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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Smernica 2000/35/ES, ktorá bola prijatá v máji 2000 a nadobudla účinnosť 8. augusta 2002 
a ktorá je zameraná na boj proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách, má 
obmedzené účinky. Rozdiely medzi členskými štátmi v oblasti lehôt splatnosti zostávajú 
naďalej výrazné a prax oneskorených platieb ohrozuje budúcnosť podnikov, počínajúc 
malými a strednými podnikmi, najmä v období hospodárskej a finančnej krízy, v ktorej sa 
v súčasnosti nachádza nielen Európa, ale celý svet.

Rozšírené využívanie oneskorených platieb, či už v dôsledku nevyhnutnosti alebo čoraz 
častejšie zámerne, destabilizuje vnútorný trh a vážne poškodzuje cezhraničnú výmenu. 
Navyše v členských štátoch, v ktorých je tento problém najvýraznejší, podniky čelia riziku 
postupného znižovania výnosov alebo dokonca hrozbe konkurzu.
Tento problém nadobúda ešte väčšie rozmery v oblasti transakcií medzi orgánmi verejnej
správy a podnikmi, pričom možnosť odlišného prístupu v prípade transakcií medzi 
súkromnými subjektmi zostáva diskutabilná. Aj súkromné podniky, často malé a stredné 
podniky, môžu podliehať nevýhodným zmluvným podmienkam, na ktoré pristúpili z obavy 
poškodenia vzťahov s veľkými súkromnými subjektmi.

Spravodajca vo svojom návrhu stanoviska kladne hodnotí návrh Komisie. Domnieva sa však, 
že je potrebných niekoľko formálnych a vecných zmien, ktoré jednak potvrdzujú všeobecný 
prístup návrhu Komisie a jednak majú za cieľ vniesť do interpretácie a transpozície smernice 
prvky jasnosti a istoty.

Rozsah uplatňovania pravidiel týkajúcich sa orgánov verejnej správy by mal byť podľa 
spravodajcu ďalej rozšírený na podniky, ktoré poskytujú verejné služby. Spravodajca takisto 
navrhuje zmeny, pokiaľ ide o určenie lehôt, odrádzajúci charakter dodatočného zaťaženia 
dlžníka, obmedzenie odchýlok od zmluvy upravených právnymi predpismi a pasívne, 
prípadne aktívne informovanie podnikov o ich nových právach.

Návrh stanoviska je v súlade s pracovným dokumentom, ktorý vypracovala spravodajkyňa 
gestorského Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa Barbara Weiler. V stanovisku 
Výboru pre priemysel, výskum a energetiku však spravodajca uvádza, že je nutné zaviesť 
do návrhu ďalšie prvky zamerané na ochranu podnikov, počínajúc malými a strednými 
podnikmi. Predovšetkým sa navrhuje, aby sa stalo právne záväzným uplatňovanie povinnosti 
uhradiť náklady na vymáhanie a zaplatiť úroky v prípade meškania platby. Tým by sa 
zamedzilo tomu, aby jednotliví veritelia boli nútení vymáhať platby, a zároveň by títo 
veritelia boli chránení pred hrozbou odvetných obchodných opatrení, ku ktorým by dlžník 
mohol prikročiť.

Spravodajca vo svojom návrhu preberá niektoré pripomienky tieňových spravodajcov, ktoré 
zazneli počas prvej výmeny názorov na návrh smernice. Predovšetkým súhlasí s názorom 
kolegov, že je nutné obmedziť rozsah odchýlok uplatniteľných na ustanovenia definované 
európskymi zákonodarcami.

Na záver treba uviesť, že zatiaľ sa nepodarilo nájsť všeobecne prijateľné riešenie, pokiaľ ide 
o paušálnu náhradu vo výške 5 % dlžnej sumy, ktorú by mal dostať veriteľ od orgánov 
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verejnej správy v prípade oneskorenej platby. Spravodajca si vyhradzuje možnosť zaoberať sa 
touto otázkou v priebehu nadchádzajúcej výmeny názorov a prípadne ju prehodnotiť 
a predložiť k nej pozmeňujúci a doplňujúci návrh ad hoc.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Článok 2 – prvý odsek – 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 podľa definície v článku 2 
ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o 
koordinácii postupov obstarávania 
subjektov pôsobiacich v odvetviach 
vodného hospodárstva, energetiky, 
dopravy a poštových služieb1 a v článku 1 
ods. 9 smernice 2004/18/ES,
1 Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1.

Or. it

Odôvodnenie

V rámci odlišného prístupu k orgánom verejnej správy a k podnikom, ktorý Komisia uvádza 
vo svojom návrhu smernice, by sa pravidlá platné pre orgány verejnej správy mali uplatňovať 
aj na podniky, ktoré poskytujú verejné služby, ako sú vodohospodárske a energetické podniky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Článok 3 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úrok v prípade oneskorenej platby Úrok v prípade oneskorenej platby v 
obchodných transakciách medzi podnikmi
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Or. it

Odôvodnenie

V článku 3 sa výslovne odkazuje len na obchodné transakcie medzi podnikmi. Považujeme za 
vhodné, aby sa v záujme jasnosti uviedlo už v názve článku, že jeho ustanovenia sa vzťahujú 
výlučne na prípady oneskorenej platby v obchodných transakciách medzi podnikmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) sa úrok z omeškania stal splatným dňom 
nasledujúcim po termíne alebo po uplynutí 
lehoty na zaplatenie stanovených v zmluve;

a) sa úrok z omeškania stal splatným dňom 
nasledujúcim po termíne alebo po uplynutí 
lehoty na zaplatenie stanovených v zmluve, 
pričom táto lehota nesmie presiahnuť 60 
dní odo dňa doručenia tovaru alebo 
poskytnutia služby, ktoré sú uvedené 
v zmluve;

Or. it

Odôvodnenie

Hoci sú postupy rozpočtového plánovania a prístup k finančným prostriedkom u orgánov 
verejnej správy a podnikov odlišné, obchodný vzťah medzi podnikom a orgánom verejnej 
správy je po mnohých stránkach podobný obchodnému vzťahu medzi dvoma podnikmi. 
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh má teda za cieľ zaviesť jednotný predpis pre transakcie 
medzi súkromnými subjektmi, v dôsledku ktorého by malé a stredné podniky neboli 
v podradenom postavení pri rokovaniach s veľkými podnikmi a priemyselnými odvetviami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh4

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 - uvádzacia veta
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Or. it

Odôvodnenie

Možno očakávať, že zmluvné ustanovenie, ktoré by bolo odlišné od ustanovenia navrhnutého 
v článkoch 3 a 5, by malo negatívny vplyv na zmluvné záruky chrániace veriteľa. Spravodajca 
považuje za kľúčové, aby členské štáty zabezpečili automatické vykonávanie postupu tak, aby 
sa jednotliví veritelia nemuseli obávať odvetných opatrení druhej strany.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh5

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak sú splnené podmienky stanovené 
v odseku 1, členské štáty zabezpečia, aby:

4. Ak sú splnené podmienky stanovené 
v odseku 1, členské štáty zabezpečia, aby:

a) sa úrok z omeškania stal splatným dňom 
nasledujúcim po termíne alebo po uplynutí 
lehoty na zaplatenie stanovených v zmluve;

a) sa úrok z omeškania stal splatným dňom 
nasledujúcim po termíne alebo po uplynutí 
lehoty na zaplatenie stanovených v zmluve;

b) v prípade, že termín alebo lehota na 
zaplatenie v zmluve nie sú stanovené, sa 
úrok z omeškania stal splatným 
automaticky v rámci ktorejkoľvek z týchto 
lehôt:

b) v prípade, že termín alebo lehota na 
zaplatenie v zmluve nie sú stanovené, sa 
úrok z omeškania stal splatným 
automaticky v rámci ktorejkoľvek z týchto 
lehôt:

i) 30 dní po doručení faktúry alebo 
rovnocennej výzvy na zaplatenie dlžníkovi; 

i) 30 dní po doručení faktúry alebo 
rovnocennej výzvy na zaplatenie dlžníkovi; 

ii) v prípade, že dlžník dostane faktúru,
alebo rovnocennú výzvu na zaplatenie skôr 
ako tovar alebo službu, 30 dní po doručení 
tovaru alebo poskytnutí služby; 

ii) v prípade, že dlžník dostane faktúru 
alebo rovnocennú výzvu na zaplatenie skôr 
ako tovar alebo službu, 30 dní po doručení 
tovaru alebo poskytnutí služby; 

iii) v prípade, ak postup prevzatia, resp. iii) v prípade, ak postup prevzatia, resp. 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
v okamihu, keď sa úrok z omeškania stane 
splatným v rámci obchodných transakcií 
súlade s článkami 3 a 5, a pokiaľ to v 
zmluve nie je uvedené inak, veriteľ bol
oprávnený získať od dlžníka niektorú 
z týchto súm: 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
v okamihu, keď sa úrok z omeškania stane 
splatným v rámci obchodných transakcií v 
súlade s článkami 3 a 5, veriteľ bol
oprávnený získať od dlžníka niektorú 
z týchto minimálnych súm, a to 
automaticky, bez toho, aby veriteľ musel 
požiadať o ich úhradu: 
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overovania, ktorým sa má stanoviť zhoda 
tovaru alebo služby so zmluvou, je určený 
zákonom alebo zmluvou, a ak dlžník 
dostane faktúru alebo rovnocennú výzvu na 
zaplatenie skôr alebo v deň, keď sa takéto 
preberanie, resp. overovanie uskutoční, 30 
dní po tomto dni.

overovania, ktorým sa má stanoviť zhoda 
tovaru alebo služby so zmluvou, je určený 
zákonom alebo zmluvou, a ak dlžník 
dostane faktúru alebo rovnocennú výzvu na 
zaplatenie skôr alebo v deň, keď sa takéto 
preberanie, resp. overovanie uskutoční, 30 
dní po tomto dni.

Or. it

Odôvodnenie

V záujme jasnosti je potrebné spresniť v článku 5 najskôr podmienky, za ktorých sa úroky 
z omeškania stávajú splatnými (odsek 1), maximálne lehoty splatnosti (predtým odsek 4, teraz 
odsek 2), maximálnu dobu postupu prevzatia, resp. overovania (odsek 3) a ďalej podrobnosti 
o začiatku plynutia lehoty (predtým odsek 2, teraz odsek 4).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

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.

2. Členské štáty zabezpečia, aby lehota 
splatnosti stanovená v zmluve nepresiahla 
lehoty stanovené v odseku 4 písm. b), 
pokiaľ sa tak dlžník a veriteľ osobitne 
nedohodnú a pokiaľ to nie je náležite 
odôvodnené na základe zásady 
nevyhnutnosti, no táto lehota nesmie 
v žiadnom prípade presiahnuť 60 dní.

Or. it

Odôvodnenie

V pôvodnom znení článku 5 sa ponecháva široký priestor tomu, aby sa strany dohodli 
na dlhšej lehote splatnosti, čo by ohrozilo všeobecné ciele smernice. Okrem toho formulácia 
„objektívna potreba rozvrhnúť platby na dlhšie obdobie“ sa zdá byť príliš nejednoznačná 
a možno ju vykladať rôzne.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Prostriedky uvedené v odseku 2 zahŕňajú 
ustanovenia, na základe ktorých 
zastupujúce  organizácie môžu dať podnet 
na začatie konania na súde alebo 
príslušnom správnom orgáne podľa 
príslušného vnútroštátneho právneho 
predpisu na základe toho, že doložky sú 
značne nevýhodné, aby tak mohli uplatniť 
vhodné a účinné prostriedky, ktoré 
zabránia ich ďalšiemu uplatňovaniu .

3. Prostriedky uvedené v odseku 2 zahŕňajú 
ustanovenia, na základe ktorých 
zastupujúce organizácie môžu dať podnet 
na začatie konania na súde alebo 
príslušnom správnom orgáne podľa 
príslušného vnútroštátneho právneho 
predpisu na základe toho, že doložky sú 
značne nevýhodné, aby tak mohli uplatniť 
vhodné a účinné prostriedky, ktoré 
zabránia ich uplatňovaniu.

Or. it

Odôvodnenie

Zastupujúce organizácie by mali mať možnosť dať podnet na začatie konania podľa 
príslušného vnútroštátneho právneho predpisu aj v prípade ojedinelého alebo príležitostného 
využitia uvedených podmienok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh8

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty vedú v rámci vykonávania 
tejto smernice informačné kampane 
zamerané na zvýšenie informovanosti 
podnikov o ich právach, a to najmä 
malých a stredných podnikov.
V záujme včasných platieb členské štáty 
zvážia možnosť zverejňovania zoznamu 
dobrých a zlých platiteľov a šírenia 
osvedčených postupov.

Or. it
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Odôvodnenie

Ako Komisia uvádza vo svojom hodnotení vplyvu, podniky nevymáhajú úroky okrem iného aj 
preto, že nevedia o svojom práve účtovať úroky z omeškania. Okrem šírenia informácií možno 
zaviesť praktické opatrenia, ktoré napomáhajú včasné platby.


