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1.

VÝCHOZÍ INFORMACE

Datum předání návrhu Evropskému parlamentu a Radě
(dokument COM(2012) 744 final – 2012/0360 COD):

13. 12. 2012

Datum vydání stanoviska Evropského hospodářského a sociálního 22. 5. 2013
výboru:
Datum přijetí postoje Evropského parlamentu v prvním čtení:

5. 2. 2014

Datum přijetí postoje Rady:

12. 3. 2015

2.

CÍL NÁVRHU KOMISE

Návrh Komise, kterým se mění nařízení o úpadkovém řízení, byl přijat dne 12. prosince 2012.
Jeho hlavním cílem je podpořit v EU „kulturu záchrany“ podniků ve finančních obtížích.
Hlavní prvky návrhu jsou tyto: rozšiřuje působnost nařízení na „preventivní“ úpadková řízení,
která mají podniky zachraňovat, a na více druhů úpadkových řízení proti fyzickým osobám;
vyjasňuje kritéria pro příslušnost soudů (středisko hlavního zájmu – středisko HZ) a zlepšuje
procesní rámec pro přezkum příslušnosti; zavádí systém propojených vnitrostátních
insolvenčních rejstříků pro zvýšení transparentnosti pro dlužníky; zvyšuje pravděpodobnost
záchrany podniků, a to předcházením zahajování vedlejších řízení, kde jsou zájmy místních
věřitelů zaručeny jinak (tzv. „syntetická vedlejší řízení“); zajišťuje právní rámec pro
koordinaci řízení se členy skupin podniků.
3.

PŘIPOMÍNKY K POSTOJI RADY

Postoj Rady schvaluje všechny základní prvky návrhu Komise a navrhuje některé technické
změny v detailech. Tyto změny se týkají dodatečných opatření pro potírání nekalých pokusů o
tzv. forum shopping ze strany spotřebitelů, požadavku schválení syntetických vedlejších
řízení většinou místních věřitelů a zavedení tzv. „koordinace řízení proti skupině“. Komise
tyto změny podporuje.
Na základě neformálních trojstranných jednání dne 15. října 2014 a 10. listopadu 2014
dospěly Parlament, Rada a Komise k předběžné politické dohodě ohledně znění nového
nařízení o úpadkovém řízení (v podobě přepracovaného znění).
Rada tuto politickou dohodu potvrdila dne 4. prosince 2014 a dne 12. března 2015 přijala
postoj v prvním čtení.
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4.

ZÁVĚR

Vzhledem k tomu, že všechny změny zapracované do návrhu Komise byly schváleny během
neformálních trojstranných jednání, může Komise změny, které Rada přijala v rámci svého
postoje v prvním čtení, přijmout.
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