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Pozměňovací návrh 9
Bendt Bendtsen, Jens Rohde

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) I když nejsou orgány Unie touto 
směrnicí přímo vázány, mělo by být 
zajištěno, aby tyto orgány, v rámci 
osvědčených postupů prováděly platby, jak 
stanoví směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Evropské orgány by měly jít příkladem a důsledně provádět včasné platby.

Pozměňovací návrh 10
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

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) Zkušenost ukazuje, že smluvní 
platební lhůty u obchodních transakcí
jsou často výrazně delší než 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 řádně odůvodněny 
v souladu se zásadou nezbytnosti nebo 
zvláštními ustanoveními vnitrostátních 
právních předpisů a kde byla učiněna 
jasná dohoda mezi dlužníkem a věřitelem, 
může být platební lhůta prodloužena až na 
maximálně 60 dní.

Or. en
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Odůvodnění

Stejný soubor ustanovení o platbách by se měl uplatňovat pro všechny druhy obchodních 
transakcí, aby se zabránilo konkurenčním nevýhodám jak pro veřejné, tak pro soukromé 
společnosti. Obchodní vztahy mezi podniky a veřejnými orgány jsou v mnoha směrech 
podobné obchodním vztahům mezi podniky. Aby se zabránilo nevýhodným platebním lhůtám, 
zejména v případě malých a středních podniků, musí být úroky ve všech případech splatné 
nejpozději do 60 dnů od obdržení faktury.

Pozměňovací návrh 11
Vicky Ford

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, 
jedná-li se o dlužníka z veřejného nebo 
soukromého sektoru. Proto by měly být 
sankce a jiná opatření, která mají za cíl 
odrazovat od opožděných plateb, 
uplatňována stejnou měrou na oba 
sektory.

Or. en
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Odůvodnění

Jak veřejný, tak soukromý sektor podléhá v současné hospodářské krizi specifickému 
finačnímu tlaku. Od veřejného sektoru se očekává, že bude poskytovat stále udržitelnější 
a vysoce kvalitní služby, na které má ale k dispozici méně finančních prostředků. Negativní 
dopady opožděných plateb nezávisí na tom, jestli je dlužník z veřejného nebo soukromého 
sektoru. Více obecně platných pravidel aplikovatelných na oba sektory, popřípadě mírné 
navýšení zákonné úrokové sazby by zajistilo, aby se všemi dlužníky bylo spravedlivě 
zacházeno a aby podléhali přiměřeným, ale odstrašujícím sankcím.

Pozměňovací návrh 12
Tiziano Motti, 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 čl. 2 odst. 1 písm. 
a) směrnice 2004/17/ES Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 31. března 
2004 o koordinaci postupů při zadávání 
zakázek subjekty působícími v odvětví 
vodního hospodářství, energetiky, dopravy 
a poštovních služeb1;
1 Úř. věst. L 134, 30.4 2004, s. 1.

Or. it

Odůvodnění

Soukromé společnosti, které poskytují veřejné služby, jako je tomu v případě energetiky 
a telekomunikací, jsou v současnosti často kótované na burze. Z toho důvodu není nutné je 
srovnávat s veřejnými orgány ani na ně uplatňovat ty stejná pravidla, jako v případě 
opožděných plateb veřejného sektoru, protože z právního hlediska musí jednat v souladu 
s pravidly platnými podle občanského práva.
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Pozměňovací návrh 13
Reinhard Bütikofer

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 jakýkoliv orgán 
instituce Unie uvedené v článku 13 
Smlouvy o Evropské unii;

Or. en

Odůvodnění

Opožděné platby se týkají nejen vnitrostátních orgánů, ale také institucí EU. Evropské orgány 
a instituce se nemohou samy vyloučit z nařízení uložených ostaním veřejným orgánům.

Pozměňovací návrh 14
Angelika Niebler

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 2004/17/ES Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 31. března 
2004 o koordinaci postupů při zadávání 
zakázek subjekty působícími v odvětví 
vodního hospodářství, energetiky, dopravy 
a poštovních služeb1 a směrnicí 
2004/18/ES, bez ohledu na povahu nebo 
hodnotu smlouvy;
1Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1.

Or. de

Odůvodnění

Aby se zabránilo mylnému názoru, že veřejní zadavatelé definovaní ve směrnici 2004/17/ES 
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nejsou nadále do těchto ustanovení zahrnuti, měl by existovat odkaz na směrnici 2004/17/ES.
Protože se směrnice 2004/18/ES a 2004/17/ES vztahují pouze na specifické subjekty zakázek 
a to pouze od určité míry, mělo by být ujasněno, že tatáž opatření nejsou uplatňitelná 
v případě směrnice 2000/35/ES.

Pozměňovací návrh 15
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) „Sektorovými podniky“ se rozumí 
podniky působící v odvětví vodního 
hospodářství, energetiky a dopravy ve 
smyslu směrnice 2004/17/ES, bez ohledu 
na hodnotu dotyčné zakázky;

Or. de

Odůvodnění

„Sektorové podniky“ mají zvláště silnou pozici na trhu především zásluhou jejich specifického 
postavení. Jsou jedinými dodavateli v odvětví vodního hospodářství, energetiky a dopravy 
a nemají v odstatě žádnou konkurenci. Sektorové podniky mohou tudíž velmi často 
jednostraně určit své „prodejní podmínky“ a platební lhůty. Tato silná pozice by neměla být 
zneužívána. Proto by měly být sektorové podniky posuzovány stejně jako se sektorové smluvní 
orgány.

Pozměňovací návrh 16
Vicky Ford

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
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Odůvodnění

Ve spojení s pozměňovacími články 3 a 5 o jednotnějším, spravedlivějším a vhodnějším 
souboru pravidel vztahujících se jak na veřejný, tak na soukromý sektor, aby mírné navýšení 
zákonné úrokové sazby mohlo přispět ke zlepšení platební morálky v obou sektorech. 

Pozměňovací návrh 17
Patrizia Toia

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a) „MSP“ se rozumí malé a střední 
podniky ve smyslu doporučení Komise 
2003/361/ES ze dne 6. května 2003 
o definici mikropodniků a malých 
a středních podniků1.
1 Úř. věst. L 124, 20. 5.2003, s. 36.

Or. it

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh bere v úvahu rámec návrhu zákona o drobném podnikání (SBA), 
který si klade za cíl lepší využití potenciálu malých a středních podniků s ohledem pro růst 
a inovaci. Měla by být zdůrazněna důležitost malých a středních podniků, jelikož hrají 
klíčovou roli při uskutečňování cílů, jako je tomu v případě podpory růstu a tvorby 
pracovních míst v evropském hospodářství.

Pozměňovací návrh 18
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3 vypouští se
Úrok z prodlení v případě opožděné platby
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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
toto :
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 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 .
3. Členské státy zajistí, že použitelnou 
referenční sazbou:
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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 se měl uplatňovat stejný soubor ustanovení 
o platbách, aby se zabránilo konkurenčním nevýhodám jak pro veřejné, tak pro soukromé 
společnosti. Z tohoto důvodu by měly být články 3 a 5 sloučeny. Obchodní vztahy mezi 
podniky a veřejnými orgány jsou v mnoha směrech podobné obchodním vztahům mezi 
podniky. Z důvodu zamezení nevýhodných platebních lhůt, zejména v případě malých 
a středních podniků, musí být ve všech případech úroky splatné nejpozději do 60 dnů od 
obdržení faktury.

Pozměňovací návrh 19
Vicky Ford

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, mezi podniky 
a orgány veřejné moci a mezi orgány 
veřejné moci samotnými, má věřitel právo 
na úrok z prodlení v případě opožděné 
platby bez nutnosti upomínky, pokud jsou 
splněny následující podmínky:

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise upírá veřejnému sektoru jeho současné právo na zákonný úrok a náklady 
spojené s vymáháním opožděných plateb a vysílá soukromému sektoru nešťastný signál, že 
opožděné platby budou za určitých okolností tolerovány. Tento pozměňovací návrh zajišťuje 
spravedlivé zacházení s oběma sektory a stanovuje pro oba přiměřené sankce.
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Pozměňovací návrh 20
Tiziano Motti, Lara Comi

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 v den splatnosti 
a vztahuje se na něj progresivní sazba, 
která nesmí překročit 5 %;

Or. it

Odůvodnění

Progresivní sazba úroku z prodlení v případě opožděné platby může sloužit jako odstrašující 
prostředek, který zaručí, že dlužník zaplatí svůj dluh bez dalšího prodlení.

Pozměňovací návrh 21
Reinhard Bütikofer

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 přejímka nebo prohlídka zboží 
nebo služeb, jejímž prostřednictvím se 
zjišťuje, zda zboží nebo služby byly 

iii) jestliže přejímka nebo prohlídka zboží 
nebo služeb, jejímž prostřednictvím se 
zjišťuje, zda zboží nebo služby byly 
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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.

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, 60 dnů 
po uvedeném dni.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zamezilo finančním potížím některých veřejných orgánů, bylo by vhodné povolit větší 
flexibilitu s ohledem na časových lhůt, a minimální harmonizaci namísto úplné harmonizace.

Pozměňovací návrh 22
Reinhard Bütikofer

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit kratší lhůty 
v rozmezí 30 až 60 dnů.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zamezilo finančním potížím některých veřejných orgánů, bylo by vhodné povolit větší 
flexibilitu časové lhůt a minimální harmonizaci namísto úplné harmonizace.

Pozměňovací návrh 23
Patrizia Toia

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zajistí, aby v okamžiku, 
kdy se úrok z prodlení v případě opožděné 
platby stane splatným, a jestliže je věřitel 
malý nebo střední podnik, aby měl věřitel 
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nárok na paušální náhradu ve výši 5 % 
dlužné částky. Tato náhrada se v případě 
opožděné platby platí navíc k úroku 
z prodlení.

Or. it

Odůvodnění

Ochrana plné smluvní svobody mezi soukromými společnostmi by měla být zajištěna 
alternativními prostředky náhrad smluvních nesrovnalostí a stanovením paušální náhrady ve 
výši 5 % z  obchodních transakcí mezi firmami. Toto opatření se uplatní pouze v případě, kdy 
je dlužník malý nebo střední podnik, aby se předešlo také opožděným platbám při obchodních 
transakcích mezi soukromými podniky.

Pozměňovací návrh 24
Patrizia Toia

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:

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.

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;

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.

Tyto částky musí být každé dva roky 
přezkoumány.

Or. it
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Odůvodnění

Je nezbytné aktualizovat výši částek náhrad, ačkoliv tyto částky nepokrývajít skutečné právní 
náklady a proto neusnadňují přístup ke spravedlnosti. Při stanovování částek by měla být 
učiněna zmínka o dvouletém přírustkovém mechanismu.

Pozměňovací návrh 25
Vicky Ford

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, pevnou částku ve výši 100 EUR.

Or. en

Odůvodnění

Otevřená 1% sazba náhrady splatné z opožděných plateb ve výši 10 000 EUR nebo více by 
mohla znamenat výrazné a nepřiměřené náklady v případě transakcí vyšší hodnoty 
a nemusela by odrážet skutečné náklady. Pevná sazba náhrady by vyřešila tento problém a a 
současně by umožnila věřiteli obdržet přiměřenou náhradu za všechny ostatní náklady 
spojené s vymáháním podle čl. 4 odst. 3. 

Pozměňovací návrh 26
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, 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

Stejný soubor ustanovení o platbách by se měl uplatňovat pro všechny druhy obchodních 
transakcí, aby se zabránilo konkurenčním nevýhodám jak pro veřejné, tak pro soukromé 
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společnosti. Z tohoto důvodu by měly být články 3 a 5 sloučeny. Obchodní vztahy mezi 
podniky a veřejnými orgány jsou v mnoha směrech podobné obchodním vztahům mezi 
podniky. Z důvodu zamezení nevýhodných platebních lhůt, zejména v případě malých 
a středních podniků, musí být ve všech případech úroky splatné nejpozději do 60 dnů od 
obdržení faktury.

Pozměňovací návrh 27
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Čl. 5 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platby orgánů veřejné moci Platby orgánů veřejné moci a sektorových 
podniků

Or. de

Odůvodnění

Návrh Komise používá termíny „kalendářní dny“ a „dny“. Nedorozumění by měla být 
vyloučena. Mělo by být ujasněno, že veřejné orgány a sektorové podniky mohou po dohodě 
zkrátit platební lhůtu v délce 30 dnů, ale nemohou ji prodloužit.

Pozměňovací návrh 28
Reinhard Bütikofer

Návrh směrnice
Čl. 5 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platby orgánů veřejné moci Platby dlužníků

Or. en

Odůvodnění

Aby nedošlo k diskriminaci veřejných ani soukromých společností, například ve zdravotnictví, 
mělo by být se soukromými subjekty nakládáno stejně jako s veřejnými.
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Pozměňovací návrh 29
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

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. en

Odůvodnění

Stejný soubor ustanovení o platbách by se měl uplatňovat pro všechny druhy obchodních 
transakcí, aby se zabránilo konkurenčním nevýhodám jak pro veřejné, tak pro soukromé 
společnosti. Z tohoto důvodu by měly být články 3 a 5 sloučeny. Obchodní vztahy mezi 
podniky a veřejnými orgány jsou v mnoha směrech podobné obchodním vztahům mezi 
podniky. Z důvodu zamezení nevýhodných platebních lhůt, zejména v případě malých 
a středních podniků, musí být ve všech případech úroky splatné nejpozději do 60 dnů od 
obdržení faktury.

Pozměňovací návrh 30
Angelika Niebler

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 sektorálním podnikům, 
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:
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Or. de

Odůvodnění

Návrh Komise používá termíny „kalendářní dny“ a „dny“. Nedorozumění by měla být 
vyloučena. Mělo by být ujasněno, že veřejné orgány a sektorové podniky mohou po dohodě 
zkrátit platební lhůtu v délce 30 dnů, ale nemohou ji prodloužit.

Pozměňovací návrh 31
Angelika Niebler

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

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 nejsou žádný dřívější den 
splatnosti ani kratší platební lhůta ve 
smlouvě stanoveny, stává se úrok 
z prodlení v případě opožděné platby
splatným automaticky nejpozději po 
uplynutí doby v jakékoli z těchto lhůt:

Or. de

Odůvodnění

Návrh Komise používá termíny „kalendářní dny“ a „dny“. Nedorozumění by měla být 
vyloučena. Mělo by být ujasněno, že veřejné orgány a sektorové podniky mohou po dohodě 
zkrátit platební lhůtu v délce 30 dnů, ale nemohou ji prodloužit.

Pozměňovací návrh 32
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b – podbody i až iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 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 

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

služby, 30 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.

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 
kalendářních dnů po tomto dni.

Or. de

Odůvodnění

Návrh Komise používá termíny „kalendářní dny“ a „dny“. Nedorozumění by měla být 
vyloučena. Mělo by být ujasněno, že veřejné orgány a sektorové podniky mohou po dohodě 
zkrátit platební lhůtu v délce 30 dnů, ale nemohou ji prodloužit.

Pozměňovací návrh 33
Reinhard Bütikofer

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b – podbody i až iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 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 

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 
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probíhá přejímka nebo prohlídka, 30 dnů 
po uvedeném dni .

probíhá přejímka nebo prohlídka, 60 dnů 
po uvedeném dni .

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu omezení finančních potíží některých veřejných orgánů by bylo výhodné povolit větší 
flexibilitu časových lhůt a minimální harmonizaci namísto úplné harmonizace.

Pozměňovací návrh 34
Anni Podimata

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b – podbod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) jestliže není datum obdržení faktury 
nebo jiné rovnocenné žádosti o provedení 
platby jednoznačné, 30 dnů po dni 
obdržení zboží nebo poskytnutí služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Reinhard Bütikofer

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit kratší lhůty 
v rozmezí 30 až 60 dnů.

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu omezení finančních potíží některých veřejných orgánů by bylo výhodné povolit větší 
flexibilitu časových lhůt a minimální harmonizaci namísto úplné harmonizace.
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Pozměňovací návrh 36
Vicky Ford

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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tato změna přihlíží k různé organizaci veřejných služeb v členských státech, zejména 
ve zdravotnictví. Zdravotnické služby již poskytuje řada soukromých nemocnic, přičemž 
v některých členských státech jejich počet neustále roste. Je proto nutné zajistit, aby se 
s oběma těmito sektory zacházelo stejně a aby se veřejné zdravotnictví nespravedlivě 
nedostalo do nevýhody.

Pozměňovací návrh 37
Angelika Niebler

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 přejímka 
a prohlídka uvedená v odst. 2 písm. b 
bodě iii):

a) se provede okamžitě;
b) nepřekročí dobu 15 kalendářních dnů.

Or. de
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Odůvodnění

Návrh Komise používá termíny „kalendářní dny“ a „dny“. Nedorozumění by měla být 
vyloučena. Mělo by být ujasněno, že veřejné orgány a sektorové podniky mohou po dohodě 
zkrátit platební lhůtu v délce 30 dnů, ale nemohou ji prodloužit.

Pozměňovací návrh 38
Patrizia Toia

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 přejímka 
a prohlídka uvedená v odst. 2 písm. b) 
bodě iii) nepřekročí 60 dnů.

Or. it

Odůvodnění

Tímto se určí platební lhůta pro veřejné orgány stanovená čl. 5 odst. 4 a prodlouží se z 30 
dnů, jak bylo stanoveno v původním návrhu, na maximálně 60 dnů.

Pozměňovací návrh 39
Reinhard Bütikofer

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. en
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Odůvodnění

Z důvodu omezení finančních potíží některých veřejných orgánů by bylo výhodné povolit větší 
flexibilitu časových lhůt a minimální harmonizaci namísto úplné harmonizace.

Pozměňovací návrh 40
Angelika Niebler

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

Návrh Komise používá termíny „kalendářní dny“ a „dny“. Nedorozumění by měla být 
vyloučena. Mělo by být ujasněno, že veřejné orgány a sektorové podniky mohou po dohodě 
zkrátit platební lhůtu v délce 30 dnů, ale nemohou ji prodloužit.

Pozměňovací návrh 41
Patrizia Toia

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 

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

Or. it

Odůvodnění

Tímto se stanoví platební lhůta pro veřejné orgány stanovená čl. 5 odst. 4 a prodlouží se z 30 
dnů, jak bylo stanoveno v původním návrhu, na maximálně 60 dnů.

Pozměňovací návrh 42
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, 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, aby:

a) lhůta splatnosti stanovená ve smlouvě 
nepřekročila lhůty stanovené v odst. 2 
písm. b), pokud to není řádně odůvodněno 
na základě zásady nezbytnosti nebo na 
základě zvláštních ustanovení pravidel 
vnitrostátními právními předpisy a pokud 
se dlužník a věřitel výslovně nedohodnou 
jinak, avšak v  žádném případě nepřekročí 
60 dnů;
b) datum obdržení faktury není 
předmětem smluvní dohody mezi 
dlužníkem a věřitelem.
Členské státy se mohou, pokud je to 
nezbytné, odchýlit od požadavků 
stanovených v odstavci a), a to 
v případech dohod o zálohových nebo 
splátkových platbách, k čemuž musí dojít 
na základě zvláštní dohody mezi 
dlužníkem a věřitelem.
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Or. en

Odůvodnění

Stejný soubor ustanovení o platbách by se měl uplatňovat pro všechny druhy obchodních 
transakcí, aby se zabránilo konkurenčním nevýhodám jak pro veřejné, tak pro soukromé 
společnosti. Z důvodu zamezení nevýhodných platebních lhůt zejména v případě malých 
a středních podniků musí být ve všech případech úroky splatné nejpozději do 60 dnů od 
obdržení faktury. Různé požadavky mohou být stanoveny pro splátkové (Ratenzahlungen), 
nebo zálohové (Abschlagszahlungen) platby. Ustanovení týkající se platebních podmínek by 
neměla být obcházena smluvními dohodami o odložení fakturování.

Pozměňovací návrh 43
Ivailo Kalfin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy zajistí, aby nadřízené 
rozpočtové orgány nezpožďovaly dotace 
přímo spojené s platbami věřitelům bez 
uvedení vhodných a opodstatněných 
důvodů.

Or. en

Odůvodnění

V některých případech, především u větších zakázek, závisí platby nižších úrovní státní 
správy na splatnosti dotace. V období hospodářské krize a problémů s likviditou narůstají 
problémy se zpožděnými dotacemi. Z tohoto důvodu by bylo absurdní penalizovat místní 
správní orgány za opožděné platby, ketré jsou způsobeny opožděným poskytnutím dotace.

Pozměňovací návrh 44
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy zajistí, aby v případě, 
kdy jsou veřejné služby poskytovány od 
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veřejného i soukromého sektoru, byla 
ustanovení uvedené v tomto článku 
uplatňovaná na oba sektory.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přihlíží k různé organizaci veřejných služeb v členských státech, 
zejména ve zdravotnictví. Zdravotnické služby již poskytuje řada soukromých nemocnic, 
přičemž v některých členských státech jejich počet neustále roste. Je proto nutné zajistit, aby 
se s oběma těmito sektory zacházelo stejně a aby se veřejné zdravotnictví nespravedlivě 
nedostalo do nevýhody.

Pozměňovací návrh 45
Vicky Ford

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

Tento pozměňovací návrh přihlíží k různé organizaci veřejných služeb v členských státech, 
zejména zdravotnictví. Zdravotnické služby již poskytuje řada soukromých nemocnic, přičemž 
v některých členských státech jejich počet neustále roste. Je proto nutné zajistit, aby se 
s oběma těmito sektory zacházelo stejně a aby se veřejné zdravotnictví nespravedlivě 
nedostalo do nevýhody.
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Pozměňovací návrh 46
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

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 
platbu:

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

Or. en

(původní KOM–AM je rozdělen na a) a b))

Odůvodnění

Stejný soubor ustanovení o platbách by se měl uplatňovat pro všechny druhy obchodních 
transakcí, aby se zabránilo konkurenčním nevýhodám jak pro veřejné, tak pro soukromé 
společnosti. K náhradám za opožděné platby by se mělo přistupovat rozdílně, a to v závislosti 
na délce zpoždění.

Pozměňovací návrh 47
Angelika Niebler

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 
a náhrady nákladů spojených 
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s vymáháním.

Or. de

Odůvodnění

Návrh Komise používá termíny „kalendářní dny“ a „dny“. Nedorozumění by měla být 
vyloučena. Mělo by být ujasněno, že veřejné orgány a sektorové podniky mohou po dohodě 
zkrátit platební lhůtu v délce 30 dnů, ale nemohou ji prodloužit.

Pozměňovací návrh 48
Patrizia Toia

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případ, že věřitel, který má nárok na 
paušální náhradu, zadal část zakázky 
jiným podnikům, měla by být paušální 
náhrada proporcionálně rozdělena také 
mezi tyto podniky.

Or. it

Odůvodnění

Cílem je omezit rozsah tohoto pododstavce, který představuje zátěž především pro veřejné 
orgány a pro obchodní transakce mezi nimi a malými a středními podniky. Mechanismus 
paušální náhrady slouží jako odstrašující prostředek, který zaručí, že se veřejné orgány 
a/nebo dodavatelé/odběratelé budou řádně chovat a dodržovat platební lhůty.

Pozměňovací návrh 49
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 6 – návětí

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 

6. Členské státy zajistí, že použitelnou 
referenční sazbou v obchodních 
transakcích:
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veřejné moci:

Or. en

Odůvodnění

Stejný soubor ustanovení o platbách by se měl uplatňovat pro všechny druhy obchodních 
transakcí, aby se zabránilo konkurenčním nevýhodám jak pro veřejné, tak pro soukromé 
společnosti. Z tohoto důvodu by měly být články 3 a 5 sloučeny. Obchodní vztahy mezi 
podniky a veřejnými orgány jsou v mnoha směrech podobné obchodním vztahům mezi 
podniky.

Pozměňovací návrh 50
Reinhard Bütikofer

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 6 – návětí

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

Aby nedošlo k diskriminaci veřejných ani státních společností, například ve zdravotnictví, 
mělo by být se soukromými subjekty nakládáno stejně jako s veřejnými.

Pozměňovací návrh 51
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 6 – návětí

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 

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

Or. de

Odůvodnění

Návrh Komise používá termíny „kalendářní dny“ a „dny“. Nedorozumění by měla být 
vyloučena. Mělo by být ujasněno, že veřejné orgány a sektorové podniky mohou po dohodě 
zkrátit platební lhůtu v délce 30 dnů, ale nemohou ji prodloužit.

Pozměňovací návrh 52
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Návrh směrnice
Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hrubě nespravedlivé smluvní podmínky Hrubě nespravedlivé smluvní podmínky 
a obchodní postupy

Or. en

Odůvodnění

Aby se zabránilo zneužívání smluvních podmínek nebo nespravedlivým doložkám ve 
smlouvách a obchodních vztazích, měl by rozsah tohoto článku zahrnout smluvní podmínky, 
jelikož toto tvoří významný problém pro malé a střední podniky, např. když větší společnosti 
změní jednostranně platební lhůty se zpětnou platností.

Pozměňovací návrh 53
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

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

1. Členské státy stanoví, že smluvní 
podmínka  a/nebo obchodní postup o dni 
splatnosti, sazbě úroku z prodlení v případě 
opožděné platby nebo o nákladech 
spojených s vymáháním nebo doložce 
v neformálních ujednáních a o změnáchse 
zpětnou platností ve smlouvě je 
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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) .

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. 4 odst. 
1 nebo čl. 5 odst. 2 písm. b) .

Or. en

Odůvodnění

To ensure this legislation fully protects SMEs from abusive or unfair behaviour in relation to 
payment it is paramount to include commercial practices. If commercial practices, including 
retrospective changes to a contract’s payment conditions, the legislation as proposed by the 
Commission will not sufficiently hinder creditors from being used as ‘banks’, i.e. unilateral 
changes making the payment period longer to increase debtors’ liquidity, to the detriment of 
creditor’s. Change of reference to articles to make the amendments consistent with 
amendments merging article 3 and 5.

Pozměňovací návrh 54
Patrizia Toia

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 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 

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 a také velikosti podniku. Přihlíží se
rovněž  k tomu  , zda má dlužník objektivní 
důvody odchýlit se od zákonné úrokové 
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odst. 2 písm. b), čl. 4 odst. 1 nebo čl. 5 
odst. 2 písm. b) .

sazby nebo od čl. 3 odst. 2 písm. b), čl. 4 
odst. 1 nebo čl. 5 odst. 2 písm. b) .

Or. it

Odůvodnění

 Při určení, zda je podmínka ve smlouvě sporná, se přihlíží nejen k správným obchodním 
postupům a povaze produktu a služby, ale také k velikosti daného podniku.

Pozměňovací návrh 55
Anni Podimata

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely prvního pododstavce musí být 
doložka, která překročí lhůtu stanovenou 
v  čl. 5 odst. 2 písm. b), vždy považována 
za hrubě nespravedlivou, a to také 
s ohledem na kritéria uvedená v čl. 5 
odst.4.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Anni Podimata

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jakákoliv doložka, která by představovala 
dodatečnou finanční zátěž pro věřitele 
a byla předpokladem pro požadování 
zákonného nároku kvůli opožděným 
platbám, se považuje za hrubě 
nespravedlivou.

Or. en
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Pozměňovací návrh 57
Anni Podimata

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 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.Tímto 
ustanovením není dotčena doložka 
o mlčenlivosti, která je pro zastupující 
organizace vůči členským subjektům 
závazná.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Patrizia Toia

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 postup týkající se plateb 
veřejných orgánů a také zvláštní záruku 
jakémukoliv řetězci subdodavatelů.

Or. it
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Odůvodnění

Toto ustanovení by s sebou přineslo sledovatelnost a transparentnost plateb veřejných 
orgánů. Opatření je zejména vhodné k tomu, aby zaručilo, že výhody vyplývající ze zlepšených 
platebních lhůt budou moci využívat v praxi případní subdodavatelé a/nebo externí 
poskytovatelé služeb pracující pro hlavní dodavatele.

Pozměňovací návrh 59
Patrizia Toia

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, na základě jejich velikosti,
usazené v Unii.

Or. it

Odůvodnění

Také v tomto případě je záměrem zajištění takového zacházení, které by bylo stejné, ale 
záviselo by na velikosti podniku.


