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Vážený pane předsedo,

Komise děkuje Senátu za jeho usnesení 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 
(COM(2016) 723 final).

Návrh spadá pod naše dvě prioritní politiky. Souvisí za prvé s akčním plánem pro vytváření 
unie kapitálových trhů z 30. září 20151, podle něhož má Komise zejména podat legislativní 
podnět týkající se platební neschopnosti podniků, který se bude zabývat nej důležitějšími 
překážkami volného toku kapitálu a bude vycházet z osvědčených vnitrostátních režimů, 
a za druhé se strategií pro jednotný trh2 z 28. října 2015, podle níž má Komise podpořit 
čestné podnikatele a navrhnout právní předpisy, aby zajistila, že členské státy vytvoří právní 
prostředí, které se dokáže vyrovnat s neúspěchem, aniž by to podnikatele odrazovalo 
od zkoušení nových nápadů.

Tuto politiku podporuje i Rada ministrů. Rada pro konkurenceschopnost na svém zasedání 
v květnu 2011 členské státy vyzvala, aby do roku 2013 zkrátily lhůtu pro oddlužení 
a vyrovnání dluhů čestných podnikatelů po úpadku na nejvýše tři roky3.

Rada pro hospodářské a finanční věci pak na svém zasedání v červnu 2016 vyzdvihla význam 
naší práce na legislativním návrhu na minimální harmonizaci v oblasti insolvenčního práva 
v souvislosti s unií kapitálových trhů a konstatovala, že tímto způsobem může být taktéž 
podpořeno úsilí o snížení budoucích úrovní úvěrů v selhání4.

1 COM(2015) 468 final.
2 COM(2015) 550 final.
3 Závěry Rady o přezkumu iniciativy „Small Business Act“ pro Evropu ze dne 30. května 2011: 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=CS&f=ST%2010975%202011%20INIT
4 Závěry Rady ze dne 17. června 2016:

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/6/47244642837 cs.pdf

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=CS&f=ST%2010975%202011%20INIT
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/6/47244642837


Komise vítá, ze Senát tento podnět podporuje. Návrh pomůže odstranit překážky bránící 
fungování vnitřního trhu, jež spočívají mimo jiné v odlišné právní úpravě insolvenčního řízení 
v jednotlivých členských státech, a pomůže také zajistit lepší přístup k časné restrukturalizaci. 
Co se týče žádosti o zevrubnou analýzu socio-ekonomických dopadů navrhované směrnice, 
poukázala by Komise ráda na zprávu z posouzení dopadů provázející tento návrh5 a rovněž 
na dodatečnou studii posouzení dopadů a na informační přehledy o situaci v jednotlivých 
zemích6.

Komise ve svém návrhu věnuje zvláštní pozornost ochraně práv věřitelů, aby byla zajištěna 
patřičná rovnováha mezi zájmy všech zúčastněných stran zapojených do preventivní 
restrukturalizace. Členské státy budou konkrétně moci zavést odpovídající záruky, aby 
předešly zneužívání práva na druhou šanci, a to například tím, že v opodstatněných 
případech (například když dlužník nejednal poctivě nebo měl nekalé úmysly) vyloučí přístup 
k oddlužení nebo pro něj vymezí delší lhůty nebo že na určitou dobu vydají zákaz činnosti. 
Delší nebo neurčitá doba zákazu činnosti se může uplatnit i v případech, kdy dojde k porušení 
etických pravidel určité profese nebo k odsouzení osoby pro spáchání trestného činu. Členské 
státy budou rovněž moci podmínit úplné oddlužení tím, že dlužníkovi uloží povinnost splácet 
závazky, avšak každá takováto povinnost částečného splacení musí zohledňovat individuální 
situaci podnikatelského subjektu a musí být úměrná jeho disponibilnímu příjmu během doby 
oddlužování.

Komise doufá, že tímto dopisem dostatečně reaguje na připomínky Senátu, a těší se na další 
pokračování vzájemného politického dialogu.

S úctou

první místopředseda
Věra Jourová 
členka Komise

SWD(2016) 358 final a SWD(2016) 357 final.
6 http://ec.europa.eu/newsroom/iust/item-detail.cfm7item id=50043
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