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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0001/2013, ktorú predkladá Lorenz H. Becker, nemecký štátny občan, 
o nejednotných právnych predpisoch o konkurze v EÚ

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície zastáva názor, že rozličné právne predpisy o konkurze fyzických osôb 
v EÚ sa výrazne odlišujú a nemeckí občania v konkurznom konaní sú tým znevýhodnení. 
Podľa jeho názoru sa v Nemecku konkurzné konanie ukončuje až po približne 7 rokoch, kým 
v iných členských štátoch EÚ je to oveľa skôr. Ak sa dlžníkovi podarí usadiť sa napríklad 
v Spojenom kráľovstve alebo Francúzsku, môže dosiahnuť ukončenie konkurzného konania 
oveľa rýchlejšie ako v Nemecku. Rozsudok britského či francúzskeho súdu o zbavení dlhu 
potom platí v celej EÚ. Táto možnosť však pre veľkú väčšinu dlžníkov neprichádza do úvahy 
pre vysoké náklady. Predkladateľ petície sa domnieva, že tým dochádza k nerovnakému 
zaobchádzaniu.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 10. septembra 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 31. januára 2014)

Komisia dôkladne preskúmala petíciu. Komisia je informovaná o situácii, ktorú opisuje 
predkladateľ petície, keďže podrobná analýza tejto situácie sa uvádza v prípravnom 
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dokumente Komisie k reforme predpisov EÚ o konkurznom konaní.1 V tomto dokumente sa 
uvádzajú prípady nemeckých dlžníkov, ktorí sa presunuli do Spojeného kráľovstva 
a Francúzska, aby sa rýchlejšie zbavili dlhu. V dokumente sa okrem toho analyzuje problém 
účelového výberu jurisdikcie (forum shopping) v rámci konkurzných konaní. Vzhľadom na 
to, že na úrovni EÚ chýba harmonizácia, právne predpisy členských štátov o konkurznom 
konaní sa podstatne odlišujú a spoločnostiam a jednotlivcom ponúkajú veľa výhod a nevýhod. 
V niektorých členských štátoch neexistuje možnosť zbaviť sa dlhu, čo znamená, že dlžníci sú 
dlžníkmi po celý život, kým v iných členských štátoch sa možno zbaviť dlhu v priebehu 
jedného roka.

Komisia sa touto otázkou v súvislosti s podnikateľmi zaoberala vo svojom oznámení 
z decembra 2012 s názvom „Nový európsky prístup k neúspechu v podnikaní a platobnej 
neschopnosti“ 2. Komisia vo svojom oznámení dospela k záveru, že zbavenie dlhov je pre 
druhú šancu kľúčové: primerané obdobie na zbavenie a vyrovnanie dlhu by v prípade 
čestného podnikateľa nemalo byť dlhšie ako tri roky a malo by sa poskytovať automaticky vo 
všetkých členských štátoch. 

Komisia usporiadala v roku 2013 v rámci nadväzných opatrení verejnú konzultáciu o novom 
prístupe s cieľom posúdiť potrebu minimálnych noriem v niektorých aspektoch právnych 
predpisov o konkurznom konaní v EÚ. 

Komisii okrem toho oznámili, že na základe reformy nemeckých právnych predpisov 
o konkurznom konaní v roku 2012 sa za určitých podmienok môže lehota na úplné zbavenie 
dlhov v tejto krajine skrátiť na 3 roky.

Záver

Vzhľadom na to Komisia vyjadruje uspokojenie, že osobitné problémy, ktoré predložil 
predkladateľ petície, sa riešia aspoň čiastočne na úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni. 

                                               
1 Pracovný dokument útvarov Komisie „Zhrnutie posúdenia vplyvu – Sprievodný dokument – Revízia nariadenia 
(ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní“, SWD(2012) 417 final, s. 21 – 23
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency-ia_en.pdf
2 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, 
COM(2012) 742 final, s. 6
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency-comm_sk.pdf


