jména a kontaktní údaje o tom, které 
orgány mají pravomoc v záležitostech 
spadajících do oblasti působnosti tohoto 
nařízení;

(b) které jazyky jsou přijatelné pro 
překlady osvědčení uvedených v článku 
15.

(b) jazyky přijatelné pro překlady 
formulářů uvedených v čl. 5 odst. 4.
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Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Příloha I – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha I Příloha

Odůvodnění
Odůvodněním tohoto pozměňovacího návrhu je vypuštění Přílohy II (viz pozměňovací návrh 
k příloze II).

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Příloha II 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha II příloha se vypouští

(Viz pozměňovací návrhy k článku 12)
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