
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

145. 

USNESENÍ SENÁTU 
z 6. schůze, konané dne 19. dubna 2017 

 
k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní 
restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů 
restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU 
/senátní tisk č. N 5/11/ 
 
 
Senát 
 
I.  
 
vítá  
snahu Komise odstranit překážky pro fungování vnitřního trhu, které mohou spočívat 
mimo jiné i v odlišnostech v právních úpravách insolvenčního řízení v jednotlivých 
členských státech, a oceňuje zejména zaměření na lepší přístup k včasné 
restrukturalizaci;  
 
II.  
 
1. souhlasí  
s rámcovou pozicí vlády, přičemž zdůrazňuje potřebu respektování práv a oprávněných 
zájmů věřitelů, jakožto základní premisu zachování právní jistoty a předvídatelnosti 
ekonomicko-právního prostředí;  
 
2. je toho názoru,  
že restrukturalizace a tzv. druhá šance pro podnikatele musejí být využívány jako ultima 
ratio pouze v odůvodněných případech a že nesmí docházet k nepřiměřeným nebo 
neodůvodněným zásahům do práv věřitelů;  
 
3. souhlasí s vládou,  
že v případě tzv. druhé šance je nezbytné zajistit spravedlivé zacházení s fyzickými 
podnikajícími a nepodnikajícími osobami, aby nedocházelo ke zneužívání tohoto institutu 
ze strany nepoctivých předlužených podnikatelů; v této souvislosti je třeba vyjasnit 
osobní působnost ustanovení o tzv. druhé šanci; zároveň se domnívá, že je třeba vést 
dále diskusi i o přiměřenosti navrhované tříleté lhůty pro úplné oddlužení a to právě 
s akcentem na právní jistotu věřitelů;  



 
4. požaduje,  
v souladu s vládou, aby Komise zpracovala detailnější analýzu socio-ekonomických 
dopadů navrhované směrnice a to ve vztahu ke všem subjektům, jejichž práva a 
oprávněné zájmy mohou být v insolvenčním řízení ať už přímo či nepřímo dotčeny;  
 
5. žádá vládu,  
v souladu s její rámcovou pozicí, aby včas vyhodnotila dopady zavedení tzv. druhé šance 
na podnikatelské prostředí a vymahatelnost pohledávek v ČR;  
 
6. považuje za vhodné  
vyjasnit obsah povinnosti členských států zajistit dlužníkům a podnikatelům přístup 
k „nástrojům včasného varování“ včetně navržení mechanizmů znemožňujících případné 
zneužití uvedených nástrojů například v hospodářské soutěži;  
 
 
III.  
 
1. žádá vládu,  
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto usnesení, a o dalším 
vývoji projednávání, a to nejpozději v okamžiku dosažení politické shody potřebného 
počtu členských států na hlavních prvcích návrhu, nebo již předtím, pokud by se výsledky 
projednávání v Radě začaly výrazně odchylovat od postoje České republiky vyjádřeného 
v rámcové pozici vlády;  
 
2. žádá vládu,  
aby Senátu předložila analýzu Komise uvedenou v bodě II. 4 tohoto usnesení, bude-li 
Komisí zpracována, a dále vyhodnocení dopadů uvedené v bodě II. 5, jakmile ho vláda 
zpracuje;  
 
3. pověřuje  
předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

předseda Senátu 
v z. Miluše Horská v. r.  

 
 
 

Jaromíra Vítková v. r. 
ověřovatelka Senátu 
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