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PR_COD_Recastingam

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch 
sa časti prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament 
zmeniť a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, označujú 
tučným písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí 
textu sa označujú takto: [...]. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa 
navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu 
(napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej 
verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené 
príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti oneskoreným platbám 
v obchodných transakciách (prepracované znenie)
(KOM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracované znenie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2009)0126),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0044/2009),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky 
nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne 
rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 114 Zmluvy o fungovaní EÚ,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní techniky prepracovania právnych aktov1,

– so zreteľom na list Výboru pre právne veci z ... adresovaný Výboru pre vnútorný trh 
a ochranu spotrebiteľa v súlade s článkom 87 ods. 3 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na články 87 a 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská 
Výboru pre právne veci a Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0136/2010),

A. keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho 
parlamentu, Rady a Komisie predmetný návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem 
tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu 
nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu 
je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty,

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami 
konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady 
a Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť tento 
návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným 

                                               
1 Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.



PE438.475v03-00 6/67 RR\815404SK.doc

SK

parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Jedným z prioritných opatrení „Plánu 
hospodárskej obnovy Európy“ je zníženie 
administratívneho zaťaženia a podpora 
podnikania okrem iného tým, že sa 
zabezpečí, aby orgány verejnej správy
platili faktúry za dodávky a služby, vrátane 
faktúr MSP, do jedného mesiaca, čím by sa 
znížili problémy s likviditou.

(7) Jedným z prioritných opatrení „Plánu 
hospodárskej obnovy Európy“ je zníženie 
administratívneho zaťaženia a podpora 
podnikania okrem iného tým, že sa 
zabezpečí, aby sa faktúry za dodávky a 
služby, vrátane faktúr MSP, v zásade 
platili do jedného mesiaca, čím by sa 
znížili problémy s likviditou.

Odôvodnenie

Od verejných a súkromných obstarávateľov by sa malo v zásade vyžadovať, aby faktúry 
uhrádzali do 30 dní. Mali by sa však umožniť výnimky z tohto pravidla tak, ako sa uvádza v 
tejto smernici. Napríklad v odvetví stavebníctva môžu byť vykonané práce, a tým aj účtovné 
doklady také zložité, že ich preskúmanie si môže vyžadovať dlhšie obdobie ako obdobie, ktoré 
bolo stanovené. Na vyriešenie tohto problému by sa mohli použiť pravidlá o čiastkových 
platbách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Oneskorená platba predstavuje 
porušenie zmluvy, ktoré sa v dôsledku 
nízkych alebo žiadnych  sadzieb 
účtovaných  úrokov z omeškania, 
resp. zdĺhavých konaní o náhradu škody vo 
väčšine členských štátov stáva finančne 
atraktívnym pre dlžníkov. Na odvrátenie 
tohto trendu a zabezpečenie toho, aby 
dôsledky vyplývajúce z oneskorených 
platieb odrádzali od oneskorených platieb, 
je potrebná rázna zmena vrátane 
stanovenia toho, že vylúčenie práva na 
účtovanie úroku sa bude považovať za
nevýhodnú zmluvnú doložku a vrátane 

(12) Oneskorená platba predstavuje 
porušenie zmluvy, ktoré sa v dôsledku 
nízkych alebo žiadnych  sadzieb 
účtovaných  úrokov z omeškania, 
resp. zdĺhavých konaní o náhradu škody vo 
väčšine členských štátov stáva finančne 
atraktívnym pre dlžníkov. Na odvrátenie 
tohto trendu a zabezpečenie toho, aby 
dôsledky vyplývajúce z oneskorených 
platieb odrádzali od oneskorených platieb, 
je potrebná rázna zmena tak, aby sa 
zaviedla kultúra včasných platieb. 
Súčasťou tejto zmeny by malo byť 
stanovenie maximálnej dĺžky lehôt 
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stanovenia náhrady nákladov vzniknutých 
veriteľom.

splatnosti, ustanovenie náhrady nákladov 
vzniknutých veriteľom a stanovenie toho, 
že vylúčenie práva na účtovanie úroku 
a práva na náhradu nákladov 
na vymáhanie sa bude považovať 
za nevýhodnú zmluvnú podmienku 
a nevýhodnú obchodnú prax. Osobitný 
dôraz by sa mal klásť na MSP. Preto je 
veľmi dôležité, aby sa nenavrhovali kroky, 
ktorými sa vytvára nadmerná regulácia 
a administratívne zaťaženie.

Odôvodnenie

Hospodárskym subjektom treba dať jasne najavo, že vylúčenie práva na náhradu nákladov 
na vymáhanie, teda práva, ktoré sa tento návrh snaží posilniť, je nevýhodnou zmluvnou 
podmienkou, ktorú nemožno uplatniť voči veriteľom a ktorá môže viesť k vzniku nároku 
na náhradu škody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12a) V súlade s tým by sa malo 
zabezpečiť, aby sa dĺžka zmluvných lehôt 
splatnosti medzi podnikmi obmedzila vo 
všeobecnosti na 60 dní.  Môžu však 
existovať dôvody pre to, aby spoločnosti 
požadovali dlhšie lehoty splatnosti, 
napríklad ak sa predaj uskutočňuje 
v určitom období roka, zatiaľ čo nákupy 
sa musia uskutočňovať po celý rok. 
Zmluvné strany by preto mali mať 
naďalej možnosť dohodnúť sa osobitne 
na lehotách splatnosti, ktoré sú dlhšie ako 
60 dní, avšak za predpokladu, že 
v dôsledku takéhoto rozšírenia nebude 
neoprávnene poškodená ani jedna zo 
zmluvných strán.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
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Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) V záujme konzistentnosti právnych 
predpisov Spoločenstva by sa mala na 
účely tejto smernice uplatňovať definícia 
„verejných obstarávateľov“ uvedená v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii 
postupov zadávania verejných zákaziek na 
práce, verejných zákaziek na dodávku 
tovaru a verejných zákaziek na služby.

(13) V záujme konzistentnosti právnych 
predpisov Spoločenstva by sa mala na 
účely tejto smernice uplatňovať definícia 
„verejných obstarávateľov“ uvedená v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii 
postupov zadávania verejných zákaziek na 
práce, verejných zákaziek na dodávku 
tovaru a verejných zákaziek na služby a v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2004/17/ES z 31. marca 2004 o 
koordinácii postupov obstarávania 
subjektov pôsobiacich v odvetviach 
vodného hospodárstva, energetiky, 
dopravy a poštových služieb1. Verejné 
podniky, tak ako sú definované v smernici 
2004/17/ES, však nespadajú do definície 
orgánov verejnej správy. 
_____
1 Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1.

Odôvodnenie

Zahrnutie verejných podnikov definovaných v smernici 2004/17/ES do rozsahu pôsobnosti 
tejto smernice by v príslušných odvetviach viedlo k narušeniu hospodárskej súťaže. Tento 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 2 
ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) V záujme zabezpečenia, aby následky 
oneskorených platieb odrádzali od takéhoto 
oneskorenia je potrebné, aby veritelia 
dostali spravodlivú náhradu nákladov na 
vymáhanie, ktoré im vznikli v dôsledku 
oneskorenej platby. Náklady na vymáhanie 
by mali takisto zahŕňať náklady na 
vymáhanie administratívnych nákladov 

V záujme zabezpečenia, aby následky 
oneskorených platieb odrádzali od takéhoto 
oneskorenia, je potrebné, aby veritelia 
dostali spravodlivú náhradu nákladov na 
vymáhanie, ktoré im vznikli v dôsledku 
oneskorenej platby. Náklady na vymáhanie 
by mali takisto zahŕňať náklady na 
vymáhanie administratívnych nákladov 
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a náhradu za interné náklady, ktoré vznikli 
v dôsledku oneskorenej platby, pre ktoré 
by sa mala v tejto smernici stanoviť 
možnosť paušálnej minimálnej sumy, 
ktorá sa môže kumulovať spolu s úrokom 
z omeškania . Náhrada nákladov na 
vymáhanie by sa mala  vziať do úvahy bez 
toho, aby boli dotknuté ustanovenia 
vnútroštátnych právnych predpisov, na 
základe ktorých môže sudca členského 
štátu rozhodnúť o akejkoľvek ďalšej 
náhrade škody veriteľovi súvisiacej  s 
oneskorenou platbou dlžníka.

a náhradu za interné náklady, ktoré vznikli 
v dôsledku oneskorenej platby, pre ktoré 
by sa mala v tejto smernici stanoviť 
možnosť paušálnej sumy, ktorá sa môže 
kumulovať spolu s úrokom z omeškania. 
Náhrada nákladov na vymáhanie by sa 
mala  vziať do úvahy bez toho, aby boli 
dotknuté ustanovenia vnútroštátnych 
právnych predpisov, na základe ktorých 
môže sudca členského štátu rozhodnúť o 
akejkoľvek ďalšej náhrade škody 
veriteľovi súvisiacej  s oneskorenou 
platbou dlžníka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15a) Okrem nároku na vyplatenie 
paušálnej sumy na prevádzkové náklady 
na vymáhanie by mal mať veriteľ nárok 
aj na náhradu ostatných nákladov 
na vymáhanie spôsobených omeškaním 
platby dlžníka, pričom k týmto nákladom 
sa musia pripočítať najmä náklady, ktoré 
veriteľovi vznikli využitím služieb 
právnika alebo spoločnosti na vymáhanie 
pohľadávok. Veriteľ by mal mať 
možnosť uplatniť si aj také náklady, ktoré 
mu vznikli na základe čerpania 
dispozičného úveru.

Odôvodnenie

V tejto súvislosti je potrebné objasniť, ktoré náklady veriteľa patria k ostatným prevádzkovým 
nákladom spôsobeným omeškaním platby dlžníka. Uvedené údaje nie sú úplné.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Z prieskumov vyplýva, že orgány 
verejnej správy často vyžadujú pri 
obchodných transakciách zmluvné lehoty 
splatnosti, ktoré značne presahujú 30 dní. 
Preto by sa lehoty splatnosti v prípade 
zmlúv o verejnom obstarávaní 
uzatváraných orgánmi verejnej správy 
mali, ako všeobecné pravidlo, obmedziť 
na najviac 30 dní.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Oneskorené platby sú obzvlášť 
poľutovaniahodné, keď k nim dôjde 
napriek platobnej schopnosti dlžníka. 
Z prieskumov vyplýva, že orgány verejnej 
správy často platia faktúry veľmi neskoro 
po uplynutí príslušnej lehoty splatnosti. 
Orgány verejnej správy môžu čeliť menším 
finančným obmedzeniam, pretože môžu 
využívať bezpečnejšie, predvídateľnejšie 
a trvalejšie zdroje príjmov ako súkromné 
podniky. Zároveň sú pri dosahovaní 
svojich cieľov menej závislé od budovania 
stálych obchodných vzťahov ako súkromné 
podniky. Z tohto dôvodu môžu mať menšiu 
motiváciu k včasnej úhrade. Mnohé orgány 
verejnej správy môžu okrem toho získať 
financovanie za atraktívnejších podmienok 
ako súkromné podniky. Preto oneskorené 
platby zo strany orgánov verejnej správy 
spôsobujú nielen neopodstatnené náklady 
súkromným podnikom, ale vo všeobecnosti 
vedú k neefektívnosti. Preto je vhodné 
v prípade oneskorených platieb zo strany 

(17) Oneskorené platby sú obzvlášť 
poľutovaniahodné, keď k nim dôjde 
napriek platobnej schopnosti dlžníka. 
Z prieskumov vyplýva, že orgány verejnej 
správy často platia faktúry veľmi neskoro 
po uplynutí príslušnej lehoty splatnosti. 
Orgány verejnej správy môžu čeliť menším 
finančným obmedzeniam, pretože môžu 
využívať bezpečnejšie, predvídateľnejšie 
a trvalejšie zdroje príjmov ako súkromné 
podniky. Zároveň sú pri dosahovaní 
svojich cieľov menej závislé od budovania 
stálych obchodných vzťahov ako súkromné 
podniky. Z tohto dôvodu môžu mať menšiu 
motiváciu k včasnej úhrade. Mnohé orgány 
verejnej správy môžu okrem toho získať 
financovanie za atraktívnejších podmienok 
ako súkromné podniky. Preto oneskorené 
platby zo strany orgánov verejnej správy 
spôsobujú nielen neopodstatnené náklady 
súkromným podnikom, ale vo všeobecnosti 
vedú k neefektívnosti. Tieto negatívne 
účinky oneskorenej platby zo strany 
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orgánov verejnej správy zaviesť 
zodpovedajúcim spôsobom vyššiu 
odrádzajúcu náhradu.

orgánov verejnej správy treba posudzovať 
so zreteľom na význam verejného 
obstarávania v celom hospodárstve 
Európskej únie. Preto je vhodné zaviesť 
osobitné ustanovenia týkajúce sa 
obchodných transakcií medzi podnikmi 
a orgánmi verejnej správy, v ktorých bude 
stanovené pravidlo, že v prípade zmlúv 
o verejnom obstarávaní uzatváraných 
orgánmi verejnej správy nebudú lehoty 
splatnosti dlhšie ako 30 dní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17a) Inštitúcie Európskej únie sú 
v porovnateľnej situácii ako orgány 
verejnej správy členských štátov, pokiaľ 
ide o ich financovanie a obchodné 
vzťahy. Maximálne lehoty splatnosti 
pre orgány verejnej správy uvedené v tejto 
smernici platia obdobne pre inštitúcie 
Európskej únie.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh by sa mal vykladať v spojitosti s článkom 2 odsekom 2. 
Spravodajkyňa sa domnieva, že smernica by sa mala vzťahovať na inštitúcie Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 17b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17b) V súvislosti s oneskorenými 
platbami je obzvlášť znepokojujúca 
situácia služieb v zdravotníctve vo veľkej 
časti členských krajín. Problémy v odvetví 
zdravotnej starostlivosti sa však nedajú 
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vyriešiť zo dňa na deň, keďže 
komplikovaná situácia poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti je dôsledkom 
zadlženosti z minulosti. Preto by 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 
mali mať možnosť regulovať svoje 
záväzky oveľa flexibilnejším spôsobom. 
Členské štáty by sa mali všetkými 
prostriedkami usilovať o to, aby sa platby 
v odvetví zdravotnej starostlivosti 
uskutočňovali v súlade so zmluvne 
dohodnutými lehotami splatnosti.

Odôvodnenie

Zdravotníctvo v mnohých členských štátoch má problém so včasným regulovaním platieb. 
Problémy s platbami v mnohých prípadoch vyplývajú z „chýb v minulosti” a zo 
štrukturálnych problémov. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa pravidlá stanovené v tejto 
smernici uplatňovali aj pri platbách, ktoré uskutočňujú subjekty v zdravotníctve. Tieto 
subjekty by však mali mať pri uskutočňovaní platieb väčšiu flexibilitu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Táto smernica by mala zakázať 
zneužívanie zmluvnej slobody na úkor 
veriteľov. Za faktory zakladajúce takéto 
zneužívanie môžu byť považované 
situácie, keď dohoda slúži predovšetkým 
na zabezpečenie dodatočnej likvidity 
dlžníka na úkor veriteľa , napríklad 
prostredníctvom vylúčenia možnosti pre 
veriteľa, aby účtoval úrok z omeškania, 
alebo stanovenia sadzby úroku z 
omeškania, ktorá je podstatne nižšia ako 
zákonný úrok stanovený v tejto smernici,
alebo keď hlavná zmluvná strana uplatní na 
svojich dodávateľov a subdodávateľov také 
platobné podmienky, ktoré nevyplývajú z 
platobných podmienok určených jej. Touto 
smernicou by nemali byť  dotknuté 
ustanovenia vnútroštátnych právnych 

(18) Táto smernica by mala zakázať 
zneužívanie zmluvnej slobody na úkor 
veriteľov. Za faktory zakladajúce takéto 
zneužívanie môžu byť považované 
situácie, keď zmluvná podmienka alebo 
obchodná prax slúži predovšetkým na 
zabezpečenie dodatočnej likvidity dlžníka 
na úkor veriteľa, napríklad 
prostredníctvom vylúčenia možnosti pre 
veriteľa, aby účtoval úrok z omeškania, 
alebo stanovenia sadzby úroku 
z omeškania, ktorá je podstatne nižšia ako 
zákonný úrok stanovený v tejto smernici, 
alebo keď hlavná zmluvná strana uplatní na 
svojich dodávateľov a subdodávateľov také 
platobné podmienky, ktoré nevyplývajú 
z platobných podmienok, ktoré sú jej 
určené. V súlade s akademickým návrhom 
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predpisov týkajúce sa spôsobu uzatvárania 
zmlúv, resp. upravujúce platnosť 
zmluvných podmienok, ktoré sú 
neprimerané voči dlžníkovi.

spoločného referenčného rámca by sa 
každá zmluvná podmienka či obchodná
prax, ktorá hrubo porušuje dobré 
obchodné zvyklosti a je v rozpore s dobrou 
vierou a poctivým obchodovaním, mala 
považovať za nevýhodnú. Touto 
smernicou by nemali byť  dotknuté 
ustanovenia vnútroštátnych právnych 
predpisov týkajúce sa spôsobu uzatvárania 
zmlúv, resp. upravujúce platnosť 
zmluvných podmienok, ktoré sú 
neprimerané voči dlžníkovi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

. (18a) V súvislosti so zvýšeným úsilím 
predchádzať zneužívaniu zmluvnej 
slobody na úkor veriteľov by členské 
štáty, úradne uznané orgány a orgány, 
ktoré majú oprávnený záujem, mali s 
podporou Komisie napomáhať 
vypracovanie a šírenie kódexov správania 
a prijatie systémov na riešenie konfliktov 
prostredníctvom mediácie alebo arbitráže, 
ktoré by mali byť dobrovoľné a ktoré by 
mali umožňovať primerané postupy 
predkladania sťažností a mali by byť 
prerokované na vnútroštátnej úrovni 
alebo na úrovni EÚ a zamerané na 
zabezpečenia úplného uplatňovania práv 
ustanovených v tejto smernici.

Odôvodnenie

V každom prípade by bolo vhodné, aby účinné postupy predkladania sťažností proti 
subjektom, ktoré nedodržiavajú zmluvné povinnosti, boli súčasťou týchto kódexov. Ak však 
budú ustanovené na dobrovoľnom základe, ich efektívnosť bude obmedzená, a to aj v 
súvislosti s neexistenciou donucovacích prostriedkov na zabezpečenia primeraného správania 
príslušných partnerov (okrem vyhlásenia o vylúčení). Je preto potrebné zabezpečiť čo 
najširšie zapojenie zastupujúcich orgánov a podporovať mediáciu a arbitráž s cieľom nájsť 
čo najmenej nákladné riešenie tak rýchlo, ako to bude možné.



PE438.475v03-00 14/67 RR\815404SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 18b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18b) Touto smernicou sa ustanovujú 
osobitné kritériá posudzovania prípadnej 
nevýhodnosti zmluvných podmienok 
so zreteľom na osobitné prvky transakcií 
medzi podnikmi alebo medzi podnikmi 
a orgánmi verejnej správy, ktoré sa 
značne líšia od podmienok transakcií 
so spotrebiteľmi.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa objasňuje, že osobitné kritériá posudzovania 
prípadnej nevýhodnosti zmluvných podmienok, ako sú uvedené v tejto smernici, boli 
vypracované s ohľadom na osobitné prvky transakcií medzi podnikmi alebo medzi podnikmi 
a orgánmi verejnej správy, ktoré sa značne líšia od podmienok transakcií so spotrebiteľmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice
Odôvodnenie 20a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20a) V záujme uľahčenia dosiahnutia 
súladu s ustanoveniami tejto smernice by 
členské štáty mali podnecovať využívanie 
mediácie alebo iných alternatívnych 
spôsobov riešenia sporov.

Odôvodnenie

Spravodajkyňa by chcela podporiť využívanie mediácie a iných alternatívnych spôsobov 
riešenia sporov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
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Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Je potrebné zabezpečiť, aby sa 
postupy vymáhania nesporných 
pohľadávok súvisiacich s oneskorenými 
platbami v obchodných transakciách 
ukončili v krátkom čase .

(22) Je potrebné zabezpečiť, aby sa 
postupy vymáhania nesporných 
pohľadávok súvisiacich s oneskorenými 
platbami v obchodných transakciách 
ukončili v krátkom čase s možnosťou 
vymáhať takéto nároky voči podnikom 
a orgánom verejnej správy 
prostredníctvom on-line postupu 
prístupného širokej verejnosti, ktorý budú 
môcť využívať za rovnakých podmienok 
všetci veritelia so sídlom v Únii a ktorý 
bude okamžite prístupný cez portál 
elektronickej justície EÚ, len čo bude k 
dispozícii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice
Odôvodnenie 22a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22a) V súlade s bodom 34 
medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva by členské štáty mali pre 
svoje vlastné potreby a v záujme Únie 
vypracovať a zverejniť vlastné tabuľky, 
ktoré budú vyjadrovať vzájomný vzťah 
medzi touto smernicou a opatreniami na 
jej transpozíciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) „orgán verejnej správy“ je akýkoľvek 
obstarávateľ podľa definície v smernici
2004/18/ES ;

(2) „orgán verejnej správy“ je akýkoľvek 
obstarávateľ podľa definície v článku 1 
ods. 9 smernice 2004/18/ES a článku 2 
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ods. 1 písm. a) smernice 2004/17/ES bez 
ohľadu na predmet alebo hodnotu 
zákazky, ako aj akákoľvek inštitúcia, 
orgán, úrad a agentúra Európskej únie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 2 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) „oneskorená platba“ je neuskutočnenie 
platby v rámci lehoty splatnosti stanovenej 
v článku 3 ods. 2 alebo článku 5 ods. 2  ;

(4) „oneskorená platba“ je neuskutočnenie 
zmluvne stanovenej platby alebo platby 
v rámci lehoty splatnosti stanovenej 
v zmluve alebo, ak táto lehota nie je 
stanovená, v lehote určenej v článku 3 
ods. 2 písm. b) alebo článku 5 ods. 2 písm. 
b);

Odôvodnenie

Táto skutočnosť je dôležitá, pretože by sa mala povoliť zmluvná dohoda o platbe v rámci 
kratšieho obdobia, ako je obdobie stanovené v článku 3 ods. 2 alebo v článku 5 ods. 2 a v 
prípade, že k tomu dôjde, jej nesplnenie by znamenalo omeškanie dlžníka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 2 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) „úrok z omeškania“ je zákonný úrok 
alebo úrok prerokovaný a dohodnutý medzi 
podnikmi;

(5) „úrok z omeškania“ je zákonný úrok 
alebo úrok prerokovaný a dohodnutý medzi 
podnikmi, ktorý nesmie byť nižší ako 
zákonný úrok;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
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Návrh smernice
Článok 2 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. „zákonný úrok“ je jednoduchý úrok 
z omeškania, ktorého sadzba zodpovedá 
súčtu referenčnej sadzby a najmenej 
siedmich percentuálnych bodov;

6. „zákonný úrok“ je jednoduchý úrok 
z omeškania, ktorého sadzba zodpovedá 
súčtu referenčnej sadzby a najmenej 
deviatich percentuálnych bodov;

Odôvodnenie

Jednotnejší súbor pravidiel platných pre všetky sektory a zahŕňajúci mierne zvýšenie zákonnej 
úrokovej miery namiesto fixnej sumy náhrady škody by zabezpečil, aby sa so všetkými 
dlžníkmi zaobchádzalo spravodlivo a aby podliehali primeraným, ale odradzujúcim sankciám. 
Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je závislý na vypustení článku 5 ods. 5 návrhu
Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 2 – bod 9a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9a) „overiteľná faktúra“ je prehľadná 
konečná faktúra, v ktorej je dodržané 
dohodnuté poradie položiek a v ktorej sa 
používajú označenia uvedené v zmluve. 
Musí sa k nej priložiť výpočet množstva, 
nákresy a pripojiť k nej ďalšie doklady, 
ktoré slúžia ako dôkaz typu a rozsahu 
vykonanej práce; 

Odôvodnenie

Faktúra, na základe ktorej by mohla začať plynúť lehota splatnosti, musí na vznik platobnej 
povinnosti zodpovedať požiadavke overiteľnosti. Patrí sem o. i. uvedenie vypočítaných 
položiek, ich priradenie k príslušnému množstvu a príslušné doklady. Aby bola faktúra úplná 
a riadne vyplnená, musí obsahovať zmluvné dohody ustanovené medzi zmluvnými stranami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
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Návrh smernice
Článok 3 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úrok v prípade oneskorenej platby Transakcie medzi podnikmi

Odôvodnenie

V záujme jasnosti by sa malo v nadpise uvádzať, že článok 3 sa týka len oneskorených platieb 
medzi podnikmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) v prípade, že termín alebo lehota na 
zaplatenie v zmluve nie sú stanovené, sa 
úrok z omeškania  stal splatným 
automaticky v rámci ktorejkoľvek z týchto 
lehôt  :

(b) v prípade, že termín alebo lehota 
splatnosti v zmluve nie sú stanovené, úrok 
z omeškania  sa stane splatným 
automaticky v rámci ktorejkoľvek z týchto 
lehôt:

(i) 30 dní po doručení faktúry alebo 
rovnocennej výzvy na zaplatenie dlžníkovi;

(i) 30 kalendárnych dní po doručení 
a dátume splatnosti faktúry alebo 
rovnocennej výzvy na zaplatenie dlžníkovi;

(ii) v prípade, že dlžník dostane faktúru, 
alebo rovnocennú výzvu na zaplatenie skôr 
ako tovar alebo službu, 30 dní po doručení 
tovaru alebo poskytnutí služby;

(ii) v prípade, že dlžník dostane faktúru, 
alebo rovnocennú výzvu na zaplatenie skôr 
ako tovar alebo službu, 30 kalendárnych
dní po doručení tovaru alebo poskytnutí 
služby;

v prípade, ak postup prevzatia, resp. 
overovania, ktorým sa má stanoviť zhoda 
tovaru alebo služby so zmluvou, je určený 
zákonom alebo zmluvou, a ak dlžník 
dostane faktúru alebo rovnocennú výzvu na 
zaplatenie skôr alebo v deň, keď sa takéto 
preberanie, resp. overovanie uskutoční, 30 
dní po tomto dni.

v prípade, ak postup prevzatia, resp. 
overovania, ktorým sa má stanoviť zhoda 
tovaru alebo služby so zmluvou, je určený 
zákonom alebo zmluvou, a ak dlžník 
dostane faktúru alebo rovnocennú výzvu na 
zaplatenie skôr alebo v deň, keď sa takéto 
preberanie, resp. overovanie uskutoční, 30 
kalendárnych dní po tomto dni.
(ba) dátum prijatia faktúry nepodlieha 
zmluvnej dohode medzi dlžníkom a 
veriteľom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
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Návrh smernice
Článok 3 – odseky 2a a 2b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Členské štáty zabezpečia, aby 
maximálne trvanie postupu prevzatia 
alebo overovania uvedeného v ods. 2 písm. 
b) bode iii) nepresiahlo 30 dní.
2b. Členské štáty zabezpečia, aby lehota 
splatnosti stanovená v zmluve nepresiahla 
60 dní, pokiaľ sa tak dlžník a veriteľ 
osobitne nedohodnú a pokiaľ to nespôsobí 
neodôvodnené škody ktorejkoľvek zo 
zmluvných strán.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
v okamihu, keď sa úrok z omeškania stane 
splatným v rámci obchodných transakcií 
súlade s článkami 3 a 5, a pokiaľ to v 
zmluve nie je uvedené inak, veriteľ bol
oprávnený získať od dlžníka niektorú 
z týchto súm: 

1. Členské štáty zabezpečia, aby bol veriteľ
v okamihu, keď sa úrok z omeškania stane 
splatným v rámci obchodných transakcií v 
súlade s článkami 3 a 5, automaticky 
oprávnený získať od dlžníka minimálne 
pevnú sumu vo výške 40 EUR bez toho, 
aby musel podniknúť akýkoľvek krok.

Odôvodnenie

V článku 6 návrhu smernice „sa doložka, ktorou sa vylučuje úrok z omeškania, bude vždy 
považovať za značne nevýhodnú“. Zmluvná špecifikácia, ktorá by bola odlišná od opatrenia 
navrhnutého v článku 3, by viedla k poškodeniu zmluvných záruk a k zníženiu ochrany 
veriteľa. Je dôležité zaručiť automatickú vykonateľnosť postupu, aby sa tak predchádzalo 
prípadným formám postihu zo strany objednávateľa. Tabuľka dlžných súm a príslušných 
náhrad nákladov na vymáhanie pohľadávky sa vyjadruje v minimálnych hodnotách.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) v prípade dlhu vo výške 1 000 EUR 
a viac, ktorý však nepresahuje 10 000 
EUR, paušálnu sumu vo výške 70 EUR;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) v prípade dlhu vo výške 10 000 EUR 
a viac sumu zodpovedajúcu 1 % sumy, za 
ktorú sa úrok z omeškania stáva splatným.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) v prípade dlhu vo výške 10 000 EUR 
a viac sumu zodpovedajúcu 1 % sumy, za 
ktorú sa úrok z omeškania stáva splatným.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Kompenzačná sadzba na úrovni 1 % s neobmedzenou hornou hranicou za oneskorené platby 
súm vo výške 10 000 EUR alebo viac by v prípade transakcií s vysokou hodnotou mohla 
spôsobovať značné a neprimerané náklady a nemusela byť vyjadrovať skutočné náklady. 
Spravodajkyňa zastáva názor, že pokiaľ ide o náhrady nákladov na vymáhanie, mala by byť 
stanovená pevná horná hranica.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
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Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby sa náhrada 
nákladov súvisiacich s vymáhaním podľa 
odseku 1 v prípade viacerých pohľadávok 
rovnakého dlžníka hradila iba za súčet 
dlhov, a nie za jednotlivé pohľadávky.

Odôvodnenie

Nebolo by spravodlivé, ani by nezodpovedalo praxi, keby sa v prípade rovnakých dodávateľov 
a odberateľov hradili náklady súvisiace s vymáhaním pre jednotlivé pohľadávky. Úhrada 
nákladov by sa mala uskutočňovať podľa odseku 1, čo zodpovedá súčtu všetkých týchto 
kumulatívnych pohľadávok z omeškania. Toto je dôležité najmä v oblasti zdravotníctva, keď 
nemocnice nemôžu zaplatiť jednému dodávateľovi rôznych druhov liečiv za jednotlivé 
dodávky pre omeškanie platieb zo strany zdravotných poisťovní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Okrem prípadov, keď dlžník nie je 
zodpovedný za omeškanie, veriteľ je 
oprávnený od dlžníka požadovať okrem 
súm stanovených v odseku 1  primeranú 
náhradu všetkých ostatných  nákladov na 
vymáhanie vzniknutých v dôsledku 
dlžníkovho omeškania.  nový

3. Okrem prípadov, keď je vylúčená 
zodpovednosť dlžníka za omeškanie, 
veriteľ je oprávnený od dlžníka požadovať 
okrem súm stanovených v odseku 1
primeranú náhradu všetkých ostatných
nákladov na vymáhanie vzniknutých 
v dôsledku dlžníkovho omeškania. Ostatné 
náklady zahŕňajú najmä náklady, ktoré 
veriteľovi vznikli z dôvodu oneskorenej 
platby v dôsledku využitia služieb 
právnika alebo spoločnosti na vymáhanie 
pohľadávok, ako aj na základe čerpania 
dispozičného úveru.

Odôvodnenie

Je potrebné objasniť, ktoré nákladové položky patria k ostatným nákladom vzniknutým na 
základe omeškania platby dlžníka.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 5 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Platby orgánov verejnej správy Transakcie medzi podnikmi a orgánmi 
verejnej správy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby v 
obchodných transakciách, ktoré vedú 
k odplatnému dodaniu tovaru alebo 
poskytnutiu služieb orgánom verejnej 
správy, mal veriteľ bez potreby 
upozornenia nárok na úrok z omeškania 
zodpovedajúci zákonnému úroku, ak budú 
splnené tieto podmienky: 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
v obchodných transakciách, ktoré vedú 
k odplatnému dodaniu tovaru alebo 
poskytnutiu služieb orgánom verejnej 
správy alebo ktoré slúžia na účely 
dosahovania cieľov orgánov verejnej 
správy, mal veriteľ bez potreby 
upozornenia nárok na úrok z omeškania 
zodpovedajúci zákonnému úroku, ak budú 
splnené tieto podmienky:

Odôvodnenie

Na tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa treba pozerať so zreteľom na článok 2 ods. 1. 
Mnoho služieb, ktoré orgány verejnej správy kúpia, sa neposkytuje samotným orgánom 
verejnej správy, ale tretím stranám, ktoré patria k rôznym sociálnym skupinám a v mene 
ktorých orgány verejnej správy vstupujú do zmluvných vzťahov, ktorých účelom je poskytnúť 
tovar a služby. Uzatváranie zmluvných vzťahov na poskytovanie tovaru alebo služieb s cieľom 
uspokojiť potreby danej skupiny je súčasťou cieľov činností orgánov verejnej správy, a to aj 
napriek tomu, že tieto orgány nie sú konečným príjemcom príslušného tovaru alebo služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
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Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) v prípade, že termín alebo lehota na 
zaplatenie v zmluve nie sú stanovené, sa
úrok z omeškania stal splatným 
automaticky v rámci ktorejkoľvek z týchto 
lehôt  :

(b) v prípade, že termín alebo lehota
splatnosti v zmluve nie sú stanovené, úrok 
z omeškania sa automaticky stáva
splatným najneskôr po uplynutí
ktorejkoľvek z týchto lehôt:

(i) 30 dní po doručení faktúry alebo 
rovnocennej výzvy na zaplatenie dlžníkovi;

(i) 30 kalendárnych dní po doručení 
overiteľnej faktúry alebo rovnocennej 
výzvy na zaplatenie dlžníkovi;

(ii) v prípade, že dlžník dostane faktúru, 
alebo rovnocennú výzvu na zaplatenie skôr 
ako tovar alebo službu, 30 dní po doručení 
tovaru alebo poskytnutí služby;

(ii) v prípade, že dlžník dostane overiteľnú 
faktúru alebo rovnocennú výzvu na 
zaplatenie skôr ako tovar alebo službu, 30 
kalendárnych dní po doručení tovaru alebo 
poskytnutí služby;

v prípade, ak postup prevzatia, resp. 
overovania, ktorým sa má stanoviť zhoda 
tovaru alebo služby so zmluvou, je určený 
zákonom alebo zmluvou, a ak dlžník 
dostane faktúru alebo rovnocennú výzvu na 
zaplatenie skôr alebo v deň, keď sa takéto 
preberanie, resp. overovanie uskutoční, 30 
dní po tomto dni.

(iii) v prípade, že postup prevzatia, resp. 
overovania, ktorým sa má stanoviť zhoda 
tovaru alebo služby so zmluvou, je určený 
zákonom alebo zmluvou, a ak dlžník 
dostane overiteľnú faktúru alebo 
rovnocennú výzvu na zaplatenie skôr alebo 
v deň, keď sa takéto preberanie, resp. 
overovanie uskutoční, 30 kalendárnych
dní po tomto dni.
(iiia) v prípade, že dátum prijatia faktúry 
alebo rovnocennej žiadosti o zaplatenie 
nemožno určiť, 30 dní po doručení tovaru 
alebo služieb.
(ba) dátum doručenia faktúry nebol 
predmetom zmluvnej dohody medzi 
dlžníkom a veriteľom.

Odôvodnenie

Overiteľnosť faktúry je nevyhnutným predpokladom pre vznik platobného záväzku. Aby 
vznikla platobná povinnosť, konečná faktúra musí spĺňať požiadavku overiteľnosti, aby bolo 
možné overiť jej úplnosť, riadne vystavenie a konečnú platnosť. Konečná faktúra, ktorá 
nezodpovedá týmto kritériám, nie je podnetom na vznik platobnej povinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
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Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. V prípade verejných zdravotníckych 
zariadení a verejných zdravotnícko-
sociálnych zariadení sú lehoty uvedené 
v článku 5 ods. 2 písm. b) bodoch i), ii) 
a iii) 60 dní.

Odôvodnenie

Les établissements publics de santé ainsi que les établissements médico-sociaux publics (ex. 
foyers pour handicapés) doivent bénéficier d’un délai de paiement de 60 jours en raison de la 
spécificité de leur mode de financement au niveau national (remboursement via le système de 
sécurité sociale). Il ne s’agit pas d’exclure ces établissements du champ de la Directive, ni de 
créer une dérogation pour une catégorie de payeurs par principe, mais bien de prendre en 
compte la spécificité de leur système de financement qui ne leur permet pas, indépendamment 
de leur volonté, de respecter le délai de paiement de 30 jours.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby 
maximálne trvanie postupu prevzatia alebo 
overovania uvedeného v ods. 2 písm. b) 
bode iii) nepresiahlo 30 dní, pokiaľ nie je 
v súťažných podkladoch a v zmluve 
stanovené a náležite odôvodnené inak.

3. Členské štáty zabezpečia, aby 
maximálne trvanie postupu prevzatia alebo 
overovania uvedeného v ods. 2 písm. b) 
bode iii) nepresiahlo 30 dní odo dňa 
doručenia tovaru či poskytnutia služieb.

Odôvodnenie

Výnimka z 30-dňovej lehoty pre overovanie otvára možnosť nekonečného počtu interpretácií, 
a preto by sa mala vypustiť. Navyše, keďže verejní obstarávatelia a súkromní dodávatelia 
často nie sú v rovnocennom postavení, pre orgány verejnej správy to vytvára možnosť 
zavádzať rôzne lehoty pre postup overovania. Okrem toho navrhovaný pozmeňujúci 
a doplňujúci návrh konkretizuje deň počiatku 30-dňovej lehoty: deň doručenia tovaru či 
služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
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Návrh smernice
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby lehota na 
zaplatenie stanovená v zmluve nepresiahla 
lehoty stanovené v odseku 2 písm. b), 
pokiaľ sa tak dlžník a veriteľ osobitne 
nedohodnú a pokiaľ to nie je náležite 
odôvodnené vzhľadom na konkrétne 
okolnosti, ako je napríklad objektívna 
potreba rozvrhnúť platby na dlhšie 
obdobie.

4. Členské štáty zabezpečia, aby lehota
splatnosti stanovená v zmluve nepresiahla 
lehoty stanovené v odseku 2 písm. b), 
pokiaľ sa tak dlžník a veriteľ osobitne 
nedohodnú a pokiaľ to nie je objektívne
odôvodnené vzhľadom na osobitný 
charakter alebo prvky zmluvy, a aby 
v žiadnom prípade nepresiahla 60 dní.

Odôvodnenie

Spoločnosti a verejné orgány sa môžu oneskoriť s platbou o viac než tridsať dní len vo 
výnimočných, náležite odôvodnených prípadoch. Dôležité je stanoviť maximálnu lehotu, aby 
sa obmedzila táto výnimka a predišlo sa zneužívaniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Členské štáty zabezpečia, aby bol 
veriteľ oprávnený získať paušálnu 
náhradu vo výške 5 % splatnej sumy, keď 
sa úrok z omeškania stane splatným. Táto 
náhrada dopĺňa úrok z omeškania.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zavedenie splatných sankcií voči veriteľovi je chybou, pretože príjemcami sú postihnutí 
jednotlivci a nie orgány verejnej správy. Vhodné by bolo, aby sa veriteľovi poskytla náhrada 
prostredníctvom úrokov z omeškania. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 6 – nadpis a odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Značne nevýhodné zmluvné doložky Nevýhodné zmluvné podmienky 
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a obchodná prax
1. Členské štáty zabezpečia, aby doložka 
v zmluve týkajúca sa  dňa splatnosti, 
sadzby úroku z omeškania alebo nákladov 
na vymáhanie bola buď  nevykonateľná,
alebo mala za následok nárok na náhradu 
škody, ak je značne nevýhodná pre 
veriteľa. Pri určovaní, či je doložka
značne nevýhodná pre veriteľa, sa zvážia 
všetky okolnosti prípadu vrátane dobrých 
obchodných zvyklostí a povahy tovaru
alebo služby. Takisto  sa prihliadne na to, 
či dlžník má nejaký objektívny dôvod
odchýliť sa od zákonnej sadzby úroku 
alebo od článku 3 ods. 2 písm. b), článku 4 
ods. 1 alebo článku 5 ods. 2 písm. b) .

1. Členské štáty zabezpečia, aby zmluvná
podmienka alebo obchodná prax týkajúca 
sa dňa alebo lehoty splatnosti, sadzby 
úroku z omeškania alebo náhrady
nákladov na vymáhanie bola 
nevykonateľná a viedla k vzniku nároku na 
náhradu škody, ak je nevýhodná pre 
veriteľa.

Pri určovaní, či je podmienka alebo 
obchodná prax nevýhodná pre veriteľa 
v zmysle pododseku 1, sa zvážia všetky 
okolnosti prípadu vrátane:

a) akéhokoľvek hrubého odchýlenia sa od 
dobrej obchodnej praxe v rozpore s dobrou 
vierou a poctivým obchodovaním;
b) povahy tovaru alebo služby, a
c) zváženia, či dlžník má nejaký objektívny 
dôvod odchýliť sa od zákonnej sadzby 
úroku alebo od článku 3 ods. 2 písm. b), 
článku 4 ods. 1 alebo článku 5 ods. 2 písm. 
b).
(Vypustenie slova „značne [nevýhodná]“ 
a zavedenie slova „podmienka“ a výrazu 
„obchodná prax“ platia pre celý text. 
Prijatie tohto pozmeňujúceho 
a doplňujúceho návrhu si vyžiada 
zodpovedajúce zmeny v celom texte.)

Odôvodnenie

Vychádza sa z toho, že prekladom výrazu „term“ („podmienka“) je v španielčine „cláusula“, 
v taliančine „clausola“ a vo francúzštine „clause“. To je konzistentné napríklad so 
smernicou Rady č. 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských 
zmluvách.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2 (stáva sa novým odsekom)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely prvého pododseku sa doložka, 
ktorá vylučuje úrok z omeškania, vždy 
považuje za značne nevýhodnú.

1a. Na účely odseku 1 sa podmienka alebo 
obchodná prax, ktorá vylučuje úrok
z omeškania alebo náhradu nákladov 
na vymáhanie alebo oboje, vždy považuje 
za nevýhodnú.

Odôvodnenie

Hospodárskym subjektom treba dať jasne najavo, že vylúčenie práva na náhradu nákladov 
na vymáhanie, teda práva, ktoré sa tento návrh snaží posilniť, je nevýhodnou zmluvnou 
podmienkou, ktorú nemožno uplatniť voči veriteľom a ktorá môže viesť k vzniku nároku 
na náhradu škody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Prostriedky uvedené v odseku 2 zahŕňajú 
ustanovenia, na základe ktorých 
zastupujúce organizácie môžu dať podnet 
na začatie konania na súde alebo 
príslušnom správnom orgáne podľa 
príslušného vnútroštátneho právneho 
predpisu na základe toho, že doložky sú 
značne nevýhodné, aby tak mohli uplatniť 
vhodné a účinné prostriedky, ktoré 
zabránia ich ďalšiemu uplatňovaniu.

3. Prostriedky uvedené v odseku 2 zahŕňajú 
ustanovenia, na základe ktorých 
organizácie oficiálne uznané za zástupcov 
podnikov alebo organizácie majúce 
oprávnený záujem ich zastupovať, môžu 
dať podnet na začatie súdneho konania na 
súde alebo príslušnom správnom orgáne 
podľa príslušných vnútroštátnych právnych 
predpisov na základe toho, že podmienky 
alebo obchodná prax, a to aj v prípade 
individuálnej zmluvy, sú nevýhodné, aby 
tak mohli uplatniť vhodné a účinné 
prostriedky, ktoré zabránia ich 
uplatňovaniu.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, inšpirovaný znením smernice 2000/35, sa snaží 
vyjasniť pojem „organizácie“. Na rozdiel od smernice 2000/35 sa však snaží o rozšírenie 
tejto možnosti aj na iné organizácie, ako tie, ktoré zastupujú malé a stredné podniky, 
napríklad na organizácie zastupujúce určité priemyselné odvetvie.
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Zároveň sa ním objasňuje, že samotná skutočnosť, že údajne nevýhodné podmienky sú 
uvedené v individuálnej zmluve, a nie v štandardných zmluvných podmienkach, nebráni 
zastupujúcim organizáciám dať podnet na začatie súdneho konania podľa príslušných 
vnútroštátnych právnych predpisov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Návrh smernice
Článok 7 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Transparentnosť Transparentnosť a zvyšovanie 
informovanosti

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebné vykladať v súvislosti so zmenami v článku 7.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Návrh smernice
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby boli práva 
a povinnosti vyplývajúce z tejto smernice 
plne transparentné, a to najmä 
zverejňovaním platnej zákonnej úrokovej 
sadzby.

Členské štáty zabezpečia, aby boli práva 
a povinnosti vyplývajúce z tejto smernice 
plne transparentné, a to najmä 
zverejňovaním platnej zákonnej úrokovej 
sadzby a postupu týkajúceho sa platieb 
orgánov verejnej správy ako konkrétnej 
záruky pre akýkoľvek prípadný reťazec 
subdodávateľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Komisia v úradnom vestníku alebo na 
internetových stránkach podrobne 
uverejňuje aktuálnu výšku zákonných 
úrokov vo všetkých členských štátoch, 
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nárokovateľných v prípade oneskorených 
platieb v obchodných transakciách.

Odôvodnenie

Toto riešenie zabezpečí väčšiu zrozumiteľnosť a ľahšiu dostupnosť pre súdy a veriteľov 
v oblasti určenia výšky zákonných úrokov záväzných v jednotlivých členských štátoch. Má to 
osobitný význam najmä pri cezhraničných transakciách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b. Členské štáty v prípade potreby 
využívajú odborné publikácie, propagačné 
kampane či iné vhodné prostriedky na 
zvýšene informovanosti podnikov o 
existencii opravných prostriedkov proti 
oneskoreným platbám.

Odôvodnenie

Z empirických dôkazov, ktoré poskytla Komisia vo svojom hodnotení vplyvu, vyplýva, že 
podniky niekedy nemajú informácie o tom, že proti oneskoreným platbám existujú opravné 
prostriedky. Spravodajkyňa sa domnieva, že vykonávanie tejto smernice by malo byť 
sprevádzané zvyšovaním informovanosti v podnikoch, najmä v MSP, ktoré treba informovať o 
ich právach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

Návrh smernice
Článok 7 – odseky 1c a 1d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1c. Členské štáty môžu podporiť 
vypracovanie kódexov včasných platieb, v 
ktorých budú jasne stanovené lehoty 
splatnosti a náležitý postup pri riešení 
akýchkoľvek sporných platieb, alebo iné 
iniciatívy, ktorými sa bude riešiť otázka 
oneskorených platieb a ktoré prispejú k 
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rozvoju kultúry včasných platieb, čo 
podporí aj ciele tejto smernice. 
1d. Členské štáty vynaložia úsilie na 
podporu zverejnenia zoznamu subjektov, 
ktoré platia včas, s cieľom podporiť 
šírenie osvedčených postupov.

Odôvodnenie

Spravodajkyňa vo svojom pracovnom dokumente poukázala na to, že proti oneskoreným 
platbám možno bojovať len prostredníctvom celej škály doplňujúcich opatrení. Medzi tieto 
opatrenia by v záujme podpory včasných platieb malo patriť zverejňovanie zoznamu dobrých 
platiteľov a šírenie osvedčených postupov vrátane nástrojov, ako sú kódexy včasných platieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

Návrh smernice
Článok 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 7a
Rozvrhy platieb

Touto smernicou nie je dotknutá 
schopnosť strán dohodnúť sa podľa 
príslušných ustanovení platných 
vnútroštátnych právnych predpisov 
na rozvrhu platieb, ktorým sa stanoví 
splatenie dlžnej sumy v splátkach v danom 
časovom období. V  prípadoch, že niektorá 
zo splátok nie je splatená v dohodnutý 
termín, úrok, náhrada a iné sankcie 
ustanovené v tejto smernici by sa mali 
vypočítavať len na základe dlžných súm.

Odôvodnenie

Splácanie v splátkach môže prispieť k zabezpečeniu likvidity podnikov, najmä MSP. V tejto 
súvislosti spravodajkyňa považuje za dôležité objasniť, 1) že zmluvné strany zúčastňujúce sa 
na obchodnej transakcii sa pri dodržaní príslušných ustanovení vnútroštátnych právnych 
predpisov celkom slobodne rozhodujú o tom, či pristúpia na režim tohto druhu a 2) že úrok, 
náhrada a iné sankcie by sa v prípade oneskorenej platby jednej zo splátok mali vypočítavať 
len na základe dlžných súm.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47

Návrh smernice
Článok 9 – odseky 1 a 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby exekučný 
titul bolo možné získať bez ohľadu na 
výšku dlhu do 90 kalendárnych dní od 
podania žaloby alebo urobenia podania 
veriteľom na súde alebo na inom 
príslušnom orgáne za predpokladu, že dlh 
alebo prvky konania nie sú sporné. 

1. Členské štáty zabezpečia, aby exekučný 
titul bolo možné získať prostredníctvom 
zrýchleného postupu a bez ohľadu na 
výšku dlhu do 90 kalendárnych dní od 
podania žaloby alebo podania veriteľom na 
súde alebo na inom príslušnom orgáne za 
predpokladu, že dlh alebo prvky konania 
nie sú sporné. Túto povinnosť musia 
členské štáty splniť v súlade so svojimi 
príslušnými vnútroštátnymi právnymi 
a správnymi opatreniami. V tejto 
súvislosti musia mať veritelia možnosť 
využívať široko dostupný on-line postup.

2. Vnútroštátne zákony, iné právne 
predpisy a správne opatrenia budú 
uplatňovať rovnaké podmienky na 
všetkých veriteľov usadených v 
Spoločenstve.

2. Vnútroštátne zákony, iné právne 
predpisy a správne opatrenia uplatňujú 
rovnaké podmienky a on-line postup 
uvedený v odseku 1 je dostupný za 
rovnakých podmienok pre všetkých 
veriteľov usadených v Únii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvodné poznámky

Spravodajkyňa sa domnieva, že návrh Komisie významne prispieva k riešeniu problému 
oneskorených platieb vzhľadom na to, že zlepšuje fungovanie vnútorného trhu, predovšetkým 
s ohľadom na situáciu malých a stredných podnikov.

Spravodajkyňa podporuje základné prvky návrhu Komisie, ale zároveň navrhuje niekoľko 
zmien a doplnení, najmä čo sa týka sankcií, vymedzenia pojmu orgánov verejnej správy 
a harmonizovaných lehôt splatnosti pre orgány verejnej správy.

Vzhľadom na to, že oneskorené platby sú javom, ktorý má množstvo vzájomne súvisiacich 
príčin, možno proti nemu bojovať len prostredníctvom viacerých doplňujúcich opatrení.
Spravodajkyňa sa preto domnieva, že čisto právny prístup, ktorý je zameraný na zlepšenie 
opravných prostriedkov v prípade oneskorených platieb, je síce nevyhnutný, no nie je 
postačujúci. Nekompromisný prístup Komisie s dôrazom na prísne sankcie a odradzujúce 
opatrenia treba rozšíriť tak, aby zahŕňal aj tzv. mäkké opatrenia so zameraním sa 
na poskytnutie pozitívnych stimulov na boj proti oneskoreným platbám. Okrem toho by sa 
okrem vykonávania smernice mali podporovať aj praktické opatrenia, ako je využívanie 
elektronických faktúr.

Spravodajkyňa zdôrazňuje, že iba kombinovaným vplyvom smernice o boji proti 
oneskoreným platbám a iných opatrení možno v konečnom dôsledku dospieť k zmene 
obchodnej kultúry, v ktorej sa bude viac dbať na včasné platby a oneskorenie platby sa bude 
považovať nie za bežnú prax, ale za neprijateľné zneužitie pozície klienta a za porušenie 
zmluvy.

Spravodajkyňa zdôrazňuje, že hoci sa smernicou neriešia všetky problémy finančnej krízy, je 
dôležitým nástrojom pri riešení súčasných i budúcich výziev.

Podrobnejšie uvedené základné prvky stanoviska spravodajkyne k návrhu Komisie sú tieto:

Náhrada nákladov na vymáhanie

Spravodajkyňa sa domnieva, že kompenzačná sadzba na úrovni 1 % s neobmedzenou hornou 
hranicou za oneskorené platby súm vo výške 10 000 EUR alebo viac by v prípade transakcií 
s vysokou hodnotou mohla spôsobovať značné a neprimerané náklady a nemusela byť 
vyjadrovať skutočné náklady. V prípade náhrady nákladov na vymáhanie by mala existovať 
pevná horná hranica vo výške 100 EUR.

Splátkový platobný režim

Spravodajkyňa zastáva názor, že členské štáty by mali mať možnosť ponechať si platobný 
režim, v rámci ktorého sa dlžné sumy splácajú v splátkach v stanovenom časovom období.
Takéto zálohové splátky sú bežnou praxou v mnohých členských štátoch vrátane Nemecka 
a Talianska, najmä v súvislosti s dodávkou rozsiahleho diela a/alebo služieb, najmä projektov 
v stavebníctve. V odvetví stavebníctva sa pomerne často ustanovuje vyplácanie sumy 
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v splátkach v závislosti od čiastkového plnenia príslušných povinností vyplývajúcich 
zo zmluvy.

Spravodajkyňa zdôrazňuje, že splácanie v splátkach môže prispieť k zabezpečeniu likvidity 
podnikov, najmä malých a stredných podnikov. V tejto súvislosti spravodajkyňa považuje 
za vhodné objasniť, že na jednej strane zmluvné strany zúčastňujúce sa na obchodnej 
transakcii sa pri dodržaní príslušných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov celkom 
slobodne rozhodujú o tom, či pristúpia na režim tohto druhu, a že na strane druhej by sa úrok, 
náhrada a iné sankcie v prípade oneskorenej platby jednej zo splátok mali vypočítavať len na 
základe dlžných súm.

Harmonizované lehoty splatnosti pre orgány verejnej správy

Spravodajkyňa si myslí, že odchýlky od 30-dňovej lehoty splatnosti musia zostať výnimkou.
Hoci istá flexibilita je potrebná, odchýlky by sa skutočne mali využívať len za výnimočných 
okolností. Posledná veta článku 5 odseku 4 („náležite odôvodnené vzhľadom na konkrétne 
okolnosti, ako je napríklad objektívna potreba rozvrhnúť platby na dlhšie obdobie“) je trochu 
nejednoznačná a mätúca, najmä pokiaľ ide o jej uplatnenie v prípade platieb v splátkach.

Spravodajkyňa navrhuje presnejšie znenie možnosti odchýlenia sa od lehoty v dĺžke 30 dní, 
ktoré naďalej umožňuje potrebnú flexibilitu na zohľadnenie odôvodnených prípadov dlhšej 
lehoty splatnosti. Ďalej podporuje stanovenie lehoty 60 dní ako maximálnej dĺžky lehoty 
splatnosti v prípade orgánov verejnej správy.

Rovnaké sankcie pre podniky i orgány verejnej správy

Spravodajkyňa podporuje vyváženejší prístup k orgánom verejnej správy a k podnikom. Hoci 
podporuje odlišný prístup k orgánom verejnej správy a k podnikom, pokiaľ ide o lehoty 
splatnosti, domnieva sa, že pre podniky a orgány verejnej správy by mali platiť rovnaké 
pravidlá.

Spravodajkyňa si ďalej myslí, že sadzba 5 % dlžnej sumy odo dňa, keď sa úrok z omeškania 
stáva splatným, nie je primeranou sankciou. Okrem toho by nemotivovala k skoršiemu 
splateniu sumy, pokiaľ by už platba bola oneskorená. Dlžník by zaplatil rovnakú sumu (5 % 
dlžnej sumy) nezávisle od toho, či sa platba uskutoční deň alebo rok po tom, ako sa úrok 
z dlžnej sumy stane splatným.

Spravodajkyňa navrhuje postupný a progresívny systém, v ktorom by dlžník platil 2 % 
zo sumy odo dňa, keď sa úrok z omeškania stane splatným, a 4 % zo sumy po 45 dňoch 
odo dňa, keď sa úrok z omeškania stane splatným, so zvýšením na 5 % po 60 dňoch odo dňa, 
keď sa úrok stane splatným. Spravodajkyňa takisto navrhuje, aby sankcie nikdy neboli vyššie 
ako 50 000 EUR.

Zahrnutie podnikov zabezpečujúcich verejné služby (smernica 2004/17/ES) do režimu 
orgánov verejnej správy

Spravodajkyňa podporuje zahrnutie obchodných transakcií podnikov zabezpečujúcich verejné 
služby v zmysle smernice 2004/17/ES do režimu orgánov verejnej správy, ktorý je uvedený 



PE438.475v03-00 34/67 RR\815404SK.doc

SK

v návrhu. Domnieva sa, že podobne ako orgány verejnej správy aj podniky zabezpečujúce 
verejné služby požívajúce osobitné alebo výhradné práva sa môžu spoliehať na stále (alebo 
prinajmenšom predpovedateľné) príjmy. Preto by sa k podnikom zabezpečujúcim verejné 
služby malo pristupovať rovnako ako k orgánom verejnej správy.

Pozitívne stimuly a sprievodné opatrenia

Spravodajkyňa navrhuje zmeny a doplnenia, ktorých cieľom je rozšírenie prístupu Komisie 
a prenesenie jeho ťažiska z čisto právneho prístupu na prístup založený na stimuloch.
V prvom rade by chcela povzbudiť členské štáty k tomu, aby používali kódexy včasných 
platieb, zverejňovanie zoznamu dobrých platiteľov a ďalšie podobné nástroje, ktorými sa rieši 
otázka oneskorených platieb a ktoré prispievajú k rozvoju kultúry včasných platieb, čo 
podporuje aj ciele smernice. Po druhé navrhuje, aby členské štáty využívali odborné 
publikácie, propagačné kampane a iné vhodné prostriedky s cieľom zvýšiť informovanosť 
podnikov o existencii opravných prostriedkov proti oneskoreným platbám. Po tretie by 
spravodajkyňa chcela podporiť využívanie mediácie a iných alternatívnych spôsobov riešenia 
sporov.

Návrh stanoviska Výboru pre právne veci

Spravodajkyňa berie na vedomie pozmeňujúci a doplňujúci návrh spravodajcu Výboru 
pre právne veci, aby sa zmluvné podmienky týkajúce sa lehôt splatnosti zahrnuli do rozsahu 
pôsobnosti článku 6, ktorý na základe dohody medzi výbormi IMCO a JURI patrí 
do pôsobnosti výboru JURI. Tomuto pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu vyjadruje 
podporu.
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PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI
Tento list bude uverejnený osobitne.
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PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH 
SLUŽIEB

Brusel 7. mája 2009

STANOVISKO

PRE EURÓPSKY PARLAMENT
RADU
KOMISIU

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti oneskoreným platbám 
v obchodných transakciách
KOM(2009)0126 z 8. 4. 2009 – 2009/0054(COD)

So zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní techniky prepracovania právnych aktov, najmä na jej bod 9, zasadla 22. apríla 2009 
konzultačná pracovná skupina zložená z príslušných právnych služieb Európskeho 
parlamentu, Rady a Komisie, aby okrem iného preskúmala uvedený návrh predložený 
Komisiou.

Po preskúmaní návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa prepracúva 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/35/ES z 29. júna 2000 o boji proti 
oneskoreným platbám v obchodných transakciách, konzultačná pracovná skupina dospela na 
tejto schôdzi1 po vzájomnej dohode k záveru, že nasledujúce časti znenia prepracovaného 
návrhu sa mali vyznačiť sivou farbou, ktorá sa používa na označovanie podstatných zmien:

– v odôvodnení 15 navrhnuté nahradenie výrazu „vzniknutej v dôsledku“ výrazom 
„súvisiacej“;
– v článku 9 ods. 1 slovo „spravidla“ (ktoré je označené  dvojitým prečiarknutím);
– v článku 9 súčasné znenie článku 5 ods. 4 smernice 2000/35/ES, ktoré je celé označené 
dvojitým prečiarknutím.

Konzultačná pracovná skupina po preskúmaní tohto návrhu jednomyseľne konštatovala, 
že návrh neobsahuje nijaké podstatné zmeny a doplnenia okrem tých, ktoré sú vyznačené 
v návrhu alebo v tomto stanovisku. Pracovná skupina v súvislosti s kodifikáciou 
nezmenených ustanovení predchádzajúceho aktu obsahujúceho podstatné zmeny a doplnenia 
takisto konštatovala, že predmetom návrhu je iba jednoduchá kodifikácia existujúceho znenia 
bez akejkoľvek zmeny jeho podstaty.

                                               
1 Konzultačná pracovná skupina mala k dispozícii anglickú, francúzsku a nemeckú verziu návrhu. Pri 
práci vychádzala z verzie v anglickom jazyku, ktorá je hlavnou jazykovou verziou predmetného textu.
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C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
právny poradca právny poradca generálny riaditeľ
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25.3.2010

STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti oneskoreným platbám v 
obchodných transakciách (prepracované znenie)
(KOM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Raffaele Baldassarre

(*) Postup pridružených výborov – článok 50 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Základné informácie

Komisia zverejnila nový návrh v podobe prepracovaného znenia 8. apríla 2009 spolu 
s hodnotením vplyvu1. Parlament oficiálne prijal tento návrh 14. septembra 2009 a zaoberá sa 
ním podľa riadneho legislatívneho postupu.

Podľa hodnotenia vplyvu, ktoré vypracovala Komisia, sa orgány verejnej správy vo viacerých 
členských štátoch vyznačujú „obzvlášť zlým platobným správaním“2. Vzhľadom na to ,že 
verejné obstarávanie členských štátov v roku 2006 predstavovalo o niečo viac ako 
1 943 miliárd EUR3, Komisia navrhuje zvrátiť tento trend tým, že sa bude zásadne rozlišovať 
medzi dlžnými podnikmi, proti ktorým smernica stanovuje nepovinné opravné opatrenia, 
a medzi dlžnými verejnými orgánmi, proti ktorým sú vytvorené posilnené automatické 
opravné opatrenia, o ktoré sa môžu oprieť veriteľské podniky.

Na základe dohody s Výborom pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa bude mať Výbor 
pre právne veci výhradnú zodpovednosť podľa článku 50 rokovacieho poriadku za články 6, 8 
a 9 a odôvodnenia 4, 12, 18, 19, 20 and 22 návrhu.
                                               
1  KOM(2009)0126, SEK(2009)315, SEK(2009)316. Pripomienky Výboru pre hodnotenie vplyvu sú k dispozícii 
na webovej stránke: http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/cia_2009_en.htm#entr.
2  Dôvodová správa, s. 4 a odôvodnenie 17 návrhu. Pre niektoré štatistiky podľa jednotlivých členských štátov 
pozri hodnotenie vplyvu, strany 60 – 61 a 68 –71.
3  Hodnotenie vplyvu, s. 68.
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Spravodajca podporuje jadro návrhu a želá si, aby stanovisko Výboru pre právne veci 
konštruktívne prispelo k činnosti hlavného výboru. Domnieva sa, že návrh po zapracovaní 
niekoľkých vylepšení a inovácií navrhnutých v tomto návrhu stanoviska je kľúčový 
z hľadiska účinného fungovania vnútorného trhu a má potenciál významne prispieť 
k potrebnej zmene v prospech kultúry včasných platieb, ktorú by sme v členských štátoch radi 
videli.

Stanovisko spravodajcu k článkom 6, 8 a 9.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 3 a 10 zahŕňajú niekoľko aspektov, ktoré sú jednotlivo 
vysvetlené. Jeho cieľom je v prvom rade objasniť, že určité formy obchodnej praxe, ktoré 
súvisia so zmluvou, ale nie sú nevyhnutne jej súčasťou, by takisto mali byť nevykonateľné , 
alebo by mali viesť k vzniku nároku na náhradu škody. Po druhé, v smernici o boji proti 
oneskoreným platbám sa uvádzajú „dohody“ a v návrhu je zmienka o „zmluvných 
doložkách“, no tu by bolo vhodnejšie použiť slovo „podmienky“, ktoré by bolo v súlade 
s ostatnými predpismi acquis a s návrhom spoločného referenčného rámca (II. -9:401-410, 
ďalej len „NSRR“). Po tretie, cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je 
zabezpečiť, aby smernica o boji proti oneskoreným platbám bola v súlade s NSRR, ktorý sa 
takisto usiluje o zjednotenie významu slova „nevýhodné“, pokiaľ ide o nevýhodné zmluvné 
podmienky v súvislosti s oneskorenými platbami (III.-3:711) a o nevýhodné zmluvné 
podmienky, ktoré sa vo všeobecnosti uvádzajú v zmluvách medzi podnikmi (II. -9:405). Po 
štvrté, týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa objasňuje, že toto ustanovenie sa 
vzťahuje aj na zmluvné podmienky týkajúce sa lehôt splatnosti. A na záver, cieľom tohto 
pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je uviesť v jasnejšej a systematickejšej podobe 
rozličné kritériá, ktoré musí sudca členského štátu zohľadniť pri rozhodovaní o tom, či je 
zmluvná podmienka alebo obchodná prax nevýhodná.

Spravodajca kladne hodnotí návrh vytvoriť tzv. čiernu listinu zmluvných podmienok, ktorý je 
uvedený v článku 6 os. 1 druhej zarážke. Domnieva sa však, že je dôležité zahrnúť do tohto 
zoznamu zmluvnú podmienku, ktorá by vzbudzovala zdanie, že žiadna náhrada nákladov 
na vymáhanie nie je možná, keďže by sa tým hospodárskym subjektom dalo jasne najavo, že 
vylúčenie práva na náhradu nákladov na vymáhanie, teda práva, ktoré sa tento návrh snaží 
posilniť, je nevýhodnou zmluvnou podmienkou, ktorú nemožno uplatniť voči veriteľom a 
ktorá môže viesť k vzniku nároku na náhradu škody (pozri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
1 a 11).

Spravodajca sa domnieva, že návrh Komisie týkajúci sa dôležitého ustanovenia o konaní 
o náhradu škody prostredníctvom zastupujúcich organizácií nie je dostatočne jasný 
a neposkytuje právnu istotu. Navrhuje teda čiastočne sa vrátiť k zneniu smernice o boji proti 
oneskoreným platbám a zároveň ho rozšíriť aj na iné organizácie, ako tie, ktoré zastupujú 
malé a stredné podniky, napríklad na organizácie zastupujúce určité priemyselné odvetvie.
Takisto navrhuje, aby sa objasnilo, že konanie týchto zastupujúcich organizácií nie je 
podmienené existenciou štandardných zmluvných podmienok, ale môže sa vzťahovať 
napríklad aj na údajne porušenie ustanovení smernice určitou zmluvnou podmienkou 
v individuálnej zmluve (pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12).

Vzhľadom na to, že návrh je prepracovaným znením, článok 8 návrhu (Výhrada vlastníctva), 
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ktorý Komisia ponechala v pôvodnom znení, takisto zostáva bez zmien a doplnení, napriek 
tomu, že táto otázka bola pre Parlament dôležitá v rokovaniach, ktoré viedli k prijatiu 
smernice o boji proti oneskoreným platbám.

Spravodajca si myslí, že pozmeňujúci a doplňujúci návrh k smernici o boji proti oneskoreným 
platbám by nemal mať vplyv na predpisy upravujúce postupy núteného výkonu, ktoré by aj 
naďalej mali podliehať vnútroštátnym právnym predpisom. Táto zásada je už jednoznačne 
uvedená v smernici o boji proti oneskoreným platbám a v judikatúre Súdneho dvora 
Európskej únie1. Zároveň zastáva názor, že treba vyvinúť ďalšie úsilie na dosiahnutie 
skrátenia lehoty, v rámci ktorej možno získať exekučný titul, a na zjednodušenie prostriedkov, 
ktorými tak možno urobiť (pozri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 5 a 13). Spravodajca 
skúmal, či by bolo možné prepojiť smernicu o boji proti oneskoreným platbám s európskym 
konaním o platobnom rozkaze2, a rád by sa touto myšlienkou zaoberal s kolegami vo výbore.
V tomto štádiu sa však domnieva, že takéto prepojenie komplikuje obmedzený vecný 
a geografický rozsah pôsobnosti európskeho konania o platobnom rozkaze(pozri pozmeňujúci 
a doplňujúci návrh 14, ktorý je preto výhradne technický). Považuje za dôležité, aby 
akýkoľvek pokrok, ktorý sa dosiahol v revízii smernice o boji proti oneskoreným platbám, bol 
prepojený s prácou na portáli elektronickej justície EÚ s cieľom zabezpečiť čo najväčšie 
rozšírenie a využívanie smernice (pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5).

Spravodajca uznáva, že konfrontačný prístup k oneskoreným platbám ako taký nepostačuje 
na dosiahnutie požadovaného kultúrneho posunu v platobnom správaní vzhľadom na to, že 
veritelia sa často zdráhajú využiť svoje práva, ktoré vyplývajú zo smernice o boji proti 
oneskoreným platbám, napríklad účtovanie úrokov, pretože sa obávajú poškodenia stálych 
obchodných vzťahov. Navrhujeme preto doplnkový preventívny prístup, ktorý bude na jednej 
strane zahŕňať vypracovanie a šírenie etických kódexov a na strane druhej využívanie 
mediácie (pozri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 4 a 15).

Stanovisko spravodajcu k článku 5

Napokon, pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9 sa snaží riešiť článok 5 z právneho hľadiska.
Článok 5 ods. 5 sa vypúšťa, pretože sa vníma ako neprimerané a represívne opatrenie, ktoré je 
v rozpore s právom Únie. Pozmeňujúci sa doplňujúci návrh okrem toho zachováva zásadu, že 
lehoty splatnosti pri transakciách medzi podnikmi by nemali byť harmonizované, pretože by 
to bolo v rozpore so zásadami proporcionality, subsidiarity a autonómie strán a výrazne by to 
obmedzilo možnosť MSP získať obchodný úver.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako 
gestorský výbor prijal bez hlasovania tie z jeho pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré 
patria do výlučnej pôsobnosti pridruženého výboru v súlade s postupom pridružených 
výborov (článok 50):

                                               
1  Pozri napríklad rozsudok vo veci C 265/07 Caffaro Zb. [2008] I-45 z 11. septembra 2008.
2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza 
európske konanie o platobnom rozkaze, Ú. v. EÚ L 399, 30.12.2006, s.1.



PE438.475v03-00 42/67 RR\815404SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Oneskorená platba predstavuje 
porušenie zmluvy, ktoré sa v dôsledku 
nízkych alebo žiadnych  sadzieb 
účtovaných  úrokov z omeškania, 
resp. zdĺhavých konaní o náhradu škody vo 
väčšine členských štátov stáva finančne 
atraktívnym pre dlžníkov. Na odvrátenie
tohto trendu a zabezpečenie toho, aby 
dôsledky vyplývajúce z oneskorených 
platieb odrádzali od oneskorených platieb, 
je potrebná rázna zmena vrátane 
stanovenia toho, že vylúčenie práva na 
účtovanie úroku sa bude považovať za 
nevýhodnú zmluvnú doložku a vrátane 
stanovenia náhrady nákladov vzniknutých 
veriteľom.

(12) Oneskorená platba predstavuje 
porušenie zmluvy, ktoré sa v dôsledku 
nízkych alebo žiadnych  sadzieb 
účtovaných  úrokov z omeškania, 
resp. zdĺhavých konaní o náhradu škody vo 
väčšine členských štátov stáva finančne 
atraktívnym pre dlžníkov. Na zvrátenie
tohto trendu tak, aby sa zaviedla kultúra 
včasných platieb a na zabezpečenie toho, 
aby dôsledky vyplývajúce z oneskorených 
platieb odrádzali od oneskorených platieb, 
je potrebná rázna zmena. Súčasťou tejto 
zmeny by malo byť ustanovenie náhrady 
nákladov vzniknutých veriteľom a 
stanovenie toho, že vylúčenie práva na 
účtovanie úroku a práva na náhradu 
nákladov na vymáhanie sa bude 
považovať za nevýhodnú zmluvnú 
podmienku.

Odôvodnenie

Hospodárskym subjektom treba dať jasne najavo, že vylúčenie práva na náhradu nákladov 
na vymáhanie, teda práva, ktoré sa tento návrh snaží posilniť, je nevýhodnou zmluvnou 
podmienkou, ktorú nemožno uplatniť voči veriteľom a ktorá môže viesť k vzniku nároku 
na náhradu škody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Oneskorené platby sú obzvlášť 
poľutovaniahodné, keď k nim dôjde 
napriek platobnej schopnosti dlžníka.
Z prieskumov vyplýva, že orgány verejnej 
správy často platia faktúry veľmi neskoro 

(17) Oneskorené platby sú obzvlášť 
poľutovaniahodné, keď k nim dôjde 
napriek platobnej schopnosti dlžníka.
Z prieskumov vyplýva, že orgány verejnej 
správy často platia faktúry veľmi neskoro 
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po uplynutí príslušnej lehoty splatnosti.
Orgány verejnej správy môžu čeliť menším 
finančným obmedzeniam, pretože môžu 
využívať bezpečnejšie, predvídateľnejšie 
a trvalejšie zdroje príjmov ako súkromné 
podniky. Zároveň sú pri dosahovaní 
svojich cieľov menej závislé od budovania 
stálych obchodných vzťahov ako súkromné 
podniky. Z tohto dôvodu môžu mať menšiu 
motiváciu k včasnej úhrade. Mnohé orgány 
verejnej správy môžu okrem toho získať 
financovanie za atraktívnejších podmienok 
ako súkromné podniky. Preto oneskorené 
platby zo strany orgánov verejnej správy 
spôsobujú nielen neopodstatnené náklady 
súkromným podnikom, ale vo všeobecnosti 
vedú k neefektívnosti. Preto je vhodné 
v prípade oneskorených platieb zo strany 
orgánov verejnej správy zaviesť 
zodpovedajúcim spôsobom vyššiu 
odrádzajúcu náhradu.

po uplynutí príslušnej lehoty splatnosti.
Orgány verejnej správy môžu čeliť menším 
finančným obmedzeniam, pretože môžu 
využívať bezpečnejšie, predvídateľnejšie 
a trvalejšie zdroje príjmov ako súkromné 
podniky. Zároveň sú pri dosahovaní 
svojich cieľov menej závislé od budovania 
stálych obchodných vzťahov ako súkromné 
podniky. Z tohto dôvodu môžu mať menšiu 
motiváciu k včasnej úhrade. Mnohé orgány 
verejnej správy môžu okrem toho získať 
financovanie za atraktívnejších podmienok 
ako súkromné podniky. Preto oneskorené 
platby zo strany orgánov verejnej správy 
spôsobujú nielen neopodstatnené náklady 
súkromným podnikom, ale vo všeobecnosti 
vedú k neefektívnosti.

Odôvodnenie

Sankcie voči orgánom verejnej správy sú neprimerané a diskriminačné. V predpise tak 
vznikajú protirečivé podmienky, ktoré otvárajú dvere zneužívaniu a korupcii. Orgány verejnej 
správy sa budú snažiť chrániť pred ďalšími nákladmi, ktoré sú dôsledkom sankcií, a budú 
vytvárať vonkajšie štruktúry fungujúce ako verejné podniky, prostredníctvom ktorých budú 
realizovať kúpu tovarov a služieb. Vzniká tak nutnosť vytvárania nových štruktúr, ktoré 
z hľadiska hospodárskej efektívnosti nie sú odôvodnené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Táto smernica by mala zakázať 
zneužívanie zmluvnej slobody na úkor 
veriteľov. Za faktory zakladajúce takéto 
zneužívanie môžu byť považované 
situácie, keď dohoda slúži predovšetkým 
na zabezpečenie dodatočnej likvidity 
dlžníka na úkor veriteľa , napríklad 
prostredníctvom vylúčenia možnosti pre 

(18) Táto smernica by mala zakázať 
zneužívanie zmluvnej slobody na úkor 
veriteľov. Za faktory zakladajúce takéto 
zneužívanie môžu byť považované 
situácie, keď zmluvná podmienka alebo 
obchodná prax slúži predovšetkým na 
zabezpečenie dodatočnej likvidity dlžníka 
na úkor veriteľa, napríklad 
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veriteľa, aby účtoval úrok z omeškania, 
alebo stanovenia sadzby úroku z 
omeškania, ktorá je podstatne nižšia ako 
zákonný úrok stanovený v tejto smernici,
alebo keď hlavná zmluvná strana uplatní na 
svojich dodávateľov a subdodávateľov také 
platobné podmienky, ktoré nevyplývajú z 
platobných podmienok určených jej. Touto 
smernicou by nemali byť  dotknuté 
ustanovenia vnútroštátnych právnych 
predpisov týkajúce sa spôsobu uzatvárania 
zmlúv, resp. upravujúce platnosť 
zmluvných podmienok, ktoré sú 
neprimerané voči dlžníkovi.

prostredníctvom vylúčenia možnosti pre 
veriteľa, aby účtoval úrok z omeškania, 
alebo stanovenia sadzby úroku 
z omeškania, ktorá je podstatne nižšia ako 
zákonný úrok stanovený v tejto smernici, 
alebo keď hlavná zmluvná strana uplatní na 
svojich dodávateľov a subdodávateľov také 
platobné podmienky, ktoré nevyplývajú 
z platobných podmienok určených jej. V 
súlade s akademickým návrhom 
spoločného referenčného rámca by sa 
každá zmluvná podmienka či obchodná 
prax, ktorá hrubo porušuje dobré 
obchodné zvyklosti a je v rozpore s dobrou 
vierou a poctivým obchodovaním, mala 
považovať za nevýhodnú. Touto 
smernicou by nemali byť  dotknuté 
ustanovenia vnútroštátnych právnych 
predpisov týkajúce sa spôsobu uzatvárania 
zmlúv, resp. upravujúce platnosť 
zmluvných podmienok, ktoré sú 
neprimerané voči dlžníkovi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21a) Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 
o určitých aspektoch mediácie 
v občianskych a obchodných veciach1 už 
stanovuje rámec pre mediáciu na úrovni 
Únie.
__________________
1 Ú. v. EÚ L 136, 24.5.2008, s. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
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(22) Je potrebné zabezpečiť, aby sa 
postupy vymáhania nesporných 
pohľadávok súvisiacich s oneskorenými 
platbami v obchodných transakciách 
ukončili v krátkom čase .

(22) Je potrebné zabezpečiť, aby sa 
postupy vymáhania nesporných 
pohľadávok súvisiacich s oneskorenými 
platbami v obchodných transakciách 
ukončili v krátkom čase s možnosťou 
vymáhať takéto nároky voči podnikom 
a orgánom verejnej správy 
prostredníctvom široko dostupného on-
line postupu, ktorý budú môcť využívať 
za rovnakých podmienok všetci veritelia 
so sídlom v Únii a ktorý bude prístupný 
ihneď cez portál elektronickej justície EÚ, 
len čo bude k dispozícii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 2 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8) „výhrada vlastníctva“ je zmluvná
dohoda, podľa ktorej predávajúcemu 
zostáva zachované vlastnícke právo k 
dotknutému tovaru až do úplného 
zaplatenia ceny;

8) „výhrada vlastníctva“ je zmluvná
doložka, podľa ktorej predávajúcemu 
zostáva zachované vlastnícke právo 
k dotknutému tovaru, pričom sa 
vlastníctvo neprevádza z predávajúceho 
na kupujúceho, až do úplného zaplatenia 
ceny;

Odôvodnenie

Na spresnenie pojmu výhrada vlastníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby  v 
obchodných transakciách medzi podnikmi
mal veriteľ bez potreby upozornenia  nárok 
na úrok z omeškania , ak budú splnené 
tieto podmienky:  

1. Členské štáty zabezpečia, aby  v 
obchodných transakciách medzi podnikmi
mal veriteľ bez potreby upozornenia  nárok 
na úrok z omeškania, ktorý nadobúda 
platnosť deň po lehote splatnosti platby,
ak budú splnené tieto podmienky:
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Odôvodnenie

Na lepšie pochopenie toho, kedy sa začína nárok na úrok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Okrem prípadov, keď dlžník nie je 
zodpovedný za omeškanie, veriteľ je 
oprávnený od dlžníka požadovať okrem 
súm stanovených v odseku 1  primeranú 
náhradu všetkých ostatných  nákladov na 
vymáhanie vzniknutých v dôsledku 
dlžníkovho omeškania.

3. Okrem prípadov, keď je vylúčená 
zodpovednosť dlžníka za meškanie, veriteľ 
je oprávnený od dlžníka požadovať okrem 
súm stanovených v odseku 1  primeranú 
náhradu všetkých ostatných  nákladov na 
vymáhanie vzniknutých v dôsledku 
dlžníkovho omeškania.

Odôvodnenie

Spresnenie znenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Platby orgánov verejnej správy Platby orgánov verejnej správy

1. Členské štáty zabezpečia, aby v 
obchodných transakciách, ktoré vedú 
k odplatnému dodaniu tovaru alebo 
poskytnutiu služieb orgánom verejnej 
správy, mal veriteľ bez potreby 
upozornenia nárok na úrok z omeškania 
zodpovedajúci zákonnému úroku, ak budú 
splnené tieto podmienky:

1. Členské štáty zabezpečia, aby v 
obchodných transakciách, ktoré vedú 
k odplatnému dodaniu tovaru alebo 
poskytnutiu služieb orgánom verejnej 
správy, mal veriteľ bez potreby 
upozornenia nárok na úrok z omeškania 
zodpovedajúci zákonnému úroku, ak budú 
splnené tieto podmienky:

a) veriteľ splnil svoje zmluvné a zo zákona 
mu vyplývajúce záväzky;

a) veriteľ splnil svoje zmluvné a zo zákona 
mu vyplývajúce záväzky;

b) veriteľ nedostal dlžnú sumu načas, s 
výnimkou prípadov, keď dlžník nie je za 
omeškanie zodpovedný.

b) veriteľ nedostal dlžnú sumu načas, s 
výnimkou prípadov, keď dlžník nie je za 
omeškanie zodpovedný.

2. Ak sú splnené podmienky stanovené v 2. Ak sú splnené podmienky stanovené v 
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odseku 1, členské štáty zabezpečia, aby: odseku 1, členské štáty zabezpečia, aby:
a) sa úrok z omeškania stal splatným dňom 
nasledujúcim po termíne alebo po uplynutí 
lehoty na zaplatenie stanovených v zmluve;

a) sa úrok z omeškania stal splatným dňom 
nasledujúcim po termíne alebo po uplynutí 
lehoty na zaplatenie stanovených v zmluve;

b) v prípade, že termín alebo lehota na 
zaplatenie v zmluve nie sú stanovené, sa 
úrok z omeškania stal splatným 
automaticky v rámci ktorejkoľvek z týchto 
lehôt  :

b) v prípade, že termín alebo lehota na 
zaplatenie v zmluve nie sú stanovené, sa 
úrok z omeškania automaticky stáva
splatným najneskôr po uplynutí
ktorejkoľvek z týchto lehôt  :

i) 30 dní po doručení faktúry alebo 
rovnocennej výzvy na zaplatenie dlžníkovi;

i) 30 kalendárnych dní po doručení faktúry 
alebo rovnocennej výzvy na zaplatenie 
dlžníkovi;

ii) v prípade, že dlžník dostane faktúru, 
alebo rovnocennú výzvu na zaplatenie skôr 
ako tovar alebo službu, 30 dní po doručení 
tovaru alebo poskytnutí služby;

ii) v prípade, že dlžník dostane faktúru, 
alebo rovnocennú výzvu na zaplatenie skôr 
ako tovar alebo službu, 30 kalendárnych
dní po doručení tovaru alebo poskytnutí 
služby;

iii) v prípade, ak postup prevzatia, resp. 
overovania, ktorým sa má stanoviť zhoda 
tovaru alebo služby so zmluvou, je určený 
zákonom alebo zmluvou, a ak dlžník
dostane faktúru alebo rovnocennú výzvu na 
zaplatenie skôr alebo v deň, keď sa takéto 
preberanie, resp. overovanie uskutoční, 30 
dní po tomto dni.

iii) v prípade, ak postup prevzatia, resp. 
overovania, ktorým sa má stanoviť zhoda 
tovaru alebo služby so zmluvou, je určený 
zákonom alebo zmluvou, a ak dlžník 
dostane faktúru alebo rovnocennú výzvu na 
zaplatenie skôr alebo v deň, keď sa takéto 
preberanie, resp. overovanie uskutoční, 30 
kalendárnych dní po tomto dni.

3. Členské štáty zabezpečia, aby 
maximálne trvanie postupu prevzatia 
alebo overovania uvedeného v ods. 2 písm. 
b) bode iii) nepresiahlo 30 dní, pokiaľ nie 
je v súťažných podkladoch a v zmluve 
stanovené a náležite odôvodnené inak.

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa postup 
prevzatia alebo overovania uvedený v ods. 
2 písm. b) bode iii) vykonal okamžite a 
nepresiahol 30 kalendárnych dní.

4. Členské štáty zabezpečia, aby lehota na 
zaplatenie stanovená v zmluve nepresiahla 
lehoty stanovené v odseku 2 písm. b), 
pokiaľ sa tak dlžník a veriteľ osobitne 
nedohodnú a pokiaľ to nie je náležite 
odôvodnené vzhľadom na konkrétne 
okolnosti, ako je napríklad objektívna 
potreba rozvrhnúť platby na dlhšie 
obdobie.

4. Členské štáty zabezpečia, aby:

a) lehota na zaplatenie stanovená v zmluve 
nepresiahla lehoty stanovené v odseku 2 
písm. b), pokiaľ to nie je opodstatnené na 
základe zásady nevyhnutnosti a pokiaľ sa 
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tak dlžník a veriteľ osobitne nedohodnú.
Lehota na zaplatenie nesmie v žiadnom 
prípade presiahnuť 60 kalendárnych dní;
b) dátum prijatia faktúry uvedený v ods. 2 
písm. 2) bode i) nepodliehal zmluvnej 
dohode medzi dlžníkom a veriteľom.

5. Členské štáty zabezpečia, aby bol 
veriteľ oprávnený získať paušálnu 
náhradu vo výške 5 % splatnej sumy, keď 
sa úrok z omeškania stane splatným. Táto 
náhrada dopĺňa úrok z omeškania.
6. Členské štáty zabezpečia, aby 
uplatniteľná referenčná sadzba 
v obchodných transakciách, ktoré vedú 
k odplatnému dodaniu tovaru alebo 
poskytnutiu služieb orgánom verejnej 
správy:

6. Členské štáty zabezpečia, aby 
uplatniteľná referenčná sadzba 
v obchodných transakciách, ktoré vedú 
k odplatnému dodaniu tovaru alebo 
poskytnutiu služieb orgánom verejnej 
správy:

a) za prvý polrok príslušného roku 
zodpovedala sadzbe platnej 1. januára 
daného roku;

a) za prvý polrok príslušného roku 
zodpovedala sadzbe platnej 1. januára 
daného roku;

b) za druhý polrok príslušného roku 
zodpovedala sadzbe platnej 1. júla daného 
roku.

b) za druhý polrok príslušného roku 
zodpovedala sadzbe platnej 1. júla daného 
roku.

Odôvodnenie

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh rieši niektoré právne aspekty článku 5. Odsek 
5 sa vypúšťa, pretože predstavuje neodôvodnené a represívne opatrenie, ktoré je v rozpore s 
právom Únie. Okrem toho by lehoty splatnosti pri transakciách medzi podnikmi nemali byť 
harmonizované, pretože by to bolo v rozpore so zásadami proporcionality a subsidiarity a 
výrazne by to obmedzilo možnosť MSP získať obchodný úver. Skutočnosť, že dodávateľ má 
možnosť udeliť odklad vo chvíli, keď má zákazník zaplatiť, je pre MSP veľmi dôležitým 
konkurenčným nástrojom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 6 – nadpis a odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Značne nevýhodné zmluvné doložky Nevýhodné zmluvné podmienky a 
obchodná prax

1. Členské štáty zabezpečia, aby doložka 1. Členské štáty zabezpečia, aby zmluvná 
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v zmluve týkajúca sa  dňa splatnosti, 
sadzby úroku z omeškania alebo nákladov 
na vymáhanie bola buď  nevykonateľná , 
alebo mala za následok nárok na náhradu 
škody, ak je značne nevýhodná pre 
veriteľa. Pri určovaní, či je doložka
značne nevýhodná pre veriteľa, sa zvážia 
všetky okolnosti prípadu vrátane dobrých 
obchodných zvyklostí a povahy tovaru
alebo služby. Takisto  sa prihliadne na to, 
či dlžník má nejaký objektívny dôvod 
odchýliť sa od zákonnej sadzby úroku 
alebo od článku 3 ods. 2 písm. b), článku 4 
ods. 1 alebo článku 5 ods. 2 písm. b) .

podmienka alebo obchodná prax týkajúca 
sa dňa alebo lehoty splatnosti, sadzby 
úroku z omeškania alebo náhrady
nákladov na vymáhanie bola 
nevykonateľná a viedla k vzniku nároku na 
náhradu škody, ak je nevýhodná pre 
veriteľa.

Pri určovaní, či je podmienka alebo 
obchodná prax nevýhodná pre veriteľa 
v zmysle pododseku 1, sa zvážia všetky 
okolnosti prípadu vrátane:

a) akéhokoľvek hrubého porušenia 
dobrých obchodných zvyklostí v rozpore 
s dobrou vierou a poctivým 
obchodovaním,

b) povahy tovaru alebo služby, a
c) zváženia, či dlžník má nejaký objektívny 
dôvod odchýliť sa od zákonnej sadzby 
úroku alebo od článku 3 ods. 2 písm. b), 
článku 4 ods. 1 alebo článku 5 ods. 2 písm. 
b).

(Vypustenie slova „značne [nevýhodná]“ 
a zavedenie slova „podmienka“ a výrazu 
„obchodná prax“ platia pre celý text.
Prijatie tohto pozmeňujúceho 
a doplňujúceho návrhu si vyžiada 
zodpovedajúce zmeny v celom texte.)

Odôvodnenie

Vychádza sa z toho, že prekladom výrazu „term“ („podmienka“) je v španielčine „cláusula“, 
v taliančine „clausola“ a vo francúzštine „clause“. To je konzistentné napríklad so 
smernicou Rady č. 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o neprimeraných podmienkach 
v spotrebiteľských zmluvách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice



PE438.475v03-00 50/67 RR\815404SK.doc

SK

Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2 (stáva sa novým odsekom)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely prvého pododseku sa doložka, 
ktorá vylučuje úrok z omeškania, vždy 
považuje za značne nevýhodnú.

1a. Na účely odseku 1 sa podmienka alebo 
obchodná prax, ktorá vylučuje úrok 
z omeškania alebo náhradu nákladov 
na vymáhanie alebo oboje, vždy považuje 
za nevýhodnú.

Odôvodnenie

Hospodárskym subjektom treba dať jasne najavo, že vylúčenie práva na náhradu nákladov 
na vymáhanie, teda práva, ktoré sa tento návrh snaží posilniť, je nevýhodnou zmluvnou 
podmienkou, ktorú nemožno uplatniť voči veriteľom a ktorá môže viesť k vzniku nároku 
na náhradu škody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Prostriedky uvedené v odseku 2 zahŕňajú 
ustanovenia, na základe ktorých 
zastupujúce organizácie môžu dať podnet 
na začatie konania na súde alebo 
príslušnom správnom orgáne podľa 
príslušného vnútroštátneho právneho 
predpisu na základe toho, že doložky sú 
značne nevýhodné, aby tak mohli uplatniť 
vhodné a účinné prostriedky, ktoré 
zabránia ich ďalšiemu uplatňovaniu .

3. Prostriedky uvedené v odseku 2 zahŕňajú 
ustanovenia, na základe ktorých 
organizácie oficiálne uznané za zástupcov 
podnikov alebo organizácie majúce 
oprávnený záujem ich zastupovať môžu 
dať podnet na začatie konania na súde 
alebo príslušnom správnom orgáne podľa 
príslušných vnútroštátnych právnych 
predpisov na základe toho, že podmienky 
alebo obchodná prax, a to aj v prípade 
individuálnej zmluvy, sú nevýhodné, aby 
tak mohli uplatniť vhodné a účinné 
prostriedky, ktoré zabránia ich 
uplatňovaniu.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh inšpirovaný znením smernice 2000/35 sa snaží vyjasniť 
pojem „organizácie“. Na rozdiel od smernice 2000/35 sa však snaží o rozšírenie tejto 
možnosti aj na iné organizácie, ako tie, ktoré zastupujú malé a stredné podniky, napríklad 
na organizácie zastupujúce určité priemyselné odvetvie.

Zároveň sa ním objasňuje, že samotná skutočnosť, že údajne nevýhodné podmienky sú 
uvedené v individuálnej zmluve, a nie v štandardných zmluvných podmienkach, zastupujúcim 
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organizáciám nebráni dať podnet na začatie súdneho konania podľa príslušných 
vnútroštátnych právnych predpisov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 9 – odseky 1 a 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby exekučný 
titul bolo možné získať bez ohľadu na 
výšku dlhu do 90 kalendárnych dní od 
podania žaloby alebo urobenia podania 
veriteľom na súde alebo na inom 
príslušnom orgáne za predpokladu, že dlh 
alebo prvky konania nie sú sporné.

1. Členské štáty zabezpečia, aby exekučný 
titul bolo možné získať prostredníctvom 
zrýchleného postupu a bez ohľadu na 
výšku dlhu do 90 kalendárnych dní od 
podania žaloby alebo urobenia podania 
veriteľom na súde alebo na inom 
príslušnom orgáne za predpokladu, že dlh 
alebo prvky konania nie sú sporné. Tento 
záväzok musia členské štáty splniť 
v súlade s ich príslušnými vnútroštátnymi 
právnymi a administratívnymi predpismi.
V tejto súvislosti veritelia musia mať 
možnosť využívať široko dostupný on-line 
postup.

2. Vnútroštátne zákony, iné právne 
predpisy a správne opatrenia budú 
uplatňovať rovnaké podmienky na
všetkých veriteľov usadených v 
Spoločenstve.

2. Vnútroštátne zákony, iné právne 
predpisy a správne opatrenia uplatňujú 
rovnaké podmienky a on-line postup 
uvedený v odseku 1 je dostupný za 
rovnakých podmienok pre všetkých 
veriteľov usadených v Únii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Odseky 1, 2 a 3 sa nedotýkajú 
ustanovení nariadenia (ES) č. 1986/2006.

4. Odseky 1, 2 a 3 sa nedotýkajú 
ustanovení nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006
z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza 
európske konanie o platobnom rozkaze1.
__________________
1 Ú. v. EÚ L 399, 30.12.2006, s. 1.
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Odôvodnenie

Oprava administratívnej chyby v návrhu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 9a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 9a
Mediácia a etické kódexy

1. Členské štáty podporia schválenie 
systémov na riešenie konfliktov 
prostredníctvom mediácie, do ktorej budú 
zapojené okrem iných organizácie 
uvedené v článku 6 ods. 3.
2. Členské štáty a organizácie uvedené 
v článku 6 ods. 3 s podporou Komisie 
vypracujú a rozšíria etické kódexy 
s vhodnými mechanizmami podávania 
sťažností, o ktorých sa má rokovať 
na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni 
EÚ a ktorých cieľom je prispieť 
k účinnému vykonávaniu tejto smernice.
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STANOVISKO VÝBORU PRE PRIEMYSEL, VÝSKUM A ENERGETIKU

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti oneskoreným platbám 
v obchodných transakciách (prepracované znenie)
(KOM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Francesco De Angelis

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Smernica 2000/35/ES, ktorá bola prijatá v máji 2000 a nadobudla účinnosť 8. augusta 2002 
a ktorá je zameraná na boj proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách, má 
obmedzené účinky. Rozdiely medzi členskými štátmi v oblasti lehôt splatnosti zostávajú 
naďalej výrazné a prax oneskorených platieb ohrozuje budúcnosť podnikov, počínajúc 
malými a strednými podnikmi, najmä v období hospodárskej a finančnej krízy, v ktorej sa 
v súčasnosti nachádza nielen Európa, ale celý svet.

Rozšírené využívanie oneskorených platieb, či už v dôsledku nevyhnutnosti alebo čoraz 
častejšie zámerne, destabilizuje vnútorný trh a vážne poškodzuje cezhraničnú výmenu.
Navyše v členských štátoch, v ktorých je tento problém najvýraznejší, podniky čelia riziku 
postupného znižovania výnosov alebo dokonca hrozbe konkurzu. Tento problém nadobúda 
ešte väčšie rozmery v oblasti transakcií medzi orgánmi verejnej správy a podnikmi, pričom 
možnosť odlišného prístupu v prípade transakcií medzi súkromnými subjektmi zostáva 
diskutabilná. Aj súkromné podniky, často malé a stredné podniky, môžu podliehať 
nevýhodným zmluvným podmienkam, na ktoré pristúpili z obavy poškodenia vzťahov 
s veľkými súkromnými subjektmi.

Spravodajca vo svojom návrhu stanoviska kladne hodnotí návrh Komisie. Domnieva sa však, 
že je potrebných niekoľko formálnych a vecných zmien, ktoré jednak potvrdzujú všeobecný 
prístup návrhu Komisie a jednak majú za cieľ vniesť do interpretácie a transpozície smernice 
prvky jasnosti a istoty.

Rozsah uplatňovania pravidiel týkajúcich sa orgánov verejnej správy by mal byť podľa 
spravodajcu ďalej rozšírený na podniky, ktoré poskytujú verejné služby. Spravodajca takisto 
navrhuje zmeny, pokiaľ ide o určenie lehôt, odrádzajúci charakter dodatočného zaťaženia 
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dlžníka, obmedzenie odchýlok od zmluvy upravených právnymi predpismi a pasívne, 
prípadne aktívne informovanie podnikov o ich nových právach.

Návrh stanoviska je v súlade s pracovným dokumentom, ktorý vypracovala spravodajkyňa 
gestorského Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa Barbara Weiler. V stanovisku 
Výboru pre priemysel, výskum a energetiku však spravodajca uvádza, že je nutné zaviesť 
do návrhu ďalšie prvky zamerané na ochranu podnikov, počínajúc malými a strednými 
podnikmi. Predovšetkým sa navrhuje, aby sa stalo právne záväzným uplatňovanie povinnosti 
uhradiť náklady na vymáhanie a zaplatiť úroky v prípade meškania platby. Tým by sa 
zamedzilo tomu, aby jednotliví veritelia boli nútení vymáhať platby, a zároveň by títo 
veritelia boli chránení pred hrozbou odvetných obchodných opatrení, ku ktorým by dlžník 
mohol prikročiť.

Spravodajca vo svojom návrhu preberá niektoré pripomienky tieňových spravodajcov, ktoré 
zazneli počas prvej výmeny názorov na návrh smernice. Predovšetkým súhlasí s názorom 
kolegov, že je nutné obmedziť rozsah odchýlok uplatniteľných na ustanovenia definované 
európskymi zákonodarcami.

Na záver treba uviesť, že zatiaľ sa nepodarilo nájsť všeobecne prijateľné riešenie, pokiaľ ide 
o paušálnu náhradu vo výške 5 % dlžnej sumy, ktorú by mal dostať veriteľ od orgánov 
verejnej správy v prípade oneskorenej platby. Spravodajca si vyhradzuje možnosť zaoberať sa 
touto otázkou v priebehu nadchádzajúcej výmeny názorov a prípadne ju prehodnotiť 
a predložiť k nej pozmeňujúci a doplňujúci návrh ad hoc.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10a) I keď inštitúcie Únie nie sú priamo 
viazané touto smernicou, malo by sa 
zabezpečiť, aby tieto inštitúcie v rámci 
osvedčeného postupu uplatňovali 
ustanovenia o platbách uvedené v tejto 
smernici.

Odôvodnenie

Európske inštitúcie by mali ísť príkladom v tom, že budú dôsledne včas uskutočňovať platby.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Z prieskumov vyplýva, že orgány 
verejnej správy často vyžadujú pri 
obchodných transakciách zmluvné lehoty 
splatnosti, ktoré značne presahujú 30 dní.
Preto by sa lehoty splatnosti v prípade 
zmlúv o verejnom obstarávaní 
uzatváraných orgánmi verejnej správy 
mali, ako všeobecné pravidlo, obmedziť na 
najviac 30 dní.

(16) Zo skúseností vyplýva, že pri 
obchodných transakciách zmluvné lehoty 
splatnosti často značne presahujú 30 dní.
Preto by sa lehoty splatnosti v obchodných 
transakciách mali, ako všeobecné 
pravidlo, obmedziť na najviac 30 dní; v 
prípadoch, keď sú dlhšie lehoty splatnosti 
riadne odôvodnené v súlade so zásadou 
nevyhnutnosti alebo s osobitnými 
ustanoveniami vnútroštátneho práva a ak 
bola dosiahnutá jednoznačná dohoda 
medzi dlžníkom a veriteľom, lehota 
splatnosti by sa mohla predĺžiť na 
maximálne 60 dní.

Odôvodnenie

Rovnaký súbor ustanovení o platbách by sa mal uplatňovať na všetky druhy obchodných 
transakcií, aby sa zamedzilo konkurenčným nevýhodám pre verejné alebo súkromné 
spoločnosti. Obchodné vzťahy medzi podnikmi a orgánmi verejnej správy sú v mnohých 
smeroch podobné obchodným vzťahom medzi podnikmi. S cieľom vyhnúť sa nevýhodným 
lehotám splatnosti najmä v prípade malých a stredných podnikov je úrok v každom prípade 
splatný najneskôr 60 dní po prijatí faktúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) „orgán verejnej správy“ je akýkoľvek 
obstarávateľ podľa definície v smernici
2004/18/ES ;

(2) „orgán verejnej správy“ je akýkoľvek 
obstarávateľ v zmysle smernice
Európskeho parlamentu a Rady
2004/17/ES z 31. marca 2004 
o koordinácii postupov obstarávania 
subjektov pôsobiacich v odvetviach 
vodného hospodárstva, energetiky, 
dopravy a poštových služieb1 a smernice 
2004/18/ES, nezávisle od predmetu alebo 
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hodnoty zmluvy, a akákoľvek z inštitúcií 
Únie uvedených v článku 13 Zmluvy 
o Európskej únii;
1Ú. v. EÚ L 134, 30.4 2004, s. 1.

Odôvodnenie

Aby sa predišlo nedorozumeniu , že verejní obstarávatelia v zmysle smernice 2004/17/ES by 
už neboli zahrnutí, mala by sa uviesť aj smernica 2004/17/ES. Keďže smernice 2004/18/ES a 
2004/17/ES platia len pre určité predmety zmluvy a až od určitej hraničnej hodnoty, malo by 
sa objasniť, že tieto obmedzenia sa nevzťahujú na smernicu 2000/35/ES. Oneskorené platby 
sa týkajú aj inštitúcií EÚ, nielen vnútroštátnych orgánov. Inštitúcie EÚ nemôžu samé seba 
vylúčiť z ustanovení určených pre iné orgány verejnej správy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Článok 2 – bod 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) „Sektorové podniky“ sú všetky 
podniky pôsobiace v odvetviach vodného 
hospodárstva, energetiky alebo dopravy v 
zmysle smernice 2004/17/ES, nezávisle od 
hodnoty zmluvy;

Odôvodnenie

„Sektorové podniky“ sú z hľadiska trhu obzvlášť silné vzhľadom na svoje osobitné postavenie 
na trhu. Sú jedinými poskytovateľmi v oblasti infraštruktúry pre odvetvia vodného 
hospodárstva, energetiky alebo dopravy a nepodliehajú žiadnej skutočnej hospodárskej 
súťaži. Preto môžu sektorové podniky vo veľkej miere jednostranne určovať svoje „nákupné 
podmienky“ a platobné lehoty. Toto silné postavenie sa nesmie zneužívať. Z tohto dôvodu by 
sa malo so sektorovými podnikmi zaobchádzať ako so sektorovými obstarávateľmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) „zákonný úrok“ je jednoduchý úrok 
z omeškania, ktorého sadzba zodpovedá 
súčtu referenčnej sadzby a najmenej 

(6) „zákonný úrok“ je jednoduchý úrok 
z omeškania, ktorého sadzba zodpovedá 
súčtu referenčnej sadzby a najmenej 
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siedmich percentuálnych bodov; deviatich percentuálnych bodov;

Odôvodnenie

V súčinnosti so zmenou a doplnením článkov 3 a 5 na vytvorenie jednotnejšieho, 
spravodlivejšieho a primeranejšieho súboru pravidiel uplatňujúcich sa na súkromný i verejný 
sektor by bol mierny nárast povinného zákonného úroku prostriedkom na podporu oboch 
sektorov, aby zlepšili svoje platobné postupy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úrok v prípade oneskorenej platby Úrok v prípade oneskorenej platby v 
obchodných transakciách medzi podnikmi

1. Členské štáty zabezpečia, aby  v 
obchodných transakciách medzi podnikmi
mal veriteľ bez potreby upozornenia  nárok 
na úrok z omeškania , ak budú splnené 
tieto podmienky:

1. Členské štáty zabezpečia, aby  v 
obchodných transakciách medzi podnikmi
mal veriteľ bez potreby upozornenia  nárok 
na úrok z omeškania , ak budú splnené 
tieto podmienky:

(a) veriteľ splnil svoje zmluvné a zo 
zákona mu vyplývajúce záväzky;

(a) veriteľ splnil svoje zmluvné a zo 
zákona mu vyplývajúce záväzky;

(b) veriteľ nedostal dlžnú sumu načas, s 
výnimkou prípadov, keď dlžník nie je za 
omeškanie zodpovedný.

(b) veriteľ nedostal dlžnú sumu načas, s 
výnimkou prípadov, keď dlžník nie je za 
omeškanie zodpovedný.

2. Ak sú splnené podmienky stanovené v 
odseku 1, členské štáty zabezpečia, aby:

2. Ak sú splnené podmienky stanovené v 
odseku 1, členské štáty zabezpečia, aby:

(a) sa úrok z omeškania stal splatným 
dňom nasledujúcim po termíne alebo po 
uplynutí lehoty na zaplatenie stanovených 
v zmluve;

(a) sa úrok z omeškania stal splatným 
dňom nasledujúcim po termíne alebo po 
uplynutí lehoty na zaplatenie stanovených 
v zmluve, ktorá zohľadní časové lehoty 
stanovené v písmene b) a nesmie 
presiahnuť 60 dní odo dňa doručenia 
tovaru alebo poskytnutia služby, ktoré sú 
uvedené v zmluve;

(b) v prípade, že termín alebo lehota na 
zaplatenie v zmluve nie sú stanovené, sa 
úrok z omeškania  stal splatným 
automaticky v rámci ktorejkoľvek z týchto 
lehôt  :

(b) v prípade, že termín alebo lehota na 
zaplatenie v zmluve nie sú stanovené, sa 
úrok z omeškania  stal splatným 
automaticky v rámci ktorejkoľvek z týchto 
lehôt:

(i) 30 dní po doručení faktúry alebo 
rovnocennej výzvy na zaplatenie dlžníkovi;

(i) 30 kalendárnych dní po doručení 
faktúry alebo rovnocennej výzvy na 
zaplatenie dlžníkovi;
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(ii) v prípade, že dlžník dostane faktúru, 
alebo rovnocennú výzvu na zaplatenie skôr 
ako tovar alebo službu, 30 dní po doručení 
tovaru alebo poskytnutí služby;

(ii) v prípade, že dlžník dostane faktúru, 
alebo rovnocennú výzvu na zaplatenie skôr 
ako tovar alebo službu, 30 kalendárnych
dní po doručení tovaru alebo poskytnutí 
služby;

v prípade, ak postup prevzatia, resp. 
overovania, ktorým sa má stanoviť zhoda 
tovaru alebo služby so zmluvou, je určený 
zákonom alebo zmluvou, a ak dlžník 
dostane faktúru alebo rovnocennú výzvu na 
zaplatenie skôr alebo v deň, keď sa takéto 
preberanie, resp. overovanie uskutoční, 30 
dní po tomto dni.

(iii) v prípade, ak postup prevzatia, resp. 
overovania, ktorým sa má stanoviť zhoda 
tovaru alebo služby so zmluvou, je určený 
zákonom alebo zmluvou, a ak dlžník 
dostane faktúru alebo rovnocennú výzvu na 
zaplatenie skôr alebo v deň, keď sa takéto 
preberanie, resp. overovanie uskutoční, 
30 kalendárnych dní po tomto dni;
(ba) dátum prijatia faktúry nepodliehal 
zmluvnej dohode medzi dlžníkom a 
veriteľom.
2a. Členské štáty zabezpečia, aby 
maximálne trvanie postupu prevzatia 
alebo overovania uvedeného v ods. 2 
písm. b) bode iii) nepresiahlo 15 dní, 
pokiaľ nie je v súťažných podkladoch 
a v zmluve stanovené a náležite 
odôvodnené inak.

3. Členské štáty zabezpečia, aby 
uplatniteľná referenčná sadzba:

3. Členské štáty zabezpečia, aby 
uplatniteľná referenčná sadzba:

(a) za prvý polrok príslušného roku 
zodpovedala sadzbe platnej 1. januára 
daného roku;

(a) za prvý polrok príslušného roku 
zodpovedala sadzbe platnej 1. januára 
daného roku;

(b) za druhý polrok príslušného roku 
zodpovedala sadzbe platnej 1. júla daného 
roku.

(b) za druhý polrok príslušného roku 
zodpovedala sadzbe platnej 1. júla daného 
roku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby v okamihu, 
keď sa úrok z omeškania stane splatným 
v rámci obchodných transakcií súlade 
s článkami 3 a 5, a pokiaľ to v zmluve nie 
je uvedené inak, veriteľ bol oprávnený 
získať od dlžníka niektorú z týchto súm:

Členské štáty zabezpečia, aby v okamihu, 
keď sa úrok z omeškania stane splatným 
v rámci obchodných transakcií v súlade 
s článkami 3 a 5, veriteľ bol oprávnený 
získať od dlžníka niektorú z týchto 
minimálnych súm, a to automaticky, bez 
toho, aby veriteľ musel požiadať o ich 
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úhradu:

Odôvodnenie

Možno očakávať, že zmluvné ustanovenie, ktoré by bolo odlišné od ustanovenia navrhnutého 
v článkoch 3 a 5, by malo negatívny vplyv na zmluvné záruky chrániace veriteľa. Spravodajca 
považuje za kľúčové, aby členské štáty zabezpečili automatické vykonávanie postupu tak, aby 
sa jednotliví veritelia nemuseli obávať odvetných opatrení druhej strany.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Sumy ustanovené v prvom pododseku 
podliehajú preskúmaniu vykonávanému 
každé dva roky.

Odôvodnenie

Je potrebné aktualizovať sumy náhrad, i keď navrhované sumy nepokrývajú skutočné právne 
náklady, a preto nenapomáhajú prístup k spravodlivosti. Pri stanovovaní nákladov by sa mal 
uviesť odkaz na prírastkový mechanizmus uplatňovaný raz za dva roky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Platby orgánov verejnej správy Platby orgánov verejnej správy a 
sektorových podnikov

1. Členské štáty zabezpečia, aby v 
obchodných transakciách, ktoré vedú 
k odplatnému dodaniu tovaru alebo 
poskytnutiu služieb orgánom verejnej 
správy, mal veriteľ bez potreby 
upozornenia nárok na úrok z omeškania 
zodpovedajúci zákonnému úroku, ak budú 
splnené tieto podmienky:

1. Členské štáty zabezpečia, aby v 
obchodných transakciách mal veriteľ bez 
potreby upozornenia nárok na úrok 
z omeškania zodpovedajúci zákonnému 
úroku, ak budú splnené tieto podmienky:

(a) veriteľ splnil svoje zmluvné a zo 
zákona mu vyplývajúce záväzky;

(a) veriteľ splnil svoje zmluvné a zo 
zákona mu vyplývajúce záväzky;

(b) veriteľ nedostal dlžnú sumu načas, s (b) veriteľ nedostal dlžnú sumu načas, s 
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výnimkou prípadov, keď dlžník nie je za 
omeškanie zodpovedný.

výnimkou prípadov, keď dlžník nie je za 
omeškanie zodpovedný.

2. Ak sú splnené podmienky stanovené v 
odseku 1, členské štáty zabezpečia, aby:

4. Ak sú splnené podmienky stanovené v 
odseku 1, členské štáty zabezpečia, aby:

(a) sa úrok z omeškania stal splatným 
dňom nasledujúcim po termíne alebo po 
uplynutí lehoty na zaplatenie stanovených 
v zmluve;

(a) sa úrok z omeškania stal splatným 
dňom nasledujúcim po termíne alebo po 
uplynutí lehoty na zaplatenie stanovených 
v zmluve;

(b) v prípade, že termín alebo lehota na 
zaplatenie v zmluve nie sú stanovené, sa 
úrok z omeškania  stal splatným 
automaticky v rámci ktorejkoľvek z týchto 
lehôt  :

(b) v prípade, že termín alebo lehota na 
zaplatenie v zmluve nie sú stanovené, sa 
úrok z omeškania  stal splatným 
automaticky v rámci ktorejkoľvek z týchto 
lehôt  :

(i) 30 dní po doručení faktúry alebo 
rovnocennej výzvy na zaplatenie dlžníkovi;

(i) 30 kalendárnych dní po doručení 
faktúry alebo rovnocennej výzvy na 
zaplatenie dlžníkovi;

(ii) v prípade, že dlžník dostane faktúru, 
alebo rovnocennú výzvu na zaplatenie skôr 
ako tovar alebo službu, 30 dní po doručení 
tovaru alebo poskytnutí služby;

(ii) v prípade, že dlžník dostane faktúru, 
alebo rovnocennú výzvu na zaplatenie skôr 
ako tovar alebo službu, 30 kalendárnych 
dní po doručení tovaru alebo poskytnutí 
služby;

v prípade, ak postup prevzatia, resp. 
overovania, ktorým sa má stanoviť zhoda 
tovaru alebo služby so zmluvou, je určený 
zákonom alebo zmluvou, a ak dlžník 
dostane faktúru alebo rovnocennú výzvu na 
zaplatenie skôr alebo v deň, keď sa takéto 
preberanie, resp. overovanie uskutoční, 30 
dní po tomto dni.

(iii) v prípade, ak postup prevzatia, resp. 
overovania, ktorým sa má stanoviť zhoda 
tovaru alebo služby so zmluvou, je určený 
zákonom alebo zmluvou, a ak dlžník 
dostane faktúru alebo rovnocennú výzvu 
na zaplatenie skôr alebo v deň, keď sa 
takéto preberanie, resp. overovanie 
uskutoční, 30 kalendárnych dní po tomto 
dni;
(c) dátum prijatia faktúry nepodliehal 
zmluvnej dohode medzi dlžníkom a 
veriteľom.

3. Členské štáty zabezpečia, aby 
maximálne trvanie postupu prevzatia alebo 
overovania uvedeného v ods. 2 písm. b) 
bode iii) nepresiahlo 30 dní, pokiaľ nie je 
v súťažných podkladoch a v zmluve 
stanovené a náležite odôvodnené inak.

3. Členské štáty zabezpečia, aby 
maximálne trvanie postupu prevzatia alebo 
overovania uvedeného v ods. 4 písm. b) 
bode iii) nepresiahlo 15 dní, pokiaľ nie je 
v súťažných podkladoch a v zmluve 
stanovené a náležite odôvodnené inak.

4. Členské štáty zabezpečia, aby lehota na 
zaplatenie stanovená v zmluve nepresiahla 
lehoty stanovené v odseku 2 písm. b), 
pokiaľ sa tak dlžník a veriteľ osobitne 
nedohodnú a pokiaľ to nie je náležite 
odôvodnené vzhľadom na konkrétne 
okolnosti, ako je napríklad objektívna 
potreba rozvrhnúť platby na dlhšie 

2. Členské štáty zabezpečia, aby lehota 
splatnosti stanovená v zmluve nepresiahla 
lehoty stanovené v odseku 4 písm. b), 
pokiaľ sa tak dlžník a veriteľ osobitne 
nedohodnú a pokiaľ to nie je náležite 
odôvodnené na základe zásady 
nevyhnutnosti, no táto lehota nesmie 
v žiadnom prípade presiahnuť 60 dní.
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obdobie.
5. Členské štáty zabezpečia, aby bol 
veriteľ oprávnený získať paušálnu 
náhradu vo výške 5 % splatnej sumy, keď 
sa úrok z omeškania stane splatným. Táto 
náhrada dopĺňa úrok z omeškania.
6. Členské štáty zabezpečia, aby 
uplatniteľná referenčná sadzba 
v obchodných transakciách, ktoré vedú 
k odplatnému dodaniu tovaru alebo 
poskytnutiu služieb orgánom verejnej 
správy:

6. Členské štáty zabezpečia, aby 
uplatniteľná referenčná sadzba 
v obchodných transakciách, ktoré vedú 
k odplatnému dodaniu tovaru alebo 
poskytnutiu služieb orgánom verejnej 
správy:

(a) za prvý polrok príslušného roku 
zodpovedala sadzbe platnej 1. januára 
daného roku;

(a) za prvý polrok príslušného roku 
zodpovedala sadzbe platnej 1. januára 
daného roku;

(b) za druhý polrok príslušného roku 
zodpovedala sadzbe platnej 1. júla daného 
roku.

(b) za druhý polrok príslušného roku 
zodpovedala sadzbe platnej 1. júla daného 
roku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 6 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Značne nevýhodné zmluvné doložky Značne nevýhodné zmluvné doložky a 
obchodné postupy

Odôvodnenie

S cieľom zamedziť zneužívaniu alebo nespravodlivým doložkám v zmluvách a obchodných 
vzťahoch by sa mal rozsah pôsobnosti tohto článku rozšíriť tak, aby zahŕňal obchodné 
postupy, keďže ide o rovnako podstatný a závažný problém pre MSP, napríklad vtedy, keď 
väčšie spoločnosti jednostranne zmenia lehoty splatnosti so spätnou účinnosťou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby doložka 
v zmluve týkajúca sa dňa splatnosti, sadzby 
úroku z omeškania alebo nákladov na 
vymáhanie bola buď nevykonateľná, alebo 

1. Členské štáty zabezpečia, aby doložka 
v zmluve a/alebo obchodný postup
týkajúce sa dňa splatnosti, sadzby úroku z 
omeškania alebo nákladov na vymáhanie 
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mala za následok nárok na náhradu škody, 
ak je značne nevýhodná pre veriteľa. Pri 
určovaní, či je doložka značne nevýhodná 
pre veriteľa, sa zvážia všetky okolnosti 
prípadu vrátane dobrých obchodných 
zvyklostí a povahy tovaru alebo služby.
Takisto  sa prihliadne na to, či dlžník má 
nejaký objektívny dôvod odchýliť sa od 
zákonnej sadzby úroku alebo od článku 3 
ods. 2 písm. b), článku 4 ods. 1 alebo 
článku 5 ods. 2 písm. b) .

alebo takáto doložka v neformálnych 
dohodách a zmenách zmluvy so spätnou 
účinnosťou bola buď nevykonateľná alebo 
mala za následok nárok na náhradu škody, 
ak je značne nevýhodná pre veriteľa. Pri 
určovaní, či je doložka značne nevýhodná 
pre veriteľa, sa zvážia všetky okolnosti 
prípadu vrátane dobrých obchodných 
zvyklostí a povahy tovaru alebo služby, 
ako aj veľkosti podnikov. Takisto sa 
prihliadne na to, či dlžník má nejaký 
objektívny dôvod odchýliť sa od zákonnej 
sadzby úroku alebo od článku 4 ods. 1 
alebo článku 5 ods. 2 písm. b).

Odôvodnenie

To ensure this legislation fully protects SME's from abusive or unfair behaviour in relation to 
payment it is paramount to include commercial practices. If commercial practices, including 
retrospective changes to a contract’s payment conditions, the legislation as proposed by the 
Commission will not sufficiently hinder creditors from being used as ‘banks’, i.e. unilateral 
changes making the payment period longer to increase debtors’ liquidity, to the detriment of 
creditor’s. Change of reference to articles to make the amendments consistent with 
amendments merging article 3 and 5. This is to ensure that, when determining whether a 
clause in a contract is vexatious, account is taken not only of good commercial practices and 
the nature of the product or service but of the size of the undertaking involved as well.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely prvého pododseku sa doložka, 
ktorá presahuje lehotu stanovenú v 
článku 5 ods. 2 písm. b), vždy považuje za 
značne neprimeranú, aj s ohľadom na 
kritériá ustanovené v článku 5 ods. 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
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Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Každá doložka, ktorou sa na veriteľa 
kladie dodatočné finančné bremeno ako 
predpoklad nárokovania právnej náhrady 
v dôsledku oneskorených platieb, sa 
považuje za značne neprimeranú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Prostriedky uvedené v odseku 2 zahŕňajú 
ustanovenia, na základe ktorých 
zastupujúce  organizácie môžu dať podnet 
na začatie konania na súde alebo 
príslušnom správnom orgáne podľa 
príslušného vnútroštátneho právneho 
predpisu na základe toho, že doložky sú 
značne nevýhodné, aby tak mohli uplatniť 
vhodné a účinné prostriedky, ktoré 
zabránia ich ďalšiemu uplatňovaniu .

3. Prostriedky uvedené v odseku 2 zahŕňajú 
ustanovenia, na základe ktorých 
zastupujúce  organizácie môžu dať podnet 
na začatie konania na súde alebo 
príslušnom správnom orgáne podľa 
príslušného vnútroštátneho právneho 
predpisu na základe toho, že doložky sú 
značne nevýhodné, aby tak mohli uplatniť 
vhodné a účinné prostriedky, ktoré 
zabránia ich  uplatňovaniu . Týmto 
ustanovením nie je dotknutá doložka o 
dôvernosti, ktorá zaväzuje zastupujúce 
organizácie voči ich členským subjektom.

Odôvodnenie

Zastupujúce organizácie by mali mať možnosť dať podnet na začatie konania podľa 
príslušného vnútroštátneho právneho predpisu aj v prípade ojedinelého alebo príležitostného 
využitia uvedených podmienok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby boli práva Členské štáty zabezpečia, aby boli práva 
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a povinnosti vyplývajúce z tejto smernice 
plne transparentné, a to najmä 
zverejňovaním platnej zákonnej úrokovej 
sadzby.

a povinnosti vyplývajúce z tejto smernice 
plne transparentné, a to najmä 
zverejňovaním platnej zákonnej úrokovej 
sadzby a postupu týkajúceho sa platieb 
orgánov verejnej správy ako konkrétnej 
záruky pre akýkoľvek prípadný reťazec 
subdodávateľov.

Odôvodnenie

Týmto ustanovením by sa zaviedla sledovateľnosť a transparentnosť platieb, ktoré 
uskutočňujú orgány verejnej správy. Ide o primerané opatrenie, najmä ak sa ním má zaručiť, 
aby sa výhody zdokonalených lehôt splatnosti v praxi postúpili od hlavných zmluvných 
partnerov k možným subdodávateľským a outsourcingovým odvetviam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Členské štáty vedú v rámci 
vykonávania tejto smernice informačné 
kampane zamerané na zvýšenie 
informovanosti podnikov o ich právach, a 
to najmä malých a stredných podnikov.
V záujme včasných platieb členské štáty 
zvážia možnosť zverejňovania zoznamu 
dobrých a zlých platiteľov a šírenia 
osvedčených postupov.

Odôvodnenie

Ako Komisia uvádza vo svojom hodnotení vplyvu, podniky nevymáhajú úroky okrem iného aj 
preto, že nevedia o svojom práve účtovať úroky z omeškania. Okrem šírenia informácií možno 
zaviesť praktické opatrenia, ktoré napomáhajú včasné platby.
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