Právne

Zákon o európskom príkaze
na zablokovanie účtov
V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa
nachádza návrh zákona o európskom príkaze
na zablokovanie účtov, ktorého zámerom je
zabezpečenie riadnej aplikácie nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady o zavedení konania o vydanie
európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom
uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok
v občianskych a obchodných veciach.
Nariadením sa zavádza nové konanie umožňujúce
veriteľovi žiadať vydanie európskeho príkazu
na zablokovanie účtov, ktorým sa zabraňuje prevodu
alebo výberu finančných prostriedkov dlžníka
na bankovom účte v členskom štáte. Európsky príkaz
súd vydá, ak veriteľ predložil dostatočné dôkazy
a súd je presvedčený o tom, že je potrebné prijať
takéto ochranné opatrenie, pretože existuje reálne
nebezpečenstvo, že bez takéhoto opatrenia by
bolo vymoženie pohľadávky veriteľa zmarené alebo
podstatne sťažené.
Zablokovanie finančných prostriedkov bude účinné
voči dlžníkovi, ale aj voči osobám, ktoré sú oprávnené
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vykonávať platby prostredníctvom tohto účtu (formou
trvalého príkazu, inkasa, používania kreditnej karty).
Veriteľ môže európsky príkaz využiť skôr, ako začne
konanie voči dlžníkovi vo veci samej, počas konania
až do vydania rozsudku, uzavretia súdneho zmieru
a aj po tom, čo dosiahol vydanie rozsudku, súdneho
zmieru, vydanie verejnej listiny, ktorým žiadal
od dlžníka zaplatenie svojej pohľadávky.
Dlžník nie je o návrhu veriteľa na vydanie príkazu
informovaný, nie je vypočutý pred vydaním príkazu
a ani nie je o príkaze oboznámený pred jeho
vykonaním, aby sa zabezpečil moment prekvapenia
pri vydaní príkazu. Príkaz a všetky súvisiace
písomnosti sa doručujú dlžníkovi bezodkladne
po vykonaní príkazu. Dlžník má právo využiť opravný
prostriedok bezprostredne po vykonaní príkazu.
Príslušným súdom na vydanie a vykonanie
európskeho príkazu je všeobecný súd odporcu,
ostatné úlohy bude plniť Okresný súd Banská
Bystrica, a to najmä poskytovať informácie o účtoch,
plniť úlohy ako dožiadaný orgán, vykonať príkaz na
zablokovanie účtov, ktorý bol vydaný v inom členskom
štáte, vrátane jeho zrušenia, zmeny a ukončenia.

Právne
Procesné pravidlá, ktoré nie sú upravené nariadením,
sa spravujú právnym poriadkom členského štátu,
v ktorom prebieha konanie, dochádza k výkonu
príkazu.
Navrhovaná účinnosť zákona je 18. januára 2017.

Novela zákona o konkurze a
reštrukturalizácii
V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza
návrh novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii,
ktorého účelom je riešenie úpadku fyzických osôb,
ktoré predstavuje v Slovenskej republike významný
ekonomicko-sociálny problém.
Súčasná právna úprava predpokladá riešenie úpadku
fyzických osôb v režime tzv. „Fresh Start“, čo znamená
likvidáciu majetkovej podstaty dlžníka a rýchle oddlženie.
Táto alternatíva je určená najmä pre dlžníkov, ktorí
majú málo majetku a nízke príjmy. Každému oddlženiu
fyzickej osoby musí predchádzať (úplná) likvidácia jeho
majetkovej podstaty. Po tejto likvidácii nasleduje ešte
trojročné skúšobné obdobie, počas ktorého dlžník
v prospech veriteľov odvádza časť svojich príjmov.
Nedostatkom tejto alternatívy je, že dlžník nemôže
dosiahnuť oddlženie inak, ako za cenu speňaženia celej
jeho majetkovej podstaty. Možnosť uspokojenia veriteľov
zo speňaženia majetkovej podstaty býva nízka a veľká
časť ich pohľadávok zostáva neuspokojená.
V návrhu novely zákona sa navrhuje zavedenie aj
druhého konceptu, ktorý sa zatiaľ vyskytuje len
v zahraničných právnych úpravách a to koncept
tzv. „No Fresh Start“. Tento koncept predpokladá
reštrukturalizáciu záväzkov dlžníka podľa splátkového
kalendára.
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Návrh novely zákona upravuje možnosť pre niektoré
osoby prioritne vykúpiť majetok podliehajúci konkurzu
za cenu určenú na základe znaleckého posudku alebo
za cenu dosiahnutú pri speňažení. Súčasná právna
úprava zapája do procesu záložných veriteľov, núti ich
zosplatniť ich úvery. Návrh novely zákona umožňuje
uplatniť dohody medzi záložným veriteľom a dlžníkom;
záložní veritelia sa do riešenia úpadku dlžníka v zásade
nevťahujú.
Pri oboch navrhovaných spôsoboch riešenia úpadku sa
zavádzajú opatrenia proti zneužívaniu oddlženia.
Navrhovaná účinnosť novely zákona je 1. januára
2017.
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