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PR_COD_Recastingam

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

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

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

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

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

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

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

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

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

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

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

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

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

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

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

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

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

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

– so zreteľom na články 87 a 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská 
Výboru pre právne veci a Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0000/2010),

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

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

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

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

16) Z prieskumov vyplýva, že orgány 
verejnej správy často vyžadujú pri 
obchodných transakciách zmluvné lehoty 
splatnosti, ktoré značne presahujú 30 dní. 
Preto by sa lehoty splatnosti v prípade 
zmlúv o verejnom obstarávaní 
uzatváraných orgánmi verejnej správy 
mali, ako všeobecné pravidlo, obmedziť na 
najviac 30 dní. Dlhšie rozvrhy platieb 
vrátane platieb v splátkach by však aj 
naďalej mali byť možné v prípadoch, že je 
to objektívne odôvodnené vzhľadom 
na osobitný charakter alebo prvky zmluvy, 
napríklad v prípade veľkých stavebných 
projektov.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh by sa mal vykladať v spojitosti s článkom 7a (novým), ktorý 
navrhuje spravodajkyňa. Pozri odôvodnenie k článku 7a (novému).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

17) Oneskorené platby sú obzvlášť 
poľutovaniahodné, keď k nim dôjde 
napriek platobnej schopnosti dlžníka. 
Z prieskumov vyplýva, že orgány verejnej 
správy často platia faktúry veľmi neskoro 
po uplynutí príslušnej lehoty splatnosti. 
Orgány verejnej správy môžu čeliť menším 
finančným obmedzeniam, pretože môžu 
využívať bezpečnejšie, predvídateľnejšie 

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh by sa mal vykladať v spojitosti s článkom 4a (novým), ktorý 
ustanovuje rovnaké sankcie pre podniky a orgány verejnej správy. Pozri odôvodnenie k 
článku 4a (novému).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 20a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa by chcela podporiť využívanie mediácie a iných alternatívnych spôsobov 
riešenia sporov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

2) „orgán verejnej správy“ je akýkoľvek 
obstarávateľ alebo subjekt v zmysle 
smernice 2004/17/ES z 31. marca 2004 
o koordinácii postupov obstarávania 
subjektov pôsobiacich v odvetviach 
vodného hospodárstva, energetiky, 
dopravy a poštových služieb1, smernice
2004/18/ES a smernice 2009/81/ES 
Európskeho parlamentu a Rady z 13. júla 
2009 o koordinácii postupov 
pre zadávanie určitých zákaziek na práce, 
zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek 
na služby verejnými obstarávateľmi alebo 
obstarávateľmi v oblastiach obrany 
a bezpečnosti2, ako aj ktorákoľvek 
inštitúcia, orgán, úrad a agentúra 
Európskej únie;
1 Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 216, 20.8.2009, s. 76.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa považuje za dôležité, aby sa do režimu orgánov verejnej správy navrhovaného 
v smernici zahrnuli obchodné transakcie podnikov spadajúcich do rozsahu pôsobnosti 
smernice 2004/17/ES a transakcie v zmysle smernice 2009/81/ES. Režim smernice platný pre 
orgány verejnej správy by sa mal vzťahovať aj na inštitúcie EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

c) v prípade dlhu vo výške 10 000 EUR a 
viac pevnú sumu vo výške 100 EUR;

Or. en
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Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 4a
Paušálna náhrada 

1. Členské štáty zabezpečia, aby v čase, 
keď sa úrok z omeškania stane splatným, 
bol veriteľ oprávnený získať od dlžníka 
niektorú z týchto súm:
a) náhradu vo výške 2 % dlžnej sumy 
odo dňa, keď sa úrok stane splatným;
b) náhradu vo výške 4 % dlžnej sumy po 
45 dňoch odo dňa, keď sa úrok stane 
splatným;
c) náhradu vo výške 5 % dlžnej sumy po 
60 dňoch odo dňa, keď sa úrok stane 
splatným.
2. Náhrada uvedená v odseku 1 dopĺňa 
úrok z omeškania platby a náhradu 
nákladov na vymáhanie. 
3. Výška náhrady uvedenej v odseku 1 
neprekročí 50 000 EUR. 

Or. en

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o sankcie za oneskorené platby, spravodajkyňa podporuje rovnaké zaobchádzanie 
s podnikmi a orgánmi verejnej správy. Navrhuje progresívny systém s celkovým obmedzením 
vo výške 50 000 EUR.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno b – záverečné slová (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade orgánov verejnej správy 
pôsobiacich v sektore zdravotníctva sú 
však časové lehoty uvedené v bodoch i) až 
iii) 60 dní.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa navrhuje 60-dňové harmonizované lehoty splatnosti pre orgány verejnej 
správy pôsobiace v sektore zdravotníctva. Táto výnimka zohľadňuje špecifickú organizáciou 
zdravotníckych systémov a odlišné režimy v členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

S výnimkou prípadu splátkového 
platobného režimu lehota splatnosti nikdy 
neprekročí 60 dní.

Or. en

Odôvodnenie

Orgánom verejnej správy by sa malo umožniť odchýliť sa od harmonizovanej 30-dňovej 
lehoty splatnosti len vo veľmi dobre odôvodnených prípadoch. Odchýlka od 30-dňovej lehoty 
splatnosti zostane výnimkou, pričom by sa malo zabezpečiť, aby sa toto ustanovenie 
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nevyužívalo ako medzera v predpisoch. Spravodajkyňa ďalej podporuje stanovenie lehoty 60 
dní ako maximálnej dĺžky lehoty splatnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebné vykladať v súvislosti s vložením článku 4a 
(nového).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 7 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Transparentnosť Transparentnosť a zvyšovanie 
informovanosti

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebné vykladať v súvislosti so zmenami v článku 7.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty v prípade potreby využívajú 
odborné publikácie, propagačné kampane 
či iné vhodné prostriedky s cieľom zvýšiť 
informovanosť podnikov o existencii 
opravných prostriedkov proti 
oneskoreným platbám.

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty môžu podporiť 
vypracovanie kódexov včasných platieb, v 
ktorých budú jasne stanovené lehoty 
splatnosti a náležitý postup pri nakladaní 
s akýmikoľvek spornými platbami, alebo 
iné iniciatívy, ktorými sa bude riešiť 
otázka oneskorených platieb a ktoré 
prispejú k rozvoju kultúry včasných 
platieb, čo podporí aj ciele tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 7a
Rozvrhy platieb

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

Or. en

Odôvodnenie

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

Úvodné poznámky

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

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

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

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

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

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

Náhrada nákladov na vymáhanie

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

Splátkový platobný režim

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

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

Harmonizované lehoty splatnosti pre orgány verejnej správy

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

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

Rovnaké sankcie pre podniky i orgány verejnej správy

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

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

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

Zahrnutie podnikov zabezpečujúcich verejné služby (smernica 2004/17/ES) do režimu 
orgánov verejnej správy
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Spravodajkyňa podporuje zahrnutie obchodných transakcií podnikov zabezpečujúcich verejné 
služby v zmysle smernice 2004/17/ES do režimu orgánov verejnej správy, ktorý je uvedený 
v návrhu. Domnieva sa, že podobne ako orgány verejnej správy aj podniky zabezpečujúce 
verejné služby požívajúce osobitné alebo výhradné práva sa môžu spoliehať na stále (alebo 
prinajmenšom predpovedateľné) príjmy. Preto by sa k podnikom zabezpečujúcim verejné 
služby malo pristupovať rovnako ako k orgánom verejnej správy.

Pozitívne stimuly a sprievodné opatrenia

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

Návrh stanoviska Výboru pre právne veci

Spravodajkyňa berie na vedomie pozmeňujúci a doplňujúci návrh spravodajcu Výboru 
pre právne veci, aby sa zmluvné podmienky týkajúce sa lehôt splatnosti zahrnuli do rozsahu 
pôsobnosti článku 6, ktorý na základe dohody medzi výbormi IMCO a JURI patrí 
do pôsobnosti výboru JURI. Tomuto pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu vyjadruje 
podporu.


