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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Směrnice 2000/35/ES, která byla přijata v květnu 2000, v platnost vstoupila dne 8. srpna 2002 
a jejímž cílem je zamezovat opožděným platbám při obchodních transakcích, má v praxi 
omezený dopad. Rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o platební lhůty, jsou stále značné. 
Opožděné platby ohrožují budoucnost podniků, a to počínaje malými a středními podniky, 
zejména v období hospodářské a finanční krize, kterou Evropa a celý svět právě prochází. 

Rozšířené opožďování plateb, ať už k němu dochází z nutnosti nebo je – což je častější –
záměrné, ochromuje vnitřní trh a vážně narušuje přeshraniční obchodní výměny. Navíc 
v členských státech, v nichž je tento problém nejpalčivější, čelí podniky ve větší míře riziku 
postupného poklesu příjmů, který může vést až k hrozbě jejich úpadku.
Největších rozměrů tento problém nabývá v souvislosti s transakcemi mezi orgány veřejné 
moci a podniky. Možnost odlišného přístupu k transakcím mezi soukromými subjekty zůstává 
nicméně stále otázkou. I soukromé subjekty, často malé a střední podniky, však mohou být 
nuceny řídit se nevýhodnými smluvními podmínkami, na něž přistoupily z obav, že poškodí 
své vztahy s velkými soukromými klienty. 

Navrhovatel stanoviska návrh Komise vítá. Pokládá nicméně za nezbytné navrhnout několik 
změn ve formě i obsahu, jejichž účelem je zavést do výkladu a provádění směrnice více 
přehlednosti a jistoty, ačkoliv obecně tyto změny stvrzují přístup nastíněný v návrhu Komise.

Podle názoru navrhovatele by oblast působnosti předpisů platných pro orgány veřejné moci 
měla být dále rozšířena i na podniky poskytující veřejné služby. Mimoto předkládá 
navrhovatel návrhy na změny týkající se pevně dané délky lhůt, odrazujících dodatečných 
nákladů hrazených dlužníkem, omezení smluvních odchylek upravených právními předpisy 
a pasivního či aktivního informování podniků o jejich nových právech.

Návrh stanoviska je v souladu s pracovním dokumentem příslušné zpravodajky Barbary 
Weilerové z Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Podle názoru Výboru pro průmysl, 
výzkum a energetiku by navrhovatel měl nicméně do návrhu zavést více prvků na ochranu
podniků, a to počínaje malými a středními podniky. Především se navrhuje zavedení 
povinností týkajících se náhrady nákladů spojených s vymáháním a úroků z prodlení 
v případě opožděné platby. Tím by se v podstatě odstranila nutnost, aby vymáhání plateb 
prováděli samotní věřitelé, kteří by tak byli chráněni před hrozbou obchodně odvetných 
opatření, k nimž by dlužník mohl případně přikročit.

Navrhovatel ve svém návrhu přejímá některé postřehy, které v průběhu první výměny názorů 
na návrh směrnice zformulovali stínoví navrhovatelé. Obzvláště se ztotožňuje s tím, že je 
nutné – jak se vyjádřili jeho kolegové – snížit rozsah možných odchylek od ustanovení 
definovaných evropskými zákonodárci.

Nakonec je třeba konstatovat, že se dosud nepodařilo najít všeobecně přijatelné řešení pro 
paušální procentuální náhradu (5 %), kterou má věřitel právo obdržet od orgánů veřejné moci, 
dojde-li ke zpoždění plateb. Navrhovatel si vyhrazuje možnost zabývat se touto otázkou při 
příští výměně názorů a případně tuto otázkou přehodnotit pomocí ad hoc předloženého 
pozměňovacího návrhu.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Čl. 2 – pododstavec 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

2) „orgánem veřejné moci“ se rozumí 
jakýkoli smluvní orgán , jak je definován 
v čl. 2 odst. 1 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 a 
v čl. 1 odst. 9 směrnice 2004/18/ES;
1 Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1.

Or. it

Odůvodnění

Vzhledem k odlišnému přístupu k orgánům veřejné moci a k podnikům, který je popsán 
v návrhu směrnice Evropské komise, se jeví jako nezbytné uplatňovat pravidla platná pro 
orgány veřejné moci i na podniky poskytující veřejné služby, jakými jsou vodohospodářské 
a energetické podniky.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Čl. 3 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Úrok z prodlení v případě opožděné platby Úrok z prodlení v případě opožděné platby 
v obchodních transakcích mezi podniky

Or. it

Odůvodnění

Článek 3 hovoří výslovně pouze o otázce obchodních transakcí mezi podniky. Již počínaje 
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názvem článku by mělo být kvůli objasnění výslovně řečeno, že ustanovení tohoto článku se 
týkají výlučně případů opožděných plateb v rámci obchodních transakcí probíhajících mezi 
podniky.

Pozměňovací návrh 3

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

a) úrok z prodlení v případě opožděné 
platby se stává splatným dnem 
následujícím po dni splatnosti nebo po 
uplynutí platební lhůty, které jsou 
stanoveny ve smlouvě, a tato lhůta nesmí 
být delší než 60 dnů od obdržení zboží 
nebo poskytnutí služeb, na něž se vztahuje 
smlouva;

Or. it

Odůvodnění

Ačkoliv z hlediska plánování rozpočtu a přístupu k finančním prostředkům se orgány veřejné 
moci liší od podniků, obchodní vztah mezi podniky a orgány veřejné moci se v mnoha směrech 
podobá obchodnímu vztahu mezi dvěma podniky. Účelem pozměňovacího návrhu je tedy 
zavést jednotný předpis pro transakce mezi soukromými subjekty, který by malé a střední 
podniky při vyjednávání nestavěl do podřízeného postavení vůči velkým firmám 
a průmyslovým podnikům.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

1. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení stane splatným 
v obchodních transakcích podle článků 3,
věřitel je oprávněn obdržet od dlužníka 
některou z těchto minimálních částek, a to 
automaticky, aniž by musel tyto částky 
nárokovat:
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Or. it

Odůvodnění

Pravděpodobně lze očekávat, že zavedení smluvní úpravy, která by byla odlišná od ustanovení 
navržených v článcích 3 a 5, by oslabovalo smluvní záruky chránící věřitele. Navrhovatel 
pokládá za zásadní, aby členské státy zajistily automatický postup tak, aby se jednotliví 
věřitelé nemuseli obávat jakýchkoliv odvetných kroků druhé strany.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. it

Odůvodnění

Z důvodu přehlednosti by měly být v článku 5 nejdříve upřesněny podmínky, za nichž lze 
úroky z prodlení vymáhat (odst. 1), maximální platební lhůty (dříve odst. 4, nyní odst. 2), 
maximální doba trvání přejímky nebo prohlídky (odst. 3) a poté podrobnosti ohledně počátků 
lhůt splatnosti (dříve odst. 2, nyní odst. 4).

Pozměňovací návrh 6

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.

2. Členské státy zajistí, že lhůta splatnosti 
stanovená ve smlouvě nepřekročí lhůty 
stanovené v odst. 4 písm. b), pokud se 
dlužník a věřitel výslovně nedohodnou 
jinak a pokud to není řádně odůvodněno na 
základě zásady nezbytnosti, ovšem 
v žádném případě nepřekročí 60 dnů.

Or. it

Odůvodnění

V původním znění článku 5 byl ponechán velký prostor k tomu, aby si strany dohodly delší 
platební lhůtu, a hrozilo tak popření hlavních cílů směrnice. Mimoto, formulace „v případě 
objektivní nutnosti rozvrhnout provádění plateb v průběhu delší doby“ je příliš 
nejednoznačná a lze ji vykládat různě.
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Pozměňovací návrh 7

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 používání.

Or. it

Odůvodnění

Zastupující organizace by měly mít možnost jednat v souladu s odpovídajícím vnitrostátním 
právem i v případě sporadického nebo příležitostného použití takových smluvních podmínek.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V souvislosti s uplatňováním této 
směrnice plánují členské státy uspořádat 
informační kampaně, jejichž cílem je 
zvýšit povědomí podniků, a to především 
malých a středních podniků, o jejich 
právech.
Členské státy zváží možnost zveřejňovat 
údaje o dlužnících, kteří platí včas, i o 
těch, jejichž platby jsou opožděné, a 
prosazovat včasné platby šířením 
osvědčených postupů.

Or. it
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Odůvodnění

Jak bylo zdůrazněno již v posouzení dopadu vypracovaném Komisí, podniky úroky nežádají  
mimo jiné z toho důvodu, že nejsou informovány o svých právech. Kromě informovanosti je 
možné zajistit i praktická opatření, která by podporovala včasné platby.


