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Cílem tohoto pracovního dokumentu je shrnout hlavní body návrhu a stanovit několik 
klíčových otázek, které vyžadují bližší prozkoumání, aby bylo možné o nich diskutovat ve 
výboru. Podle toho, jak se debata vyvine, mohou být tyto nebo jakékoli další otázky, které 
vyplynou z jednání výboru a krátkého slyšení, které se bude konat dne 4. listopadu, 
předmětem úprav navrhovaných zpravodajkou Barbarou Weilerovou.

I. Obecné souvislosti stávajícího návrhu

Směrnice 2000/35/ES1 přijatá v květnu 2000 a platná od 8. srpna 2002, jejímž předmětem je 
postup proti opožděným platbám v obchodních transakcích, má v praxi omezený dopad. 
Obecně platí, že opožděné platby v obchodních transakcích jsou v EU stále rozšířené, přičemž 
mezi jednotlivými členskými státy existují značné rozdíly, pokud jde o platební lhůty.

Opožděné platby ovlivňují konkurenceschopnost a životaschopnost obchodních společností 
na vnitřním trhu. Prodlevy při platbách mohou mít za důsledek bankrot jinak životaschopné 
společnosti. Problémy s likviditou jedné společnosti mohou vést dokonce k bankrotům napříč 
dodavatelským řetězcem. Negativní dopad opožděných plateb ještě závažnější v obdobích 
hospodářských poklesů, kdy je přístup k financím obzvláště obtížný.

Zejména malé a střední podniky jsou opožděnými platbami zasaženy nejvíce. Jsou více 
ohroženy, protože mají omezené množství jiných zdrojů pohotových prostředků, nemají 
vhodný systém správy úvěrů, dostatek zdrojů k tomu, aby se vyrovnaly s opožděnými 
platbami, a mají omezený přístup k alternativnímu financování. 

Průzkumy ukazují, že k opožděným platbám dochází obvykle ve veřejném sektoru. Podle 
průzkumu provedeného v roce 2008 si orgány veřejné moci udržely své místo nejhorších 
plátců v EU, kdy zaplacení faktury trvá v průměru 65 dní, zatímco obchodní společnosti 
potřebují k zaplacení 55 dnů. 

V neposlední řadě představují opožděné platby značnou překážku pro přeshraniční obchod. 
Protože značně roste nejistota a náklady spojené s vymáháním, jsou podniky méně ochotny 
zapojovat se do přeshraničního obchodu. Mnoho dlužníků si také nedělá příliš velké starosti
s poškozením své pověsti, jestliže je jejich věřitel z jiného členského státu. 

II. Vymezení problému

Ve svém hodnocení2 dopadu rozlišila Evropská komise několik příčin opožděných plateb
v obchodních převodech. Mezi tyto příčiny patří struktura trhu, hospodářský cyklus, přístup
k financím a rozpočtová omezení, vnitřní organizace věřitelů a dlužníků a nedostatek 
účinných prostředků nápravy. Komise konstatuje, že musí být objasněno několik klíčových 
ustanovení směrnice 2000/35/ES, protože jsou v praxi obtížně proveditelná.

Tyto příčiny jsou vzájemně propojeny a nemohou být všechny řešeny na evropské úrovni. 
Kvůli některým důležitým aspektům týkajícím se příčin problému nemá EU pravomoc

                                               
1 Směrnice 2000/35/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne 29. června 2000 o postupu proti opožděným 
platbám obchodních transakcí. 
2 KOM (2009) 126, SEK (2009) 315.
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k jednání. I tak by však směrnice, která zvyšuje účinnost prostředků nápravy opožděných 
plateb, byla důležitým krokem k vypořádání se s tímto problémem.

III. Návrh Komise

Cílem této změny směrnice 2000/35/ES je zvýšit účinnost prostředků nápravy opožděných 
plateb, a proto se navrhuje několik podstatných změn:

Návrh zavádí právo na náhradu administrativních nákladů způsobených opožděnými 
platbami. Výše náhrady činí 40 EUR za dluh menší než 1000 EUR, 70 EUR za dluh
v rozmezí 1000 až 10 000 EUR a poplatek odpovídající 1 % u dluhu ve výši 10 000 EUR 
nebo více. 

Kromě výše zmíněného práva na náhradu administrativních nákladů jsou věřitelé oprávněni 
obdržet „přiměřenou“ náhradu „všech ostatních nákladů spojených s vymáháním“ (srov. čl. 4 
odst. 2).

V případě orgánů veřejné moci je cílem návrhu zkrátit platební lhůty harmonizací lhůt pro 
platby ze strany orgánů veřejné moci na 30 dní. Tento návrh lze schválit v dlouhodobém 
horizontu pouze za splnění dvou podmínek: pokud se „dlužník a věřitel výslovně dohodnou“
a pokud je to řádně odůvodněno s ohledem na zvláštní okolnosti, například v případě 
objektivní nutnosti rozvrhnout provádění plateb na delší období (srov. čl. 5 odst. 4).

Návrh se mimo jiné snaží zabránit opoždění v platbách zavedením paušální náhrady za 
opožděné platby od prvního dne prodlení ve výši 5 % z fakturované částky. Tato náhrada za 
opoždění se připočte k úroku a poplatkům za zpožděné platby podle článku 4.

Je důležité mít na paměti, že tato opatření jsou pro podniky nezávazná, tzn. že mají právo 
jednat, ale nejsou k tomu zavázány.

Článek 6 návrhu zdokonaluje ustanovení o hrubě nespravedlivých smluvních podmínkách. 
Obsahuje ustanovení o tom, že podmínka, která vylučuje úrok z prodlení v případě opožděné 
platby, bude vždy považována za hrubě nespravedlivou.

Článek 9 ukládá členským státům povinnost zajistit získání exekučního titulu ve lhůtě 90 
kalendářních dnů od podání žaloby ve věci nesporného nároku.

Čl. 1 odst. 2 ruší možnost vyloučení pohledávek na úrok nižší než 5 EUR.

IV. Obecné poznámky zpravodajky

Zpravodajka vítá návrh Komise, protože zlepšuje fungování vnitřního trhu a zejména to, že 
bere v potaz situaci malých a středních podniků. 

Zpravodajka poznamenává, že nedostatek účinných prostředků nápravy je jen jedním
z důvodů opožděných plateb na vnitřním trhu. Z výsledků posouzení dopadů provedeného 
Komisí i z různých příspěvků zúčastněných stran a studií vyplývá, že společnosti velmi často 
neúčtují poplatky za opožděnou platbu kvůli možnému zhoršení zákaznických vztahů nebo 
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ztrátě zákazníka. Tento strach ze ztráty zákazníka je podle posouzení dopadu Komise 
nejčastějším důvodem zřeknutí se úroků za opožděnou platbu. 

Zpravodajka dále uvádí, že z konzultace s IPM (Váš hlas v Evropě) a EBTB (Zkušební poroty 
evropského obchodu), věnované posouzení dopadu, jež provedla Komise, vyplývá, že 
společnosti nikdy nevyžadují úroky mimo jiné z toho důvodu, že nejsou informovány o svém 
právu účtovat úroky za opožděné platby1.

Na základě těchto poznatků zpravodajka poznamenává, že je zcela zřejmé, že nestačí zabývat 
se pouze jedním jediným problémem. Proti opožděným platbám lze bojovat pouze pomocí 
široké škály doplňujících opatření. Tato opatření by měla zahrnovat zlepšení osvětových 
činností, jež se zaměří na podniky, a to především na malé a střední podniky, a současně 
budou informovat o jejich právech. Měla by být podporována praktická opatření umožňující 
včasnou platbu, jako např. použití elektronických faktur. Zpravodajka také podporuje 
zveřejňování příkladů plátců, kteří platí včas, i těch, jejichž platby jsou opožděné, a šíření 
osvědčených postupů na podporu včasných plateb. 

Pouze kombinace těchto opatření může v konečném důsledku vést ke změně obchodní 
kultury, v níž se bude více dbát na včasné platby, a opožděné platby budou považovány za 
nepřijatelný zásah do situace zákazníka a budou porušením smlouvy, nikoliv běžnou praxí. 
Vyjasnění problému opožděných plateb představuje důležitý krok správným směrem, ale 
nemělo by být jediným opatřením.

Zpravodajka by chtěla podrobněji jednat o zlepšeních v těchto aspektech návrhu Komise: 

1) Odlišný přístup k orgánům veřejné moci a k podnikům

Zpravodajka je přesvědčena o tom, že je nutné dále projednat potřebu odlišného přístupu
k orgánům veřejné moci a k podnikům. 

Uznává, že postup plánování rozpočtu a přístup k finančním prostředkům orgánů veřejné 
moci a podniků je odlišný. Nicméně není samo o sobě zřejmé, že tyto důvody jsou dostačující
k přijetí zcela rozdílného přístupu k orgánům veřejné moci a podnikům, pokud jde o platební 
lhůty a sankce. Zpravodajka zastává názor, že se obchodní vztah mezi podniky a orgány 
veřejné moci v mnoha směrech podobá obchodnímu vztahu mezi dvěma podniky. 

Zpravodajka chce mimo jiné prozkoumat možnost použití pravidel platných pro orgány 
veřejné moci také v případě podniků veřejného zájmu (jakými jsou vodohospodářské
a energetické závody). 

2) Mezní hodnoty pro náhradu nákladů spojených s vymáháním (čl. 4 odst. 1) 

Článek 4 stanoví, že věřitel má právo na náhradu administrativních nákladů, které vzniknou
v důsledku opožděné platby. Zpravodajka zastává názor, že by náhrada interních 
administrativních nákladů měla být dostatečně vysoká, aby přiměla věřitele k vymáhání svých 
peněz a zároveň odrazovala dlužníky od pozdních plateb, a to i v případě, že se jedná o nízké 

                                               
1 KOM (2009) 126, SEK (2009) 315, s. 9.
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částky. Z tohoto důvodu se částka 40 EUR jako náhrada za vymáhání dluhu do výše 1000 
EUR zdá oprávněná, i když dlužná částka činí např. 5 EUR. Nicméně může být zpochybněno, 
zda je oprávněná platba odpovídající 1 % za dluh ve výši 10 000 EUR nebo více. Výše 
nákladů spojených s vymáháním zůstává v podstatě stejná pro malé i velké dlužné částky. 
Zpravodajka je přesvědčena o tom, že je z hlediska proporcionality zapotřebí otázku mezních 
hodnot dále projednat. 

3) Obsah pojmu „ostatní“ náklady spojené s vymáháním (čl. 4 odst. 2)

Zpravodajka by chtěla objasnit pojem „ostatní“ náklady spojené s vymáháním. V různých 
členských státech může být pojem „náklady spojené s vymáháním“ chápán různě, např. pokud 
jde o to, zda náklady spojené s vymáháním zahrnují i odměnu zaměstnanců či nikoliv. 
Zpravodajka je toho názoru, že by bylo vhodné objasnit, co všechno by do těchto nákladů 
mělo patřit. 

To by mělo posílit očekávaný harmonizující účinek návrhu, poskytnout dlužníkovi větší 
předvídatelnost a současně vzít v úvahu, že kromě skutečnosti, že by částka měla zůstat
v „rozumných“ mezích, neexistuje omezení pro další náklady spojené s vymáháním, které je 
věřitel oprávněn požadovat. 

4) 5% paušální náhrada stanovená orgány veřejné moci (čl. 5 odst. 4)

Článek 5 stanoví paušální náhradu 5 % splatné částky v případě opožděné platby ze strany 
orgánu veřejné moci. Tato náhrada za opoždění se připočte k úroku a poplatkům za opožděné 
platby. Zpravodajka chce přezkoumat, zda je úhrada ve výši 5 % přiměřeným řešením.

5) Vliv návrhu na veřejné nemocnice

Zpravodajka považuje za důležité zajistit, aby na základě tohoto návrhu 
nebyly diskriminovány soukromé ani státní nemocnice. Zastává názor, že by pro veřejné
i státní nemocnice měla v případě opožděných plateb platit stejná pravidla. 

V. Závěr

Zpravodajka se v tomto pracovním dokumentu pokusila poukázat na několik klíčových 
otázek. Jejím záměrem v této fázi je vyvolat diskuzi o významu návrhu a o dodatečných nebo 
alternativních přístupech popsaných v tomto dokumentu, ale současně si vyhrazuje právo 
vznést další otázky poté, co bude návrh Komise hlouběji přezkoumán.


