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Pozměňovací návrh 16
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Jedním z prioritních opatření Plánu 
evropské hospodářské obnovy je snížení 
administrativní zátěže a podpora podnikání 
mimo jiné tím, že se zajistí, aby orgány 
veřejné moci hradily faktury, i od malých 
a středních podniků, za dodávky a služby 
do jednoho měsíce, čímž by se snížily 
problémy s likviditou.

(7) Jedním z prioritních opatření Plánu 
evropské hospodářské obnovy je snížení 
administrativní zátěže a podpora podnikání 
mimo jiné tím, že se zajistí, aby orgány 
veřejné moci hradily faktury, i od malých 
a středních podniků, za dodávky a služby 
do uplynutí níže stanovených lhůt, čímž 
by se snížily problémy s likviditou: do 90 
dnů pro orgány veřejné moci; do 30 dnů 
pro soukromé podniky, není-li v souladu 
se zásadou smluvní volnosti mezi 
smluvními stranami dohodnuto jinak;

Or. it

Odůvodnění

Návrh směrnice nerozlišuje mezi orgány veřejné moci a podniky a stanoví pro ně stejné lhůty 
pro provedení požadovaných plateb. Ve skutečnosti se však jedná o velmi odlišné případy, 
pokud jde o vnitřní účetní systémy a úrovně omezení rozpočtových potřeb v případě orgánů 
veřejné moci a větší flexibilitu v případě podniků. Proto se jeví jako vhodné stanovit lhůty, jež 
budou zohledňovat tyto dva nesrovnatelné systémy.

Pozměňovací návrh 17
Sabine Verheyen, Heide Rühle, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Jedním z prioritních opatření Plánu 
evropské hospodářské obnovy  je snížení 
administrativní zátěže a podpora podnikání 
mimo jiné tím, že se zajistí, aby orgány 
veřejné moci hradily faktury, i od malých 
a středních podniků, za dodávky a služby 

(7) Jedním z prioritních opatření Plánu 
evropské hospodářské obnovy je snížení 
administrativní zátěže a podpora podnikání 
mimo jiné tím, že se zajistí, aby byly
faktury, i od malých a středních podniků, 
za dodávky a služby hrazeny v zásadě do 
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do jednoho měsíce, čímž by se snížily 
problémy s likviditou.

jednoho měsíce, čímž by se snížily 
problémy s likviditou.

Or. de

Odůvodnění

Veřejní i soukromí zadavatelé zakázek mají mít v zásadě povinnost provádět úhradu ve lhůtě 
30 dní. Je však nutné i nadále umožnit výjimky, jak to činí tato směrnice. Například v oblasti 
stavebnictví mohou být výkony a v důsledku toho i vyučtování tak náročné, že jejich přezkum 
může trvat déle, než kolik činí stanovená lhůta. Úprava spočívající ve splátkách zde může mít 
kompenzační účinek. 

Pozměňovací návrh 18
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Smluvní platební lhůty se v některých 
členských státech výrazně liší od průměru 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Rozdíl mezi pravidly platebních 
operací a jejich praktickým prováděním 
v členských státech představuje překážku 
řádného fungování vnitřního trhu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Gianni Pittella

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Tato směrnice musí upravovat veškeré 
obchodní transakce bez ohledu na to, zda 
jsou prováděny mezi soukromými nebo 
veřejnými podniky nebo mezi podniky 
a orgány veřejné moci, s ohledem na 
skutečnost, že orgány veřejné moci 
provádějí značný počet plateb podnikům. 
Tato směrnice proto musí rovněž upravovat 
veškeré obchodní transakce mezi hlavními 
smluvními stranami a jejich dodavateli 
a subdodavateli.

(10) Tato směrnice musí upravovat veškeré 
obchodní transakce bez ohledu na to, zda 
jsou prováděny mezi soukromými nebo 
veřejnými podniky nebo mezi podniky 
a orgány veřejné moci, s ohledem na 
skutečnost, že orgány veřejné moci 
provádějí značný počet plateb podnikům. 
Tato směrnice proto musí rovněž upravovat 
veškeré obchodní transakce mezi hlavními 
smluvními stranami a jejich dodavateli 
a subdodavateli, jakož i kolektivní dohody 
o obchodních transakcích, včetně 
trvajících či opakujících se transakcí, 
mezi podniky nebo sdruženími 
zastupujícími podniky a orgány veřejné 
moci.

Or. it

Odůvodnění

Nové znění zahrnuje obchodní transakce stanovené v kolektivních dohodách mezi lékárnami 
či farmaceutickými subjekty a orgány veřejné moci. Patří sem situace, kdy se platby místních 
zdravotnických orgánů řídí národní farmaceutickou dohodou mezi národními sdruženími 
veřejných a soukromých lékáren a příslušnými orgány veřejné moci. 

Pozměňovací návrh 21
Paolo Bartolozzi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Tato směrnice musí upravovat veškeré 
obchodní transakce bez ohledu na to, zda 
jsou prováděny mezi soukromými nebo 
veřejnými podniky nebo mezi podniky 
a orgány veřejné moci, s ohledem na 

(10) Tato směrnice musí upravovat veškeré 
obchodní transakce bez ohledu na to, zda 
jsou prováděny mezi soukromými nebo 
veřejnými podniky nebo mezi podniky 
a orgány veřejné moci, s ohledem na 
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skutečnost, že orgány veřejné moci 
provádějí značný počet plateb podnikům. 
Tato směrnice proto musí rovněž upravovat 
veškeré obchodní transakce mezi hlavními 
smluvními stranami a jejich dodavateli 
a subdodavateli.

skutečnost, že orgány veřejné moci 
provádějí značný počet plateb podnikům.
Tato směrnice proto musí rovněž upravovat 
veškeré obchodní transakce mezi hlavními 
smluvními stranami a jejich dodavateli 
a subdodavateli, jakož i kolektivní dohody 
o obchodních transakcích, včetně 
trvajících či opakujících se transakcí, 
mezi podniky nebo sdruženími 
zastupujícími podniky a orgány veřejné 
moci.

Or. it

Odůvodnění

Nové znění zahrnuje obchodní transakce stanovené v kolektivních dohodách mezi lékárnami 
či farmaceutickými subjekty a orgány veřejné moci. Patří sem situace, kdy se, jako je tomu 
v Itálii, platby místních zdravotnických orgánů řídí národní farmaceutickou dohodou mezi 
národními sdruženími veřejných a soukromých lékáren a příslušnými orgány veřejné moci. 

Pozměňovací návrh 22
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Tato směrnice musí upravovat veškeré 
obchodní transakce bez ohledu na to, zda 
jsou prováděny mezi soukromými nebo 
veřejnými podniky nebo mezi podniky 
a orgány veřejné moci, s ohledem na 
skutečnost, že orgány veřejné moci 
provádějí značný počet plateb podnikům. 
Tato směrnice proto musí rovněž upravovat 
veškeré obchodní transakce mezi hlavními 
smluvními stranami a jejich dodavateli 
a subdodavateli.

(10) Tato směrnice musí upravovat veškeré 
obchodní transakce bez ohledu na to, zda 
jsou prováděny mezi soukromými nebo 
veřejnými podniky nebo mezi podniky 
a orgány veřejné moci, s ohledem na 
skutečnost, že orgány veřejné moci 
provádějí značný počet plateb podnikům. 
Tato směrnice proto musí rovněž upravovat 
veškeré obchodní transakce mezi hlavními 
smluvními stranami a jejich dodavateli 
a subdodavateli, jakož i kolektivní dohody 
o obchodních transakcích, včetně 
trvajících či opakujících se transakcí, 
mezi podniky nebo sdruženími 
zastupujícími podniky a orgány veřejné 
moci.
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Or. it

Pozměňovací návrh 23
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Opožděná platba představuje porušení 
smlouvy, které je v mnoha členských 
státech pro dlužníky finančně přitažlivé 
vzhledem k nízkým nebo žádným úrokům 
z prodlení účtovaným za opožděné platby 
nebo pomalému řízení k dosažení 
náhrady. Je nezbytné změnit tento trend 
a zajistit takové důsledky opožděné platby, 
které od takového chování odrazují, a proto 
je nezbytná rozhodná změna včetně 
ustanovení, že vyloučení z práva na 
účtování úroků bude považováno za 
nepřiměřenou smluvní podmínku, 
a včetně stanovení náhrady nákladů, které 
věřitelům vzniknou.

(12) Opožděná platba představuje porušení 
smlouvy a je dlužníky nekale využívána. 
Je nezbytné zajistit takové důsledky 
opožděné platby, které od takového 
chování odrazují, včetně stanovení náhrady 
nákladů, které věřitelům vzniknou. 
Zvláštní důraz by měl být kladen na malé 
a střední podniky, a je tudíž zásadní 
nenavrhovat opatření, která zvyšují 
administrativní zátěž.

Or. en

Odůvodnění

Opožděné platby jsou porušením smlouvy a je důležité zdůraznit nekalou povahu tohoto 
jednání, zejména vůči malým a středním podnikům, jež trpí nedostatkem likvidity více než 
větší subjekty. Je však zásadní nenavrhovat opatření, která zvyšují administrativní zátěž.

Pozměňovací návrh 24
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Opožděná platba představuje porušení 
smlouvy, které je v mnoha členských 
státech pro dlužníky finančně přitažlivé 

(12) Opožděná platba představuje porušení 
smlouvy, které je v mnoha členských 
státech pro dlužníky finančně přitažlivé 
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vzhledem k nízkým nebo žádným úrokům 
z prodlení účtovaným za opožděné platby 
nebo pomalému řízení k dosažení náhrady. 
Je nezbytné změnit tento trend a zajistit 
takové důsledky opožděné platby, které od 
takového chování odrazují, a proto je 
nezbytná rozhodná změna včetně 
ustanovení, že vyloučení z práva na 
účtování úroků bude považováno za 
nepřiměřenou smluvní podmínku, 
a včetně stanovení náhrady nákladů, které 
věřitelům vzniknou.

vzhledem k nízkým nebo žádným úrokům 
z prodlení účtovaným za opožděné platby 
nebo pomalému řízení k dosažení náhrady. 
Je nezbytné změnit tento trend a zajistit 
takové důsledky opožděné platby, které od 
takového chování odrazují, a proto je 
nezbytná rozhodná změna směrem ke 
kultuře včasného placení. Tato změna by 
měla zahrnovat zavedení náhrady 
poskytované věřitelům za náklady spojené 
s vymáháním nesplacených pohledávek.
Ustanovení, jež stanoví nižší úrokové 
sazby za opožděnou platbu či nižší úrovně 
náhrady za vymáhání dluhu, než kolik 
stanoví právní předpisy, by rovněž měla 
být považována za nepřiměřené smluvní 
podmínky a nekalé obchodní praktiky.

Or. es

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh 25
Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Členské státy by měly zásadně 
pozitivně motivovat ke včasným platbám 
ze strany zadavatelů zakázek. Jako 
vhodný nástroj k tomu připadá v úvahu 
zavedení opatření, jako jsou slevy 
z účtované ceny při platbě do určité lhůty 
nebo při platbě v hotovosti (skonto), platby 
předem, platby ve splátkách, mimosoudní 
urovnání sporů nebo zapojení veřejného 
ochránce práv.

Or. de
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Odůvodnění

Zadavatelé by měli být ke včasným platbám motivováni prostřednictvím pozitivních stimulů, 
a členské státy by proto měly zavést opatření, jako jsou slevy při platbě v hotovosti, při 
platbách předem či ve splátkách, při mimosoudním urovnání sporů nebo při zapojení 
veřejného ochránce práv. 

Pozměňovací návrh 26
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) v zájmu soudržnosti právních předpisů 
Společenství by měla být pro účely této 
směrnice použita definice „veřejných 
zadavatelů“ podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. 
března 2004 o koordinaci postupů při 
zadávání veřejných zakázek na stavební 
práce, dodávky a služby.

(13) v zájmu soudržnosti právních předpisů 
Společenství by měla být pro účely této 
směrnice použita definice „veřejných 
zadavatelů“ podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. 
března 2004 o koordinaci postupů při 
zadávání veřejných zakázek na stavební 
práce, dodávky a služby a podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/17/ES ze dne 31. března 2004 
o koordinaci postupů při zadávání 
zakázek subjekty působícími v odvětví 
vodního hospodářství, energetiky, dopravy 
a poštovních služeb1. Veřejné podniky 
definované ve směrnici 2004/17/ES by 
však neměly být zahrnuty pod definici 
„orgánu veřejné moci“. 
_____
1 Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1.

Or. de

Odůvodnění

Zahrnutí veřejných podniků, tak jak jsou definovány ve směrnic 2004/17/ES, by vedlo 
k narušení hospodářské soutěže v dotčeném odvětví. Tento pozměňovací návrh souvisí 
s pozměňovacím návrhem k čl. 2 odst. 2.
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Pozměňovací návrh 27
Tiziano Motti, Amalia Sartori

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) v zájmu soudržnosti právních 
předpisů Společenství by měla být pro 
účely této směrnice použita definice 
„veřejných zadavatelů“ podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/18/ES ze dne 31. března 2004 
o koordinaci postupů při zadávání 
veřejných zakázek na stavební práce, 
dodávky a služby.

(13) Účelem těchto směrnic je zaručit 
účinné používání směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. 
března 2004 o koordinaci postupů při 
zadávání veřejných zakázek na stavební 
práce, dodávky a služby, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/17/ES ze dne 31. března 2004 
o koordinaci postupů při zadávání 
zakázek subjekty působícími v odvětví 
vodního hospodářství, energetiky, dopravy 
a poštovních služeb a definice 
„zadavatele“ stanovené v článku 2 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/17/ES ze dne 31. března 2004 
o koordinaci postupů při zadávání 
zakázek subjekty působícími v odvětví 
vodního hospodářství, energetiky, dopravy 
a poštovních služeb.

Or. it

Odůvodnění

La proposta di direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali, ai fini della delimitazione del suo ambito di applicazione, accoglie una nozione 
di pubblica amministrazione molto ampia. La proposta in esame rinvia infatti alla nozione di 
“amministrazione aggiudicatrice” dettata dalla normativa sugli appalti. Il rischio derivante 
da tale ampia definizione è quello di assimilare alle pubbliche amministrazioni in senso 
proprio, ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, le imprese di diritto privato e spesso 
quotate in borsa esercenti servizi pubblici, quali ad esempio quelle operanti nei settori 
dell’acqua, dell’energia o dei trasporti. Appare evidente che, per tali caratteristiche e per il 
fatto di operare in contesti e secondo regole totalmente diversi, tali soggetti non possono 
essere equiparati alla pubblica amministrazione, con la conseguenza di applicare loro, senza 
che ne ricorrano i presupposti di ordine logico, la disciplina prevista per i ritardati 
pagamenti da parte delle autorità pubbliche.
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Pozměňovací návrh 28
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Veřejní a soukromí zadavatelé, kteří 
mají dominantní postavení na trhu, 
uplatňují ve smlouvách s malými 
a středními podniky často platební lhůty 
delší než 60 kalendářních dnů. Podnikům 
často nezbývá jiná možnost, než tyto pro 
ně nevýhodné podmínky přijmout, neboť 
jsou na svých zadavatelích závislí. Je 
nutné zabránit zneužívání dominantního 
postavení v obchodním styku jak mezi 
podniky, tak mezi podniky a orgány 
veřejné moci. Za tímto účelem by měla být 
smluvně dohodnutá platební lhůta obecně 
omezena na 60 dnů. 

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba číst ve spojení s navrhovanou změnou článku 3, který 
stanoví obecné omezení smluvně dohodnuté platební lhůty na nejvýše 60 dní. Viz odůvodnění 
článku 3. 

Pozměňovací návrh 29
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je nezbytné, aby věřitelé získali 
spravedlivou náhradu nákladů spojených 
s vymáháním, které jim vznikly v důsledku 
opožděné platby, aby se zajistily takové 
důsledky opožděné platby, které od 
takového chování odrazují. Náklady 
spojené s vymáháním by měly zahrnovat 

(15) Je nezbytné, aby věřitelé získali 
spravedlivou náhradu nákladů spojených 
s vymáháním, které jim vznikly v důsledku 
opožděné platby, aby se zajistily takové 
důsledky opožděné platby, které od 
takového chování odrazují. Náklady 
spojené s vymáháním by měly zahrnovat 
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rovněž náklady spojené s vymáháním 
administrativních nákladů a náhradu za 
interní náklady vzniklé v důsledku 
opožděné platby, pro něž by v této 
směrnici měla být stanovena možnost 
paušální minimální částky, kterou lze 
kumulovat s úrokem pro opožděnou 
platbu. O náhradě nákladů spojených 
s vymáháním by se mělo uvažovat bez 
dotčení vnitrostátních předpisů, na jejichž 
základě může soudce věřiteli přiznat 
jakoukoli další náhradu škody, která 
souvisí s opožděnou platbou dlužníka.

rovněž náklady spojené s vymáháním 
administrativních nákladů a náhradu za 
interní náklady vzniklé v důsledku 
opožděné platby. O náhradě nákladů 
spojených s vymáháním by se mělo 
uvažovat bez dotčení vnitrostátních 
předpisů, na jejichž základě může soudce 
věřiteli přiznat jakoukoli další náhradu 
škody, která souvisí s opožděnou platbou 
dlužníka.

Or. en

Odůvodnění

Aby se nevytvářela administrativní zátěž pro soukromé společnosti či orgány veřejné moci, 
měl by náhradu věřitelům poskytovat dlužník. Jelikož je již stanovena zákonná úroková sazba, 
neměla by být dlužníkovi ukládána žádná další paušální sazba.

Pozměňovací návrh 30
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Kromě nároku na platbu paušální 
částky na náklady spojené s vymáháním 
by měl mít věřitel rovněž nárok na 
náhradu za zbývající náklady spojené 
s vymáháním, které mu vznikly 
v souvislosti s opožděnou platbou, přičemž 
k těmto nákladům patří zejména náklady, 
které věřiteli vzniknou pověřením 
advokáta nebo společnosti vymáhající 
pohledávky. Věřitel by měl mít možnost 
uplatnit také náklady, jež mu vznikly 
využitím dispozičního úvěru.

Or. de
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Odůvodnění

Je potřeba vyjasnit, jaké náklady věřitele patří ke zbývajícím nákladům spojeným 
s vymáháním, které mu vznikly v souvislosti s opožděnou platbou. Tento výčet není taxativní.

Pozměňovací návrh 31
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Průzkumy ukazují, že orgány veřejné 
moci často vyžadují u obchodních 
transakcí smluvní platební lhůty, jež jsou 
výrazně delší než 30 dní. Proto by platební 
lhůty u zakázek zadávaných orgány 
veřejné moci měly být v zásadě omezeny 
na maximální dobu 30 dní.

(16) Zkušenosti ukazují, že smluvní 
platební lhůty jsou často výrazně delší než 
30 dní. Proto by platební lhůty měly být 
v zásadě omezeny na maximální dobu 30 
dní. Delší časové rozpisy plateb, včetně 
splátek, by však měly být nadále možné 
v případech, kdy je to objektivně 
odůvodněno s ohledem na zvláštní 
charakter nebo rysy smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Pro všechny druhy obchodních transakcí by měla platit stejná ustanovení o platbách, aby se 
zabránilo konkurenčnímu znevýhodnění veřejných či soukromých společností. Obchodní 
vztahy mezi podniky a orgány veřejné moci jsou v mnoha ohledech podobné obchodním 
vztahům mezi podniky. Aby se zabránilo znevýhodňujícím platebním lhůtám, zejména pro 
malé a střední podniky, musí být úroky splatné nejpozději do 30 dnů, nebyla-li dohodnuta jiná 
lhůta. 

Pozměňovací návrh 32
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Průzkumy ukazují, že orgány veřejné 
moci často vyžadují u obchodních 

(16) Zkušenosti ukazují, že smluvní 
platební lhůty jsou často výrazně delší než 
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transakcí smluvní platební lhůty, jež jsou 
výrazně delší než 30 dní. Proto by platební 
lhůty u zakázek zadávaných orgány 
veřejné moci měly být v zásadě omezeny 
na maximální dobu 30 dní.

30 dní. Proto by platební lhůty 
u obchodních transakcí měly být v zásadě 
omezeny na maximální dobu 30 dní; 
v případech, kdy jsou delší platební lhůty 
náležitě odůvodněny v souladu se zásadou 
nezbytnosti nebo se zvláštními 
ustanoveními vnitrostátního práva a kdy 
to bylo mezi dlužníkem a věřitelem 
výslovně ujednáno, může být platební 
lhůta prodloužena na dobu nejvýše 60 
dnů.

Or. en

Odůvodnění

Pro všechny druhy obchodních transakcí by měla platit stejná ustanovení o platbách, aby se 
zabránilo konkurenčnímu znevýhodnění veřejných či soukromých společností. Obchodní 
vztahy mezi podniky a orgány veřejné moci jsou v mnoha ohledech podobné obchodním 
vztahům mezi podniky. Aby se zabránilo znevýhodňujícím platebním lhůtám, zejména pro 
malé a střední podniky, musí být úroky splatné v každém případě nejpozději do 60 dnů po 
obdržení faktury. 

Pozměňovací návrh 33
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Průzkumy ukazují, že orgány veřejné 
moci často vyžadují u obchodních 
transakcí smluvní platební lhůty, jež jsou 
výrazně delší než 30 dní. Proto by platební 
lhůty u zakázek zadávaných orgány veřejné 
moci měly být v zásadě omezeny na 
maximální dobu 30 dní.

(16) Průzkumy ukazují, že orgány veřejné 
moci často vyžadují u obchodních 
transakcí smluvní platební lhůty, jež jsou 
výrazně delší než 30 kalendářních dní.
Orgány veřejné moci však plní funkci 
vzoru a jsou vzhledem ke svým 
schváleným rozpočtům vždy schopné 
dostát svým platebním závazkům. Proto by 
platební lhůty u zakázek zadávaných 
orgány veřejné moci měly být v zásadě 
omezeny na maximální dobu 30 
kalendářních dní.
Výjimky z této zásady by mělo být možné 
uplatnit pouze v případě, že je dostatečně 
odůvodněna objektivní nutnosti 
rozvrhnout provádění plateb v průběhu 
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delší doby. Platební lhůta by však 
v žádném případě neměla činit více než 60 
kalendářních dnů. 

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je třeba číst v souvislosti s pozměňovacím návrhem pana Jürgena 
Creutzmanna, který se týká čl. 5 odst. 4. Viz odůvodnění k článku 5. Pro větší jednoznačnost 
by mělo být slovo „den“ v celém textu směrnice nahrazeno slovem „kalendářní den“.

Pozměňovací návrh 34
Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Průzkumy ukazují, že orgány veřejné 
moci často vyžadují u obchodních 
transakcí smluvní platební lhůty, jež jsou 
výrazně delší než 30 dní. Proto by platební 
lhůty u zakázek zadávaných orgány veřejné 
moci měly být v zásadě omezeny na 
maximální dobu 30 dní.

(16) Průzkumy ukazují, že orgány veřejné 
moci často vyžadují u obchodních 
transakcí smluvní platební lhůty, jež jsou 
výrazně delší než 30 dní. Proto by platební 
lhůty u zakázek zadávaných orgány veřejné 
moci měly být v zásadě omezeny na 
maximální dobu 30 dní. 
Platby ve splátkách by měly být umožněny 
v případě, že je to objektivně odůvodněno 
s ohledem na zvláštní charakter nebo rysy 
smlouvy, např. u velkých stavebních 
projektů, avšak nemělo by být umožněno, 
aby byly orgány veřejné moci uplatňovány 
jako prostředek obcházení zásad či 
pravidel stanovených v této směrnici.

Or. en
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Pozměňovací návrh 35
Lara Comi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Průzkumy ukazují, že orgány veřejné 
moci často vyžadují u obchodních 
transakcí smluvní platební lhůty, jež jsou 
výrazně delší než 30 dní. Proto by platební 
lhůty u zakázek zadávaných orgány 
veřejné moci měly být v zásadě omezeny 
na maximální dobu 30 dní.

(16) Průzkumy ukazují, že orgány veřejné 
moci často vyžadují u obchodních 
transakcí smluvní platební lhůty, jež jsou 
výrazně delší než 30 dní. 

Or. it

Pozměňovací návrh 36
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Průzkumy ukazují, že orgány veřejné 
moci často vyžadují u obchodních 
transakcí smluvní platební lhůty, jež jsou 
výrazně delší než 30 dní. Proto by platební 
lhůty u zakázek zadávaných orgány veřejné 
moci měly být v zásadě omezeny na 
maximální dobu 30 dní.

(16) Průzkumy ukazují, že orgány veřejné 
moci často vyžadují u obchodních 
transakcí smluvní platební lhůty, jež jsou 
výrazně delší než 30 dní. Proto by platební 
lhůty u zakázek zadávaných orgány veřejné 
moci měly být omezeny na maximální 
dobu 30 dní.

Or. en

Odůvodnění

Není potřeba vytvářet úhybný prostor pro orgány veřejné moci: stávající postupy v některých 
členských státech (např. UK, NL) ukazují, že je možné, aby orgány veřejné moci na všech 
úrovních uskutečnily platby do 30 dnů. Bod odůvodnění 17 návrhu Komise podrobně 
vysvětluje, proč orgány veřejné moci mohou čelit méně závažným finančním omezením než 
podniky. Kromě toho by měly jít příkladem trhu jako celku. 
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Pozměňovací návrh 37
Lara Comi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Opožděné platby jsou zvláště 
politováníhodné, dochází-li k nim i přes 
solventnost dlužníka. Průzkumy ukazují, 
že orgány veřejné moci často hradí faktury 
až dlouhou dobu po uplynutí platné 
platební lhůty. Orgány veřejné moci 
mohou čelit méně závažným finančním 
omezením, protože mohou mít výhodu 
jistějších, předvídatelnějších a trvalejších 
příjmů než soukromé podniky. Zároveň 
jsou při dosahování svých cílů méně 
závislé na budování stálých obchodních 
vztahů než soukromé podniky. Proto 
mohou mít orgány veřejné moci menší 
motivaci k včasné úhradě. Kromě toho 
mohou mnohé orgány veřejné moci získat 
financování za atraktivnějších podmínek 
než soukromé podniky. Opožděné platby 
ze strany orgánů veřejné moci tedy 
soukromým podnikům způsobují nejen 
neopodstatněné náklady, ale vedou 
obecně k neefektivnosti. Proto je vhodné 
v případě opožděných plateb ze strany 
orgánů veřejné moci zavést odrazující 
náhrady, které budou odpovídajícím 
způsobem vyšší.

(17) Průzkumy ukazují, že orgány veřejné 
moci často hradí faktury až dlouhou dobu 
po uplynutí platné platební lhůty. Je to 
způsobeno různými faktory. Zatímco na 
jednu stranu orgány veřejné moci mohou 
mít výhodu jistějších, předvídatelnějších 
a trvalejších příjmů a mohou získat 
financování za atraktivnějších podmínek 
než soukromé podniky, není jejich vnitřní 
struktura na druhou stranu tak flexibilní, 
jak je to obvyklé u soukromého sektoru.

Or. it
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Pozměňovací návrh 38
Małgorzata Handzlik

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Opožděné platby jsou zvláště 
politováníhodné, dochází-li k nim i přes 
solventnost dlužníka. Průzkumy ukazují, že 
orgány veřejné moci často hradí faktury až 
dlouhou dobu po uplynutí platné platební 
lhůty. Orgány veřejné moci mohou čelit
méně závažným finančním omezením, 
protože mohou mít výhodu jistějších, 
předvídatelnějších a trvalejších příjmů než 
soukromé podniky. Zároveň jsou při 
dosahování svých cílů méně závislé na 
budování stálých obchodních vztahů než 
soukromé podniky. Proto mohou mít 
orgány veřejné moci menší motivaci 
k včasné úhradě. Kromě toho mohou 
mnohé orgány veřejné moci získat 
financování za atraktivnějších podmínek 
než soukromé podniky. Opožděné platby 
ze strany orgánů veřejné moci tedy
soukromým podnikům způsobují nejen 
neopodstatněné náklady, ale vedou obecně 
k neefektivnosti. Proto je vhodné v případě 
opožděných plateb ze strany orgánů 
veřejné moci zavést odrazující náhrady, 
které budou odpovídajícím způsobem 
vyšší.

(17) Opožděné platby jsou zvláště 
politováníhodné, dochází-li k nim i přes 
solventnost dlužníka, bez ohledu na to, je-
li dlužník orgánem veřejné moci či 
soukromým podnikem. Průzkumy ukazují, 
že orgány veřejné moci často hradí faktury 
až dlouhou dobu po uplynutí platné 
platební lhůty, a to nehledě na to, že tyto 
orgány čelí méně závažným finančním 
omezením, protože mohou mít výhodu 
jistějších, předvídatelnějších a trvalejších 
příjmů než soukromé podniky. Kromě toho 
mohou mnohé orgány veřejné moci získat 
financování za atraktivnějších podmínek 
než soukromé podniky. Opožděné platby 
ze strany orgánů veřejné moci soukromým 
podnikům způsobují nejen neopodstatněné 
náklady, ale vedou obecně 
k neefektivnosti. Značný podíl obchodních 
transakcí – zejména těch s účastí malých 
a středních podniků – se však uskutečňuje 
mezi podniky. Proto by měla být za účelem 
zlepšení stávající situace přijata opatření 
pro odrazení od opožděných plateb jak ze 
strany orgánů veřejné moci, tak ze strany 
podniků.

Or. pl

Odůvodnění

K opožděným platbám dochází jak při transakcích s orgány veřejné moci, tak při transakcích 
mezi podniky. S cílem zlepšit tuto situaci je nutné přijmout opatření vztahující se na oba druhy 
transakcí. Opatření odrazující od opožděných plateb by se proto měla vztahovat na veškeré 
transakce. 
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Pozměňovací návrh 39
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Opožděné platby jsou zvláště 
politováníhodné, dochází-li k nim i přes 
solventnost dlužníka. Průzkumy ukazují, že 
orgány veřejné moci často hradí faktury až 
dlouhou dobu po uplynutí platné platební 
lhůty. Orgány veřejné moci mohou čelit 
méně závažným finančním omezením, 
protože mohou mít výhodu jistějších, 
předvídatelnějších a trvalejších příjmů než 
soukromé podniky. Zároveň jsou při 
dosahování svých cílů méně závislé na 
budování stálých obchodních vztahů než 
soukromé podniky. Proto mohou mít 
orgány veřejné moci menší motivaci 
k včasné úhradě. Kromě toho mohou 
mnohé orgány veřejné moci získat 
financování za atraktivnějších podmínek 
než soukromé podniky. Opožděné platby 
ze strany orgánů veřejné moci tedy 
soukromým podnikům způsobují nejen 
neopodstatněné náklady, ale vedou obecně 
k neefektivnosti. Proto je vhodné v případě 
opožděných plateb ze strany orgánů 
veřejné moci zavést odrazující náhrady, 
které budou odpovídajícím způsobem 
vyšší.

(17) Opožděné platby jsou zvláště 
politováníhodné, dochází-li k nim i přes 
solventnost dlužníka. Průzkumy ukazují, že 
orgány veřejné moci často hradí faktury až 
dlouhou dobu po uplynutí platné platební 
lhůty. Orgány veřejné moci mohou čelit 
méně závažným finančním omezením, 
protože mohou mít výhodu jistějších, 
předvídatelnějších a trvalejších příjmů než 
soukromé podniky. Zároveň jsou při 
dosahování svých cílů méně závislé na 
budování stálých obchodních vztahů než 
soukromé podniky. Proto mohou mít 
orgány veřejné moci menší motivaci 
k včasné úhradě. Kromě toho mohou 
mnohé orgány veřejné moci získat 
financování za atraktivnějších podmínek 
než soukromé podniky. Opožděné platby 
ze strany orgánů veřejné moci tedy 
soukromým podnikům způsobují nejen 
neopodstatněné náklady, ale vedou obecně 
k neefektivnosti. 

Or. fr

Odůvodnění

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l'amendement présenté par M. Philippe 
Juvin introduisant un nouvel article 5bis - Dédommagement forfaitaire). L'introduction d'un 
dédommagement forfaitaire à hauteur de 5% de la somme due s'imposant aux pouvoirs 
publics à compter du jour où les intérêts pour retard de paiement sont exigibles est 
disproportionnée - donc difficilement applicable - et discriminatoire. La sanction représentée 
par ce dédommagement forfaitaire doit être graduelle en fonction du nombre de jours de 
retard de paiement, et s'imposer tant aux entreprises qu'aux pouvoirs publics.
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Pozměňovací návrh 40
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Opožděné platby jsou zvláště 
politováníhodné, dochází-li k nim i přes 
solventnost dlužníka. Průzkumy ukazují, že 
orgány veřejné moci často hradí faktury až 
dlouhou dobu po uplynutí platné platební 
lhůty. Orgány veřejné moci mohou čelit 
méně závažným finančním omezením, 
protože mohou mít výhodu jistějších, 
předvídatelnějších a trvalejších příjmů než 
soukromé podniky. Zároveň jsou při 
dosahování svých cílů méně závislé na 
budování stálých obchodních vztahů než 
soukromé podniky. Proto mohou mít 
orgány veřejné moci menší motivaci 
k včasné úhradě. Kromě toho mohou 
mnohé orgány veřejné moci získat 
financování za atraktivnějších podmínek 
než soukromé podniky. Opožděné platby 
ze strany orgánů veřejné moci tedy 
soukromým podnikům způsobují nejen 
neopodstatněné náklady, ale vedou obecně 
k neefektivnosti. Proto je vhodné v případě 
opožděných plateb ze strany orgánů 
veřejné moci zavést odrazující náhrady, 
které budou odpovídajícím způsobem 
vyšší.

(17) Opožděné platby jsou zvláště 
politováníhodné, dochází-li k nim i přes 
solventnost dlužníka. Průzkumy ukazují, že 
orgány veřejné moci často hradí faktury až 
dlouhou dobu po uplynutí platné platební 
lhůty. Orgány veřejné moci mohou čelit 
méně závažným finančním omezením, 
protože mohou mít výhodu jistějších, 
předvídatelnějších a trvalejších příjmů než 
soukromé podniky. Zároveň jsou při 
dosahování svých cílů méně závislé na 
budování stálých obchodních vztahů než 
soukromé podniky. Proto mohou mít 
orgány veřejné moci menší motivaci 
k včasné úhradě. Kromě toho mohou 
mnohé orgány veřejné moci získat 
financování za atraktivnějších podmínek 
než soukromé podniky. Opožděné platby 
ze strany orgánů veřejné moci tedy 
soukromým podnikům způsobují nejen 
neopodstatněné náklady, ale vedou obecně 
k neefektivnosti. Proto je vhodné v případě 
opožděných plateb ze strany orgánů 
veřejné moci zavést odrazující náhrady, 
které budou odpovídajícím způsobem 
vyšší.

Or. es

Odůvodnění

Penalizace orgánů veřejné moci by byla nepřiměřená a diskriminační a zavedla by do tohoto 
systému kontraproduktivní stimuly, a otevřela by tak prostor ke zneužití a korupci. Orgány 
veřejné moci by se mohly pokoušet o vytváření vnějších struktur fungujících jako veřejné 
podniky, jež by sloužily jako kanály pro jejich nákupy zboží a služeb, s cílem vyhnout se tak 
dodatečným nákladům, které představují pokuty. Výsledkem by bylo vytvoření další struktury, 
jejíž existence by neměla žádné opodstatnění, pokud jde o hospodářskou účinnost. 
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Pozměňovací návrh 41
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Opožděné platby jsou zvláště 
politováníhodné, dochází-li k nim i přes 
solventnost dlužníka. Průzkumy ukazují, 
že orgány veřejné moci často hradí 
faktury až dlouhou dobu po uplynutí 
platné platební lhůty. Orgány veřejné 
moci mohou čelit méně závažným 
finančním omezením, protože mohou mít 
výhodu jistějších, předvídatelnějších 
a trvalejších příjmů než soukromé 
podniky. Zároveň jsou při dosahování 
svých cílů méně závislé na budování 
stálých obchodních vztahů než soukromé 
podniky. Kromě toho mohou mnohé 
orgány veřejné moci získat financování za 
atraktivnějších podmínek než soukromé 
podniky. Opožděné platby ze strany 
orgánů veřejné moci tedy soukromým 
podnikům způsobují nejen 
neopodstatněné náklady, ale vedou 
obecně k neefektivnosti. Proto je vhodné 
v případě opožděných plateb ze strany 
orgánů veřejné moci zavést odrazující 
náhrady, které budou odpovídajícím 
způsobem vyšší.

(17) Opožděné platby jsou zvláště 
politováníhodné, dochází-li k nim i přes 
solventnost dlužníka, bez ohledu na to, je-
li dlužníkem subjekt veřejného či 
soukromého sektoru. Proto by pokuty 
a další opatření s cílem odrazovat od 
opožděných plateb měly být v zásadě
uplatňovány stejně vůči oběma sektorům. 

Or. en

Odůvodnění

Veřejný i soukromý sektor je ve stávající hospodářské krizi vystaven vlastním finančním 
tlakům. Po veřejném sektoru se například požaduje, aby poskytoval stále více udržitelné 
a kvalitní veřejné služby, avšak za méně peněz. Negativní dopady opožděných plateb jsou 
stejné, bez ohledu na to, zda je dlužníkem subjekt veřejného či soukromého sektoru.
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Pozměňovací návrh 42
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Opožděné platby jsou zvláště 
politováníhodné, dochází-li k nim i přes 
solventnost dlužníka. Průzkumy ukazují, 
že orgány veřejné moci často hradí 
faktury až dlouhou dobu po uplynutí 
platné platební lhůty. Orgány veřejné 
moci mohou čelit méně závažným 
finančním omezením, protože mohou mít 
výhodu jistějších, předvídatelnějších 
a trvalejších příjmů než soukromé 
podniky. Zároveň jsou při dosahování 
svých cílů méně závislé na budování 
stálých obchodních vztahů než soukromé 
podniky. Kromě toho mohou mnohé 
orgány veřejné moci získat financování za 
atraktivnějších podmínek než soukromé 
podniky. Opožděné platby ze strany 
orgánů veřejné moci tedy soukromým 
podnikům způsobují nejen 
neopodstatněné náklady, ale vedou 
obecně k neefektivnosti. Proto je vhodné 
v případě opožděných plateb ze strany 
orgánů veřejné moci zavést odrazující 
náhrady, které budou odpovídajícím 
způsobem vyšší.

(17) Opožděné platby jsou zvláště 
politováníhodné, dochází-li k nim i přes 
solventnost dlužníka, bez ohledu na to, je-
li dlužníkem subjekt veřejného či 
soukromého sektoru. Proto by pokuty 
a další opatření s cílem odrazovat od 
opožděných plateb měly být v zásadě 
uplatňovány stejně vůči oběma sektorům. 

Or. en

Odůvodnění

Both the public and private sectors are subject to their own financial pressures in the current 
economic crisis. For example, the public sector is being asked to deliver increasingly 
sustainable and high quality public services but with much less money. The negative 
consequences of late payment are the same regardless of whether the debtor is from the 
public or private sector.  a more uniform set of rules applying to both sectors and involving 
a slight increase in the statutory interest rate instead of a fixed lump sum penalty would 
ensure that all debtors are treated fairly and subject to proportionate but dissuasive penalties.



AM\810451CS.doc 23/129 PE439.270v02-00

CS

Pozměňovací návrh 43
Konstantinos Poupakis, Theodoros Skylakakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opožděné platby jsou zvláště
politováníhodné, dochází-li k nim i přes 
solventnost dlužníka. Průzkumy ukazují, že 
orgány veřejné moci často hradí faktury až 
dlouhou dobu po uplynutí platné platební 
lhůty. Orgány veřejné moci mohou čelit 
méně závažným finančním omezením, 
protože mohou mít výhodu jistějších, 
předvídatelnějších a trvalejších příjmů než 
soukromé podniky. Zároveň jsou při 
dosahování svých cílů méně závislé na 
budování stálých obchodních vztahů než 
soukromé podniky. Proto mohou mít 
orgány veřejné moci menší motivaci 
k včasné úhradě. Kromě toho mohou 
mnohé orgány veřejné moci získat 
financování za atraktivnějších podmínek 
než soukromé podniky. Opožděné platby 
ze strany orgánů veřejné moci tedy 
soukromým podnikům způsobují nejen
neopodstatněné náklady, ale vedou obecně 
k neefektivnosti. Proto je vhodné v případě 
opožděných plateb ze strany orgánů 
veřejné moci zavést odrazující náhrady, 
které budou odpovídajícím způsobem 
vyšší.

Opožděné platby jsou zvláště 
politováníhodné, dochází-li k nim i přes 
solventnost dlužníka. Průzkumy ukazují, že 
orgány veřejné moci často hradí faktury až 
dlouhou dobu po uplynutí platné platební 
lhůty. Orgány veřejné moci mohou čelit 
méně závažným finančním omezením, 
protože mohou mít výhodu jistějších, 
předvídatelnějších a trvalejších příjmů než 
soukromé podniky. Zároveň jsou při 
dosahování svých cílů méně závislé na 
budování stálých obchodních vztahů než 
soukromé podniky. Proto mohou mít 
některé orgány veřejné moci menší 
motivaci k včasné úhradě. Kromě toho 
mohou mnohé orgány veřejné moci získat 
financování za atraktivnějších podmínek 
než soukromé podniky. V mnoha 
případech však jsou platby orgánů veřejné 
moci, jež nejsou součástí státní správy, 
zejména orgány místní samosprávy, 
závislé na předchozím převodu státních 
finančních prostředků od státních orgánů. 
Opožděné platby ze strany orgánů veřejné 
moci tedy soukromým podnikům mohou 
způsobovat neopodstatněné náklady a vést
obecně k neefektivnosti. Proto je vhodné 
v případě opožděných plateb ze strany 
orgánů veřejné moci zavést odrazující 
náhrady, které budou odpovídajícím 
způsobem vyšší. Závisí-li platba ke 
stanovenému dni na předchozím převodu 
státních finančních prostředků od 
státních orgánů, který nebyl proveden, 
a pokud orgán veřejné moci, který není 
součástí státní správy, není za toto 
prodlení odpovědný, není věřitel oprávněn 
k výše uvedené paušální náhradě.



PE439.270v02-00 24/129 AM\810451CS.doc

CS

Or. el

Odůvodnění

V mnoha případech jsou platby orgánů veřejné moci, jež nejsou součástí státní správy (např. 
obce či vyšší územní samosprávné celky), závislé na předchozím převodu státních finančních 
prostředků od státních orgánů. Dojde-li k prodlení při převodu těchto finančních prostředků, 
opozdí se přiměřeně také platba ze strany dotčených orgánů veřejné moci, což vede k přímé 
finanční zátěži pro tyto orgány, ačkoli za prodlení nenesou odpovědnost.

Pozměňovací návrh 44
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Opožděné platby jsou zvláště 
politováníhodné, dochází-li k nim i přes 
solventnost dlužníka. Průzkumy ukazují, že 
orgány veřejné moci často hradí faktury až 
dlouhou dobu po uplynutí platné platební 
lhůty. Orgány veřejné moci mohou čelit 
méně závažným finančním omezením, 
protože mohou mít výhodu jistějších, 
předvídatelnějších a trvalejších příjmů než 
soukromé podniky.  Zároveň jsou při 
dosahování svých cílů méně závislé na 
budování stálých obchodních vztahů než 
soukromé podniky.
Proto mohou mít orgány veřejné moci 
menší motivaci k včasné úhradě. Kromě 
toho mohou mnohé orgány veřejné moci 
získat financování za atraktivnějších 
podmínek než soukromé podniky. 
Opožděné platby ze strany orgánů veřejné 
moci tedy soukromým podnikům způsobují 
nejen neopodstatněné náklady, ale vedou 
obecně k neefektivnosti. Proto je vhodné 
v případě opožděných plateb ze strany 
orgánů veřejné moci zavést odrazující 
náhrady, které budou odpovídajícím 
způsobem vyšší.

(17) Opožděné platby jsou zvláště 
politováníhodné, dochází-li k nim i přes 
solventnost dlužníka. Průzkumy ukazují, že 
v některých členských státech orgány 
veřejné moci často hradí faktury až 
dlouhou dobu po uplynutí platné platební 
lhůty. Orgány veřejné moci mohou čelit 
méně závažným finančním omezením, 
protože mohou mít výhodu jistějších, 
předvídatelnějších a trvalejších příjmů než 
soukromé podniky.  Zároveň jsou při 
dosahování svých cílů méně závislé na 
budování stálých obchodních vztahů než 
soukromé podniky. Proto mohou mít 
orgány veřejné moci menší motivaci 
k včasné úhradě. Kromě toho mohou 
mnohé orgány veřejné moci získat 
financování za atraktivnějších podmínek 
než soukromé podniky. Opožděné platby 
ze strany orgánů veřejné moci tedy 
soukromým podnikům způsobují nejen 
neopodstatněné náklady, ale vedou obecně 
k neefektivnosti.

Or. de
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Odůvodnění

Ne ve všech členských státech je platební morálka veřejné správy špatná. Veřejní zadavatelé 
by neměli podléhat jinému zacházení než zadavatelé soukromí, neboť se v obchodním styku 
řídí týmiž soukromoprávními předpisy. Kromě toho neexistuje zjevný důvod pro vytváření 
zvláštních pravidel soukromého práva pro veřejnou správu. 

Pozměňovací návrh 45
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Opožděné platby jsou zvláště 
politováníhodné, dochází-li k nim i přes 
solventnost dlužníka. Průzkumy ukazují, že 
orgány veřejné moci často hradí faktury až 
dlouhou dobu po uplynutí platné platební 
lhůty. Orgány veřejné moci mohou čelit 
méně závažným finančním omezením, 
protože mohou mít výhodu jistějších, 
předvídatelnějších a trvalejších příjmů než 
soukromé podniky.  Zároveň jsou při 
dosahování svých cílů méně závislé na 
budování stálých obchodních vztahů než 
soukromé podniky. Proto mohou mít 
orgány veřejné moci menší motivaci 
k včasné úhradě. Kromě toho mohou 
mnohé orgány veřejné moci získat 
financování za atraktivnějších podmínek 
než soukromé podniky. Opožděné platby 
ze strany orgánů veřejné moci tedy 
soukromým podnikům způsobují nejen 
neopodstatněné náklady, ale vedou obecně 
k neefektivnosti. Proto je vhodné v případě 
opožděných plateb ze strany orgánů 
veřejné moci zavést odrazující náhrady, 
které budou odpovídajícím způsobem 
vyšší.

(17) Opožděné platby jsou zvláště 
politováníhodné, dochází-li k nim i přes 
solventnost dlužníka. Průzkumy ukazují, že 
v některých členských státech orgány 
veřejné moci často hradí faktury až 
dlouhou dobu po uplynutí platné platební 
lhůty. Orgány veřejné moci mohou čelit 
méně závažným finančním omezením, 
protože mohou mít výhodu jistějších, 
předvídatelnějších a trvalejších příjmů než 
soukromé podniky. Zároveň jsou při 
dosahování svých cílů méně závislé na 
budování stálých obchodních vztahů než 
soukromé podniky. Proto mohou mít 
orgány veřejné moci menší motivaci 
k včasné úhradě. Kromě toho mohou 
mnohé orgány veřejné moci získat 
financování za atraktivnějších podmínek 
než soukromé podniky. Opožděné platby 
ze strany orgánů veřejné moci tedy 
soukromým podnikům způsobují nejen 
neopodstatněné náklady, ale vedou obecně 
k neefektivnosti. Proto je vhodné v případě 
opožděných plateb ze strany orgánů 
veřejné moci zavést odrazující náhrady, 
které budou odpovídajícím způsobem 
vyšší.

Or. de
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Odůvodnění

Ze šetření Komise vyplývá, že ne ve všech členských státech je platební morálka veřejné 
správy špatná.

Pozměňovací návrh 46
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Opožděné platby jsou zvláště 
politováníhodné, dochází-li k nim i přes 
solventnost dlužníka. Průzkumy ukazují, že 
orgány veřejné moci často hradí faktury až 
dlouhou dobu po uplynutí platné platební 
lhůty. Orgány veřejné moci mohou čelit 
méně závažným finančním omezením, 
protože mohou mít výhodu jistějších, 
předvídatelnějších a trvalejších příjmů než 
soukromé podniky. Proto je vhodné 
v případě opožděných plateb ze strany
orgánů veřejné moci zavést odrazující 
náhrady, které budou odpovídajícím 
způsobem vyšší.

(17) Opožděné platby jsou zvláště 
politováníhodné, dochází-li k nim i přes 
solventnost dlužníka. Průzkumy ukazují, že 
orgány veřejné moci často hradí faktury až 
dlouhou dobu po uplynutí platné platební 
lhůty, ačkoli mohou čelit méně závažným 
finančním omezením a mohou mít výhodu 
jistějších, předvídatelnějších a trvalejších 
příjmů než soukromé podniky. Na rozdíl 
od soukromých podniků však orgány 
veřejné moci nejednají ve snaze dosahovat 
zisku, nýbrž sledují cíle obecného zájmu.
Proto se nejeví jako vhodné v případě 
orgánů veřejné moci zavést odrazující 
náhrady, které by byly odpovídajícím 
způsobem vyšší než u soukromých 
podniků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Małgorzata Handzlik

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Zvláštním důvodem k obavám 
v souvislosti s opožděnými platbami je 
v mnoha členských státech situace 
v oblasti zdravotních služeb. Problémy ve 
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zdravotnictví však nelze vyřešit přes noc, 
neboť potíže, s nimiž se potýkají 
zdravotnická zařízení, mají kořeny 
v minulosti. Zdravotnickým zařízením by 
proto měla být umožněna větší míra 
flexibility při plnění jejich závazků. 
Členské státy by nicméně měly vynaložit 
veškeré úsilí, aby ve zdravotnictví zajistily 
provádění plateb v rámci smluvních 
platebních lhůt.

Or. pl

Odůvodnění

V mnohých členských státech je v oblasti zdravotních služeb obtížné provádět platby včas. Ve 
velkém počtu případů jsou tyto problémy s platbami výsledkem „minulých omylů“ 
a strukturálních problémů. Členské státy by se měly snažit zajistit, aby se pravidla stanovená 
v této směrnici použila také na platby ze strany zdravotnických zařízení. Těmto zařízením by 
se však měla poskytnout větší míra flexibility při provádění plateb. 

Pozměňovací návrh 48
Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Orgány Evropské unie jsou ve 
srovnatelném postavení jako orgány 
veřejné moci členských států, pokud jde 
o jejich financování, vyplácení dotací, 
grantů a obchodní vztahy. Platební lhůty 
pro orgány veřejné moci uvedené v této 
směrnici platí proto i pro orgány Evropské 
unie.

Or. cs

Odůvodnění

Nový režim, který nastavuje směrnice pro orgány veřejné moci v členských státech by měl být 
aplikován také na orgány Evropské unie. Tento režim by pro Evropskou unii neměl platit 
pouze v obchodních transakcích, ale také při proplácení dotací a grantů v rámci 
programového financování, neboť zpoždění těchto plateb má velmi negativní dopady na 
druhotnou platební neschopnost v jednotlivých členských státech. 
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Pozměňovací návrh 49
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Tato směrnice rovněž zavádí obecné 
pravidlo, že u smluv mezi podniky by 
platební lhůty neměly překročit 30 dnů. 
V některých případech však mohou 
existovat objektivní důvody pro to, aby 
podniky požadovaly přiznání delších lhůt, 
například pokud je prodej soustředěn do 
určitého období roku, zatímco nákupy je 
nutné provádět průběžně po celý rok. 
V takových případech lze platební lhůtu 
prodloužit nejvýše na 60 dní.

Or. en

Odůvodnění

The Commission is wrong in arguing that in business to business contracts there should be 
full freedom of contracting. Many small companies complain about the long payment periods 
they are forced to accept in dealing with bigger companies. The directive should therefore 
make it clear that also in b2b contracts a maximum period of 30 days should be the norm, 
although in this case a loophole for exceptional circumstances should be introduced. Some 
small companies themselves may not be in a position to pay within 30 days, e.g. shops selling 
most of their products in December, whereas they stock up throughout the year. There should, 
however, be objective grounds for such an exemption to the general rule.

Pozměňovací návrh 50
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Tato směrnice by měla zakázat 
zneužití smluvní svobody v neprospěch 
věřitele. Pokud dohoda slouží především 

(18) Touto směrnicí by neměly být dotčeny 
vnitrostátní předpisy týkající se způsobu 
uzavírání smluv nebo upravující platnost 
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účelu dosažení další dlužníkovy likvidity 
na úkor věřitele, například 
prostřednictvím vyloučení možnosti pro 
věřitele, aby účtoval úroky za opožděnou 
platbu, nebo stanovení takové úrokové 
sazby v případě opožděné platby, která je 
podstatně nižší než zákonný úrok 
stanovený touto směrnicí, nebo pokud 
hlavní smluvní strana stanoví pro své 
dodavatele a subdodavatele platební 
podmínky, které nejsou opodstatněné ve 
srovnání s podmínkami, které stanovila 
sama pro sebe, lze takové počínání 
považovat za okolnosti zakládající 
zneužití. Touto směrnicí by neměly být 
dotčeny vnitrostátní předpisy týkající se 
způsobu uzavírání smluv nebo upravující 
platnost smluvních podmínek, které jsou 
výrazně v neprospěch dlužníka.

smluvních podmínek, které jsou výrazně 
v neprospěch dlužníka.

Or. en

Odůvodnění

Evropské smluvní právo je založeno na smluvní volnosti jakožto základní zásadě pro vztah 
mezi komerčními subjekty a orgány veřejné moci. Ačkoli v některých zemích existují pro 
některé situace u některých typů smluv odchylky, jedná se stále o základní zásadu.

Pozměňovací návrh 51
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

. (18a) v souvislosti se zvýšeným úsilím 
o zabránění zneužívání smluvní svobody 
na úkor zájmů věřitelů by měly členské 
státy, oficiálně uznané subjekty 
a subjekty, jež na tom mají oprávněný 
zájem, s podporou Komise podpořit 
vypracování a zveřejnění kodexu chování 
a přijetí systémů urovnávání sporů 
založených na mediaci a arbitrážním 
řízení, které by měly být dobrovolné, které 
by měly nabídnout vhodné postupy pro 
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podávání stížností a jež by měly být 
vyjednány na úrovni členských států či 
Unie a navrženy tak, aby zajistily plné 
dodržování práv stanovených v této 
směrnici.

Or. es

Odůvodnění

Je v každém případě žádoucí, aby kodexy chování obsahovaly účinný postup pro podávání 
stížností, jehož by se bylo možné dovolat vůči těm, kdo neplní své smluvní závazky. Účinnost 
takových ustanovení však může být jen omezená, pokud budou vytvořena na dobrovolném 
základě, neboť neexistují závazné způsoby zajištění řádného jednání dotčených partnerů (jiné 
než vyloučení do budoucna). Je proto zásadní zajistit co nejširší zapojení zastupujících 
subjektů a podpořit mediaci a rozhodčí řízení ve snaze zajistit alespoň levnější a rychlejší 
nalézání řešení.

Pozměňovací návrh 52
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Je třeba zajistit, aby vymáhání 
nesporných pohledávek souvisejících 
s opožděnými platbami v obchodních 
transakcích bylo ukončeno v krátké době.

(22) Je třeba zajistit, aby vymáhání 
nesporných pohledávek souvisejících 
s opožděnými platbami v obchodních 
transakcích bylo ukončeno v krátké době, 
s možností podávat žaloby elektronicky.

Or. es

Odůvodnění

Mělo by být jednodušší podávat žaloby elektronickou cestou, v každém případě však osoba, 
vůči níž je žaloba namířena, musí být řádně vyrozuměna o právu na řádnou obhajobu.
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Pozměňovací návrh 53
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Je třeba zajistit, aby vymáhání 
nesporných pohledávek souvisejících 
s opožděnými platbami v obchodních 
transakcích.

(22) Je třeba zajistit, aby vymáhání 
nesporných pohledávek souvisejících 
s opožděnými platbami v obchodních
transakcích bylo ukončeno v krátké době, 
a to v souladu s příslušnými právními 
a správními předpisy na vnitrostátní 
úrovni.

Or. es

Odůvodnění

Doplněná slova jsou nezbytná, pokud má být návrh správně pochopen, a mimoto také pro 
obranu zásady týkající se veřejné správy a služeb, totiž zásady nezcizitelné povahy veřejného 
majetku, která je stanovena ve španělské ústavě.

Pozměňovací návrh 54
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) pohledávky na úrok z prodlení nižší 
než 5 EUR.

Or. cs

Odůvodnění
Je vhodné, aby se směrnice a její sankce nemusely vztahovat na dluhy, které jsou v minimální 
výši.
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Pozměňovací návrh 55
Toine Manders

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „obchodní transakcí“ se rozumí 
transakce mezi podniky nebo mezi podniky 
a orgány veřejné moci, která vede k dodání 
zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu;

1) „obchodní transakcí“ se rozumí 
transakce mezi podniky, mezi podniky 
a orgány veřejné moci nebo mezi podniky 
a soukromými osobami, která vede 
k dodání zboží nebo poskytnutí služeb za 
úplatu;

Or. nl

Odůvodnění

De uit contracten voortvloeiende betalingsverplichtingen bij handelstransacties zouden voor 
iedereen moeten gelden; overheidsinstanties, ondernemingen én particulieren. Door 
handelstransacties tussen ondernemingen onderling en tussen ondernemingen en 
consumenten in het voorstel op te nemen, zal er sprake zijn van een echt level-playing-field in 
Europa waar het aankomt op betalingsverplichtingen. Als ondernemingen interest en/of 
forfaitaire vergoedingen aan elkaar moeten gaan betalen, zal dit tevens leiden tot een beter 
risicomanagement en kredietmanagement door bedrijven, en dus tot beter ondernemerschap. 
De opneming van consumenten in het voorstel leidt tot een mogelijke hereducatie van 
consumenten wanneer zij goederen aankopen, doordat zij zich vaker zullen afvragen of zij die 
wel kunnen betalen, alsmede tot minder incasso-opdrachten. 

Pozměňovací návrh 56
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „obchodní transakcí“ se rozumí 
transakce mezi podniky nebo mezi podniky 
a orgány veřejné moci, která vede k dodání 
zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu;

1) „obchodní transakcí“ se rozumí 
transakce mezi podniky nebo mezi podniky 
a orgány veřejné moci, která vede k dodání 
zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu, 
nebo která je prováděna za účelem 
dosažení cílů činnosti orgánů veřejné 
moci;

Or. ro
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Odůvodnění

Exista o serie de tranzatii desfasurate in baza contractelor dintre autoritati publice si 
intreprinderi, intreprinderile avand obligatia de a presta un serviciu nu direct catre 
autoritatea publica, ci in numele acesteia catre populatie si care reprezinta insusi obiectul de 
activitate al autoritatii publice. Aceste tipuri de tranzactii trebuie sa faca obiectul acestei 
directive, deoarece majoritatea serviciilor achizitionate de catre autoritatile publice nu sunt 
achizitionate cu scopul de a desfasura o activitate economica ci pentru a satisface un interes 
public pentru care a fost infiintata si functioneaza autoritatea publica respectiv. Neprecizarea 
expresa a acestor tipuri de servicii poate crea o interpretare incorecta din partea statelor 
membre care ar putea considera ca aceste servicii nu fac obiectul prezentei Directive, 
deoarece nu sunt tranzatii comerciale care sa constea in furnizarea de bunuri si servicii catre 
autoritatea publica care contracteaza, Ex. Servicii de ingrijire la domiciliu, asigurarea cu 
medicamente a bolnavilor cronici, sunt servicii care se fac de catre intreprinderi, in numele 
statului, serviciile fiind prestate in baza unor contracte intre intreprinderile respective si 
autoritatile statului, insa nu sunt livrate partenerului contractual (autoritatea publica) ci 
direct populatiei.

Pozměňovací návrh 57
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „obchodní transakcí“ se rozumí 
transakce mezi podniky nebo mezi podniky 
a orgány veřejné moci, která vede k dodání 
zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu;

1) „obchodní transakcí“ se rozumí 
transakce mezi podniky nebo mezi podniky 
a orgány veřejné moci, včetně transakce, 
jež se řídí kolektivními dohodami, která 
vede k dodání zboží nebo poskytnutí 
služeb za úplatu;

Or. it

Pozměňovací návrh 58
Paolo Bartolozzi

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „obchodní transakcí“ se rozumí 
transakce mezi podniky nebo mezi podniky 

1) „obchodní transakcí“ se rozumí 
transakce mezi podniky nebo mezi podniky 
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a orgány veřejné moci, která vede k dodání 
zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu;

a orgány veřejné moci, včetně transakce, 
jež se řídí kolektivními dohodami, která 
vede k dodání zboží nebo poskytnutí 
služeb za úplatu;

Or. it

Odůvodnění

Nové znění zahrnuje obchodní transakce stanovené v kolektivních dohodách mezi lékárnami 
či farmaceutickými subjekty a orgány veřejné moci. Patří sem situace, kdy se platby místních 
zdravotnických orgánů řídí národní farmaceutickou dohodou mezi národními sdruženími 
veřejných a soukromých lékáren a příslušnými orgány veřejné moci.  

Pozměňovací návrh 59
Gianni Pittella

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „obchodní transakcí“ se rozumí 
transakce mezi podniky nebo mezi podniky 
a orgány veřejné moci, která vede k dodání 
zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu;

1) „obchodní transakcí“ se rozumí 
transakce mezi podniky nebo mezi podniky 
a orgány veřejné moci, včetně transakce, 
jež se řídí kolektivními dohodami, která 
vede k dodání zboží nebo poskytnutí 
služeb za úplatu;

Or. it

Odůvodnění

Nové znění zahrnuje obchodní transakce stanovené v kolektivních dohodách mezi lékárnami 
či farmaceutickými subjekty a orgány veřejné moci. Patří sem situace, kdy se platby místních 
zdravotnických orgánů řídí národní farmaceutickou dohodou mezi národními sdruženími 
veřejných a soukromých lékáren a příslušnými orgány veřejné moci.  
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Pozměňovací návrh 60
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „orgánem veřejné moci“ se rozumí 
jakýkoli smluvní orgán, jak je definován 
směrnicí 2004/18/ES;

2) „orgánem veřejné moci“ se rozumí 
jakýkoli smluvní orgán, v souladu s čl. 2 
odst. 1 písm. a) směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. 
března 2004 o koordinaci postupů při 
zadávání zakázek subjekty působícími 
v odvětví vodního hospodářství, 
energetiky, dopravy a poštovních služeb1

a v souladu s čl. 1 odst. 9 směrnice
2004/18/ES;
--------------------
1 Úř. věst. L 134, 30.4.2004.

Or. es

Odůvodnění

Oblast působnosti směrnice by měla být, pokud jde o definici veřejných služeb, omezena na 
subjekty spadající pod pojem veřejné správy. Její oblast působnosti by neměla být více 
rozšiřována, aby se zabránilo jejímu zahlcení. Referenční rámec této směrnice proto musí být 
vymezen prostřednictvím čl. 2 odst. 1 písm. a) směrnice 2004/17/ES a čl. 1 odst. 9 směrnice 
2004/18/ES.

Pozměňovací návrh 61
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „orgánem veřejné moci“ se rozumí 
jakýkoli smluvní orgán, jak je definován 
směrnicí 2004/18/ES;

2) „orgánem veřejné moci“ se rozumí 
jakýkoli smluvní orgán, jak je definován 
směrnicí 2004/18/ES, a jakýkoli orgán 
Unie uvedený v článku 13 Smlouvy 
o Evropské unii;

Or. en
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Odůvodnění

Opožděné platby se týkají také orgánů EU, nikoli pouze vnitrostátních orgánů. Orgány EU 
nemohou samy sebe vyloučit z působnosti ustanovení ukládaných jiným veřejným orgánům.

Pozměňovací návrh 62
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „orgánem veřejné moci“ se rozumí 
jakýkoli smluvní orgán, jak je definován 
směrnicí 2004/18/ES; 

2) „orgánem veřejné moci“ se rozumí 
jakýkoli smluvní orgán, jak je definován 
v čl. 1 odst. 9 směrnice 2004/18/ES a čl. 2 
odst. 1 směrnice 2004/17/ES; 

Or. de

Odůvodnění

Veřejné podniky a podniky činné v oblasti služeb obecného zájmu jsou subjekty hospodářské 
soutěže a musí být proto vyjmuty z oblasti působnosti pravidel pro orgány veřejné moci, jež 
nepodléhají pravidlům trhu. Jen tak je možné zabránit konkurenčním znevýhodněním těchto 
podniků. 

Pozměňovací návrh 63
Tiziano Motti, Amalia Sartori

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „orgánem veřejné moci“ se rozumí 
jakýkoli smluvní orgán, jak je definován 
směrnicí 2004/18/ES;

2) „orgánem veřejné moci“ se rozumí 
jakýkoli smluvní orgán, jak je definován 
směrnicí 2004/18/ES a v čl. 2 bodu 1 písm. 
a) směrnice 2004/17/ES; 

Or. it

Odůvodnění

La proposta di direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali, ai fini della delimitazione del suo ambito di applicazione, accoglie una nozione 
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di pubblica amministrazione molto ampia. La proposta in esame rinvia infatti alla nozione di 
“amministrazione aggiudicatrice” dettata dalla normativa sugli appalti. Il rischio derivante 
da tale ampia definizione è quello di assimilare alle pubbliche amministrazioni in senso 
proprio, ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, le imprese di diritto privato e spesso 
quotate in borsa esercenti servizi pubblici, quali ad esempio quelle operanti nei settori 
dell’acqua, dell’energia o dei trasporti. Appare evidente che, per tali caratteristiche e per il 
fatto di operare in contesti e secondo regole totalmente diversi, tali soggetti non possono 
essere equiparati alla pubblica amministrazione, con la conseguenza di applicare loro, senza 
che ne ricorrano i presupposti di ordine logico, la disciplina prevista per i ritardati 
pagamenti da parte delle autorità pubbliche.

Pozměňovací návrh 64
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „orgánem veřejné moci“ se rozumí 
jakýkoli smluvní orgán, jak je definován 
směrnicí 2004/18/ES;

2) „orgánem veřejné moci“ se rozumí 
jakýkoli smluvní orgán, jak je definován 
směrnicí 2004/18/ES a směrnicí 
2004/17/ES;

Or. it

Pozměňovací návrh 65
Cristian Silviu Buşoi, Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „orgánem veřejné moci“ se rozumí 
jakýkoli smluvní orgán, jak je definován 
směrnicí 2004/18/ES ;

2) „orgánem veřejné moci“ se rozumí 
jakýkoli smluvní orgán, jak je definován 
směrnicí 2004/18/ES a v čl. 2 bodu 1 písm. 
a) směrnice 2004/17/ES;

Or. en

Odůvodnění

Definice by se měla vztahovat přímo na směrnici 2004/17/ES týkající se některých „zvláštních 
odvětví“, jako jsou vodárenství, energetika, doprava a poštovní služby, avšak při vyloučení 
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veřejných podniků jakožto „veřejných zadavatelů“ podle čl. 2 odst. 1 písm. b).

Pozměňovací návrh 66
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „orgánem veřejné moci“ se rozumí 
jakýkoli smluvní orgán, jak je definován 
směrnicí 2004/18/ES;

2) „orgánem veřejné moci“ se rozumí 
jakýkoli smluvní orgán, jak je definován 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady
2004/18/ES ze dne 31. března 2004 
o koordinaci postupů při zadávání 
veřejných zakázek na stavební práce, 
dodávky a služby¹; 
¹ Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114.

Or. cs

Odůvodnění

Pro vyšší přehlednost je vhodné, aby definice odkazovala na použitelnou směrnici v plném 
názvu a s uvedením publikace v Úředním věstníku. Zároveň je vhodné okruh orgánů veřejné 
moci, na které se vztahuje tato směrnice, nerozšiřovat.

Pozměňovací návrh 67
Toine Manders

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) „soukromou osobou“ se rozumí 
jakákoli fyzická osoba jednající v rámci 
soukromé nezávislé hospodářské činnosti;

Or. nl

Odůvodnění

Platební povinnosti vyplývající ze smluv o obchodních transakcích by se měly uplatnit na 
každého: orgány veřejné moci, podniky i soukromé osoby. Pouze tehdy budou vytvořeny rovné 
podmínky, pokud jde o platební povinnosti v Evropě. Z tohoto důvodu by měla být v zájmu 
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úplnosti do směrnice doplněna definice pojmu „soukromá osoba“.

Pozměňovací návrh 68
Małgorzata Handzlik

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „opožděnou platbou“ se rozumí 
neprovedení platby v platební lhůtě 
stanovené v čl. 3 odst. 2 nebo čl. 5 odst. 2;

4) „opožděnou platbou“ se rozumí 
neprovedení platby v platební lhůtě 
stanovené v čl. 5 odst. 2;

Or. pl

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z navrhovaného vypuštění článku 3 a návrhu na stejné 
zacházení se soukromými podniky jako s orgány veřejné moci. 

Pozměňovací návrh 69
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „opožděnou platbou“ se rozumí 
neprovedení platby v platební lhůtě 
stanovené v čl. 3 odst. 2 nebo čl. 5 odst. 2;

4) „opožděnou platbou“ se rozumí 
neprovedení platby v platební lhůtě
stanovené ve smlouvě, a pokud taková 
lhůta ve smlouvě stanovena není, 
v platební lhůtě stanovené v čl. 3 odst. 2 
písm. b) nebo čl. 5 odst. 2 písm. b);

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je důležitý, protože by mělo být umožněno, aby smlouva stanovila 
kratší platební lhůtu, než jaká je stanovena v čl. 3 odst. 2 a v čl. 5 odst. 2, a pokud to 
umožněno bude, měl by být dlužník za její nedodržení přiměřeně postižen.
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Pozměňovací návrh 70
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „úrokem z prodlení v případě opožděné 
platby“ se rozumí zákonný úrok nebo úrok 
sjednaný mezi podniky;

5) „úrokem z prodlení v případě opožděné 
platby“ se rozumí zákonný úrok nebo úrok 
sjednaný mezi podniky, který není nižší 
než sazba stanovená v této směrnici; 

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „úrokem z prodlení v případě opožděné 
platby“ se rozumí zákonný úrok nebo úrok 
sjednaný mezi podniky; 

5) „úrokem z prodlení v případě opožděné 
platby“ se rozumí zákonný úrok nebo úrok 
sjednaný mezi smluvními stranami;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s názorem, že by se subjekty veřejného a soukromého 
sektoru nemělo být zacházeno rozdílně, s výjimkou závazných platebních lhůt. Přispívá proto 
k vytvoření jednotnějšího souboru pravidel, která zajistí spravedlivé zacházení se všemi 
dlužníky a ukládání přiměřených opatření a sankcí.

Pozměňovací návrh 72
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „úrokem z prodlení v případě opožděné 
platby“ se rozumí zákonný úrok nebo úrok 

5) „úrokem z prodlení v případě opožděné 
platby“ se rozumí zákonný úrok nebo úrok 
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sjednaný mezi podniky; sjednaný mezi smluvními stranami;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s názorem, že by se subjekty veřejného a soukromého 
sektoru nemělo být zacházeno rozdílně, s výjimkou závazných platebních lhůt. Přispívá proto 
k vytvoření jednotnějšího souboru pravidel, která zajistí spravedlivé zacházení se všemi 
dlužníky a ukládání přiměřených opatření a sankcí.

Pozměňovací návrh 73
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „úrokem z prodlení v případě opožděné 
platby“ se rozumí zákonný úrok nebo úrok 
sjednaný mezi podniky;

5) „úrokem z prodlení v případě opožděné 
platby“ se rozumí zákonný úrok; 

Or. es

Pozměňovací návrh 74
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) „přezkoumatelnou fakturou“ se 
rozumí přehledně vyhotovená úplná 
faktura, na níž je dodrženo pořadí položek 
a která používá pojmy obsažené ve 
smlouvě. K této faktuře se jako důkaz 
o druhu a rozsahu plnění přiloží smluvně 
ujednané doklady; 

Or. de

Odůvodnění

Aby faktura zakládala platební závazek, musí vyhovět požadavku přezkoumatelnosti, aby ji 
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bylo možné přezkoumat s ohledem na její úplnost, řádné vyhotovení a konečnost. Závěrečná 
faktura, která nesplňuje tato kritéria, nemůže v zásadě zakládat platební závazek.

Pozměňovací návrh 75
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) „zákonným úrokem“ se rozumí 
jednoduchý úrok z prodlení v případě 
opožděné platby, jehož sazba činí součet 
referenční sazby plus nejméně sedm
procentních bodů;

6) „zákonným úrokem“ se rozumí 
jednoduchý úrok z prodlení v případě 
opožděné platby, jehož sazba činí součet 
referenční sazby plus nejméně devět
procentních bodů;

Or. de

Odůvodnění

Zvýšení zákonné úrokové sazby je z důvodu zrušení navrhované paušální náhrady nezbytné, 
aby byla věřiteli zajištěna přiměřená náhrada za náklady na refinancování, které vznikly 
v důsledku prodlení.

Pozměňovací návrh 76
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. „zákonným úrokem“ se rozumí 
jednoduchý úrok z prodlení v případě 
opožděné platby, jehož sazba činí součet 
referenční sazby plus nejméně sedm
procentních bodů;

6. „zákonným úrokem“ se rozumí 
jednoduchý úrok z prodlení v případě 
opožděné platby, jehož sazba činí součet 
referenční sazby plus nejméně devět
procentních bodů;

Or. en

Odůvodnění

Jednotnější soubor pravidel, jenž se uplatní pro všechna odvětví a jenž zahrnuje mírné zvýšení 
zákonné úrokové sazby, spíše než paušální náhradu za opožděnou platbu, by zajistil, že se 
všemi věřiteli bude zacházeno spravedlivě a že vůči nim budou uplatňovány přiměřené 
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a odrazující sankce. Tento pozměňovací návrh je podmíněn vypuštěním čl. 5 bodu 5 návrhu 
Komise.

Pozměňovací návrh 77
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. „zákonným úrokem“ se rozumí 
jednoduchý úrok z prodlení v případě 
opožděné platby, jehož sazba činí součet 
referenční sazby plus nejméně sedm
procentních bodů;

6. „zákonným úrokem“ se rozumí 
jednoduchý úrok z prodlení v případě 
opožděné platby, jehož sazba činí součet 
referenční sazby plus nejméně devět
procentních bodů;

Or. en

Odůvodnění

Jednotnější soubor pravidel, jenž se uplatní pro všechna odvětví a jenž zahrnuje mírné zvýšení 
zákonné úrokové sazby, spíše než paušální náhradu za opožděnou platbu, by zajistil, že se 
všemi věřiteli bude zacházeno spravedlivě a že vůči nim budou uplatňovány přiměřené 
a odrazující sankce. Tento pozměňovací návrh je podmíněn vypuštěním čl. 5 bodu 5 návrhu 
Komise.

Pozměňovací návrh 78
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a) „přezkoumatelnou fakturou“ se 
rozumí přehledně vyhotovená závěrečná 
faktura, na níž je dodrženo pořadí položek 
a která používá pojmy obsažené ve 
smlouvě. K této faktuře se jako důkaz 
o druhu a rozsahu plnění přiloží propočty 
množství, nákresy a jiné doklady; 

Or. de
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Odůvodnění

Faktura musí splňovat požadavek přezkoumatelnosti, aby došlo ke vzniku platebního závazku 
a aby faktura vůbec způsobila započetí běhu platební lhůty. K tomu náleží mimo jiné uvedení 
počítaných položek, přičitatelnost uvedených položek a příslušné doklady. Faktura musí po 
obsahové stránce odrážet ujednání mezi smluvními stranami, aby byla úplná a řádná.

Pozměňovací návrh 79
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9b) „přezkoumatelnou fakturou“ se 
rozumí přehledně vyhotovená závěrečná 
faktura, na níž je dodrženo pořadí položek 
a která používá pojmy obsažené ve 
smlouvě. K této faktuře se jako důkaz 
o druhu a rozsahu plnění přiloží propočty 
množství, nákresy a jiné doklady; 

Or. de

Odůvodnění

Aby závěrečná faktura zakládala platební závazek, musí vyhovět požadavku 
přezkoumatelnosti, aby ji bylo možné přezkoumat s ohledem na její úplnost, řádné vyhotovení 
a konečnost. Závěrečná faktura, která nesplňuje tato kritéria, nemůže v zásadě zakládat 
platební závazek.

Pozměňovací návrh 80
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 9 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9c) „malými a středními podniky“ se 
rozumí mikropodniky, malé a střední 
podniky ve smyslu doporučení Komise 
2003/361/ES ze dne 6. května 2003 
o definici mikropodniků, malých 
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a středních podniků ; 

Or. it

Pozměňovací návrh 81
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3

Úrok z prodlení v případě opožděné platby

vypouští se

1. Členské státy zajistí, že v obchodních 
transakcích mezi podniky má věřitel právo 
na úrok z prodlení v případě opožděné 
platby bez nutnosti upomínky, pokud jsou 
splněny následující podmínky:  

a) věřitel splnil své smluvní a zákonné 
povinnosti; 

b) věřitel neobdržel splatnou částku včas, 
s výjimkou případu, kdy za takové 
prodlení není dlužník odpovědný.

2. Pokud jsou splněny podmínky 
stanovené v odstavci 1, členské státy 
zajistí, že: 

a) úrok z prodlení v případě opožděné 
platby se stává splatným dnem 
následujícím po dni splatnosti nebo po 
uplynutí platební lhůty, které jsou 
stanoveny ve smlouvě;

b) jestliže den splatnosti ani platební lhůta 
nejsou ve smlouvě stanoveny, stává se 
úrok z prodlení v případě opožděné platby 
splatným automaticky v jakékoli z těchto 
lhůt:

i) 30 dnů po dni, kdy dlužník obdrží 
fakturu nebo jiný rovnocenný dokument 
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vyzývající k provedení platby;

ii) jestliže dlužník obdrží fakturu nebo jiný 
rovnocenný dokument vyzývající 
k provedení platby dříve než zboží nebo 
služby, 30 dnů po obdržení zboží nebo 
služeb;

iii) jestliže je přejímka nebo prohlídka 
zboží nebo služeb, jejímž prostřednictvím 
se zjišťuje, zda zboží nebo služby byly 
dodány v souladu se smlouvou, stanovena 
podle zákona nebo smlouvy a jestliže 
dlužník obdrží fakturu nebo jiný 
rovnocenný dokument vyzývající 
k provedení platby dříve anebo v den, kdy 
probíhá přejímka nebo prohlídka, 30 dnů 
po uvedeném dni.

3. Členské státy zajistí, že použitelnou 
referenční sazbou:

a) pro první pololetí dotčeného roku je 
sazba platná dne 1. ledna uvedeného 
roku;

b) pro druhé pololetí dotčeného roku je 
sazba platná dne 1. července uvedeného 
roku.  

Or. en

Odůvodnění

Pro všechny druhy obchodních transakcí by měla platit stejná ustanovení o platbách, aby se 
zabránilo konkurenčnímu znevýhodnění veřejných či soukromých společností. Z tohoto 
důvodu by články 3 a 5 měly být sloučeny. Obchodní vztahy mezi podniky a orgány veřejné 
moci jsou v mnoha ohledech podobné obchodním vztahům mezi podniky. Aby se zabránilo 
znevýhodňujícím platebním lhůtám, zejména pro malé a střední podniky, musí být úroky 
splatné v každém případě nejpozději do 60 dnů po obdržení faktury.
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Pozměňovací návrh 82
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3
Úrok z prodlení v případě opožděné platby

vypouští se

1. Členské státy zajistí, že v obchodních 
transakcích mezi podniky má věřitel právo 
na úrok z prodlení v případě opožděné 
platby bez nutnosti upomínky, pokud jsou 
splněny následující podmínky: 
a) věřitel splnil své smluvní a zákonné 
povinnosti; 
b) věřitel neobdržel splatnou částku včas, 
s výjimkou případu, kdy za takové 
prodlení není dlužník odpovědný.
2. Pokud jsou splněny podmínky 
stanovené v odstavci 1, členské státy 
zajistí, že:
a) úrok z prodlení v případě opožděné 
platby se stává splatným dnem 
následujícím po dni splatnosti nebo po 
uplynutí platební lhůty, které jsou 
stanoveny ve smlouvě;
b) jestliže den splatnosti ani platební lhůta 
nejsou ve smlouvě stanoveny, stává se 
úrok z prodlení v případě opožděné platby 
splatným automaticky v jakékoli z těchto 
lhůt:
i) 30 dnů po dni, kdy dlužník obdrží 
fakturu nebo jiný rovnocenný dokument 
vyzývající k provedení platby; 
ii) jestliže dlužník obdrží fakturu nebo jiný 
rovnocenný dokument vyzývající 
k provedení platby dříve než zboží nebo 
služby, 30 dnů po obdržení zboží nebo 
služeb; 
iii) jestliže je přejímka nebo prohlídka 
zboží nebo služeb, jejímž prostřednictvím 
se zjišťuje, zda zboží nebo služby byly 
dodány v souladu se smlouvou, stanovena 
podle zákona nebo smlouvy a jestliže 
dlužník obdrží fakturu nebo jiný 
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rovnocenný dokument vyzývající 
k provedení platby dříve anebo v den, kdy 
probíhá přejímka nebo prohlídka, 30 dnů 
po uvedeném dni.
3. Členské státy zajistí, že použitelnou 
referenční sazbou:
a) pro první pololetí dotčeného roku je 
sazba platná dne 1. ledna uvedeného 
roku;
b) pro druhé pololetí dotčeného roku je 
sazba platná dne 1. července uvedeného 
roku.

Or. fr

Odůvodnění

(Cet amendement doit être examiné en relation avec les amendements déposés par M. Juvin 
sur l'article 5 et le nouvel article 5bis, qui concernent respectivement les délais de paiement 
et les intérêts pour retard de paiement dans les transactions commerciales entre entreprises et 
entre entreprises et pouvoirs publics d'une part; et le dédommagement forfaitaire pour retard 
de paiement dans les transactions commerciales entre entreprises et entre entreprises et 
pouvoirs publics d'autre part). Le champ d'application de la Directive concerne les 
transactions commerciales entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre 
entreprises et pouvoirs publics. L'extension des mesures en faveur du respect du délai de 
paiement des pouvoirs publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du 
dédommagement forfaitaire initialement prévu à l'article 5 paragraphe 5 de la proposition de 
Directive, mais également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME 
face à une grande entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d'une entreprise 
face aux pouvoirs publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l'exclusion 
des relations entre entreprises. Il est important de souligner que l'objectif initial de la 
proposition de Directive était de venir en aide aux PME (Considérant 6 et Considérant 7).

Pozměňovací návrh 83
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 3 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úrok z prodlení v případě opožděné platby Úrok z prodlení v případě opožděné platby 
v rámci obchodních transakcí mezi 
podniky

Or. en
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Odůvodnění

Článek 3 upravuje pouze obchodní transakce mezi podniky. Z důvodu jasnosti lze proto 
doporučit jednoznačné vyjádření této skutečnosti v názvu, stejně jako v odstavci 1, jak to již 
bylo učiněno v návrhu Komise.

Pozměňovací návrh 84
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 3 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úrok z prodlení v případě opožděné platby Úrok z prodlení v případě opožděné platby 
v obchodním styku mezi podniky

Or. de

Odůvodnění

Omezení smluvně ujednané lhůty splatnosti na nejvýše 60 dnů vytváří jednotnou rámcovou 
podmínku pro podniky i orgány veřejné moci. V rámci těchto 60 dnů zůstává smluvní volnost 
podniků zaručena. Tato právní úprava pomáhá zejména malým a středním podnikům, které 
jsou nuceny akceptovat často nepřiměřené dlouhé lhůty splatnosti ze strany odběratelů. 
Kromě toho musí faktura umožnit kontrolu, zda zboží či služby odpovídají smlouvě. Viz 
definici v 10. bodě odůvodnění (nový).

Pozměňovací návrh 85
Gianni Pittella

Návrh směrnice
Čl. 3 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úrok z prodlení v případě opožděné platby Úrok z prodlení za opožděné platby mezi 
podniky

Or. en

Odůvodnění

Pro účely větší srozumitelnosti by měl název uvádět, že se článek 3 týká pouze opožděných 
plateb mezi podniky.
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Pozměňovací návrh 86
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že v obchodních 
transakcích mezi podniky má věřitel právo 
na úrok z prodlení v případě opožděné 
platby bez nutnosti upomínky, pokud jsou 
splněny následující podmínky:

1. Členské státy zajistí, že v obchodních 
transakcích mezi podniky nebo 
v obchodních transakcích, které vedou 
k dodání zboží nebo poskytnutí služeb za 
úplatu orgánům veřejné moci, má věřitel 
právo bez nutnosti upomínky nárokovat
úrok z prodlení v případě opožděné platby 
ve stejné výši jako zákonný úrok, pokud 
jsou splněny tyto podmínky:

Or. fr

Odůvodnění

Pravidla musí být stejná pro soukromé i veřejné subjekty, což je nutné v tomto článku 
stanovit, aby byl zajištěn soulad se zrušením článku 5. Je rovněž potřeba přiznat odchylku 
v harmonizované délce 60 dnů pro nemocniční zařízení, vzhledem k organizaci systémů 
zdravotnictví a k rozdílným úpravám v členských státech.

Pozměňovací návrh 87
Toine Manders

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že v obchodních 
transakcích mezi podniky má věřitel právo 
na úrok z prodlení v případě opožděné 
platby bez nutnosti upomínky, pokud jsou 
splněny následující podmínky:

1. Členské státy zajistí, že v obchodních 
transakcích mezi podniky nebo mezi 
podniky a soukromými osobami má věřitel
po té, co dlužníkovi po uplynutí 30 dnů od 
doby, kdy dlužník obdržel fakturu či 
rovnocenný dokument vyzývající 
k provedení platby, zaslal upomínku 
oproti vystavení dokladu o přijetí, právo na 
úrok z prodlení v případě opožděné platby 
bez nutnosti upomínky, pokud jsou splněny 
následující podmínky: 
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Or. nl

Odůvodnění

Pokud je dlužník, po té, co uplynulo 30 dnů ode dne přijetí faktury nebo rovnocenného 
dokumentu vyzývajícího k provedení platby, nejprve upomenut, aby provedl platbu, dává mu 
to možnost uplatňovaný nárok napadnout. To by mohlo vést k poklesu počtu přímých plateb 
dluhů v Evropě. Veškerá soudní řízení týkající se opožděných plateb, k nimž by pak došlo, by 
se stalo čistě správním řízením. Bude-li rozhodovat soud, může věřitel žalobu podat přímo. 

Pozměňovací návrh 88
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 - návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že v obchodních 
transakcích mezi podniky má věřitel právo 
na úrok z prodlení v případě opožděné 
platby bez nutnosti upomínky, pokud jsou 
splněny následující podmínky: 

1. Členské státy zajistí, že v obchodních 
transakcích mezi podniky a mezi podniky 
a orgány veřejné moci má věřitel právo na 
úrok z prodlení v případě opožděné platby 
bez nutnosti upomínky, pokud jsou splněny 
následující podmínky: 

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise odnímá veřejnému sektoru jeho stávající právo na zákonem stanovený úrok 
a náhradu nákladů, pokud dojde o opožděné platbě, a vysílá soukromému sektoru nevhodnou 
zprávu, že za určitých okolností bude opožděná platba tolerována. Tento pozměňovací návrh 
zajišťuje, že se subjekty obou sektorů bude zacházeno spravedlivě a že budou podléhat 
přiměřeným sankcím.

Pozměňovací návrh 89
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 - návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že v obchodních 
transakcích mezi podniky má věřitel právo 
na úrok z prodlení v případě opožděné 

1. Členské státy zajistí, že v obchodních 
transakcích má věřitel právo na úrok 
z prodlení v případě opožděné platby bez 
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platby bez nutnosti upomínky, pokud jsou 
splněny následující podmínky:

nutnosti upomínky, pokud jsou splněny 
následující podmínky:

Or. de

Odůvodnění

Pro subjekty obchodního styku musí bez ohledu na jejich veřejnou či soukromou povahu platit 
stejná pravidla, neboť v obchodním styku rovněž podléhají týmž předpisům soukromého 
práva.

Pozměňovací návrh 90
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) úrok z prodlení v případě opožděné 
platby se stává splatným dnem 
následujícím po dni splatnosti nebo po 
uplynutí platební lhůty, které jsou 
stanoveny ve smlouvě;

a) úrok z prodlení v případě opožděné 
platby se stává splatným dnem 
následujícím po dni, do kterého měly být 
platby řádně provedeny, a podléhá 
progresivní sazbě nepřekračující 5 % pro 
dlužné částky do 1 milionu EUR, 2 % pro 
dlužné částky nad 1 milion EUR a 1 % při 
velmi vysoké dluhové bilanci;

Or. it

Odůvodnění

La progressività del tasso di interesse nella mora del pagamento puo' costituire un deterrente 
per sollecitare il debitore a corrispondere il dovuto senza ulteriori ritardi, ma l'importo del 
pagamento finale non deve essere sproporzionato rispetto al debito stesso. Per questo un 
tasso di interesse crescente-decrescente in funzione degli scaglioni di debito garantirà 
maggiori possibilità di adempimento da parte del debitore al pagamento del debito anche in 
presenza di  importi particolarmente elevati.L'incremento dell'aliquota al 5% per importi 
inferiori al milione di euro è in grado di salvaguardare gli interessi delle PMI creditrici che 
soffrono maggiormanete il ritardo nei pagamenti,mentre la riduzione nell'aliquota per gli 
importi superiori garantisce equilibrio negli appalti di particolare rilievo che coinvolgono la 
grande impresa ed il settore pubblico. 
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Pozměňovací návrh 91
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) úrok z prodlení v případě opožděné 
platby se stává splatným dnem 
následujícím po dni splatnosti nebo po 
uplynutí platební lhůty, které jsou 
stanoveny ve smlouvě;

a) úrok z prodlení v případě opožděné 
platby se stává splatným dnem 
následujícím po dni splatnosti nebo po 
uplynutí platební lhůty, které jsou 
stanoveny ve smlouvě a které nesmí 
překročit 60 dnů ode dne přijetí zboží či 
služby, jež jsou předmětem smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) úrok z prodlení v případě opožděné 
platby se stává splatným dnem 
následujícím po dni splatnosti nebo po 
uplynutí platební lhůty, které jsou 
stanoveny ve smlouvě;

a) úrok z prodlení v případě opožděné 
platby se stává splatným dnem 
následujícím po dni splatnosti nebo po 
uplynutí platební lhůty, které jsou 
stanoveny ve smlouvě a které nesmí 
překročit 60 dnů ode dne přijetí zboží či 
služby, jež jsou předmětem smlouvy;

Or. en

Odůvodnění

60 dnů by mělo být maximální možnou platební lhůtou.
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Pozměňovací návrh 93
Gianni Pittella

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) úrok z prodlení v případě opožděné 
platby se stává splatným dnem 
následujícím po dni splatnosti nebo po 
uplynutí platební lhůty, které jsou 
stanoveny ve smlouvě;

a) úrok z prodlení v případě opožděné 
platby se stává splatným dnem 
následujícím po dni splatnosti nebo po 
uplynutí platební lhůty, které jsou 
stanoveny ve smlouvě a které nesmí 
překročit 60 dnů ode dne doručení zboží či 
služby, jež jsou předmětem smlouvy;

Or. it

Pozměňovací návrh 94
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) úrok z prodlení v případě opožděné 
platby se stává splatným dnem 
následujícím po dni splatnosti nebo po 
uplynutí platební lhůty, které jsou 
stanoveny ve smlouvě;

a) úrok z prodlení v případě opožděné 
platby se stává splatným dnem 
následujícím po dni splatnosti nebo po 
uplynutí platební lhůty, které jsou 
stanoveny ve smlouvě a které nesmí 
překročit 30 dnů ode dne přijetí zboží či 
služeb, nebo, pokud to bylo mezi 
dlužníkem a věřitelem zvlášť ujednáno 
a pokud je to objektivně odůvodněno 
výjimečnými okolnostmi, 60 dnů;

Or. en

Odůvodnění

The Commission is wrong in arguing that in business to business contracts there should be 
full freedom of contracting. Many small companies complain about the long payment periods 
they are forced to accept in dealing with bigger companies. The directive should therefore 
make it clear that also in b2b contracts a maximum period of 30 days should be the norm, 
although in this case a loophole for exceptional circumstances should be introduced. Some 
small companies themselves may not be in a position to pay within 30 days, e.g. shops selling 
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most of their products in December, whereas they stock up throughout the year. There should, 
however, be objective grounds for such an exemption to the general rule.

Pozměňovací návrh 95
Toine Manders

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jestliže den splatnosti ani platební lhůta 
nejsou ve smlouvě stanoveny, stává se úrok 
z prodlení v případě opožděné platby 
splatným automaticky v jakékoli z těchto 
lhůt:

b) jestliže den splatnosti ani platební lhůta 
nejsou ve smlouvě stanoveny, stává se úrok 
z prodlení v případě opožděné platby 
splatným automaticky v jakékoli z těchto 
lhůt:

i) 30 dnů po dni, kdy dlužník obdrží 
fakturu nebo jiný rovnocenný dokument 
vyzývající k provedení platby;

i) 60 dnů po dni, kdy dlužník obdrží 
fakturu nebo jiný rovnocenný dokument 
vyzývající k provedení platby;

ii) jestliže dlužník obdrží fakturu nebo jiný 
rovnocenný dokument vyzývající 
k provedení platby dříve než zboží nebo 
služby, 30 dnů po obdržení zboží nebo 
služeb;

ii) jestliže dlužník obdrží fakturu nebo jiný 
rovnocenný dokument vyzývající 
k provedení platby dříve než zboží nebo 
služby, 60 dnů po obdržení zboží nebo 
služeb;

iii) jestliže je přejímka nebo prohlídka 
zboží nebo služeb, jejímž prostřednictvím 
se zjišťuje, zda zboží nebo služby byly 
dodány v souladu se smlouvou, stanovena 
podle zákona nebo smlouvy a jestliže 
dlužník obdrží fakturu nebo jiný 
rovnocenný dokument vyzývající 
k provedení platby dříve anebo v den, kdy 
probíhá přejímka nebo prohlídka, 30 dnů
po uvedeném dni.

iii) jestliže je přejímka nebo prohlídka 
zboží nebo služeb, jejímž prostřednictvím 
se zjišťuje, zda zboží nebo služby byly 
dodány v souladu se smlouvou, stanovena 
podle zákona nebo smlouvy a jestliže 
dlužník obdrží fakturu nebo jiný 
rovnocenný dokument vyzývající 
k provedení platby dříve anebo v den, kdy 
probíhá přejímka nebo prohlídka, 60 dnů
po uvedeném dni.

Or. nl

Odůvodnění

Platební povinnosti vyplývající ze smluv o obchodních transakcích by se měly uplatnit na 
každého: orgány veřejné moci, podniky i soukromé osoby. Pouze tehdy budou vytvořeny rovné 
podmínky, pokud jde o platební povinnosti. Platba by měla být považována za opožděnou, 
a vyvolat tak povinnost platit úroky a související paušální náhradu ve výši 5 %, nejlépe po 
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uplynutí 60 dnů. Po první upomínce po 30 dnech má následně dlužník dalších 30 dní, aby 
tento dluh uhradil.

Pozměňovací návrh 96
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jestliže den splatnosti ani platební lhůta 
nejsou ve smlouvě stanoveny, stává se úrok 
z prodlení v případě opožděné platby 
splatným automaticky v jakékoli z těchto 
lhůt:

b) jestliže den splatnosti ani platební lhůta 
nejsou ve smlouvě stanoveny, stává se úrok 
z prodlení v případě opožděné platby 
splatným automaticky v jakékoli z těchto 
lhůt:

i) 30 dnů po dni, kdy dlužník obdrží 
fakturu nebo jiný rovnocenný dokument 
vyzývající k provedení platby;

i) až 60 kalendářních dnů po dni, kdy 
dlužník obdrží přezkoumatelnou fakturu 
nebo jiný rovnocenný dokument vyzývající 
k provedení platby a kdy uplyne její 
splatnost;

ii) jestliže dlužník obdrží fakturu nebo jiný 
rovnocenný dokument vyzývající 
k provedení platby dříve než zboží nebo 
služby, 30 dnů po obdržení zboží nebo 
služeb;

ii) jestliže dlužník obdrží přezkoumatelnou 
fakturu nebo jiný rovnocenný dokument 
vyzývající k provedení platby dříve než 
zboží nebo služby, až 60 kalendářních dnů
po obdržení zboží nebo služeb;

iii) jestliže přejímka nebo prohlídka zboží 
nebo služeb, jejímž prostřednictvím se 
zjišťuje, zda zboží nebo služby byly 
dodány v souladu se smlouvou, jsou 
prováděny podle zákona nebo smlouvy 
a jestliže dlužník obdrží fakturu nebo jiný 
rovnocenný dokument vyzývající 
k provedení platby dříve anebo v den, kdy 
probíhá přejímka nebo prohlídka, 30 dnů
po uvedeném dni přejímky nebo prohlídky.

iii) jestliže přejímka nebo prohlídka zboží 
nebo služeb, jejímž prostřednictvím se 
zjišťuje, zda zboží nebo služby byly 
dodány v souladu se smlouvou, jsou 
prováděny podle zákona nebo smlouvy 
a jestliže dlužník obdrží přezkoumatelnou 
fakturu nebo jiný rovnocenný dokument 
vyzývající k provedení platby dříve anebo 
v den, kdy probíhá přejímka nebo 
prohlídka, až 60 kalendářních dnů po 
uvedeném dni přejímky nebo prohlídky.

Or. de

Odůvodnění

Faktura musí splňovat požadavek přezkoumatelnosti, aby došlo ke vzniku platebního závazku 
a aby faktura vůbec způsobila započetí běhu platební lhůty. K tomu náleží mimo jiné uvedení 
počítaných položek, přičitatelnost uvedených položek a příslušné doklady. Faktura musí po 
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obsahové stránce odrážet ujednání mezi smluvními stranami, aby byla úplná a řádná.

Pozměňovací návrh 97
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jestliže den splatnosti ani platební lhůta 
nejsou ve smlouvě stanoveny, stává se úrok 
z prodlení v případě opožděné platby 
splatným automaticky v jakékoli z těchto 
lhůt:

b) jestliže den splatnosti ani platební lhůta 
nejsou ve smlouvě stanoveny, stává se úrok 
z prodlení v případě opožděné platby 
splatným automaticky v jakékoli z těchto 
lhůt:

i) 30 dnů po dni, kdy dlužník obdrží 
fakturu nebo jiný rovnocenný dokument 
vyzývající k provedení platby;

i) 30 kalendářních dnů po dni, kdy dlužník 
obdrží přezkoumatelnou fakturu nebo jiný 
rovnocenný dokument vyzývající 
k provedení platby;

ii) jestliže dlužník obdrží fakturu nebo jiný 
rovnocenný dokument vyzývající 
k provedení platby dříve než zboží nebo 
služby, 30 dnů po obdržení zboží nebo 
služeb;

ii) jestliže dlužník obdrží přezkoumatelnou 
fakturu nebo jiný rovnocenný dokument 
vyzývající k provedení platby dříve než 
zboží nebo služby, 30 kalendářních dnů po 
obdržení zboží nebo služeb;

iii) jestliže je přejímka nebo prohlídka 
zboží nebo služeb, jejímž prostřednictvím 
se zjišťuje, zda zboží nebo služby byly 
dodány v souladu se smlouvou, stanovena 
podle zákona nebo smlouvy a jestliže 
dlužník obdrží fakturu nebo jiný 
rovnocenný dokument vyzývající 
k provedení platby dříve anebo v den, kdy 
probíhá přejímka nebo prohlídka, 30 dnů 
po uvedeném datu.

iii) jestliže je přejímka nebo prohlídka 
zboží nebo služeb, jejímž prostřednictvím 
se zjišťuje, zda zboží nebo služby byly 
dodány v souladu se smlouvou, stanovena 
podle zákona nebo smlouvy a jestliže 
dlužník obdrží přezkoumatelnou fakturu 
nebo jiný rovnocenný dokument vyzývající 
k provedení platby dříve anebo v den, kdy 
probíhá přejímka nebo prohlídka, 30 
kalendářních dnů po uvedeném datu.

Or. de

Odůvodnění

Omezení smluvně ujednané lhůty splatnosti na nejvýše 60 dnů vytváří jednotnou rámcovou 
podmínku pro podniky i orgány veřejné moci. V rámci těchto 60 dnů zůstává smluvní volnost 
podniků zaručena. Tato právní úprava pomáhá zejména malým a středním podnikům, které 
jsou nuceny akceptovat často nepřiměřené dlouhé lhůty splatnosti ze strany odběratelů. 
Kromě toho musí faktura umožnit kontrolu, zda zboží či služby odpovídají smlouvě. Viz 
definici v 10. bodě odůvodnění (nový).
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Pozměňovací návrh 98
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 a 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou splněny podmínky 
stanovené v odstavci 1, členské státy 
zajistí, že:

2. Pokud jsou splněny podmínky stanovené 
v odstavci 1, členské státy zajistí, že:

a) úrok z prodlení v případě opožděné 
platby se stává splatným dnem 
následujícím po dni splatnosti nebo po 
uplynutí platební lhůty, které jsou 
stanoveny ve smlouvě;

a) úrok z prodlení v případě opožděné 
platby se stává splatným dnem 
následujícím po dni splatnosti nebo po 
uplynutí platební lhůty, které jsou 
stanoveny ve smlouvě;

b) jestliže den splatnosti ani platební lhůta 
nejsou ve smlouvě stanoveny, stává se 
úrok z prodlení v případě opožděné platby 
splatným automaticky v jakékoli z těchto 
lhůt:

b) jestliže den splatnosti ani platební lhůta 
nejsou ve smlouvě stanoveny, stává se úrok 
z prodlení v případě opožděné platby 
splatným automaticky v jakékoli z těchto 
lhůt:

i) 30 dnů po dni, kdy dlužník obdrží 
fakturu nebo jiný rovnocenný dokument 
vyzývající k provedení platby; 

i) 30 dnů po dni, kdy dlužník obdrží fakturu 
nebo jiný rovnocenný dokument vyzývající 
k provedení platby; 

ii) jestliže dlužník obdrží fakturu nebo jiný 
rovnocenný dokument vyzývající 
k provedení platby dříve než zboží nebo 
služby, 30 dnů po obdržení zboží nebo 
služeb; 

ii) jestliže dlužník obdrží fakturu nebo jiný 
rovnocenný dokument vyzývající 
k provedení platby dříve než zboží nebo 
služby, 30 dnů po obdržení zboží nebo 
služeb; 

iii) jestliže je přejímka nebo prohlídka 
zboží nebo služeb, jejímž prostřednictvím 
se zjišťuje, zda zboží nebo služby byly 
dodány v souladu se smlouvou, stanovena 
podle zákona nebo smlouvy a jestliže 
dlužník obdrží fakturu nebo jiný 
rovnocenný dokument vyzývající 
k provedení platby dříve anebo v den, kdy 
probíhá přejímka nebo prohlídka, 30 dnů 
po uvedeném dni.

iii) jestliže je přejímka nebo prohlídka 
zboží nebo služeb, jejímž prostřednictvím 
se zjišťuje, zda zboží nebo služby byly 
dodány v souladu se smlouvou, stanovena 
podle zákona nebo smlouvy a jestliže 
dlužník obdrží fakturu nebo jiný 
rovnocenný dokument vyzývající 
k provedení platby dříve anebo v den, kdy 
probíhá přejímka nebo prohlídka, 30 dnů 
po uvedeném dni.

Lhůty uvedené v bodech i), ii) a iii) však 
u nemocničních zařízení činí 60 dnů.
2a. Členské státy zajistí, že maximální 
doba trvání přejímky nebo prohlídky 
uvedené v odst. 2 písm. b) bodě iii) 
nepřekročí dobu 30 dnů, pokud není 
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v zadávací dokumentaci a/nebo smlouvě 
stanoveno jinak a řádně odůvodněno.
2b. Členské státy zajistí, že lhůta splatnosti 
stanovená ve smlouvě nepřekročí lhůty 
stanovené v odst. 2 písm. b), pokud se 
dlužník a věřitel výslovně nedohodnou 
jinak a pokud to není řádně odůvodněno 
s ohledem na zvláštní okolnosti, například 
v případě objektivní nutnosti rozvrhnout 
provádění plateb v průběhu delší doby.

Or. fr

Odůvodnění

Pravidla musí být stejná pro soukromé i veřejné subjekty, což je nutné v tomto článku 
stanovit, aby byl zajištěn soulad se zrušením článku 5. Je rovněž potřeba přiznat odchylku 
v harmonizované délce 60 dnů pro nemocniční zařízení, vzhledem k organizaci systémů 
zdravotnictví a k rozdílným úpravám v členských státech.

Pozměňovací návrh 99
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy mohou stanovit kratší 
lhůty v délce mezi 30 a 60 dny.

Or. en

Odůvodnění

Je vhodnější umožnit minimální harmonizaci, spíše než úplnou harmonizaci.

Pozměňovací návrh 100
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, že použitelnou 
referenční sazbou v obchodních 

3. Členské státy zajistí, že smluvně 
ujednané platební lhůty v žádném případě 
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transakcích, které vedou k dodání zboží 
nebo poskytnutí služeb za úplatu orgánům 
veřejné moci:

nepřekročí 60 kalendářních dnů.

a) pro první pololetí dotčeného roku je 
sazba platná dne 1. ledna uvedeného 
roku;
b) pro druhé pololetí dotčeného roku je 
sazba platná dne 1. července uvedeného 
roku.

Or. de

Odůvodnění

Omezení smluvně ujednané lhůty splatnosti na nejvýše 60 dnů vytváří jednotnou rámcovou 
podmínku pro podniky i orgány veřejné moci. V rámci těchto 60 dnů zůstává smluvní volnost 
podniků zaručena. Tato právní úprava pomáhá zejména malým a středním podnikům, které 
jsou nuceny akceptovat často nepřiměřené dlouhé lhůty splatnosti ze strany odběratelů. 
Kromě toho musí faktura umožnit kontrolu, zda zboží či služby odpovídají smlouvě. Viz 
definici v 10. bodě odůvodnění (nový).

Pozměňovací návrh 101
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zajistí, že v okamžiku, 
kdy se úrok z prodlení v případě opožděné 
platby stane splatným, má věřitel, který je 
malým nebo středním podnikem, nárok na 
paušální náhradu ve výši 5 % dlužné 
částky. Tato náhrada se platí navíc 
k úroku z prodlení v případě opožděné 
platby.

Or. it
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Pozměňovací návrh 102
Toine Manders

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Členské státy zajistí, že v okamžiku, 
kdy se úrok z prodlení v případě opožděné 
platby stane splatným, má věřitel nárok na 
paušální náhradu ve výši 5 % dlužné 
částky. Tato náhrada se platí navíc 
k úroku z prodlení v případě opožděné 
platby.

Or. nl

Odůvodnění

Platební povinnosti vyplývající ze smluv o obchodních transakcích by se měly uplatnit na 
každého: orgány veřejné moci, podniky i soukromé osoby. Platba paušální náhrady by se 
tudíž měla uplatnit také v případě obchodních transakcí mezi podniky a mezi podniky 
a soukromými osobami. Pouze tehdy budou vytvořeny rovné podmínky, pokud jde o platební 
povinnosti.

Pozměňovací návrh 103
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 4 – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náhrada nákladů spojených 
s vymáháním

Dodatečná náhrada

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k novému čl. 4a odst. 1.
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Pozměňovací návrh 104
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení stane splatným 
v obchodních transakcích podle článků 3 
a 5 a pokud není ve smlouvě uvedeno 
jinak, věřitel je oprávněn obdržet od 
dlužníka některou z těchto částek:

1. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení stane splatným 
v obchodních transakcích podle článků 3 
a 5 a pokud není ve smlouvě uvedeno 
jinak, věřitel je oprávněn obdržet od 
dlužníka některou z těchto částek, jež 
budou každé dva roky přezkoumávány:

Or. it

Pozměňovací návrh 105
Gianni Pittella

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení stane splatným 
v obchodních transakcích podle článků 3 
a 5 a pokud není ve smlouvě uvedeno 
jinak, věřitel je oprávněn obdržet od 
dlužníka některou z těchto částek: 

1. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení stane splatným 
v obchodních transakcích podle článků 3 
a 5, věřitel je automaticky, tj. aniž by 
musel učinit jakékoli kroky, oprávněn 
obdržet od dlužníka některou z těchto 
minimálních částek:

Or. it

Odůvodnění

Článek 6 návrhu směrnice uvádí, že se „podmínka, která vylučuje úrok z prodlení v případě 
opožděné platby, vždy považuje za hrubě nespravedlivou“. Smluvní ustanovení, které se 
odchyluje od ustanovení navrženého v článku 3, by odrazovala od smluvních záruk, jež chrání 
věřitele. Je důležité zaručit, aby byl postup automatický ve snaze zabránit odplatě ze strany 
zákazníka. Výše dlužné náhrady nákladů spojených s vymáháním by měla být vyjádřena jako 
minimální částky.
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Pozměňovací návrh 106
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení stane splatným 
v obchodních transakcích podle článků 3 
a 5 a pokud není ve smlouvě uvedeno 
jinak, věřitel je oprávněn obdržet od 
dlužníka některou z těchto částek:

1. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení stane splatným 
v obchodních transakcích podle článku 5
a pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, 
věřitel je oprávněn obdržet od dlužníka 
některou z těchto částek:

Or. fr

Odůvodnění

Uvedení do souladu s pozměňovacími návrhy k článkům 3 a 5.

Pozměňovací návrh 107
Małgorzata Handzlik

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení stane splatným 
v obchodních transakcích podle článků 3 
a 5 a pokud není ve smlouvě uvedeno 
jinak, věřitel je oprávněn obdržet od 
dlužníka některou z těchto částek:

1. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení stane splatným 
v obchodních transakcích podle článku 5 
a pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, 
věřitel je oprávněn obdržet od dlužníka 
některou z těchto částek:

Or. pl

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z navrhovaného vypuštění článku 3 a z uplatnění 
ustanovení článku 5 na orgány veřejné moci a soukromé podniky. 

Pozměňovací návrh 108
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Pablo Arias Echeverría, Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení stane splatným 
v obchodních transakcích podle článků 3 
a 5 a pokud není ve smlouvě uvedeno 
jinak, věřitel je oprávněn obdržet od 
dlužníka některou z těchto částek: 

1. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení stane splatným 
v obchodních transakcích podle článků 3 
a 5, věřitel je oprávněn obdržet od dlužníka 
minimálně některou z těchto částek: 

Or. es

Odůvodnění

Vypuštění slov „a pokud není ve smlouvě uvedeno jinak“ by mělo pomoci zajistit, aby věřitelé 
nebyli nuceni podepsat ustanovení, jímž by se vzdávali svého práva na náhradu tohoto druhu.

Pozměňovací návrh 109
Małgorzata Handzlik

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a, b a c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v případě dluhu, který činí méně než 
1 000 EUR, pevnou částku ve výši 
40 EUR;

a) v případě dluhu, který činí méně než 
10 000 EUR, pevnou částku ve výši 
40 EUR;

b) v případě dluhu, který činí více než 
1 000 EUR, ale méně než 10 000 EUR,
pevnou částku ve výši 70 EUR;

b) v případě dluhu, který činí více než 
10 000 EUR, pevnou částku ve výši 
100 EUR;

c) v případě dluhu, který činí 10 000 EUR 
nebo více, částku odpovídající 1 % částky, 
pro kterou se úrok z prodlení v případě 
opožděné platby stává splatným.

Or. pl

Odůvodnění

Ustanovení, podle něhož by se v případě opožděné platby dluhu, který činí 10 000 EUR nebo 
více, zaplatila náhrada odpovídající 1 % částky, je nepřiměřeně tvrdé, zejména v případě 
transakcí s vysokými částkami. Systém navrhovaný Komisí rovněž musí být zjednodušen, 
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a proto byla navrhovaná úprava náhrady nahrazena dvěma pevnými částkami. 

Pozměňovací návrh 110
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v případě dluhu, který činí méně než 
1 000 EUR, pevnou částku ve výši 
40 EUR;

a) v případě dluhu, který činí méně než 
1 000 EUR, pevnou částku ve výši 40 EUR
a dále nejvýše 3 % celkového dluhu na 
pokrytí nákladů, které věřiteli vznikly 
vymáháním dluhu; 

Or. es

Odůvodnění

Dodatečná procentní náhrada má zajistit, aby věřitelé nemuseli vynakládat další náklady při 
vymáhání toho, co jim řádně náleží. Zaslání dvou oficiálně platných žádostí o platbu, např. 
dvou ověřených faxových zpráv, může stát až 50 EUR, k čemuž by měly být připočteny výdaje 
za telefonní hovory, dopravu atd., které musí věřitel vynaložit při vymáhání nezaplaceného 
dluhu.

Pozměňovací návrh 111
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v případě dluhu, který činí více než 
1 000 EUR, ale méně než 10 000 EUR, 
pevnou částku ve výši 70 EUR;

a) v případě dluhu, který činí více než 
1 000 EUR, ale méně než 10 000 EUR, 
pevnou částku ve výši 70 EUR a dále 
nejvýše 3 % celkového dluhu na pokrytí 
nákladů, které věřiteli vznikly vymáháním 
dluhu; 

Or. es

Odůvodnění

Dodatečná procentní náhrada má zajistit, aby věřitelé nemuseli vynakládat další náklady při 



PE439.270v02-00 66/129 AM\810451CS.doc

CS

vymáhání toho, co jim řádně náleží. Kromě důvodů uvedených v souvislosti s předchozím 
pozměňovacím návrhem společnosti v případě dluhu převyšujícího 1 000 EUR zpravidla 
vyhledají právní poradu, a poplatek za konzultaci právníka a dodání právního stanoviska činí 
nejméně 60 EUR. 

Pozměňovací návrh 112
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v případě dluhu, který činí 10 000 EUR 
nebo více, částku odpovídající 1 % částky, 
pro kterou se úrok z prodlení v případě 
opožděné platby stává splatným.

c) v případě dluhu, který činí 10 000 EUR 
nebo více, částku odpovídající 3 % částky, 
pro kterou se úrok z prodlení v případě 
opožděné platby stává splatným.

Or. es

Odůvodnění

Dodatečná procentní náhrada má zajistit, aby věřitelé nemuseli vynakládat další náklady při 
vymáhání toho, co jim řádně náleží. Kromě důvodů uvedených v souvislosti s předchozími 
pozměňovacími návrhy společnosti v případě dluhu převyšujícího 10 000 EUR zpravidla 
upřednostňují podání žaloby prostřednictvím právníka. Poplatek účtovaný právníkem za 
vedení případu a vymáhání dluhu mimosoudní cestou činí nejméně 300 EUR.

Pozměňovací návrh 113
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) náhradu ve výši 1 % z částky dlužné za 
každý další den prodlení po uplynutí 60 
dnů ode dne, kdy se úroky staly splatnými.

Or. en
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Pozměňovací návrh 114
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení stane splatným 
v obchodních transakcích podle článků 3 
a 5 a pokud není ve smlouvě uvedeno 
jinak, věřitel je oprávněn obdržet od 
dlužníka některou z těchto částek: 

vypouští se

a) v případě dluhu, který činí méně než 
1 000 EUR, pevnou částku ve výši 40 
EUR;
b) v případě dluhu, který činí více než 
1 000 EUR, ale méně než 10 000 EUR, 
pevnou částku ve výši 70 EUR;
c) v případě dluhu, který činí 10 000 EUR 
nebo více, částku odpovídající 1 % částky, 
pro kterou se úrok z prodlení v případě 
opožděné platby stává splatným.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení stane splatným 
v obchodních transakcích podle článků 3 
a 5 a pokud není ve smlouvě uvedeno 
jinak, věřitel je oprávněn obdržet od 
dlužníka některou z těchto částek: 

1. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení stane splatným 
v obchodních transakcích podle článků 3 
a 5 a pokud není ve smlouvě uvedeno 
jinak, věřitel je oprávněn obdržet od 
dlužníka některou z těchto částek:

a) v případě dluhu, který činí méně než 
1 000 EUR, pevnou částku ve výši 
40 EUR;

a) v případě dluhu, který činí méně než 50
EUR, pevnou částku ve výši 10 EUR;

b) v případě dluhu, který činí více než b) v případě dluhu, který činí více než 
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1 000 EUR, ale méně než 10 000 EUR, 
pevnou částku ve výši 70 EUR;

50 EUR, ale méně než 200 EUR, pevnou
částku ve výši 20 EUR
ba) v případě dluhu, který činí více než 
200 EUR, ale méně než 800 EUR, pevnou 
částku ve výši 40 EUR;
bb) v případě dluhu, který činí více než 
800 EUR, ale méně než 8 000 EUR, 
pevnou částku ve výši 80 EUR;

c) v případě dluhu, který činí 10 000 EUR
nebo více, částku odpovídající 1 % částky, 
pro kterou se úrok z prodlení v případě 
opožděné platby stává splatným.

c) v případě dluhu, který činí 8 000 EUR
nebo více, částku odpovídající 1 % částky, 
pro kterou se úrok z prodlení v případě 
opožděné platby stává splatným

Or. cs

Odůvodnění

Nově odstupňovaný systém ve své výši náhrad daleko lépe odráží skutečné náklady a tak lépe 
naplňuje svůj účel.

Pozměňovací návrh 116
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení stane splatným 
v obchodních transakcích podle článků 3 
a 5 a pokud není ve smlouvě uvedeno 
jinak, věřitel je oprávněn obdržet od 
dlužníka některou z těchto částek:

1. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení stane splatným 
v obchodních transakcích podle článků 3 
a 5 a pokud není ve smlouvě uvedeno 
jinak, věřitel je oprávněn obdržet od 
dlužníka pevnou částku ve výši 40 EUR.

a) v případě dluhu, který činí méně než 
1 000 EUR, pevnou částku ve výši 40 
EUR;
b) v případě dluhu, který činí více než 
1 000 EUR, ale méně než 10 000 EUR, 
pevnou částku ve výši 70 EUR;
c) v případě dluhu, který činí 10 000 EUR 
nebo více, částku odpovídající 1 % částky, 
pro kterou se úrok z prodlení v případě 
opožděné platby stává splatným.

Or. de
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Odůvodnění

Měla by být stanovena jednotná pevná částka jako náhrada nákladů spojených s vymáháním, 
neboť to usnadní náhradu souvisejících správních nákladů. Navrhovaný odstupňovaný model 
neodráží skutečné náklady, jež jsou pro vysoké i nízké dlužné částky stejně vysoké. V pevné 
částce ve výši 40 EUR jsou obsaženy veškeré související správní náklady. Náhrada nákladů, 
jež přesahují tento rámec, jako např. soudních nákladů, jež je nutné prokazovat individuálně, 
je upravena v odstavci 3. 

Pozměňovací návrh 117
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení stane splatným 
v obchodních transakcích podle článků 3 
a 5 a pokud není ve smlouvě uvedeno 
jinak, věřitel je oprávněn obdržet od 
dlužníka některou z těchto částek:

1. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení stane splatným 
v obchodních transakcích podle článků 3 
a 5 a pokud není ve smlouvě uvedeno 
jinak, věřitel je oprávněn obdržet od 
dlužníka platbu ve výši 20 EUR.

a) v případě dluhu, který činí méně než 
1 000 EUR, pevnou částku ve výši 40 
EUR;
b) v případě dluhu, který činí více než 
1 000 EUR, ale méně než 10 000 EUR, 
pevnou částku ve výši 70 EUR;
c) v případě dluhu, který činí 10 000 EUR 
nebo více, částku odpovídající 1 % částky, 
pro kterou se úrok z prodlení v případě 
opožděné platby stává splatným.

Or. de

Odůvodnění

Odstupňování pevných částek jako náhrady nákladů spojených s vymáháním není relevantní, 
neboť výše těchto nákladů pro věřitele zpravidla nesouvisí s výší pohledávky. Částka ve výši 
20 EUR je odůvodněná rovněž podle směrů Komise, srov. směry k posouzení dopadů ze dne 8. 
dubna 2009: SEK(2009) 315, s. 38), jež vycházejí z nákladů spojených s vymáháním 
v průměrné výši 20 EUR.
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Pozměňovací návrh 118
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení stane splatným 
v obchodních transakcích podle článků 3 
a 5 a pokud není ve smlouvě uvedeno 
jinak, věřitel je oprávněn obdržet od 
dlužníka některou z těchto částek:

1. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení stane splatným 
v obchodních transakcích podle článků 3 
a 5 a pokud není ve smlouvě uvedeno 
jinak, věřitel je oprávněn obdržet od 
dlužníka částku ve výši 1,5 % dlužné 
částky: 

a) v případě dluhu, který činí méně než 
1 000 EUR, pevnou částku ve výši 
40 EUR;
b) v případě dluhu, který činí více než 
1 000 EUR, ale méně než 10 000 EUR, 
pevnou částku ve výši 70 EUR;
c) v případě dluhu, který činí 10 000 EUR 
nebo více, částku odpovídající 1 % částky, 
pro kterou se úrok z prodlení v případě 
opožděné platby stává splatným.

Or. it

Pozměňovací návrh 119
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, že v okamžiku, 
kdy se úrok z prodlení stane splatným, 
bude věřitel oprávněn obdržet od dlužníka 
náhradu nákladů ve výši úrokové sazby za 
opožděnou platbu navýšené o 1 % z dlužné 
částky.

Or. en
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Odůvodnění

Toto řešení se jeví jako spravedlivější než paušální náhrady. Zohledňuje argument, že by 
náhrada měla být tím vyšší, čím delší je prodlení, avšak nevytváří umělé hranice mezi 
určitými daty: podle návrhu zpravodajky by dlužník uhradil 2 % z částky od data, kdy se úrok 
z prodlení stane splatným a 4 % z částky po 45 dnech od data, kdy se úrok z prodlení stane 
splatným. Tato hranice je stanovena nepodloženě.

Pozměňovací návrh 120
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Výše náhrady uvedené v odstavci 1 
nepřekročí 1 000 EUR.

Or. cs

Odůvodnění

Na jedné straně by náhrada nákladů spojených s vymáháním měla postihovat i dluhy ve velké 
výši. Na druhé straně určitý strop pro hrazení nákladů je vhodné nastavit.

Pozměňovací návrh 121
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1c) Členské státy zajistí, aby v případě 
více pohledávek za stejným dlužníkem se 
náhrada nákladů spojených s vymáháním 
dle odstavce 1 hradila pouze za součet 
dluhů a nikoliv za jednotlivé pohledávky.

Or. cs

Odůvodnění

Nebylo by spravedlivé, ani odpovídající praxi, hradit u stejných dodavatelů a odběratelů 



PE439.270v02-00 72/129 AM\810451CS.doc

CS

náklady spojené s vymáháním pro jednotlivé pohledávky, ale mělo by docházet k hrazení 
nákladů podle odstavce 1 odpovídající součtu všech těchto kumulativních pohledávek 
v prodlení. Toto je zejména relevantní v oblasti zdravotnictví, kdy nemocnice nemohou 
zaplatit jednomu dodavateli různých druhů léčiv za jednotlivé dodávky kvůli prodlení plateb 
ze strany zdravotních pojišťoven.

Pozměňovací návrh 122
Heide Rühle, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 a 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení stane splatným 
v obchodních transakcích podle článků 3 
a 5 a pokud není ve smlouvě uvedeno 
jinak, věřitel je oprávněn obdržet od 
dlužníka některou z těchto částek:

1. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení stane splatným 
v obchodních transakcích podle článku 5
a pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, 
věřitel je oprávněn obdržet od dlužníka 
pevnou částku ve výši 40 EUR.

a) v případě dluhu, který činí méně než 
1 000 EUR, pevnou částku ve výši 40 
EUR;
b) v případě dluhu, který činí více než 
1 000 EUR, ale méně než 10 000 EUR, 
pevnou částku ve výši 70 EUR;
c) v případě dluhu, který činí 10 000 EUR 
nebo více, částku odpovídající 1 % částky, 
pro kterou se úrok z prodlení v případě 
opožděné platby stává splatným.
2. Členské státy zajistí, že částky uvedené 
v odstavci 1 jsou splatné bez nutnosti 
upomínky a představují náhradu vlastních 
nákladů věřitele spojených s vymáháním.

Or. de

Odůvodnění

Pro náhradu nákladů spojených s vymáháním pevnou částkou ve výši 40 EUR. Vysoké 
náklady totiž při vymáhání nevznikají a věřiteli mimoto podle čl. 4 odst. 3 náleží odpovídající 
nárok na náhradu škody za další náklady spojené s vymáháním, který tyto náklady pokrývá. 
Platba náhrady nesmí být zneužívána jako o odrazující prostředek; k tomu slouží úrok 
z prodlení. Při sloučení článků 3 a 5 prvně jmenovaný článek v textu odpadá. 
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Pozměňovací návrh 123
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
 Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, že částky uvedené 
v odstavci 1 jsou splatné bez nutnosti 
upomínky a představují náhradu vlastních 
nákladů věřitele spojených s vymáháním.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, že částky uvedené 
v odstavci 1 jsou splatné bez nutnosti 
upomínky a představují náhradu vlastních 
nákladů věřitele spojených s vymáháním.

2. Kromě případů, kdy dlužník není za 
prodlení odpovědný, je věřitel oprávněn 
získat od dlužníka kromě částek 
uvedených v odstavci 1 přiměřenou 
náhradu za veškeré zbývající náklady 
spojené s vymáháním, které mu vznikly 
v souvislosti s opožděnou platbou. Členské 
státy stanoví přiměřenou minimální 
úroveň náhrady, jež by neměla být nižší 
než 5 % dlužné částky. Tím není dotčen 
jakýkoli nárok ze strany věřitele, pokud 
jde o škody utrpěné z důvodu opožděných 
plateb.

Or. es

Odůvodnění

Entiendo que el espíritu de la norma no es que los daños y perjuicios por el impago no sean 
reclamables. Con la redacción hasta ahora planteada, los deudores intentarán que estos 
costes sean entendidos como daños y perjuicios y estaremos a la interpretación de los 
Tribunales. Esto mismo sucederá si la norma no define cuál ha de ser la cuantía de esa 
compensación razonable ya que, las posibilidades de que un deudor admita, sin mediar 
procedimiento judicial, pagar una cantidad determinada que no se le imponga legal 
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o judicialmente, son prácticamente nulas. Creo que incluyendo las referencias propuestas 
salvaríamos estas vicisitudes, todo quedaría más claro y evitaríamos muchísimos 
procedimientos judiciales. Así, los procedimientos declarativos judiciales quedarían 
reservados para los acreedores que quisieran reclamar también daños y perjuicios que, 
evidentemente, tendrán que probar. Si por el contrario no pudieran probar ninguno, al menos 
habrán recibido una compensación razonable por los costes de cobro.

Pozměňovací návrh 125
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, že částky uvedené
v odstavci 1 jsou splatné bez nutnosti 
upomínky a představují náhradu vlastních 
nákladů věřitele spojených s vymáháním. 

2. Členské státy zajistí, že částka uvedená
v odstavci 1 je splatná bez nutnosti 
upomínky a představuje náhradu vlastních 
nákladů věřitele spojených s vymáháním.

Or. it

Pozměňovací návrh 126
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Náhrada uvedená v odst. 1 písm. ca) 
se uplatní do uplynutí 12. měsíce 
nepřerušeného prodlení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 127
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Výše náhrady uvedené v odstavci 1 
nepřekročí 50 000 EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Kromě případů, kdy dlužník není za 
prodlení odpovědný, je věřitel oprávněn 
získat od dlužníka kromě částek 
uvedených v odstavci 1 přiměřenou 
náhradu za veškeré zbývající náklady 
spojené s vymáháním, které mu vznikly 
v souvislosti s opožděnou platbou.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 129
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Kromě případů, kdy dlužník není za 
prodlení odpovědný, je věřitel oprávněn 
získat od dlužníka kromě částek 
uvedených v odstavci 1 přiměřenou 
náhradu za veškeré zbývající náklady 
spojené s vymáháním, které mu vznikly 

3. Členské státy zajistí, že částky uvedené 
v odstavcích 1 a 2 jsou splatné bez 
nutnosti upomínky a představují náhradu 
vlastních nákladů věřitele spojených 
s vymáháním.
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v souvislosti s opožděnou platbou.

Or. es

Odůvodnění

Bude-li podmínkou pro to, aby věřitel obdržel přiměřenou náhradu, zaslání upomínky, budou 
se dlužníci všemožně snažit vyhnout se jejímu doručení, aby nemuseli náhradu platit. Bylo by 
pak nezbytné obrátit se na soud a soud by musel určit, zda byla upomínka zaslána náležitou 
formou, či nikoli, a zda byla náhrada splatná, či nikoli. Náhrada by v takovém případě 
přestala být dostatečně odrazujícím prostředkem proti neplacení.

Pozměňovací návrh 130
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Kromě případů, kdy dlužník není za 
prodlení odpovědný, je věřitel oprávněn 
získat od dlužníka kromě částek 
uvedených v odstavci 1 přiměřenou 
náhradu za veškeré zbývající náklady 
spojené s vymáháním, které mu vznikly 
v souvislosti s opožděnou platbou. 

3. Kromě případů, kdy dlužník není za 
prodlení odpovědný, je věřitel oprávněn 
získat od dlužníka přiměřenou náhradu za 
veškeré zbývající náklady spojené 
s vymáháním, které mu vznikly 
v souvislosti s opožděnou platbou.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Kromě případů, kdy dlužník není za 
prodlení odpovědný, je věřitel oprávněn 
získat od dlužníka kromě částek uvedených 
v odstavci 1 přiměřenou náhradu za 
veškeré zbývající náklady spojené 
s vymáháním, které mu vznikly 
v souvislosti s opožděnou platbou.

3. Kromě případů, kdy dlužník není za 
prodlení odpovědný, je věřitel oprávněn 
získat od dlužníka kromě částek uvedených 
v odstavci 1 přiměřenou náhradu za 
veškeré zbývající náklady spojené 
s vymáháním, které mu vznikly 
v souvislosti s opožděnou platbou. 
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Zbývající náklady zahrnují zejména také 
náklady vzniklé věřiteli pověřením 
advokáta nebo společnosti vymáhající 
pohledávky z důvodu opožděné platby, 
jakož i náklady vzniklé využitím 
dispozičního úvěru.

Or. de

Odůvodnění

Je nutné vyjasnit, jaké nákladové položky patří ke zbývajícím nákladům, jež jsou způsobeny 
opožděnou platbou dlužníka.

Pozměňovací návrh 132
Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a

Paušální náhrada

1. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení v případě opožděné 
platby stane splatným, má věřitel nárok 
obdržet od dlužníka některou z těchto 
částek:
a) paušální náhradu ve výši 1 % dlužné 
částky splatné k datu splatnosti úroku;
b) paušální náhradu ve výši 2 % částky 
splatné 45 dnů od data splatnosti úroku;
c)paušální  náhradu ve výši 3 % částky 
splatné 60 dnů od data splatnosti úroku.
2. Paušální náhrada uvedená v odstavci 1 
se platí navíc k úroku z prodlení
a náhradě nákladů spojených 
s vymáháním. 
3. Celková výše paušální náhrady uvedené 
v odstavci 1 nepřekročí 3 000 EUR.

Or. cs
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Odůvodnění

Navrhuje se odstupňovat výši paušální náhrady za opožděnou platbu podle délky zpoždění 
platby. Přičemž se stanovuje horní hranice pro výši této paušální náhrad, tak aby byla 
poskytnuta ochrana malým a středním podnikům. Předpokladem pro přijetí tohoto 
pozměňovacího návrhu je přijetí pozměňovacího návrhu č. 11 ze zpravodajské zprávy, kterým 
se vypouští čl. 5 odst. 5 návrhu směrnice.

Pozměňovací návrh 133
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Paušální náhrada

1. Členské státy zajistí, aby v okamžiku, 
kdy se úrok z prodlení stane splatným, byl 
věřitel oprávněn obdržet od dlužníka 
některou z těchto částek:
a) náhradu rovnající se 3 % částky splatné 
60 dnů od data splatnosti úroku;
b) náhradu rovnající se 5 % částky splatné 
90 dnů od data splatnosti úroku.
2. Náhrada uvedená v odstavci 1 doplňuje 
úrok z prodlení a náhradu nákladů 
spojených s vymáháním. 
3. Výše náhrady uvedené v odstavci 1 
nepřekročí 50 000 EUR.

Or. fr

Odůvodnění

Mezi 30 a 60 dny prodlení se nejeví jako nezbytné ukládat paušální náhradu převyšující 
zákonnou úrokovou sazbu a náhradu nákladů spojených s vymáháním.
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Pozměňovací návrh 134
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a

1. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení stane splatným, je 
věřitel oprávněn obdržet od dlužníka 
automaticky bez nutnosti rozhodnutí 
soudu a aniž by o to věřitel musel žádat 
některou z těchto částek:
a) náhradu rovnající se 5 % částky splatné 
od data splatnosti úroku;
b) náhradu rovnající se 6 % částky splatné 
45 dnů od data splatnosti úroku;
c) náhradu rovnající se 7 % částky splatné 
60 dnů od data splatnosti úroku.
2. Náhrada uvedená v odstavci 1 doplňuje 
úrok z prodlení a náhradu nákladů 
spojených s vymáháním.
3. Výše náhrady uvedené v odstavci 1 
nepřekročí 50 000 EUR.

Or. en

Odůvodnění

Malé a střední podniky jsou často slabší stranou obchodních transakcí, a v případě 
opožděných plateb se proto zdráhají požadovat od dlužníka náležité úroky z obavy o ztrátu 
budoucích smluv a zákazníků.

Pozměňovací návrh 135
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5
Platby orgánů veřejné moci

vypouští se
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1. Členské státy zajistí, že v obchodních 
transakcích, které vedou k dodání zboží 
nebo poskytnutí služeb za úplatu orgánům 
veřejné moci, je věřitel oprávněn bez 
nutnosti upomínky nárokovat úrok 
z prodlení v případě opožděné platby ve 
stejné výši jako zákonný úrok, pokud jsou 
splněny tyto podmínky:
a) věřitel splnil své smluvní a zákonné 
povinnosti;
b) věřitel neobdržel splatnou částku včas, 
s výjimkou případu, kdy za takové 
prodlení není dlužník odpovědný.
2. Pokud jsou splněny podmínky 
stanovené v odstavci 1, členské státy 
zajistí, že:
a) úrok z prodlení v případě opožděné 
platby se stává splatným dnem 
následujícím po dni splatnosti nebo po 
uplynutí platební lhůty, které jsou 
stanoveny ve smlouvě;
b) jestliže den splatnosti ani platební lhůta 
nejsou ve smlouvě stanoveny, stává se 
úrok z prodlení v případě opožděné platby 
splatným automaticky v jakékoli z těchto 
lhůt:
i) 30 dnů po dni, kdy dlužník obdrží 
fakturu nebo jiný rovnocenný dokument 
vyzývající k provedení platby;
ii) jestliže dlužník obdrží fakturu nebo jiný 
rovnocenný dokument vyzývající 
k provedení platby dříve než zboží nebo 
služby, 30 dnů po obdržení zboží nebo 
služeb;
iii) jestliže je přejímka nebo prohlídka 
zboží nebo služeb, jejímž prostřednictvím 
se zjišťuje, zda zboží nebo služby byly 
dodány v souladu se smlouvou, stanovena 
podle zákona nebo smlouvy a jestliže 
dlužník obdrží fakturu nebo jiný 
rovnocenný dokument vyzývající 
k provedení platby dříve anebo v den, kdy 
probíhá přejímka nebo prohlídka, 30 dnů 
po uvedeném dni.
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3. Členské státy zajistí, že maximální doba 
trvání přejímky nebo prohlídky uvedené 
v odst. 2 písm. b) bodě iii) nepřekročí 
dobu 30 dnů, pokud není v zadávací 
dokumentaci a smlouvě stanoveno jinak 
a řádně odůvodněno.
4. Členské státy zajistí, že lhůta splatnosti 
stanovená ve smlouvě nepřekročí lhůty 
stanovené v odst. 2 písm. b), pokud se 
dlužník a věřitel výslovně nedohodnou 
jinak a pokud to není řádně odůvodněno 
s ohledem na zvláštní okolnosti, například 
v případě objektivní nutnosti rozvrhnout 
provádění plateb v průběhu delší doby.
5. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení v případě opožděné 
platby stane splatným, má věřitel nárok na 
paušální náhradu ve výši 5 % dlužné 
částky. Tato náhrada se platí navíc 
k úroku z prodlení v případě opožděné 
platby.
6. Členské státy zajistí, že použitelnou 
referenční sazbou v obchodních 
transakcích, které vedou k dodání zboží 
nebo poskytnutí služeb za úplatu orgánům 
veřejné moci:
a) pro první pololetí dotčeného roku je 
sazba platná dne 1. ledna uvedeného 
roku;
b) pro druhé pololetí dotčeného roku je 
sazba platná dne 1. července uvedeného 
roku.

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že pravidla pro veřejné i soukromé subjekty musí být stejná, nejeví se jako 
vhodné zachovat článek upravující výlučně platby ze strany orgánů veřejné moci.
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Pozměňovací návrh 136
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 5 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platby orgánů veřejné moci Úrok z prodlení v případě opožděné platby

Or. en

Odůvodnění

Pro všechny druhy obchodních transakcí by měla platit stejná ustanovení o platbách, aby se 
zabránilo konkurenčnímu znevýhodnění veřejných či soukromých společností. Z tohoto 
důvody by články 3 a 5 měly být sloučeny. Obchodní vztahy mezi podniky a orgány veřejné 
moci jsou v mnoha ohledech podobné obchodním vztahům mezi podniky. Aby se zabránilo 
znevýhodňujícím platebním lhůtám, zejména pro malé a střední podniky, musí být úroky 
splatné v každém případě nejpozději do 60 dnů po obdržení faktury. 

Pozměňovací návrh 137
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 5 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platby orgánů veřejné moci Úrok z prodlení v případě opožděné platby 
v rámci obchodních transakcí

Or. fr

Odůvodnění

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l'amendement déposé par M. Juvin à 
l'article 3). Le champ d'application de la Directive concerne les transactions commerciales 
entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs 
publics. L'extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs 
publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement 
forfaitaire initialement prévu à l'article 5 paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais 
également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande 
entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d'une entreprise face aux pouvoirs 
publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l'exclusion des relations entre 
entreprises. Il est important de souligner que l'objectif initial de la proposition de Directive 



AM\810451CS.doc 83/129 PE439.270v02-00

CS

était de venir en aide aux PME (Considérant 6).

Pozměňovací návrh 138
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 - návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že v obchodních 
transakcích, které vedou k dodání zboží 
nebo poskytnutí služeb za úplatu orgánům 
veřejné moci, je věřitel oprávněn bez 
nutnosti upomínky nárokovat úrok 
z prodlení v případě opožděné platby ve 
stejné výši jako zákonný úrok, pokud jsou 
splněny tyto podmínky:

1. Členské státy zajistí, že v obchodních 
transakcích, které vedou k dodání zboží 
nebo poskytnutí služeb za úplatu orgánům 
veřejné moci nebo třetím stranám 
v zastoupení orgánů veřejné moci, je 
věřitel oprávněn bez nutnosti upomínky 
nárokovat úrok z prodlení v případě 
opožděné platby ve stejné výši jako 
zákonný úrok, pokud jsou splněny tyto 
podmínky:

Or. it

Pozměňovací návrh 139
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 - návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že v obchodních 
transakcích, které vedou k dodání zboží 
nebo poskytnutí služeb za úplatu orgánům 
veřejné moci, je věřitel oprávněn bez 
nutnosti upomínky nárokovat úrok 
z prodlení v případě opožděné platby ve 
stejné výši jako zákonný úrok, pokud jsou 
splněny tyto podmínky: 

1. Členské státy zajistí, že v obchodních 
transakcích, které vedou k dodání zboží 
nebo poskytnutí služeb za úplatu orgánům 
veřejné moci nebo s cílem splnit cíle 
orgánů veřejné moci, je věřitel oprávněn 
bez nutnosti upomínky nárokovat úrok 
z prodlení v případě opožděné platby ve 
stejné výši jako zákonný úrok, pokud jsou 
splněny tyto podmínky:

Or. ro
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Odůvodnění

Na tento pozměňovací návrh by mělo být pohlíženo ve světle čl. 2 bodu 1. Mnoho služeb 
pořizovaných orgány veřejné moci není poskytováno těmto orgánům samotným, ale třetím 
stranám náležejícím k různým sociálním skupinám, jejichž jménem orgány veřejné moci 
uzavírají smlouvy na poskytování zboží či služeb. Uzavírání smluv na toto zboží a služby 
s cílem uspokojit potřeby určité skupiny je součástí předmětu činnosti orgánů veřejné moci, 
ačkoli tyto orgány nejsou konečným příjemcem dotčeného zboží či služeb. 

Pozměňovací návrh 140
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že v obchodních 
transakcích, které vedou k dodání zboží 
nebo poskytnutí služeb za úplatu orgánům 
veřejné moci, je věřitel oprávněn bez 
nutnosti upomínky nárokovat úrok 
z prodlení v případě opožděné platby ve 
stejné výši jako zákonný úrok, pokud jsou 
splněny tyto podmínky:

1. Členské státy zajistí, že v obchodních 
transakcích, které vedou k dodání zboží 
nebo poskytnutí služeb za úplatu, je věřitel 
oprávněn bez nutnosti upomínky nárokovat 
úrok z prodlení v případě opožděné platby 
ve stejné výši jako zákonný úrok, pokud 
jsou splněny tyto podmínky:

Or. de

Odůvodnění

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u. a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.
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Pozměňovací návrh 141
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 - návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že v obchodních 
transakcích, které vedou k dodání zboží 
nebo poskytnutí služeb za úplatu orgánům 
veřejné moci, je věřitel oprávněn bez 
nutnosti upomínky nárokovat úrok 
z prodlení v případě opožděné platby ve 
stejné výši jako zákonný úrok, pokud jsou 
splněny tyto podmínky: 

1. Členské státy zajistí, že v obchodních 
transakcích je věřitel oprávněn bez nutnosti 
upomínky nárokovat úrok z prodlení 
v případě opožděné platby ve stejné výši 
jako zákonný úrok, pokud jsou splněny 
tyto podmínky: 

Or. de

Odůvodnění

Pro všechny druhy obchodních transakcí by měla platit stejná ustanovení o platbách, aby se 
zabránilo konkurenčnímu znevýhodnění veřejných či soukromých společností. Z tohoto 
důvodu by články 3 a 5 měly být sloučeny. Obchodní vztahy mezi podniky a orgány veřejné 
moci jsou v mnoha ohledech podobné obchodním vztahům mezi podniky. Aby se zabránilo 
znevýhodňujícím platebním lhůtám, zejména pro malé a střední podniky, musí být úroky 
splatné v každém případě nejpozději do 60 dnů po obdržení faktury. 

Pozměňovací návrh 142
Toine Manders

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že v obchodních 
transakcích, které vedou k dodání zboží 
nebo poskytnutí služeb za úplatu orgánům 
veřejné moci, je věřitel oprávněn bez 
nutnosti upomínky nárokovat úrok 
z prodlení v případě opožděné platby ve 
stejné výši jako zákonný úrok, pokud jsou 
splněny tyto podmínky:

1. Členské státy zajistí, že v obchodních 
transakcích, které vedou k dodání zboží 
nebo poskytnutí služeb za úplatu orgánům 
veřejné moci, je věřitel po té, co orgánu 
veřejné moci po uplynutí 30 dnů od doby, 
kdy tento orgán obdržel fakturu či 
rovnocenný dokument vyzývající 
k provedení platby, zaslal upomínku 
oproti vystavení dokladu o přijetí, 
oprávněn bez nutnosti upomínky nárokovat 
úrok z prodlení v případě opožděné platby 
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ve stejné výši jako zákonný úrok, pokud 
jsou splněny tyto podmínky:

Or. nl

Odůvodnění

Pokud je dlužník, po té, co uplynulo 30 dnů ode dne přijetí faktury nebo rovnocenného 
dokumentu vyzývajícího k provedení platby, nejprve upomenut, aby provedl platbu, dává mu 
to možnost uplatňovaný nárok  napadnout. To by mohlo vést k poklesu počtu přímých plateb 
dluhů v Evropě. Veškerá soudní řízení týkající se opožděných plateb, k nimž by pak došlo, by 
se stalo čistě správním řízením. Bude-li rozhodovat soud, může věřitel žalobu podat přímo.

Pozměňovací návrh 143
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že v obchodních 
transakcích, které vedou k dodání zboží 
nebo poskytnutí služeb za úplatu orgánům 
veřejné moci, je věřitel oprávněn bez 
nutnosti upomínky nárokovat úrok 
z prodlení v případě opožděné platby ve 
stejné výši jako zákonný úrok, pokud jsou 
splněny tyto podmínky:

1. Členské státy zajistí, že v obchodních 
transakcích mezi podniky nebo 
v obchodních transakcích, které vedou 
k dodání zboží nebo poskytnutí služeb za 
úplatu orgánům veřejné moci, je věřitel 
oprávněn bez nutnosti upomínky nárokovat 
úrok z prodlení v případě opožděné platby 
ve stejné výši jako zákonný úrok, pokud 
jsou splněny tyto podmínky:

Or. fr

Odůvodnění

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l'amendement déposé par M. Juvin à 
l'article 3). Le champ d'application de la Directive concerne les transactions commerciales 
entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs 
publics. L'extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs 
publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement 
forfaitaire initialement prévu à l'article 5 paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais 
également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande 
entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d'une entreprise face aux pouvoirs 
publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l'exclusion des relations entre 
entreprises. Il est important de souligner que l'objectif initial de la proposition de Directive 
était de venir en aide aux PME (Considérant 6).
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Pozměňovací návrh 144
Paolo Bartolozzi

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 - návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že v obchodních 
transakcích, které vedou k dodání zboží 
nebo poskytnutí služeb za úplatu orgánům 
veřejné moci, je věřitel oprávněn bez 
nutnosti upomínky nárokovat úrok 
z prodlení v případě opožděné platby ve 
stejné výši jako zákonný úrok, pokud jsou 
splněny tyto podmínky:

1. Členské státy zajistí, že v obchodních 
transakcích, které vedou k dodání zboží 
nebo poskytnutí služeb za úplatu orgánům 
veřejné moci nebo třetím stranám 
v zastoupení orgánů veřejné moci, je 
věřitel oprávněn bez nutnosti upomínky 
nárokovat úrok z prodlení v případě 
opožděné platby ve stejné výši jako 
zákonný úrok, pokud jsou splněny tyto 
podmínky:

Or. it

Odůvodnění

Nové znění zahrne obchodní transakce stanovené v kolektivních dohodách mezi lékárnami či 
farmaceutickými organizacemi a orgány veřejné moci. Týká se to mimo jiné případu Itálie, 
kdy se platby místních zdravotnických subjektů řídí národní farmaceutickou dohodou 
uzavřenou mezi národními sdruženími veřejných a soukromých lékáren a příslušnými orgány 
veřejné moci. 

Pozměňovací návrh 145
Gianni Pittella

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 - návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že v obchodních 
transakcích, které vedou k dodání zboží 
nebo poskytnutí služeb za úplatu orgánům 
veřejné moci, je věřitel oprávněn bez 
nutnosti upomínky nárokovat úrok 
z prodlení v případě opožděné platby ve 
stejné výši jako zákonný úrok, pokud jsou 

1. Členské státy zajistí, že v obchodních 
transakcích, které vedou k dodání zboží 
nebo poskytnutí služeb za úplatu orgánům 
veřejné moci nebo třetím stranám 
v zastoupení orgánů veřejné moci, je 
věřitel oprávněn bez nutnosti upomínky 
nárokovat úrok z prodlení v případě 
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splněny tyto podmínky: opožděné platby ve stejné výši jako 
zákonný úrok, pokud jsou splněny tyto 
podmínky:

Or. it

Odůvodnění

Nové znění zahrne situace, ve kterých jsou zboží či služby namísto jejich přímého dodání či 
poskytnutí orgánům veřejné moci dodávány či poskytovány jménem orgánů veřejné moci 
třetím stranám. Jedním z případů, kterých se to týká, jsou lékárnické služby: lékárny při 
vydávání léků pacientům vykonávají službu pro stát, za níž jsou placeny až a posteriori. 

Pozměňovací návrh 146
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jestliže den splatnosti ani platební lhůta 
nejsou ve smlouvě stanoveny, stává se úrok 
z prodlení v případě opožděné platby 
splatným automaticky v jakékoli z těchto 
lhůt:

b) jestliže den splatnosti ani platební lhůta 
nejsou ve smlouvě stanoveny, stává se úrok 
z prodlení v případě opožděné platby 
splatným automaticky v jakékoli z těchto 
lhůt:

i) 30 dnů po dni, kdy dlužník obdrží 
fakturu nebo jiný rovnocenný dokument 
vyzývající k provedení platby;

i) 30 dnů po dni, kdy dlužník obdrží 
přezkoumatelnou fakturu nebo jiný 
rovnocenný dokument vyzývající 
k provedení platby;

ii) jestliže dlužník obdrží fakturu nebo jiný 
rovnocenný dokument vyzývající 
k provedení platby dříve než zboží nebo 
služby, 30 dnů po obdržení zboží nebo 
služeb;

ii) jestliže dlužník obdrží přezkoumatelnou 
fakturu nebo jiný rovnocenný dokument 
vyzývající k provedení platby dříve než 
zboží nebo služby, 30 dnů po obdržení 
zboží nebo služeb;

iii) jestliže je přejímka nebo prohlídka 
zboží nebo služeb, jejímž prostřednictvím 
se zjišťuje, zda zboží nebo služby byly 
dodány v souladu se smlouvou, stanovena 
podle zákona nebo smlouvy a jestliže 
dlužník obdrží fakturu nebo jiný 
rovnocenný dokument vyzývající 
k provedení platby dříve anebo v den, kdy 
probíhá přejímka nebo prohlídka, 30 dnů 
po uvedeném datu.

iii) jestliže je přejímka nebo prohlídka 
zboží nebo služeb, jejímž prostřednictvím 
se zjišťuje, zda zboží nebo služby byly 
dodány v souladu se smlouvou, stanovena 
podle zákona nebo smlouvy a jestliže 
dlužník obdrží přezkoumatelnou fakturu 
nebo jiný rovnocenný dokument vyzývající 
k provedení platby dříve anebo v den, kdy 
probíhá přejímka nebo prohlídka, 30 dnů 
po uvedeném datu.
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Or. de

Odůvodnění

Přezkoumatelnost faktury je nezbytnou podmínkou pro vznik platebního závazku. Aby 
závěrečná faktura zakládala platební závazek, musí vyhovět požadavku přezkoumatelnosti, 
aby by ji bylo možné přezkoumat s ohledem na její úplnost, řádné vyhotovení a konečnost. 
Závěrečná faktura, která nesplňuje tato kritéria, nemůže v zásadě zakládat platební závazek.

Pozměňovací návrh 147
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jestliže den splatnosti ani platební lhůta 
nejsou ve smlouvě stanoveny, stává se úrok 
z prodlení v případě opožděné platby 
splatným automaticky v jakékoli z těchto 
lhůt:

b) jestliže den splatnosti ani platební lhůta 
nejsou ve smlouvě stanoveny, stává se úrok 
z prodlení v případě opožděné platby 
splatným automaticky v jakékoli z těchto 
lhůt:

i) 30 dnů po dni, kdy dlužník obdrží 
fakturu nebo jiný rovnocenný dokument 
vyzývající k provedení platby;

i) až 60 kalendářních dnů po dni, kdy 
dlužník obdrží přezkoumatelnou fakturu 
nebo jiný rovnocenný dokument vyzývající 
k provedení platby a kdy uplyne její 
splatnost;

ii) jestliže dlužník obdrží fakturu nebo jiný 
rovnocenný dokument vyzývající 
k provedení platby dříve než zboží nebo 
služby, 30 dnů po obdržení zboží nebo 
služeb;

ii) jestliže dlužník obdrží přezkoumatelnou 
fakturu nebo jiný rovnocenný dokument 
vyzývající k provedení platby dříve než 
zboží nebo služby, až 60 kalendářních dnů
po obdržení zboží nebo služeb;

iii) jestliže je přejímka nebo prohlídka 
zboží nebo služeb, jejímž prostřednictvím 
se zjišťuje, zda zboží nebo služby byly 
dodány v souladu se smlouvou, stanovena 
podle zákona nebo smlouvy a jestliže 
dlužník obdrží fakturu nebo jiný 
rovnocenný dokument vyzývající 
k provedení platby dříve anebo v den, kdy 
probíhá přejímka nebo prohlídka, 30 dnů
po uvedeném datu.

iii) jestliže přejímka nebo prohlídka zboží 
nebo služeb, jejímž prostřednictvím se 
zjišťuje, zda zboží nebo služby byly 
dodány v souladu se smlouvou, jsou 
prováděny podle zákona nebo smlouvy 
a jestliže dlužník obdrží přezkoumatelnou 
fakturu nebo jiný rovnocenný dokument 
vyzývající k provedení platby dříve anebo 
v den, kdy probíhá přejímka nebo 
prohlídka, až 60 kalendářních dnů po 
uvedeném dni přejímky nebo prohlídky.

Or. de
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Odůvodnění

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Pozměňovací návrh 148
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jestliže den splatnosti ani platební lhůta 
nejsou ve smlouvě stanoveny, stává se úrok 
z prodlení v případě opožděné platby 
splatným automaticky v jakékoli z těchto 
lhůt:

b) jestliže den splatnosti ani platební lhůta 
nejsou ve smlouvě stanoveny, stává se úrok 
z prodlení v případě opožděné platby 
splatným automaticky v jakékoli z těchto 
lhůt:

i) 30 dnů po dni, kdy dlužník obdrží 
fakturu nebo jiný rovnocenný dokument 
vyzývající k provedení platby;

i) 90 dnů po dni, kdy dlužník obdrží 
fakturu nebo jiný rovnocenný dokument 
vyzývající k provedení platby;

ii) jestliže dlužník obdrží fakturu nebo jiný 
rovnocenný dokument vyzývající 
k provedení platby dříve než zboží nebo 
služby, 30 dnů po obdržení zboží nebo 
služeb;

ii) jestliže dlužník obdrží fakturu nebo jiný 
rovnocenný dokument vyzývající 
k provedení platby dříve než zboží nebo 
služby, 90 dnů po obdržení zboží nebo 
služeb;

iii) jestliže je přejímka nebo prohlídka 
zboží nebo služeb, jejímž prostřednictvím 
se zjišťuje, zda zboží nebo služby byly 
dodány v souladu se smlouvou, stanovena 
podle zákona nebo smlouvy a jestliže 
dlužník obdrží fakturu nebo jiný 
rovnocenný dokument vyzývající 
k provedení platby dříve anebo v den, kdy 
probíhá přejímka nebo prohlídka, 30 dnů
po uvedeném dni.

iii) jestliže je přejímka nebo prohlídka 
zboží nebo služeb, jejímž prostřednictvím 
se zjišťuje, zda zboží nebo služby byly 
dodány v souladu se smlouvou, stanovena 
podle zákona nebo smlouvy a jestliže 
dlužník obdrží fakturu nebo jiný 
rovnocenný dokument vyzývající 
k provedení platby dříve anebo v den, kdy 
probíhá přejímka nebo prohlídka, 90 dnů
po uvedeném dni.

Or. it
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Pozměňovací návrh 149
Toine Manders

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jestliže den splatnosti ani platební lhůta 
nejsou ve smlouvě stanoveny, stává se úrok 
z prodlení v případě opožděné platby 
splatným automaticky v jakékoli z těchto 
lhůt: 

b) jestliže den splatnosti ani platební lhůta 
nejsou ve smlouvě stanoveny, stává se úrok 
z prodlení v případě opožděné platby 
splatným automaticky v jakékoli z těchto 
lhůt: 

i) 30 dnů po dni, kdy dlužník obdrží 
fakturu nebo jiný rovnocenný dokument 
vyzývající k provedení platby;

i) 60 dnů po dni, kdy dlužník obdrží 
fakturu nebo jiný rovnocenný dokument 
vyzývající k provedení platby;

ii) jestliže dlužník obdrží fakturu nebo jiný 
rovnocenný dokument vyzývající 
k provedení platby dříve než zboží nebo 
služby, 30 dnů po obdržení zboží nebo 
služeb;

ii) jestliže dlužník obdrží fakturu nebo jiný 
rovnocenný dokument vyzývající 
k provedení platby dříve než zboží nebo 
služby, 60 dnů po obdržení zboží nebo 
služeb;

iii) jestliže je přejímka nebo prohlídka 
zboží nebo služeb, jejímž prostřednictvím 
se zjišťuje, zda zboží nebo služby byly 
dodány v souladu se smlouvou, stanovena 
podle zákona nebo smlouvy a jestliže 
dlužník obdrží fakturu nebo jiný 
rovnocenný dokument vyzývající 
k provedení platby dříve anebo v den, kdy 
probíhá přejímka nebo prohlídka, 30 dnů
po uvedeném dni.

iii) jestliže je přejímka nebo prohlídka 
zboží nebo služeb, jejímž prostřednictvím 
se zjišťuje, zda zboží nebo služby byly 
dodány v souladu se smlouvou, stanovena 
podle zákona nebo smlouvy a jestliže 
dlužník obdrží fakturu nebo jiný 
rovnocenný dokument vyzývající 
k provedení platby dříve anebo v den, kdy 
probíhá přejímka nebo prohlídka, 60 dnů
po uvedeném dni.

Or. nl

Odůvodnění

Platební povinnosti vyplývající ze smluv o obchodních transakcích by se měly uplatnit na 
každého: orgány veřejné moci, podniky i soukromé osoby. Pouze tehdy budou vytvořeny rovné 
podmínky, pokud jde o platební povinnosti. Platba by měla být považována za opožděnou, 
a vyvolat tak povinnost platit úroky a související paušální náhradu ve výši 5 % nejlépe po 
uplynutí 60 dnů. Po první upomínce po 30 dnech má následně dlužník dalších 30 dní, aby 
tento dluh uhradil.
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Pozměňovací návrh 150
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) jestliže není datum obdržení faktury 
nebo jiného rovnocenného dokumentu 
vyzývajícího k provedení platby stanoveno, 
30 dnů po dni obdržení zboží nebo služeb.

Or. en

Odůvodnění

V případě, že smlouva nestanoví dobu splatnosti, zakládá čl. 5 odst. 2b automatické právo na 
úroky 30 dní ode dne přijetí faktury. Věřitel však málokdy může prokázat, že dlužník fakturu 
obdržel. Toto ustanovení by se uplatnilo v případě, že je přijetí faktury či srovnatelné žádosti 
o platbu nejisté.

Pozměňovací návrh 151
Philippe Juvin, Damien Abad, Małgorzata Handzlik

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Lhůty uvedené v čl. 5 odst. 2 písm. b) 
bodech i), ii) a iii) činí u veřejných 
zdravotnických a zdravotně-sociálních 
zařízení a 60 dnů.

Or. fr

Odůvodnění

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, indépendemment 
de leur volonté, de respecter le délai de paiement de 30 jours.
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Pozměňovací návrh 152
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, že maximální doba 
trvání přejímky nebo prohlídky uvedené 
v odst. 2 písm. b) bodě iii) nepřekročí 
dobu 30 dnů, pokud není v zadávací 
dokumentaci a smlouvě stanoveno jinak 
a řádně odůvodněno.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

This amendment helps introduce a more uniform set of rules applying to both the public and 
private sectors. Certain kinds of service contracts such as major construction and software 
developments are complex and often involve payment in stages against proven performance. 
The length of time needed for the initial acceptance/verification in these cases is always 

likely to be variable and depend each time on the specific requirements of the contract. The 
need to negotiate acceptance/verification periods based on the complexity and variability of 
the contract is the same for both sectors and should be subject to the same rules.

Pozměňovací návrh 153
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
 Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, že maximální doba 
trvání přejímky nebo prohlídky uvedené 
v odst. 2 písm. b) bodě iii) nepřekročí dobu 
30 dnů, pokud není v zadávací 
dokumentaci a smlouvě stanoveno jinak 
a řádně odůvodněno.

3. Členské státy zajistí, že maximální doba 
trvání přejímky nebo prohlídky uvedené 
v odst. 2 písm. b) bodě iii) nepřekročí dobu 
30 dnů.
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Or. de

Odůvodnění

Orgány veřejné moci plní funkci vzoru a na rozdíl od soukromých podniků mají zajištěn 
přístup k finančním prostředkům. Proto by orgány veřejné moci měly mít jako zadavatelé 
pouze výjimečně možnost sjednávat lhůty splatnosti přesahující 30 dnů. Paušální náhrada ve 
výši 5 % vytváří výraznou pobídku pro včasnou platbu. Tuto náhradu je však nutné omezit 
stanovením horní hranice, aby se zabránilo nepřiměřenému zatížení veřejných rozpočtů 
a vytváření prostoru pro korupci. 

Pozměňovací návrh 154
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, že maximální doba 
trvání přejímky nebo prohlídky uvedené 
v odst. 2 písm. b) bodě iii) nepřekročí dobu 
30 dnů, pokud není v zadávací 
dokumentaci a smlouvě stanoveno jinak 
a řádně odůvodněno.

3. Členské státy zajistí, že maximální doba 
trvání přejímky nebo prohlídky uvedené 
v odst. 2 písm. b) bodě iii) nepřekročí dobu 
60 dnů. 

Or. de

Odůvodnění

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Pozměňovací návrh 155
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Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, že maximální doba 
trvání přejímky nebo prohlídky uvedené 
v odst. 2 písm. b) bodě iii) nepřekročí dobu 
30 dnů, pokud není v zadávací 
dokumentaci a smlouvě stanoveno jinak 
a řádně odůvodněno.

3. Členské státy zajistí, že maximální doba 
trvání přejímky nebo prohlídky uvedené 
v odst. 2 písm. b) bodě iii) nepřekročí dobu 
60 dnů, pokud není v zadávací 
dokumentaci a smlouvě stanoveno jinak 
a řádně odůvodněno.

Or. it

Pozměňovací návrh 156
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, že maximální doba 
trvání přejímky nebo prohlídky uvedené 
v odst. 2 písm. b) bodě iii) nepřekročí dobu 
30 dnů, pokud není v zadávací 
dokumentaci a smlouvě stanoveno jinak 
a řádně odůvodněno.

3. Členské státy zajistí, že maximální doba 
trvání přejímky nebo prohlídky uvedené 
v odst. 2 písm. b) bodě iii) nepřekročí dobu 
90 dnů, pokud není v zadávací 
dokumentaci a smlouvě stanoveno jinak 
a řádně odůvodněno.

Or. it

Pozměňovací návrh 157
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, že maximální doba 
trvání přejímky nebo prohlídky uvedené 
v odst. 2 písm. b) bodě iii) nepřekročí dobu 
30 dnů, pokud není v zadávací 

3. Členské státy zajistí, že maximální doba 
trvání přejímky nebo prohlídky uvedené 
v odst. 2 písm. b) bodě iii) nepřekročí dobu 
30 dnů, pokud není ve smlouvě v rámci
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dokumentaci a smlouvě stanoveno jinak 
a řádně odůvodněno.

obchodních transakcí mezi podniky nebo 
v zadávací dokumentaci a smlouvě v rámci 
obchodních transakcích, které vedou 
k dodání zboží nebo poskytnutí služeb za 
úplatu orgánům veřejné moci, stanoveno 
jinak a řádně odůvodněno.

Or. fr

Odůvodnění

(Cet amendement doit être examiné en relation avec les amendements  présentés par M. 
Philippe Juvin à l'article 3 et à l'article 5 paragraphe 1). Le champ d'application de la 
Directive concerne les transactions commerciales entre entreprises, ainsi que les transactions 
commerciales entre entreprises et pouvoirs publics. L'extension des mesures en faveur du 
respect du délai de paiement des pouvoirs publics aux entreprises ne doit pas concerner 
seulement le montant du dédommagement forfaitaire initialement prévu à l'article 5 
paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais également la fixation des délais de 
paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande entreprise se trouve dans une 
situation similaire à celle d'une entreprise face aux pouvoirs publics. Le principe de la liberté 
contractuelle ne peut justifier l'exclusion des relations entre entreprises. Il est important de 
souligner que l'objectif initial de la proposition de Directive était de venir en aide aux PME 
(Considérant 6).

Pozměňovací návrh 158
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, že maximální doba 
trvání přejímky nebo prohlídky uvedené 
v odst. 2 písm. b) bodě iii) nepřekročí dobu 
30 dnů, pokud není v zadávací 
dokumentaci a smlouvě stanoveno jinak 
a řádně odůvodněno.

3. Členské státy zajistí, že maximální doba 
trvání přejímky nebo prohlídky uvedené 
v odst. 2 písm. b) bodě iii) nepřekročí dobu 
30 dnů ode dne přijetí zboží nebo služeb.

Or. en

Odůvodnění

Odchylka od třicetidenní lhůty pro prohlídku je otevřená neomezenému množství výkladů, 
a měla by být proto zrušena. Kromě toho tato odchylka vytváří prostor pro to, aby orgány 
veřejné moci stanovily pro provedení prohlídky různé lhůty, neboť mezi veřejnými zadavateli 
a soukromými dodavateli často nepanují rovné podmínky. Navržený pozměňovací návrh dále 
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stanoví počáteční datum pro započetí třicetidenní lhůty: den přijetí zboží či služeb.

Pozměňovací návrh 159
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
 Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, že lhůta splatnosti 
stanovená ve smlouvě nepřekročí lhůty 
stanovené v odst. 2 písm. b), pokud se 
dlužník a věřitel výslovně nedohodnou 
jinak a pokud to není řádně odůvodněno 
s ohledem na zvláštní okolnosti, například 
v případě objektivní nutnosti rozvrhnout 
provádění plateb v průběhu delší doby.

4. Členské státy zajistí, že lhůta splatnosti 
stanovená ve smlouvě nepřekročí lhůty 
stanovené v odst. 2 písm. b), pokud se 
dlužník a věřitel výslovně nedohodnou 
jinak a pokud to není řádně odůvodněno 
s ohledem na objektivní nutnost
rozvrhnout provádění plateb v průběhu 
delší doby. Smluvně dohodnutá platební 
lhůta nesmí v žádném případě překročit 
60 kalendářních dnů.

Or. de

Odůvodnění

Orgány veřejné moci plní funkci vzoru a na rozdíl od soukromých podniků mají zajištěn 
přístup k finančním prostředkům. Proto by orgány veřejné moci měly mít jako zadavatelé 
pouze výjimečně možnost sjednávat lhůty splatnosti přesahující 30 dnů. Paušální náhrada ve 
výši 5 % vytváří výraznou pobídku pro včasnou platbu. Tuto náhradu je však nutné omezit 
stanovením horní hranice, aby se zabránilo nepřiměřenému zatížení veřejných rozpočtů 
a vytváření prostoru pro korupci. 

Pozměňovací návrh 160
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, že lhůta splatnosti 
stanovená ve smlouvě nepřekročí lhůty 
stanovené v odst. 2 písm. b), pokud se 
dlužník a věřitel výslovně nedohodnou 

4. Členské státy zajistí, že lhůta splatnosti 
stanovená ve smlouvě nepřekročí lhůty 
stanovené v odst. 2 písm. b), pokud 
z důvodu vyšší moci nenastane objektivní 
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jinak a pokud to není řádně odůvodněno 
s ohledem na zvláštní okolnosti, například 
v případě objektivní nutnosti rozvrhnout 
provádění plateb v průběhu delší doby.

nutnost rozvrhnout provádění plateb 
v průběhu delší doby.

Or. es

Odůvodnění

La redacción actualmente planteada por la propuesta de Directiva: “salvo que el deudor y el 
acreedor lo acuerden específicamente y ello esté justificado por circunstancias particulares, 
como la necesidad objetiva de ampliar el plazo de pago” sería un absoluto “coladero”. Los 
poderes públicos se acogerían a esa necesidad prácticamente siempre, las pymes y 
autónomos se verían obligados a firmar el contrato con dicha condición y la consideración 
como nula de una cláusula que fijase un plazo de pago más largo sería prácticamente 
imposible, pues los abogados de los poderes públicos tendrían en su mano infinidad de 
argumentos en defensa de la “necesidad objetiva” de ampliar el plazo de pago. Si este 
artículo se aprobase tal y como está propuesto hasta ahora, desde mi punto de vista 
quedaría, al menos en España, vacío.

Pozměňovací návrh 161
Damien Abad, Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, že lhůta splatnosti 
stanovená ve smlouvě nepřekročí lhůty 
stanovené v odst. 2 písm. b), pokud se 
dlužník a věřitel výslovně nedohodnou 
jinak a pokud to není řádně odůvodněno 
s ohledem na zvláštní okolnosti, například 
v případě objektivní nutnosti rozvrhnout 
provádění plateb v průběhu delší doby.

4. Členské státy zajistí, že lhůta splatnosti 
stanovená ve smlouvě nepřekročí při 
provádění zadávacích řízení, s výjimkou 
zadávacích řízení, které jsou předmětem 
výjimek stanovených v hlavě II kapitole II 
oddílu 3 směrnice 2004/18/ES, lhůty 
stanovené v odst. 2 písm. b), pokud se 
dlužník a věřitel výslovně nedohodnou 
jinak a pokud to není řádně odůvodněno 
s ohledem na zvláštní okolnosti, například 
v případě objektivní nutnosti rozvrhnout 
provádění plateb v průběhu delší doby.

Or. fr

Odůvodnění

Pro vymezení pojmu „orgány veřejné moci“ návrh směrnice odkazuje na pojem „veřejný 
zadavatel“ ve smyslu směrnice 2004/18/ES. Jeví se proto jako nezbytné dodržovat soulad 
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s celou směrnicí 2004/18/ES a převzít oblast působnosti, která se jí týká. To umožní také 
zohlednit výjimky uvedené ve směrnici 2004/18/ES, a reagovat tak na problémy s narušením 
hospodářské soutěže, jež by mohly vyplynout z uplatňování návrhu směrnice na tyto vyjmuté 
subjekty. 

Pozměňovací návrh 162
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, že lhůta splatnosti 
stanovená ve smlouvě nepřekročí lhůty 
stanovené v odst. 2 písm. b), pokud se 
dlužník a věřitel výslovně nedohodnou 
jinak a pokud to není řádně odůvodněno 
s ohledem na zvláštní okolnosti, například 
v případě objektivní nutnosti rozvrhnout 
provádění plateb v průběhu delší doby.

4. Členské státy zajistí, že:

a) lhůta splatnosti stanovená ve smlouvě 
nepřekročí lhůty stanovené v odst. 2 písm. 
b), pokud to není náležitě a objektivně 
odůvodněno v souladu se zásadou 
nezbytnosti nebo v souladu se zvláštními 
ustanoveními vnitrostátního práva 
a pokud se dlužník a věřitel výslovně 
nedohodnou jinak.
Je-li to nezbytné, mohou se členské státy 
odchýlit od požadavků stanovených 
v písm. a) v případech, že byla mezi 
dlužníkem a věřitelem zvlášť dohodnuta 
platba ve splátkách.
b) den přijetí faktury nepodléhá 
smluvnímu ujednání mezi dlužníkem 
a věřitelem.

Or. en

Odůvodnění

Pro všechny druhy obchodních transakcí by měla platit stejná ustanovení o platbách, aby se 
zabránilo konkurenčnímu znevýhodnění veřejných či soukromých společností. Aby se 
zabránilo znevýhodňujícím platebním lhůtám, zejména pro malé a střední podniky, musí být 
úroky splatné v každém případě nejpozději do 30 dnů po odbržení faktury. Na platbu ve 
splátkách mohou být uplatňovány různé požadavky. Kromě toho by ustanovení o platebních 
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lhůtách neměla být obcházena smluvními ujednáními o odložené fakturaci.

Pozměňovací návrh 163
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, že lhůta splatnosti 
stanovená ve smlouvě nepřekročí lhůty 
stanovené v odst. 2 písm. b), pokud se 
dlužník a věřitel výslovně nedohodnou 
jinak a pokud to není řádně odůvodněno 
s ohledem na zvláštní okolnosti, například 
v případě objektivní nutnosti rozvrhnout 
provádění plateb v průběhu delší doby.

4. Členské státy zajistí, že:

a) lhůta splatnosti stanovená ve smlouvě 
nepřekročí lhůty stanovené v odst. 2 písm. 
b), pokud to není náležitě odůvodněno 
v souladu se zásadou nezbytnosti nebo 
v souladu se zvláštními ustanoveními 
vnitrostátního práva a pokud se dlužník 
a věřitel výslovně nedohodnou jinak, 
v žádném případě však nepřekročí 60 dnů.
b) Je-li to nezbytné, mohou se členské 
státy odchýlit od požadavků stanovených 
v písm. a) v případech, že byla mezi 
dlužníkem a věřitelem zvlášť dohodnuta 
platba ve splátkách.
c) Členské státy zajistí, aby den přijetí 
faktury nepodléhal smluvnímu ujednání 
mezi dlužníkem a věřitelem.

Or. en

Odůvodnění

Pro všechny druhy obchodních transakcí by měla platit stejná ustanovení o platbách, aby se 
zabránilo konkurenčnímu znevýhodnění veřejných či soukromých společností. Aby se 
zabránilo znevýhodňujícím platebním lhůtám, zejména pro malé a střední podniky, musí být 
úroky splatné v každém případě nejpozději do 60 dnů po odbržení faktury. Na platbu ve 
splátkách mohou být uplatňovány různé požadavky. Kromě toho by ustanovení o platebních 
lhůtách neměla být obcházena smluvními ujednáními o odložené fakturaci.
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Pozměňovací návrh 164
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, že lhůta splatnosti 
stanovená ve smlouvě nepřekročí lhůty 
stanovené v odst. 2 písm. b), pokud se 
dlužník a věřitel výslovně nedohodnou 
jinak a pokud to není řádně odůvodněno 
s ohledem na zvláštní okolnosti, například 
v případě objektivní nutnosti rozvrhnout 
provádění plateb v průběhu delší doby.

4. Členské státy zajistí, že lhůta splatnosti 
stanovená ve smlouvě nepřekročí lhůty 
stanovené v odst. 2 písm. b).

Or. en

Odůvodnění

Není potřeba vytvářet úhybný prostor pro orgány veřejné moci: stávající postupy v některých 
členských státech (např. UK, NL) ukazují, že je možné, aby orgány veřejné moci na všech 
úrovních uskutečnily platby do 30 dnů. Bod odůvodnění 17 návrhu Komise podrobně 
vysvětluje, proč orgány veřejné moci mohou čelit méně závažným finančním omezením než 
podniky. Kromě toho by měly jít příkladem trhu jako celku.

Pozměňovací návrh 165
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, že lhůta splatnosti 
stanovená ve smlouvě nepřekročí lhůty 
stanovené v odst. 2 písm. b), pokud se 
dlužník a věřitel výslovně nedohodnou 
jinak a pokud to není řádně odůvodněno 
s ohledem na zvláštní okolnosti, například 
v případě objektivní nutnosti rozvrhnout 
provádění plateb v průběhu delší doby.

4. Členské státy zajistí, že lhůta splatnosti 
stanovená ve smlouvě nepřekročí lhůty 
stanovené v odst. 2 písm. b), pokud se 
dlužník a věřitel výslovně nedohodnou 
jinak. 

Or. en
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Odůvodnění

Znění Komise umožňuje výjimku z třicetidenní lhůty, což otevírá cestu k neomezenému 
množství výkladů a vytváří prostor pro ukládání delších platebních lhůt v rámci smluvních 
podmínek, než odpovídá záměru směrnice, například jako způsob, jak se vypořádat 
s omezeným rozpočtem. Tomu by se mělo zabránit, aby se zajistilo včasné poskytování plateb 
ze strany orgánů veřejné moci. 

Pozměňovací návrh 166
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, že lhůta splatnosti 
stanovená ve smlouvě nepřekročí lhůty 
stanovené v odst. 2 písm. b), pokud se 
dlužník a věřitel výslovně nedohodnou 
jinak a pokud to není řádně odůvodněno 
s ohledem na zvláštní okolnosti, například 
v případě objektivní nutnosti rozvrhnout 
provádění plateb v průběhu delší doby.

4. Členské státy zajistí, aby lhůta splatnosti 
stanovená ve smlouvě nepřekročila lhůty 
stanovené v odst. 2 písm. b), pokud se 
dlužník a věřitel výslovně nedohodnou 
jinak.

Or. cs

Odůvodnění

I orgány veřejné moci mají mít smluvní volnost upravit vztahy se svými dodavateli dle svých 
potřeb.

Pozměňovací návrh 167
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, že lhůta splatnosti 
stanovená ve smlouvě nepřekročí lhůty 
stanovené v odst. 2 písm. b), pokud se 
dlužník a věřitel výslovně nedohodnou 
jinak a pokud to není řádně odůvodněno 

4. Členské státy zajistí, že lhůta splatnosti 
stanovená ve smlouvě nepřekročí lhůty 
stanovené v odst. 2 písm. b), pokud se 
dlužník a věřitel výslovně nedohodnou 
jinak a pokud to není řádně odůvodněno 
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s ohledem na zvláštní okolnosti, například 
v případě objektivní nutnosti rozvrhnout 
provádění plateb v průběhu delší doby.

s ohledem na zvláštní okolnosti, například 
v případě objektivní nutnosti rozvrhnout 
provádění plateb v průběhu delší doby. 
Platební lhůta nesmí v žádném případě 
překročit 60 dnů.

Or. de

Odůvodnění

Podniky, stejně jako orgány veřejné moci se smějí odchýlit od třicetidenních platebních lhůt 
pouze ve výjimečných a řádně odůvodněných případech. Je důležité stanovit maximální lhůtu 
s cílem dát rámec této odchylce a zabránit zneužívání.

Pozměňovací návrh 168
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, že lhůta splatnosti 
stanovená ve smlouvě nepřekročí lhůty
stanovené v odst. 2 písm. b), pokud se 
dlužník a věřitel výslovně nedohodnou 
jinak a pokud to není řádně odůvodněno 
s ohledem na zvláštní okolnosti, například 
v případě objektivní nutnosti rozvrhnout 
provádění plateb v průběhu delší doby.

4. Členské státy zajistí, že lhůta splatnosti 
stanovená ve smlouvě nepřekročí lhůty 
stanovené v odst. 2 písm. b).

Or. de

Odůvodnění

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.
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Pozměňovací návrh 169
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, že lhůta splatnosti 
stanovená ve smlouvě nepřekročí lhůty 
stanovené v odst. 2 písm. b), pokud se 
dlužník a věřitel výslovně nedohodnou 
jinak a pokud to není řádně odůvodněno 
s ohledem na zvláštní okolnosti, například 
v případě objektivní nutnosti rozvrhnout 
provádění plateb v průběhu delší doby.

4. Členské státy zajistí, že lhůta splatnosti 
stanovená ve smlouvě nepřekročí lhůty 
stanovené v odst. 2 písm. b). 

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, že lhůta splatnosti 
stanovená ve smlouvě nepřekročí lhůty 
stanovené v odst. 2 písm. b), pokud se 
dlužník a věřitel výslovně nedohodnou 
jinak a pokud to není řádně odůvodněno 
s ohledem na zvláštní okolnosti, například 
v případě objektivní nutnosti rozvrhnout 
provádění plateb v průběhu delší doby.

4. Členské státy zajistí, aby lhůta splatnosti 
stanovená ve smlouvě nepřekročila lhůty 
stanovené v odst. 2 písm. b), pokud se 
dlužník a věřitel výslovně nedohodnou 
jinak a pokud to není objektivně
odůvodněno s ohledem na zvláštní 
charakter nebo rysy smlouvy.

Vyjma případu úpravy splátek platební 
lhůta nikdy nepřekročí 60 dnů. 
Dlužníkům by rovněž nemělo být 
umožněno, aby splátky používali jako 
prostředek pro obcházení pravidel či zásad 
stanovených v této směrnici. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 171
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy mohou stanovit kratší 
lhůty v délce mezi 30 a 60 dny.

Or. en

Odůvodnění

Je vhodnější umožnit minimální harmonizaci, spíše než úplnou harmonizaci.

Pozměňovací návrh 172
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Členské státy zajistí, aby se 
v případech, kdy služby obecného zájmu 
poskytuje také soukromý sektor, použila 
ustanovení tohoto článku i na něj. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zohledňuje různé způsoby organizace veřejných služeb v členských 
státech, a zejména v oblasti zdravotní a sociální péče. Do poskytování péče je například 
zapojena již řada soukromých nemocnic a v některých členských státech je to stále častějším 
jevem. Je proto důležité zajistit rovné zacházení a zabránit tomu, aby byli poskytovatelé 
veřejného sektoru nespravedlivě znevýhodněni.
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Pozměňovací návrh 173
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení v případě opožděné 
platby stane splatným, má věřitel nárok na 
paušální náhradu ve výši 5 % dlužné 
částky. Tato náhrada se platí navíc 
k úroku z prodlení v případě opožděné 
platby.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Bylo by zcela neobvyklé, aby měly sankce podobu plateb věřitelům, protože příjemci by byli 
dotčení jednotlivci, a nikoli orgán veřejné moci. Náhrada věřitelů by měla mít podobu úroku.

Pozměňovací návrh 174
Damien Abad, Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení v případě opožděné 
platby stane splatným, má věřitel nárok na 
paušální náhradu ve výši 5 % dlužné 
částky. Tato náhrada se platí navíc 
k úroku z prodlení v případě opožděné 
platby.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Účel této dodatečné paušální náhrady není jasný, a to tím spíš, že doplňuje dvě sankce 
(náhradu nákladů spojených s vymáháním a úrok z prodlení), z nichž každá má na druhou 
stranu svůj přesný cíl. Kromě toho není zřejmý důvod stanovené výše 5 %, neboť studie
Komise o dopadech je v tomto ohledu neurčitá. Za těchto okolností by zavedení takové 
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náhrady mohlo vést k bezdůvodnému obohacení věřitele, což evidentně není cílem tohoto 
návrhu směrnice.  

Pozměňovací návrh 175
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení v případě opožděné 
platby stane splatným, má věřitel nárok na 
paušální náhradu ve výši 5 % dlužné 
částky. Tato náhrada se platí navíc 
k úroku z prodlení v případě opožděné 
platby.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l'amendement présenté par M. Philippe 
Juvin introduisant un nouvel article 5bis - Dédommagement forfaitaire). L'introduction d'un 
dédommagement forfaitaire à hauteur de 5% de la somme due s'imposant aux pouvoirs 
publics à compter du jour où les intérêts pour retard de paiement sont exigibles est 
disproportionnée - donc difficilement applicable - et discriminatoire. La sanction représentée 
par ce dédommagement forfaitaire doit être graduelle en fonction du nombre de jours de 
retard de paiement, et s'imposer tant aux entreprises qu'aux pouvoirs publics.

Pozměňovací návrh 176
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení v případě opožděné 
platby stane splatným, má věřitel nárok na 
paušální náhradu ve výši 5 % dlužné 
částky. Tato náhrada se platí navíc 
k úroku z prodlení v případě opožděné 

vypouští se



PE439.270v02-00 108/129 AM\810451CS.doc

CS

platby.

Or. de

Odůvodnění

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Pozměňovací návrh 177
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení v případě opožděné 
platby stane splatným, má věřitel nárok na 
paušální náhradu ve výši 5 % dlužné 
částky. Tato náhrada se platí navíc 
k úroku z prodlení v případě opožděné 
platby.

vypouští se

Or. cs

Odůvodnění

Není možné, aby orgány veřejné moci podléhaly tak vysoké jednostranné sankci, a to 
s ohledem na rovnost stran ve smluvních vztazích.

Pozměňovací návrh 178
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Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
 Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení v případě opožděné 
platby stane splatným, má věřitel nárok na 
paušální náhradu ve výši 5 % dlužné 
částky. Tato náhrada se platí navíc k úroku 
z prodlení v případě opožděné platby.

5. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení v případě opožděné 
platby stane splatným, má věřitel vůči 
orgánu veřejné moci nárok na paušální 
náhradu ve výši 5 % dlužné částky. Tato 
náhrada se platí navíc k úroku z prodlení 
v případě opožděné platby.

Or. de

Odůvodnění

Orgány veřejné moci plní funkci vzoru a na rozdíl od soukromých podniků mají zajištěn 
přístup k finančním prostředkům. Proto by orgány veřejné moci měly mít jako zadavatelé 
pouze výjimečně možnost sjednávat lhůty splatnosti přesahující 30 dnů. Paušální náhrada ve 
výši 5 % vytváří výraznou pobídku pro včasnou platbu. Tuto náhradu je však nutné omezit 
stanovením horní hranice, aby se zabránilo nepřiměřenému zatížení veřejných rozpočtů 
a vytváření prostoru pro korupci. 

Pozměňovací návrh 179
Konstantinos Poupakis, Theodoros Skylakakis

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy se 
úrok z prodlení v případě opožděné platby 
stane splatným, má věřitel nárok na 
paušální náhradu ve výši 5 % dlužné 
částky. Tato náhrada se platí navíc 
k úroku z prodlení v případě opožděné 
platby.

Závisí-li platba ke stanovenému dni na 
předchozím převodu státních finančních 
prostředků od státních orgánů, který 
nebyl proveden, a pokud orgán veřejné 
moci, který není součástí státní správy, 
není za toto prodlení odpovědný, není 
věřitel oprávněn k paušální náhradě 
vyjádřené jako procento z dlužné částky.

Or. el
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Odůvodnění

A lump sum compensation equal to 5% of the amount due, from the first day, is 
disproportionate and has a dissuasive effect on payment of the debt since the same percentage 
applies irrespective of the duration of the delay. Moreover, in many cases, payments by public 
authorities not subject to the central administration (e.g. municipalities, communities, 
prefectures, etc.) are dependent on the prior transfer of State funds from the central 
administration. When there is a delay in transferring those funds, the scheduled payment by 
the public authorities concerned is also correspondingly delayed, which results in a direct 
financial burden on those authorities even though they are not responsible for the delay.

Pozměňovací návrh 180
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení v případě opožděné 
platby stane splatným, má věřitel nárok na 
paušální náhradu ve výši 5 % dlužné 
částky. Tato náhrada se platí navíc 
k úroku z prodlení v případě opožděné 
platby.

5. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení v případě opožděné 
platby stane splatným, má věřitel nárok na 
paušální náhradu ve výši 2 % dlužné 
částky.

Or. de

Odůvodnění

Co se týká sankcí za opožděnou platbu, vyslovuje se navrhovatelka pro rovné zacházení 
s podniky a orgány veřejné moci a navrhuje paušální náhradu ve výši 2 %, což odpovídá 
stávající hodnotě skonta.

Pozměňovací návrh 181
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení v případě opožděné 

5. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení v případě opožděné 
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platby stane splatným, má věřitel nárok na 
paušální náhradu ve výši 5 % dlužné 
částky. Tato náhrada se platí navíc k úroku 
z prodlení v případě opožděné platby.

platby stane splatným, má věřitel nárok na 
paušální náhradu ve výši 3 % dlužné 
částky. Tato náhrada se platí navíc k úroku 
z prodlení v případě opožděné platby.

Or. it

Pozměňovací návrh 182
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení v případě opožděné 
platby stane splatným, má věřitel nárok na
paušální náhradu ve výši 5 % dlužné 
částky. Tato náhrada se platí navíc 
k úroku z prodlení v případě opožděné 
platby.

5. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení v případě opožděné 
platby stane splatným, má orgán veřejné 
správy povinnost uzavřít ve lhůtě 5 
pracovních dnů smlouvu o finančním 
produktu či službě s cílem okamžitě 
uhradit 100 % dluhu. Neuzavře-li orgán 
veřejné správy smlouvu umožňující 
zaplacení dluhu poskytovateli služby, 
uplatní se na něj sankce v souladu 
s platnými právními předpisy každého 
členského státu a podmínky platné 
v každém členském státě.

Or. es

Odůvodnění

Una compensación del 5% no evitaría ni haría mejorar la situación del acreedor y, además, 
se tendría como resultado penalizar a las administraciones pudiendo quedar estas inmersas 
en listas de morosos. Existen productos y servicios financieros en el mercado suficientes 
como para que los entes públicos sigan financiándose a través de los proveedores de 
servicios. Financiando la deuda del ente público se obtendrían resultados más eficaces con 
consecuencias muy favorables para la economía, pues supondría una solución a la falta de 
liquidez que sufren las PYMES y evitaría los efectos derivados como la suspensión de pagos 
o los endeudamientos encadenados. (Por ej; con sus proveedores), que éstas pudieran sufrir. 
Además, se evitarían posibles corruptelas que se podrían producir si los representantes de las 
administraciones pactaran acuerdos previos en la forma de pago al realizar contrataciones 
con terceros.
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Pozměňovací návrh 183
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení v případě opožděné 
platby stane splatným, má věřitel nárok na 
paušální náhradu ve výši 5 % dlužné 
částky. Tato náhrada se platí navíc k úroku 
z prodlení v případě opožděné platby.

5. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení v případě opožděné 
platby stane splatným, má věřitel nárok na 
paušální náhradu ve výši 5 % dlužné 
částky. Tato náhrada se platí navíc k úroku 
z prodlení v případě opožděné platby. 
Pokud věřitel, který má nárok na paušální 
náhradu, uzavřel subdodavatelské 
smlouvy s dalšími podniky, rozdělí se 
paušální částka poměrně mezi tyto 
podniky.

Or. it

Pozměňovací návrh 184
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení v případě opožděné 
platby stane splatným, má věřitel nárok na 
paušální náhradu ve výši 5 % dlužné 
částky. Tato náhrada se platí navíc 
k úroku z prodlení v případě opožděné 
platby.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pro všechny druhy obchodních transakcí by měla platit stejná ustanovení o platbách, aby se 
zabránilo konkurenčnímu znevýhodnění veřejných či soukromých společností. Aby však 
nedocházelo k vytváření administrativní zátěže pro malé a střední podniky, neměly by být 
soukromým podnikům ani orgánům veřejné moci ukládány žádné paušální náhrady. Již 
existují odstupňované zákonné úrokové sazby, které zajišťují, že s kratším překročením 
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platebních lhůt je zacházeno jinak než s větším opožděním plateb. Je velmi důležité nevytvářet 
další administrativní zátěž.

Pozměňovací návrh 185
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení v případě opožděné 
platby stane splatným, má věřitel nárok na 
paušální náhradu ve výši 5 % dlužné 
částky. Tato náhrada se platí navíc 
k úroku z prodlení v případě opožděné 
platby.

vypouští se

Or. de

Odůvodněnín

Ein "Strafschadensersatz" widerspricht dem derzeit in vielen Mitgliedstaaten im Zivilrecht 
geltenden Rechtsverständnis. Dem Gläubiger wird durch einen derartigen Anspruch ein 
finanzieller Vorteil verschafft, der über den erlittenen Schaden hinausgeht. Dies steht im 
Widerspruch zu dem im Vertragsrecht geltenden Grundsatz, dass eine privatrechtlich 
vereinbarte Vertragsstrafe anstelle eines Schadensersatzes zu zahlen ist. Überdies 
widerspricht die Schlechterstellung öffentlicher Stellen gegenüber der Privatwirtschaft dem 
Grundsatz der Gleichbehandlung. Durch eine Erhöhung des gesetzlichen Zinssatzes (vgl. 
dazu Änderungsantrag 1) wird dem Gläubiger ein Ersatz der entstandenen 
Refinazierungskosten sachgerechter ermöglicht. 

Pozměňovací návrh 186
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení v případě opožděné 
platby stane splatným, má věřitel nárok na 
paušální náhradu ve výši 5 % dlužné 

5. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení v případě opožděné 
platby stane splatným, má věřitel nárok na
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částky. Tato náhrada se platí navíc 
k úroku z prodlení v případě opožděné 
platby.

a) náhradu rovnající se 2 % částky splatné 
od data splatnosti úroku;
b) náhradu rovnající se 5 % částky splatné 
30 dnů od data splatnosti úroku.

Or. en

Odůvodnění

Pro všechny druhy obchodních transakcí by měla platit stejná ustanovení o platbách, aby se 
zabránilo konkurenčnímu znevýhodnění veřejných či soukromých společností. Pro účely 
finanční náhrady by s kratším překročením platebních lhůt mělo být zacházeno jinak než 
s větším opožděním plateb.

Pozměňovací návrh 187
Gianni Pittella

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení v případě opožděné 
platby stane splatným, má věřitel nárok na
paušální náhradu ve výši 5 % dlužné 
částky. Tato náhrada se platí navíc 
k úroku z prodlení v případě opožděné 
platby. 

5. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení v případě opožděné 
platby stane splatným, je věřitel oprávněn 
obdržet od dlužníka některou z těchto 
částek:

a) náhradu rovnající se 2 % částky splatné 
od data splatnosti úroku;
b) náhradu rovnající se 4 % částky splatné 
45 dnů od data splatnosti úroku;
c) náhradu rovnající se 5 % částky splatné 
60 dnů od data splatnosti úroku.
5a. Náhrada uvedená v odstavci 5 
doplňuje úrok z prodlení a náhradu 
nákladů spojených s vymáháním.

Or. en
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Odůvodnění

Sankce za opožděnou platbu ze strany orgánů veřejné moci by měly být odstupňované 
a progresivní v závislosti na délce prodlení, aby byla zachována motivace k brzkému 
zaplacení v situaci, kdy je již platba v prodlení. 

Pozměňovací návrh 188
Malgorzata Handzlik

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5 a (nový)

Or. pl

Odůvodnění

Je nutné stanovit strop pro náhradu, jíž má platit smluvní strana z důvodu opožděné platby. 

Pozměňovací návrh 189
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
 Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Výše náhrady uvedené v odstavci 5 
nepřekročí 50 000 EUR. 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, že použitelnou 
referenční sazbou v obchodních 
transakcích, které vedou k dodání zboží 
nebo poskytnutí služeb za úplatu orgánům 
veřejné moci:

6. Částka paušálního odškodnění uvedeného 
v odstavci 5 nesmí překročit 2 000 EUR.

a) pro první pololetí dotčeného roku je sazba 
platná dne 1. ledna uvedeného roku;

b) pro druhé pololetí dotčeného roku je 
sazba platná dne 1. července uvedeného 
roku.
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Or. de

Odůvodnění

Orgány veřejné moci plní funkci vzoru a na rozdíl od soukromých podniků mají zajištěn 
přístup k finančním prostředkům. Proto by orgány veřejné moci měly mít jako zadavatelé 
pouze výjimečně možnost sjednávat lhůty splatnosti přesahující 30 dnů. Paušální náhrada ve 
výši 5 % vytváří výraznou pobídku pro včasnou platbu. Tuto náhradu je však nutné omezit 
stanovením horní hranice, aby se zabránilo nepřiměřenému zatížení veřejných rozpočtů 
a vytváření prostoru pro korupci. 

Pozměňovací návrh 190
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, že použitelnou 
referenční sazbou v obchodních 
transakcích, které vedou k dodání zboží 
nebo poskytnutí služeb za úplatu orgánům 
veřejné moci:

6. Členské státy zajistí, že použitelnou 
referenční sazbou v obchodních 
transakcích mezi podniky a v obchodních 
transakcích, které vedou k dodání zboží 
nebo poskytnutí služeb za úplatu orgánům 
veřejné moci:

Or. fr

Odůvodnění

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l'amendement déposé par M. Juvin à 
l'article 3).Le champ d'application de la Directive concerne les transactions commerciales 
entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs 
publics. L'extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs 
publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement 
forfaitaire initialement prévu à l'article 5 paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais 
également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande 
entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d'une entreprise face aux pouvoirs 
publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l'exclusion des relations entre 
entreprises. Il est important de souligner que l'objectif initial de la proposition de Directive 
était de venir en aide aux PME (Considérant 6).
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Pozměňovací návrh 191
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, že použitelnou 
referenční sazbou v obchodních 
transakcích, které vedou k dodání zboží 
nebo poskytnutí služeb za úplatu orgánům 
veřejné moci:

6. Členské státy zajistí, že použitelnou 
referenční sazbou v obchodních 
transakcích, které vedou k dodání zboží 
nebo poskytnutí služeb za úplatu:

Or. en

Odůvodnění

Pro všechny druhy obchodních transakcí by měla platit stejná ustanovení o platbách, aby se 
zabránilo konkurenčnímu znevýhodnění veřejných či soukromých společností. Z tohoto 
důvody by články 3 a 5 měly být sloučeny. Obchodní vztahy mezi podniky a orgány veřejné 
moci jsou v mnoha ohledech podobné obchodním vztahům mezi podniky.

Pozměňovací návrh 192
Heide Rühle 

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, že použitelnou 
referenční sazbou v obchodních 
transakcích, které vedou k dodání zboží 
nebo poskytnutí služeb za úplatu orgánům 
veřejné moci:

6. Členské státy zajistí, že použitelnou 
referenční sazbou v obchodních 
transakcích, které vedou k dodání zboží 
nebo poskytnutí služeb za úplatu:

Or. en

Odůvodnění

Both the public and private sectors are subject to their own financial pressures in the current 
economic crisis. For example, the public sector is being asked to deliver increasingly 
sustainable and high quality public services but with much less money. The negative 
consequences of late payment are the same regardless of whether the debtor is from the 
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public or private sector.  a more uniform set of rules applying to both sectors and involving 
a slight increase in the statutory interest rate instead of a fixed lump sum penalty would 
ensure that all debtors are treated fairly and subject to proportionate but dissuasive penalties.

Pozměňovací návrh 193
Gianni Pittella

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Členské státy mohou stanovit, že 
věřitel může požádat orgány veřejné moci, 
aby do určité lhůty od podání žádosti 
vydaly potvrzení, že dluh uvedený 
v odstavci 1 je jistý, že dosahuje stanovené 
výše a že je splatný, aby se umožnilo 
postoupení dluhu bez regresního nároku 
bankám či finančním zprostředkovatelům 
uznaným na základě platných právních 
předpisů. Toto postoupení je vůči 
dlužníku účinné okamžikem vystavení 
výše uvedeného potvrzení. Počínaje 
vystavením potvrzení končí povinnost 
platit úroky a nebude poskytnuta žádná 
paušální náhrada podle odstavce 5. 

Or. it

Odůvodnění

Kromě toho, že jsou orgánům veřejné moci ukládány přísné platební lhůty, by měly mít 
podniky možnost postoupit dluhy, které vůči nim mají orgány veřejné moci, bankám či 
finančních zprostředkovatelům. Ustanovení v tomto smyslu by podnikům zaručilo nezbytnou 
likviditu pro výkon jejich podnikání a uchránilo by rovněž orgány veřejné moci před řízením 
o výkonu rozhodnutí a před povinností platit paušální náhradu ve výši 5 %. 

Pozměňovací návrh 194
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Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
 Čl. 5 – odst. 6 b (nový)

Or. de

Odůvodnění

Orgány veřejné moci plní funkci vzoru a na rozdíl od soukromých podniků mají zajištěn 
přístup k finančním prostředkům. Proto by orgány veřejné moci měly mít jako zadavatelé 
pouze výjimečně možnost sjednávat lhůty splatnosti přesahující 30 dnů. Paušální náhrada ve 
výši 5 % vytváří výraznou pobídku pro včasnou platbu. Tuto náhradu je však nutné omezit 
stanovením horní hranice, aby se zabránilo nepřiměřenému zatížení veřejných rozpočtů 
a vytváření prostoru pro korupci.

Pozměňovací návrh 195
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 6 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6c. V obchodních transakcích vedoucích 
k úplatnému dodání zboží či poskytnutí 
služeb orgánům veřejné moci mohou 
členské státy založit formou odchylky od 
odstavce 4a systém „bonus-malus“, 
v jehož rámci se buď dlužník a věřitel 
mohou dohodnout na splátkách, nebo je 
věřitel oprávněn k paušální náhradě ve 
výši 2 % dlužné částky. Platební lhůta 
stanovená ve smlouvě nesmí v žádném 
případě překročit 60 dnů.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b. Členské státy zajistí, že je věřitel 
oprávněn odmítnout dodávku zboží či 
poskytnutí služeb, pokud jsou splněny 
podmínky uvedené v odstavci 1 a pokud 
orgán veřejné moci překročí platební lhůtu 
o více než tři měsíce.  
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Or. en

Pozměňovací návrh 196
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Paušální náhrada v případě opožděné 

platby v obchodních transakcích
1. Členské státy zajistí, že v obchodních 
transakcích mezi podniky nebo 
v obchodních transakcích, které vedou 
k dodání zboží nebo poskytnutí služeb za 
úplatu orgánům veřejné moci, je věřitel 
v okamžiku, kdy se úrok z prodlení stane 
splatným, oprávněn obdržet od dlužníka 
některou z těchto částek:
a) 2 % z částky od data, kdy se úrok 
z prodlení stane splatným;
b) 3% z částky po 30 dnech od data, kdy se 
úrok z prodlení stane splatným;
b) 4% z částky po 45 dnech od data, kdy se 
úrok z prodlení stane splatným;
c) 5% z částky po 60 dnech od data, kdy se 
úrok z prodlení stane splatným.
2. Paušální náhrada uvedená v odstavci 1 
doplňuje úrok z prodlení a náhradu 
nákladů spojených s vymáháním.

Or. fr

Odůvodnění

Zavedení povinnosti orgánů veřejné moci poskytovat paušální náhradu ve výši 5 % dlužné 
částky od data, kdy se úrok z prodlení stane splatným, je nepřiměřené – a tedy obtížně 
uplatnitelné – a diskriminační. Sankce, již tato paušální náhrada představuje, musí být 
odstupňovaná podle počtu dní prodlení a musí být uplatňována jak vůči orgánům veřejné 
moci, tak vůči podnikům. Pro zajištění skutečné účinnosti nesmí být stanovena žádná 
maximální částka.
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Pozměňovací návrh 197
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Použitelná referenční sazba 

Členské státy zajistí, že použitelnou 
referenční sazbou v obchodních 
transakcích, které vedou k dodání zboží 
nebo poskytnutí služeb za úplatu:
a) pro první pololetí dotčeného roku je 
sazba platná dne 1. ledna uvedeného 
roku;
b) pro druhé pololetí dotčeného roku je 
sazba platná dne 1. července uvedeného 
roku.

Or. de

Odůvodnění

Pokud jde o platbu úroků z prodlení, měly by podniky i orgány veřejné moci podléhat stejným 
podmínkám. Proto by měla pro obchodní transakce mezi podniky i obchodní transakce mezi 
podniky a orgány veřejné moci platit stejná referenční sazba.

Pozměňovací návrh 198
Pablo Arias Echeverría, Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví, že smluvní 
podmínka o dni splatnosti, sazbě úroku 
z prodlení v případě opožděné platby nebo 
o nákladech spojených s vymáháním je
buď nevymahatelná nebo zakládá nárok 
na náhradu škody, jestliže je tato dohoda
výrazně v neprospěch věřitele. Při určení, 
zda se jedná o podmínku  výrazně 
v neprospěch věřitele, se zváží všechny 

1. Členské státy stanoví, že smluvní 
podmínka, jež je v rozporu s ustanoveními 
této směrnice o dni splatnosti, sazbě úroku 
z prodlení v případě opožděné platby nebo 
o nákladech spojených s vymáháním je 
považována za podmínku, která je výrazně 
v neprospěch věřitele, a jež může založit 
nárok na náhradu škody. Je-li určeno, že 
podmínka je výrazně v neprospěch 
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okolnosti případu, včetně poctivých 
obchodních zvyklostí a povahy zboží nebo 
služby. Přihlíží se rovněž k tomu, zda má 
dlužník objektivní důvody odchýlit se od 
zákonné úrokové sazby nebo od čl. 3 odst. 
2 písm. b), čl. 4 odst. 1 nebo čl. 5 odst. 2 
písm. b).

věřitele, považuje se za neplatnou ze 
zákona a platná právní ustanovení se 
použijí a jsou považována za 
vymahatelná, s výjimkou případů, kdy 
vnitrostátní soudy stanoví, že je nutné za 
spravedlivé považovat jiné podmínky. Při 
určení, zda se jedná o podmínku  výrazně 
v neprospěch věřitele, se zváží všechny 
okolnosti případu, včetně poctivých 
obchodních zvyklostí a povahy zboží nebo 
služby. Následující druhy podmínek se za 
všech okolností považují za hrubě 
nespravedlivé:

Pro účely prvního pododstavce se 
podmínka, která vylučuje úrok z prodlení 
v případě opožděné platby, vždy považuje 
za hrubě nespravedlivou.

a) podmínky, jež vylučují úrok z prodlení 
nebo jež stanovují nižší úrokovou sazbu, 
než jaká je stanovena v čl. 2 bodě 5;

b) podmínky, jež stanoví platební lhůty 
delší, než jsou lhůty stanovené v čl. 3 odst. 
2 písm. b), aniž by uváděly objektivní 
potřebu v tomto smyslu;
c) podmínky, jež stanoví platební lhůty 
delší, než jsou lhůty stanovené v čl. 5 odst. 
2 písm. b), aniž by odkazovaly na vyšší 
moc;
d) podmínky, jež vylučují náhradu 
nákladů souvisejících s vymáháním podle 
článku 4; 
e) podmínky, jež vylučují uplatnění čl. 5 
odst. 5;
f) podmínky, jež vylučují právo věřitele na 
odstoupení od smlouvy v případě 
opožděné platby;

; g) podmínky, jež u nájemních smluv 
vylučují v případě opožděné platby právo 
věřitelů na náhradu materiálu, který jim 
patří a který byl použit při poskytování 
dotčených služeb.

Or. es

Odůvodnění

Pro účely jasnosti je žádoucí vložit seznam „nespravedlivých“ podmínek a stanovit důsledky 
podmínky, jež byla za takovou označena. Toto vložení je v souladu s duchem směrnice.
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Pozměňovací návrh 199
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví, že smluvní 
podmínka o dni splatnosti, sazbě úroku 
z prodlení v případě opožděné platby nebo 
o nákladech spojených s vymáháním je 
buď nevymahatelná nebo zakládá nárok na 
náhradu škody, jestliže je tato dohoda 
výrazně v neprospěch věřitele. Při určení, 
zda se jedná o podmínku  výrazně 
v neprospěch věřitele, se zváží všechny 
okolnosti případu, včetně poctivých 
obchodních zvyklostí a povahy zboží nebo 
služby. Přihlíží se rovněž k tomu, zda má 
dlužník objektivní důvody odchýlit se od 
zákonné úrokové sazby nebo od čl. 3 odst. 
2 písm. b), čl. 4 odst. 1 nebo čl. 5 odst. 2 
písm. b). 

1. Členské státy stanoví, že smluvní 
podmínka o dni splatnosti, sazbě úroku 
z prodlení v případě opožděné platby nebo 
o nákladech spojených s vymáháním je 
buď nevymahatelná nebo zakládá nárok na 
náhradu škody, jestliže je tato dohoda 
výrazně v neprospěch věřitele. Při určení, 
zda se jedná o podmínku  výrazně 
v neprospěch věřitele, se zváží všechny 
okolnosti případu, včetně poctivých 
obchodních zvyklostí, povahy zboží nebo 
služby a velikosti dotčených podniků. 
Přihlíží se rovněž k tomu, zda má dlužník 
objektivní důvody odchýlit se od zákonné 
úrokové sazby nebo od čl. 3 odst. 2 písm. 
b), čl. 4 odst. 1 nebo čl. 5 odst. 2 písm. b). 

Pro účely prvního pododstavce se 
podmínka, která vylučuje úrok z prodlení 
v případě opožděné platby, vždy považuje 
za hrubě nespravedlivou. 

Pro účely prvního pododstavce se 
podmínka, která vylučuje úrok z prodlení 
v případě opožděné platby, vždy považuje 
za hrubě nespravedlivou. 

Or. it

Pozměňovací návrh 200
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely prvního pododstavce se 
podmínka, která vylučuje úrok z prodlení 
v případě opožděné platby, vždy považuje 
za hrubě nespravedlivou.

Pro účely prvního pododstavce se 
podmínka či obchodní praktika, která 
vylučuje zákonný úrok (referenční sazba 
navýšená nejméně o 7 procentních bodů) 
či náhradu nákladů spojených 
s vymáháním, nebo oboje, vždy považuje 
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za hrubě nespravedlivou.

Or. es

Odůvodnění

La libertad de negociar no debe permitir a la parte más fuerte anular o reducir los incentivos 
para pagar puntualmente. Las PYMES, que suelen ser empresas con menor poder de 
negociación, deberían ser las más beneficiadas con este cambio, ya que estarían protegidas 
frente a otras partes que podrían tratar de reducir el importe de incurrir en demora y rebajar 
así las medidas que disuaden los pagos atrasados. Se consigue también una mayor protección 
del acreedor al establecerse como mínimo un interés de demora equivalente al tipo de 
referencia aumentado en al menos siete puntos porcentuales y unos costes de recuperación de 
la deuda al menos iguales a los legales. La armonización de los niveles mínimos de las 
medidas de lucha contra la morosidad supone una simplificación de la normativa y mayor 
transparencia. 

Pozměňovací návrh 201
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely prvního pododstavce se 
ustanovení, jež překračuje lhůtu 
uvedenou v čl. 5 odst. 2 písm. b) vždy 
považuje za hrubě nespravedlivé.

Or. en

Odůvodnění

V řadě odvětí je významná část nákupů prováděna prostřednictvím veřejných soutěží. Existuje 
nebezpečí, že orgány veřejné moci budou zneužívat svého dominantního postavení. Malé 
a střední podniky a podniky obecně riskují zahájením soudního řízení podkopání svých 
budoucích obchodních vztahů. Proto by směrnice měla stanovit přísná opatření pro posílení 
postavení dodavatelů.



AM\810451CS.doc 125/129 PE439.270v02-00

CS

Pozměňovací návrh 202
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely prvního pododstavce se 
ustanovení, jež překročí lhůtu uvedenou 
v čl. 5 odst. 2 písm. b) vždy považuje za 
hrubě nespravedlivé.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zneužívání dominantního postavení ze 
strany orgánů veřejné moci by mělo být 
považováno za hrubě nespravedlivou 
praktiku.

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Opatření uvedená v odstavci 2 zahrnují 
předpis, podle nichž mohou organizace, 
které mají (případně úředně uznaný) 
oprávněný zájem na zastupování malých 
a středních podniků, v souladu 
s odpovídajícím vnitrostátním právem 
podat žalobu k příslušnému soudu nebo 

3. Opatření uvedená v odstavci 2 zahrnují 
předpisy, podle nichž mohou podniky
v souladu s odpovídajícím vnitrostátním 
právem podat žalobu k příslušnému soudu 
nebo správnímu orgánu ve věci smluvních 
podmínek, které jsou výrazně v neprospěch 
věřitele, a tak použít vhodné a účinné 
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správnímu orgánu ve věci smluvních 
podmínek navržených pro obecné použití, 
které jsou výrazně v neprospěch věřitele ve 
smyslu odstavce 3, a tak použít vhodné 
a účinné prostředky bránící dalšímu 
používání těchto smluvních podmínek.

prostředky bránící dalšímu používání 
těchto smluvních podmínek, čímž nejsou 
dotčena ustanovení odst. 1 druhého 
pododstavce. 

Or. es

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je jednoduše zajistit, aby nevznikala nepřiměřená zátěž 
pro soudy. Nemělo by být nezbytné žádat soud o určení, zda by některý z druhů podmínek 
uvedených v odstavci 1 tohoto článku měl být považován z nespravedlivý. Jinak je tomu 
u jiných druhů podmínek, které jedna ze stran může považovat za nespravedlivé: v takových 
případech je nutné tuto otázku rozhodnout v rámci soudního řízení.

Pozměňovací návrh 205
Toine Manders

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Opatření uvedená v odstavci 2 zahrnují 
předpisy, podle nichž mohou 
zastupující organizace v souladu 
s odpovídajícím vnitrostátním právem 
podat žalobu k příslušnému soudu nebo 
správnímu orgánu ve věci smluvních 
podmínek, které jsou výrazně v neprospěch 
věřitele, a tak použít vhodné a účinné 
prostředky bránící jejich dalšímu 
používání.

3. Opatření uvedená v odstavci 2 zahrnují 
předpisy, podle nichž mohou organizace, 
jež oficiálně zastupují malé a střední 
podniky, v souladu s odpovídajícím 
vnitrostátním právem podat žalobu 
k příslušnému soudu nebo správnímu 
orgánu ve věci smluvních podmínek, které 
jsou výrazně v neprospěch věřitele, a tak 
použít vhodné a účinné prostředky bránící 
jejich dalšímu používání.

Or. nl

Odůvodnění

Původní směrnice svěřovala toto právo pouze organizacím, jež oficiálně zastupují malé 
a střední podniky. Aby se zabránilo nejistotě mezi malými a středními podniky, mělo by to tak 
zůstat i nadále. 
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Pozměňovací návrh 206
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí úplnou 
transparentnost, pokud jde o práva 
a povinnosti vyplývající z této směrnice, 
zejména tím, že zveřejní platnou zákonnou 
úrokovou sazbu.

Členské státy zajistí úplnou 
transparentnost, pokud jde o práva 
a povinnosti vyplývající z této směrnice, 
zejména tím, že zveřejní platnou zákonnou 
úrokovou sazbu a sledují platební zvyklosti 
orgánů veřejné správy, zejména ve snaze 
chránit veškeré subdodavatelské řetězce.

Or. it

Pozměňovací návrh 207
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 7 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí podporu šíření 
informací o právech věřitelů a dlužníků 
v obchodních transakcích, jakož 
i zveřejnění seznamu dlužníků, kteří platí 
včas, s cílem podpořit šíření správné 
praxe.

Or. fr

Odůvodnění

Opatření pro boj proti opožděným platbám nesmí být omezena na čistě represivní hledisko. Je 
rovněž důležité, aby byli věřitelé dobře informováni o svých právech a aby si jich byli vědomi. 
Zveřejnění seznamu „dobrých dlužníků“, kteří dodržují platební lhůty, by mohlo být motivací 
ke zkrácení platebních lhůt (ve hře je pověst dlužníka).
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Pozměňovací návrh 208
Małgorzata Handzlik

Návrh směrnice
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Komise zveřejní v Úředním věstníku 
a na internetu konkrétní informace 
o platných zákonných úrokových sazbách, 
jež jsou uplatňovány v členských státech 
pro případ opožděných plateb 
v obchodních transakcích.

Or. pl

Odůvodnění

Toto opatření zajistí větší jasnost a snazší přístup soudů a věřitelů ke konkrétním informacím 
o zákonných úrokových sazbách, jež jsou uplatňovány v členských státech. Je to zvlášť 
důležité v souvislosti s přeshraničními transakcemi. 

Pozměňovací návrh 209
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vnitrostátní právní a správní předpisy 
musí stanovit stejné podmínky pro všechny 
věřitele usazené ve Společenství.

2. Vnitrostátní právní a správní předpisy 
musí stanovit stejné podmínky pro všechny 
věřitele usazené v Unii, a to v závislosti na 
jejich velikosti.

Or. it
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Pozměňovací návrh 210
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s články 1 až 7 a 9 do [posledního 
dne 12. měsíce po vyhlášení této směrnice 
v Úředním věstníku Evropské unie].
Neprodleně sdělí Komisi znění těchto 
předpisů a srovnávací tabulku mezi 
ustanoveními těchto předpisů a této 
směrnice.

1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s články 1 až 7 a 9 do [posledního 
dne 12. měsíce po vyhlášení této směrnice 
v Úředním věstníku Evropské unie]. Pro 
účely souladu s článkem 5 má každý 
členský stát možnost odložit vstup tohoto 
článku v platnost, pokud jde o platby 
týkající se specifických odvětví, a to 
nejvýše na dobu 36 měsíců. Jednotlivé 
členské státy určí dotčená odvětví 
a předloží je ke schválení Komisi.
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění 
a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy 
a touto směrnicí.

Or. it


