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Aktualizace pravidel EU týkajících se 
opožděných plateb

Vyplnění polí označených * je povinné.

Úvod

Tato konzultace tvoří součást přípravy Evropské komise na revizi směrnice o opožděných platbách 
(směrnice 2011/7/EU). Směrnice stanoví povinnosti týkající se lhůt splatnosti v obchodních transakcích 
mezi podniky (B2B) nebo mezi orgány veřejné moci a podniky (G2B). 

Obecně platí, že lhůta splatnosti nesmí překročit 30 dnů. V omezeném počtu případů mohou některé 
orgány veřejné moci zaplatit svým dodavatelům nejpozději do 60 dnů. V rámci obchodních transakcí mezi 
podniky lze sjednat lhůtu splatnosti delší než 60 dnů, není-li to vůči věřiteli „hrubě nespravedlivé“. Směrnice 
rovněž obsahuje ustanovení o úrocích z prodlení a náhradě. Ta zahrnují paušální náhradu ve výši nejméně 
40 EUR za každou fakturu, na kterou má věřitel nárok, pokud je platba obdržena po uplynutí lhůty 
vyplývající ze smluvních nebo zákonných podmínek.

Pro účely tohoto dotazníku se rozumí:

lhůtou splatnosti lhůta pro zaplacení dohodnutá ve smlouvě nebo v jakékoli jiné formě dohody mezi 
stranami (může být vyjádřena například ve dnech nebo měsících).
prodlením s platbou doba, o niž je překročena lhůta splatnosti.
dobou do uskutečnění platby součet lhůty splatnosti a prodlení s platbou.

Další informace naleznete zde: https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-strategy/late-
payment-directive_en

Účelem této konzultace je shromáždit informace o následujících aspektech opožděných plateb:

hlavní rysy platebních podmínek používaných podniky,
zkušenosti zúčastněných stran s nespravedlivými platebními praktikami,
názory a zkušenosti zúčastněných stran ohledně řešení sporů týkajících se prodlení s platbami,
názory zúčastněných stran na možná politická opatření pro boj proti opožděným platbám,
názory zúčastněných stran na možné dopady politických opatření pro boj proti opožděným platbám,
dopad opožděných plateb na zúčastněné strany.

Informace o vás

*

https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-strategy/late-payment-directive_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-strategy/late-payment-directive_en
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Jazyk, v němž budete na otázky odpovídat:
angličtina
bulharština
čeština
chorvatština
dánština
estonština
finština
francouzština
irština
italština
litevština
lotyština
maďarština
maltština
němčina
nizozemština
polština
portugalština
řečtina
rumunština
slovenština
slovinština
španělština
švédština

Konzultace se účastníte:
jménem akademické/výzkumné instituce
jménem sdružení podniků
jménem podniku/společnosti
jménem spotřebitelské organizace
jako občan EU
jménem ekologické organizace
jako občan země, která není členem EU
jménem nevládní organizace (NGO)

*
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jako orgán veřejné správy
jménem odborového svazu
jiná možnost

Jméno

Renee

Příjmení

Smyckova

E-mailová adresa (nebude zveřejněna):

smyckova@komora.cz

Země původu
Uveďte, ve které zemi se vy nebo vaše organizace nacházíte.
 
Tento seznam nevyjadřuje oficiální stanovisko evropských orgánů, pokud jde o právní postavení nebo politiku 
uvedených subjektů. Jedná se o harmonizaci mnohdy odlišných seznamů a postupů.

Afghánistán Francouzská 
Guyana

Litva Šalomounovy 
ostrovy

Alandy Francouzská jižní 
a antarktická 
území

Lotyšsko Salvador

Albánie Francouzská 
Polynésie

Lucembursko Samoa

Alžírsko Gabon Macao San Marino
Americká Samoa Gambie Madagaskar Saúdská Arábie
Americké 
Panenské ostrovy

Ghana Maďarsko Senegal

Andorra Gibraltar Malajsie Severní Korea
Angola Grenada Malawi Severní 

Makedonie
Anguilla Grónsko Maledivy Seychely
Antarktida Gruzie Mali Sierra Leone
Antigua a 
Barbuda

Guadeloupe Malta Singapur

*

*

*

*
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Argentina Guam Maroko Sint Maarten
Arménie Guatemala Marshallovy 

ostrovy
Slovensko

Aruba Guernsey Martinik Slovinsko
Austrálie Guinea Mauricius Somálsko
Ázerbájdžán Guinea-Bissau Mauritánie Španělsko
Bahamy Guyana Mayotte Spojené 

arabské emiráty
Bahrajn Haiti Menší odlehlé 

ostrovy USA
Spojené 
království

Bangladéš Heardův ostrov a 
McDonaldovy 
ostrovy

Mexiko Spojené státy

Barbados Honduras Mikronésie Srbsko
Belgie Hongkong Moldavsko Šrí Lanka
Belize Indie Monako Středoafrická 

republika
Bělorusko Indonésie Mongolsko Súdán
Benin Irák Montserrat Surinam
Bermudy Írán Mosambik Svalbard a Jan 

Mayen
Bhútán Irsko Myanmar/Barma Svatá Helena, 

Ascension a 
Tristan da Cunha

Bolívie Island Namibie Svatá Lucie
Bonaire, Svatý 
Eustach a Saba

Itálie Nauru Svatý Bartoloměj

Bosna a 
Hercegovina

Izrael Německo Svatý Kryštof a 
Nevis

Botswana Jamajka Nepál Svatý Martin
Bouvetův ostrov Japonsko Niger Svatý Tomáš a 

Princův ostrov
Brazílie Jemen Nigérie Svatý Vincenc a 

Grenadiny
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Britské 
indickooceánské 
území

Jersey Nikaragua Svazijsko

Britské Panenské 
ostrovy

Jižní Afrika Niue Švédsko

Brunej Jižní Georgie a 
Jižní 
Sandwichovy 
ostrovy

Nizozemsko Švýcarsko

Bulharsko Jižní Korea Norsko Sýrie
Burkina Faso Jižní Súdán Nová Kaledonie Tádžikistán
Burundi Jordánsko Nový Zéland Tanzanie
Čad Kajmanské 

ostrovy
Omán Tchaj-wan

Černá Hora Kambodža Ostrov Man Thajsko
Česko Kamerun Ostrov Norfolk Togo
Chile Kanada Ostrovy Severní 

Mariany
Tokelau

Chorvatsko Kapverdy Ostrovy Turks a 
Caicos

Tonga

Čína Katar Pákistán Trinidad a 
Tobago

Clipperton Kazachstán Palau Tunisko
Cookovy ostrovy Keňa Palestina Turecko
Curaçao Kiribati Panama Turkmenistán
Dánsko Kokosové 

(Keelingovy) 
ostrovy

Papua-Nová 
Guinea

Tuvalu

Demokratická 
republika Kongo

Kolumbie Paraguay Uganda

Dominika Komory Peru Ukrajina
Dominikánská 
republika

Kongo Pitcairnovy 
ostrovy

Uruguay

Džibutsko Kosovo Pobřeží slonoviny Uzbekistán
Egypt Kostarika Polsko Vánoční ostrov
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Ekvádor Kuba Portoriko Vanuatu
Eritrea Kuvajt Portugalsko Vatikán
Estonsko Kypr Rakousko Venezuela
Etiopie Kyrgyzstán Řecko Vietnam
Faerské ostrovy Laos Réunion Východní Timor
Falklandy Lesotho Rovníková 

Guinea
Wallis a Futuna

Fidži Libanon Rumunsko Zambie
Filipíny Libérie Rusko Západní Sahara
Finsko Libye Rwanda Zimbabwe
Francie Lichtenštejnsko Saint-Pierre a 

Miquelon

Všechny příspěvky do této veřejné konzultace Komise zveřejní. Můžete si zvolit, zda chcete, aby 
s příspěvkem byly zveřejněny i údaje o vaší osobě, nebo zda chcete zůstat v anonymitě. Pro účely 
transparentnosti se vždy zveřejní kategorie respondenta (například „sdružení podniků“, 
„spotřebitelské sdružení“, „občan EU“), země původu, název a velikost organizace a její číslo v 

 Zvolte rejstříku transparentnosti. V žádném případě nebude zveřejněna vaše e-mailová adresa.
takovou ochranu soukromí, která vám nejlépe vyhovuje. Výchozí nastavení ochrany soukromí je dáno tím, 
jakou jste zvolili kategorii respondenta.

Souhlasím s ustanoveními o ochraně osobních údajů

Část 1 - Obecné otázky

Opožděné platby jsou příčinou každého čtvrtého úpadku v Evropské Unii. Méně než 40 % 
obchodních transakcí mezi podniky je zaplaceno včas. Evropská komise potřebuje znát váš názor 
na to, jak s tímto problémem bojovat.

Otázka č. 1
Jak přispěla směrnice EU o opožděných platbách k včasnějšímu provádění plateb 
v obchodních transakcích v období od roku 2011?

Velmi pozitivně
Spíše pozitivně
Žádný vliv
Spíše negativně
Velmi negativně

*

*

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement
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Otázka č. 2
Jaké jsou příčiny opoždění plateb?
Zaškrtněte všechny příslušné odpovědi

Opožděná platba je formou financování bez jakýchkoli nákladů pro dlužníka
Nedostatek peněz na platby vlastním dodavatelům
Neexistuje motivace ke včasným platbám / včasné platby nejsou odměňovány
Opožděné platby představují začarovaný kruh (společnost obdrží platbu pozdě 
a poté sama zaplatí pozdě)
Společnosti si konkrétních pravidel pro platby nejsou vědomy
Stávající pravidla nejsou jasná
Stávající pravidla nejsou řádně vymáhána
Malé společnosti musí přijmout podmínky stanovené většími hráči, jinak 
přijdou o klienty
Nedostatečný přístup k odborné přípravě v oblasti financí / nástrojům pro 
řízení úvěrů
Nedostatečný přístup k informacím o platební disciplíně klientů (např. kontrola 
úvěruschopnosti)
Jiný důvod
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Otázka č. 3
Jak hodnotíte srozumitelnost následujících ustanovení směrnice EU, s níž souvisí způsob jejich uplatňování v praxi?

Velmi 
srozumitelné

Spíše 
srozumitelné

Spíše 
nesrozumitelné

Velmi 
nesrozumitelné

Nevím

Ustanovení týkající se pojmů „nespravedlivé“ nebo „hrubě 
nespravedlivé“

Ustanovení týkající se lhůt splatnosti, zejména u transakcí mezi 
podniky (B2B)

Ustanovení týkající se úroků z prodlení

Ustanovení týkající se náhrady interních nákladů ve výši 40 EUR

*

*

*

*
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Otázka č. 4
V současné době stanoví směrnice EU maximální délku lhůty splatnosti pro orgány 

 na  nebo ve velmi výjimečných případech na 60 dnů.veřejné moci 30 dnů
 musí své faktury uhradit do , pokud se výslovně nedohodnou jinak Podniky 60 dnů

a za předpokladu, že to není „hrubě nespravedlivé“.
Jaký je váš názor na délku lhůty splatnosti u plateb mezi podniky (B2B)?

Neměla by se měnit
Měla by být bez výjimek omezena na 30 dní - pro všechny B2B transakce
Měla by být bez výjimek omezena na 60 dní - pro všechny B2B transakce
Měla by být omezena na 30 dní pro platby velkých společností malým a 
středním podnikům, nikoli pro platby mezi malými a středními podniky
Měla by být omezena na 60 dní pro platby velkých společností malým a 
středním podnikům, nikoli pro platby mezi malými a středními podniky
Měla by umožnit nastavení specifických lhůt splatnosti pro určitá odvětví
Jiný názor

Otázka č. 5
Jaký bude pravděpodobný dopad následujících opatření na vaši situaci?

Otázka č. 5a
ZPŘÍSNĚNÍ PŘEDPISŮ

Velmi 
pozitivní

Pozitivní
Žádný 
dopad

Negativní
Nemám 
názor / 
nevím

Posílení stávajících unijních předpisů 
zavedením maximální pevné lhůty 
splatnosti pro všechny obchodní transakce 
mezi podniky

Stanovení předpisů, které jasně určí, kdy 
jsou smluvní ujednání nebo praktiky týkající 
se plateb vůči věřiteli „nespravedlivé“

Otázka č. 5b
ZLEPŠENÍ VYMÁHÁNÍ PRÁVA

Velmi 
pozitivní

Pozitivní
Žádný 
dopad

Negativní
Nemám 
názor / 
nevím

Zřízení vnitrostátních orgánů 
zodpovědných za vymáhání právních 

*

*

*

*
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předpisů, které jednají na základě stížností 
společností a zároveň zachovávají 
totožnost stěžovatele v tajnosti

Zřízení vnitrostátních orgánů, které mohou 
provádět inspekce ze své vlastní iniciativy 
a mají sankční pravomoci, včetně 
pravomoci ukládat správní pokuty

Zavedení prostředků pro alternativní řešení 
sporů, jako jsou rozhodčí řízení a mediace, 
a usnadnění přístupu malých a středních 
podniků k nim

Otázka č. 5c
ZLEPŠENÍ TRANSPARENTNOSTI PLATEBNÍHO CHOVÁNÍ

Velmi 
pozitivní

Pozitivní
Žádný 
dopad

Negativní
Nemám 
názor / 
nevím

Zajištění větší transparentnosti platebního 
chování podniků zahrnutím (dobrých
/špatných) výsledků v oblasti plnění 
platebních povinností do úvěrových 
hodnocení

Zajištění větší transparentnosti platební 
praxe tím, že se velkým podnikům uloží 
povinnost pravidelně zveřejňovat informace 
o průměrných lhůtách splatnosti 
sjednaných s dodavateli, průměrné době 
do uskutečnění plateb dodavatelům, 
placení úroků a náhradách

Zřízení stálého evropského střediska pro 
sledování plateb spravovaného Komisí, 
jehož úkolem je sledovat plnění platebních 
povinností a trendy v oblasti plateb

Otázka č. 5d
VYTVOŘENÍ LEPŠÍHO RÁMCE PRO ZAVÁDĚNÍ DIGITÁLNÍCH PLATEBNÍCH 
NÁSTROJŮ

Velmi 
pozitivní

Pozitivní
Žádný 
dopad

Negativní
Nemám 
názor / 
nevím

Zavedení povinné elektronické fakturace u 
B2B transakcí

Zavedení nové normy EU pro elektronickou 
fakturaci

*

*

*

*

*

*

*
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Odstranění překážek faktoringu (včetně 
elektronického faktoringu)

Podpora zapojení integrovaných plateb do 
digitální fakturace

Zlepšení dostupnosti programů 
zaměřených na podporu digitálních 
dovedností, zejména u pracovníků v 
malých a středních podnicích

Podpora zavádění klíčových digitálních 
technologií, jako je umělá inteligence a 
cloud, malými a středními podniky

Otázka č. 5e
ZLEPŠENÍ ODOLNOSTI SPOLEČNOSTÍ VŮČI OPOŽDĚNÝM PLATBÁM A 
JEJICH PŘIPRAVENOSTI NA NĚ

Velmi 
pozitivní

Pozitivní
Žádný 
dopad

Negativní
Nemám 
názor / 
nevím

Zlepšení poskytování odborné přípravy v 
oblasti řízení úvěrů a finanční gramotnosti 
a usnadnění přístupu společností k ní

Stanovení minimálních společných kritérií 
dodržování předpisů, monitoringu a 
udělování sankcí pro dobrovolné kodexy 
chování pro včasné platby

Otázka č. 5f
Pokud chcete oznámit jiné dopady, upřesněte

Maximálně 1000 znaků

Otázka č. 6
Nezmění-li se stávající pravidla (např. stávající směrnice EU o opožděných 
platbách; popis jejích hlavních prvků viz výše), jak to ovlivní finanční situaci 
společností?

Velmi negativně
Spíše negativně
Nijak
Spíše pozitivně
Velmi pozitivně

*

*

*

*

*

*

*
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Nevím

Otázka č. 7
Čím je podnik menší, tím je vůči negativním dopadům opožděných plateb 
zranitelnější. Tato otázka se týká vašeho názoru na zavedení opatření na ochranu 
malých a středních podniků (zejména osob samostatně výdělečně činných, 
mikropodniků a malých podniků) před rizikem opožděných plateb a na poskytování 
pomoci. Jaký druh opatření by měl být zvážen? 
Zaškrtněte všechny možnosti, které považujete za vhodné

V případě nesporných faktur by orgány veřejné moci měly mikropodnikům, 
malým podnikům a osobám samostatně výdělečně činným zaplatit ve lhůtě 
kratší než 30 dnů.
Orgány veřejné moci by měly zavést mechanismy pro ověřování toho, zda 
hlavní dodavatelé dodržují pravidla týkající se včasných plateb při provádění 
plateb subdodavatelům, a to zejména pokud je daný subdodavatel malým 
nebo středním podnikem.
Orgány veřejné moci by měly započíst daňové pohledávky a nedoplatky na 
sociálním pojištění malých a středních podniků proti nesplaceným částkám, 
které dluží malým a středním podnikům z důvodu opožděných plateb
jiná možnost

Otázka č. 8
Jaké další aspekty by mohly být vylepšeny v rámci revize směrnice o opožděných 
platbách?

Maximálně 1000 znaků

Otázka č. 9
Níže můžete nahrát jakýkoli dokument, který si v souvislosti s revizí směrnice o 
opožděných platbách přejete sdílet
(maximální velikost souboru je 1 MB)
Povoleny jsou pouze soubory typu pdf,txt,doc,docx,odt,rtf.

Jste-li společností, zaškrtněte možnost „ano“ pro otevření souboru 
konkrétních otázek

Ano

*

*
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Ne

Contact

GROW-A2@ec.europa.eu




