Centrální informační úřad pro poskytnutí
informací o účtech v Německu
Dne 18. ledna 2017 vstoupilo v platnost Nařízení (EU) č. 655/2014 Evropského Parlamentu
a Rady ze dne 15. května 2014, kterým se zavádí řízení o Evropském příkazu o předběžném
obstavení bankovních účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských
a obchodních věcech (Evropské nařízení o obstavení bankovních účtů - EuKoPfVO).
Věřitelům v členských státech Evropské unie (s výjimkou Spojeného Království a Dánska)
bude tím umožněno, získat titul zajišťovacího opatření ve formě nařízení o předběžném
obstavení bankovních účtů, které je platné po celé EU. V článku 14 EuKoPfVO nařízení je
popsán postup o možnosti přeshraničního zjištění informací o bankovních účtech dlužníků.
Tím se věřitelům poskytuje možnost předběžně uvést bankovní účty, které mají být
obstaveny.
Pokud věřitelé nemají dostatečné informace o bankovních účtech dlužníků v jiném členském
státe Evropské unie, mají možnost zažádat - současně s podáním žádosti o vydání
předběžného příkazu o obstavení bankovních účtů - u příslušného soudu, aby byl Informační
úřad požádán o zjištění informací o tom, která banka v Německu vede účty dlužníka. Předpokladem pro to je, že proti dlužníkovi byl vydán platný právní titul. Kromě toho musí být
odůvodněn předpoklad, že dlužník má jeden nebo několika bankovních účtů v jistém
členském státě, protože zde vykonává svou profesní nebo živnostenskou činnost nebo zde
vlastní majetek. Aby byla zachována dostatečná ochrana osobních dat, Informační úřad
neposkytne zjištěné informace o bankovních účtech věřitelům nýbrž přímo dožádanému
soudu. Po obdržení informací o bankovních účtech bude vyrozumění dlužníka o zveřejnění
jeho osobních dat odloženo o 30 dnů, aby se tím zamezilo ohrožení účinku příkazu k
předběžnému obstavení bankovních účtů příliš včasným vyrozuměním.
V rámci implementace nařízení EuKoPfVO zajišťuje Spolkový úřad justice (BfJ) úkoly a
přenesené působnosti německého centrálního Informačního úřadu příslušného pro poskytování informací o bankovních účtech na území Německa (§ 948 odstavec 1 občanského
soudního řádu). Dožádání podle článku 14 EuKoPfVO, týkající se poskytnutí informací o
bankovních účtech, musí proto příslušné zahraniční soudy zasílat na tuto adresu
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Upozornění:
Pro vyřízení dožádání spočívající v opatření informací o bankovním účtu Spolkový úřad
justice (BfJ) pořebuje mimo jiného v případě fyzických osob kompletní jméno a příjmení se
všemi jmény a kontaktní data na dlužníka. Pro urychlení postupu prosíme uvést datum
narození dlužníka, pokud je k dispozici. V případě právnických osob potřebujeme kompletní
jméno firmy a adresu sídla firmy. Žádost musí být podána v němčině.
Další informace:
•

Informace Evropské unie ohledně nařízení EuKoPfVO s prohlášením členských
států o národních úpravách a příslušných místech na evropském justičním portálu

•

Znění článku 14 nařízení EuKoPfVO

