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Cieľom tohto pracovného dokumentu je zhrnúť hlavný obsah návrhu a vyznačiť niektoré 
kľúčové otázky, ktoré si v príprave na diskusiu s Komisiou vyžadujú dôkladné zváženie. Na 
základe vývinu diskusie podá spravodajkyňa Barbara Weiler k týmto alebo ďalším otázkam, 
ktoré vzniknú počas rokovania vo výbore alebo po krátkom vypočutí 4. novembra, 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

I. Súvislosti predloženého návrhu

Smernica 2000/35/EC1, ktorá bola prijatá v máji 2000, začala sa uplatňovať 8. augusta 2002 a 
je zameraná na boj proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách, mala v praxi 
obmedzené pôsobenie. Oneskorené platby sú v EÚ vo všeobecnosti naďalej rozšírené, pričom 
medzi členskými štátmi existujú značné rozdiely, pokiaľ ide o doby splatnosti.

Oneskorené platby majú vplyv na konkurencieschopnosť a prosperovanie spoločností na 
vnútornom trhu. Meškanie platieb môže vyvolať úpadok inak životaschopných, schopných 
podnikov. Problémy s likviditou jednej spoločnosti môžu dokonca viesť k sérii konkurzov v 
celom dodávateľskom reťazci. Negatívny vplyv oneskorených platieb sa prehlbuje v 
obdobiach hospodárskeho poklesu, keď je prístup k financovaniu zvlášť ťažký.

Oneskorené platby osobitne postihujú najmä malé a stredné podniky. Tieto sú zraniteľnejšie v 
dôsledku obmedzených alternatívnych zdrojov peňažného toku, nedostatku primeraných 
systémov riadenia úverov, nedostatku zdrojov potrebných na riešenie oneskorených platieb a 
obmedzeného prístupu k alternatívnemu financovaniu. 

Prieskumy ukazujú, že oneskorené platby sa všeobecne často vyskytujú vo verejnom sektore. 
Podľa prieskumu z roku 2008 sa orgány verejnej správy stále držia na pozícii najhorších 
platiteľov v EÚ, keďže v priemere splácajú faktúru za 65 dní, kým podniky za 55 dní. 

A napokon, ale nie v poslednom rade, oneskorené platby sú významnou prekážkou 
cezhraničného obchodu. Podniky sú menej ochotné venovať sa cezhraničnému obchodu, 
pretože sa tým značne zvyšuje neistota a náklady na vymáhanie. Mnohí dlžníci sa príliš 
netrápia obavami z prípadného poškodenia dobrého mena, keď veriteľ a dlžník majú sídlo v 
rôznych členských štátoch EÚ. 

II. Vymedzenie problému

Európska komisia určila vo svojom hodnotení vplyvu2 niekoľko príčin oneskorených platieb v 
obchodných transakciách. Medzi tieto príčiny patria štruktúra trhu, hospodársky cyklus, 
prístup k finančným prostriedkom a rozpočtové obmedzenia, vnútorné usporiadanie vzťahov 
veriteľov a dlžníkov a neexistencia účinných a efektívnych opravných prostriedkov. Komisia 
konštatuje, že je potrebné objasniť niekoľko základných ustanovení smernice 2000/35/ES, 
pretože v praxi sa ťažko vykonávajú.

Tieto príčiny navzájom súvisia a všetky ich nemožno riešiť na európskej úrovni. Pre niektoré 

                                               
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/35/ES z 29. júna 2000 o boji proti oneskoreným platbám v 
obchodných transakciách (Ú. v. ES L 200, zv. 43, 8.8.2000, s. 35).
2 KOM(2009)126, SEK(2009)315.
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dôležité aspekty týchto príčin EÚ nemá právomoc konať. Smernica, ktorá zlepší účinnosť a 
efektívnosť opravných prostriedkov v prípade oneskorených platieb, by však bola dôležitým 
krokom v riešení tohto problému.

III. Návrh Komisie

Cieľom tohto prepracovaného znenia smernice 2000/35/ES je zlepšiť účinnosť a efektívnosť 
opravných prostriedkov v prípade oneskorených platieb, preto sa navrhuje niekoľko 
podstatných zmien.

Návrh zavádza nárok na vymáhanie administratívnych nákladov, ktoré vzniknú v dôsledku 
oneskorenej platby. Suma nákladov na vymáhanie je stanovená na 40 EUR za dlh do 1 000 
EUR, na 70 EUR za dlh od 1 000 EUR do 10 000 EUR a na poplatok, ktorý sa rovná 1 % 
splatnej sumy, ak je dlh 10 000 EUR alebo viac (pozri článok 4 ods.1). 

Okrem nároku na vymáhanie administratívnych nákladov uvedených vyššie majú veritelia  
právo na „primeranú náhradu všetkých ostatných  nákladov na vymáhanie" (pozri článok 4 
ods. 3).

Cieľom návrhu je, aby sa prostredníctvom harmonizácie skrátili lehoty splatnosti v prípade 
orgánov verejnej správy na 30 dní. Dohodu o dlhšej lehote umožňuje len v dvoch prípadoch: 
keď sa dlžník a veriteľ osobitne dohodnú a keď je to „náležite odôvodnené vzhľadom na 
konkrétne okolnosti, ako je napríklad objektívna potreba rozvrhnúť platby na dlhšie obdobie“ 
(pozri článok 5 ods.4).

Návrh sa ďalej snaží zabrániť oneskoreným platbám orgánov verejnej správy tým, že zavádza 
paušálnu náhradu vo výške 5 % z fakturovanej sumy, ktorá sa bude uplatňovať od prvého dňa 
omeškania. Táto náhrada sa vyplatí ako dodatok k úroku za oneskorenú platbu a k poplatkom 
za oneskorenú platbu podľa článku 4.

Dôležité je pamätať na to, že tieto opatrenia sú pre podniky nezáväzné, ak si chcú právo 
uplatniť; nie sú však povinné tak urobiť. 

Článkom 6 návrhu sa posilňujú ustanovenia o značne nevýhodných zmluvných doložkách. 
Článok obsahuje ustanovenie, podľa ktorého sa doložka o vylúčení úroku z omeškania bude 
vždy považovať za značne nevýhodnú.

Podľa článku 9 členské štáty zabezpečia, aby exekučný titul bolo možné získať do 90 
kalendárnych dní od podania nespornej pohľadávky.

Článkom 1 ods. 2 sa ruší možnosť vylúčiť nároky na úrok nižší ako 5 EUR.

IV. Všeobecné poznámky spravodajkyne

Spravodajkyňa víta návrh Komisie, pretože zlepší fungovanie vnútorného trhu, najmä čo sa 
týka situácie malých a stredných podnikov. 

Spravodajkyňa podotýka, že absencia účinných a efektívnych opravných prostriedkov je iba 
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jednou z príčin oneskorených platieb na vnútornom trhu. Výsledky hodnotenia vplyvu, ktoré 
uskutočnila Komisia, ako aj príspevky a štúdie niektorých zainteresovaných strán ukazujú, že 
spoločnosti veľmi často upustia od účtovania úroku z omeškania pre obavy zo zhoršenia 
vzťahov so zákazníkmi alebo ich straty. Podľa hodnotenia vplyvu, ktoré uskutočnila Európska 
komisia, je strach zo straty zákazníka najčastejším dôvodom nezaúčtovania úroku 
z omeškania. 

Spravodajkyňa ďalej konštatuje, že konzultácie IPM (Váš hlas v Európe) a EBTP (Európsky 
podnikateľský skúšobný panel), na ktoré sa odvoláva vo svojom hodnotení vplyvu Komisia, 
ukazujú, že spoločnosti nikdy nevymáhajú úrok okrem iného aj preto, že nevedia o svojom 
práve účtovať úrok z omeškania1. 

Vzhľadom na tieto zistenia spravodajkyňa konštatuje, že riešenie iba jednej príčiny problému 
zjavne nestačí. Proti oneskoreným platbám možno bojovať len prostredníctvom viacerých 
doplňujúcich opatrení. Medzi tieto opatrenia by malo patriť zvyšovanie informovanosti 
zamerané na podniky, najmä na MSP, ktoré treba informovať o ich právach. Mali by sa 
podporovať praktické opatrenia, ktoré napomáhajú včasné platby; takým sú napríklad 
elektronické faktúry. V záujme včasných platieb spravodajkyňa podporuje aj zverejňovanie 
zoznamu dobrých a zlých platiteľov a šírenie osvedčených skúseností. 

Iba kombinácia týchto opatrení môže v konečnom dôsledku viesť k zmene obchodnej kultúry, 
v ktorej sa bude viac dbať na včasné platby a oneskorenie platby sa bude považovať nie za 
bežnú prax, ale za neprijateľný zásah do situácie klienta a porušenie zmluvy. Prepracovanie 
pravidiel, ktoré sa týkajú oneskorených platieb, je dôležitým správnym krokom, ale nemalo 
by byť jediným opatrením.

Spravodajkyňa by chcela podrobnejšie prediskutovať zlepšenia v týchto oblastiach návrhu 
Komisie: 

1) Odlišný prístup k orgánom verejnej správy a k podnikom

Spravodajkyňa sa domnieva, že je potrebné viac prediskutovať potrebu odlišného prístupu k 
orgánom verejnej správy a k podnikom. 

Uznáva, že postupy rozpočtového plánovania a prístup k finančným prostriedkom orgánov 
verejnej správy a podnikov sú odlišné. Nie je však samozrejmé, že tieto dôvody sú dostatočné 
na prijatie podstatne odlišného prístupu k orgánom verejnej správy a k podnikom, čo sa týka 
lehôt splatnosti a sankcií. Spravodajkyňa je presvedčená, že obchodný vzťah medzi podnikom 
a orgánom verejnej správy je po mnohých stránkach podobný obchodnému vzťahu medzi 
dvoma podnikmi. 

Spravodajkyňa by rada preskúmala aj možnosť uplatňovania pravidiel orgánov verejnej 
správy vo fungovaní podnikov (napríklad vo vodohospodárskych a energetických podnikoch). 

                                               
1 KOM(2009)126, SEK(2009)315, s. 9.
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2) Prahové hodnoty náhrady nákladov na vymáhanie (článok 4 ods. 1) 

V článku 4 sa ustanovuje, že veriteľ má právo na náhradu administratívnych nákladov, ktoré 
vzniknú v dôsledku oneskorenej platby. Spravodajkyňa sa domnieva, že náhrada za interné 
administratívne náklady by mala byť dostatočne vysoká, aby veritelia mali motiváciu 
vyžiadať si peniaze a aby to dlžníkov odrádzalo od neskorého platenia v prípade malých 
splatných súm. Preto sa suma 40 EUR ako náhrada za vymáhanie dlhu do výšky 1 000 EUR 
zdá primeraná, aj keď je dlh napr. iba 5 EUR. Možno však spochybniť oprávnenosť poplatku, 
ktorý sa rovná 1 % z dlhu 10 000 EUR a viac. Náklady na vymáhanie sú v zásade rovnaké pri 
malých i veľkých splatných sumách. Spravodajkyňa je presvedčená, že prahové hodnoty sa 
ešte musia prediskutovať z hľadiska proporcionality. 

3) Obsah pojmu „ostatné  náklady na vymáhanie“ (článok 4 ods. 3)

Spravodajkyňa chce, aby sa objasnil pojem „ostatné  náklady na vymáhanie“. V jednotlivých 
členských štátoch sa môže termín náklady na vymáhanie chápať odlišne, napríklad či do 
nákladov na vymáhanie patrí aj odškodnenie zamestnancov alebo nie. Spravodajkyňa sa 
domnieva, že by bolo vhodné objasniť (napr. vo forme odôvodnenia), čo majú tieto náklady 
zahŕňať. 

To by malo posilniť očakávaný harmonizujúci efekt návrhu a poskytnúť dlžníkovi väčšiu 
možnosť predvídať vzhľadom na to, že okrem skutočnosti, že suma by mala zostať v 
„primeraných medziach“, neexistuje žiadne konkrétne limitovanie sumy „ostatných nákladov 
na vymáhanie“, ktorú je veriteľ oprávnený požadovať.

4) Paušálny 5-percentný poplatok orgánov verejnej správy (článok 5 ods. 5)

V článku 5 sa uvádza paušálna náhrada 5 % splatnej sumy v prípade, ak mešká s platbou 
orgán verejnej správy. Táto náhrada dopĺňa úrok z omeškania a poplatky z omeškania. 
Spravodajkyňa chce preskúmať, či je 5 % primeraným riešením.

5) Dôsledky návrhu pre verejné nemocnice

Spravodajkyňa považuje za dôležité zabezpečiť, aby v dôsledku návrhu neboli 
diskriminované súkromné ani verejné nemocnice. Zastáva názor, že pre verejné i súkromné 
nemocnice by v prípade oneskorených platieb mali platiť rovnaké pravidlá. 

V. Záver

Spravodajkyňa sa v tomto pracovnom dokumente snaží objasniť niektoré kľúčové otázky. Jej 
cieľom je v tejto fáze vyvolať diskusiu o prednostiach návrhu a ďalších či alternatívnych 
prístupoch načrtnutých v tomto dokumente; na druhej strane si vyhradzuje právo upozorniť po 
hlbšom preskúmaní návrhu Komisie na ďalšie otázky.


