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Ustanovení
Obsah
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)
§ 340
odst. 3

(3) Cenu za dodávku zboží nebo poskytnutí
služeb ve vztazích podle § 261 odst. 1 nebo závazku
dodat zboží nebo poskytnout službu za úplatu
dlužníkovi je dlužník povinen zaplatit do 30 dnů
a) ode dne, kdy mu byla doručena faktura nebo jiná
výzva podobné povahy,
b) i bez výzvy k plnění
1. ode dne doručení zboží nebo poskytnutí
služby, není-li možné určit den doručení
faktury nebo jiné výzvy podobné povahy,
nebo bude-li mu doručena faktura nebo jiná
výzva podobné povahy dříve, než zboží
nebo služba,
2. ode dne převzetí, bylo-li ujednáno převzetí
zboží nebo služby, popřípadě ověření, zda
byl závazek řádně splněn, a jestliže mu bude
doručena faktura nebo jiná výzva podobné
povahy před převzetím nebo ověřením zboží
nebo služby.

Celex č.

Odpovídající předpis ES
Ustanovení
Obsah
(čl., odst.,
písm., bod.,
apod.)

32011L0007 Čl. 3 odst. 3
písm. b)

3. Pokud jsou splněny podmínky stanovené v odstavci
1, členské státy zajistí, že:
b) jestliže den ani lhůta splatnosti nejsou ve smlouvě
stanoveny, má věřitel nárok na úrok z prodlení po
uplynutí jakékoli z těchto lhůt:
i) 30 kalendářních dnů po dni, kdy dlužník obdrží
fakturu nebo jiný rovnocenný dokument vyzývající k
provedení platby,
ii) pokud není den obdržení faktury nebo jiného
rovnocenného dokumentu vyzývajícího k provedení
platby jistý, 30 kalendářních dnů po dni obdržení
zboží nebo poskytnutí služeb,
iii) pokud dlužník obdrží fakturu nebo jiný rovnocenný
dokument vyzývající k provedení platby dříve než
zboží nebo služby, 30 kalendářních dnů po dni
obdržení zboží nebo poskytnutí služeb,
iv) pokud zákon nebo smlouva stanoví přejímku nebo
prohlídku zboží nebo služeb, jejímž prostřednictvím
se zjišťuje, zda zboží bylo dodáno nebo služby byly
poskytnuty v souladu se smlouvou, 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 uvedeném dni.
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Čl. 4 odst. 3
písm. a)

3. Členské státy zajistí, že v obchodních transakcích,
v nichž je dlužníkem orgán veřejné moci,
a) lhůta splatnosti nepřekročí žádnou z těchto lhůt:
i) 30 kalendářních dnů po dni, kdy dlužník obdrží
fakturu nebo jiný rovnocenný dokument vyzývající k
provedení platby,
ii) pokud není den obdržení faktury nebo jiného
rovnocenného dokumentu vyzývajícího k provedení
platby jistý, 30 kalendářních dnů po dni obdržení
zboží nebo poskytnutí služeb,
iii) pokud dlužník obdrží fakturu nebo jiný rovnocenný
dokument vyzývající k provedení platby dříve než
zboží nebo služby, 30 kalendářních dnů po dni
obdržení zboží nebo poskytnutí služeb,
iv) pokud zákon nebo smlouva stanoví přejímku nebo
prohlídku zboží nebo služeb, jejímž prostřednictvím
se zjišťuje, zda zboží bylo dodáno nebo služby byly
poskytnuty v souladu se smlouvou, 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 uvedeném dni;

§ 340
odst. 4

(4) Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti
delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli
hrubě nespravedlivé.

32011L0007 Čl. 3 odst. 5
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5. Členské státy zajistí, že lhůta splatnosti stanovená
ve smlouvě nepřekročí 60 kalendářních dnů, pokud
nejsou ve smlouvě výslovně dohodnuty jiné podmínky
a za předpokladu, že to vůči věřiteli není ve smyslu
článku 7 hrubě nespravedlivé.

§ 340
odst. 5

§ 340
odst. 6

(5) Je-li ujednáno převzetí zboží nebo služby,
popřípadě ověření, zda bylo řádně splněno, nesmí být
sjednaná doba takového převzetí nebo ověření delší
než 30 dnů. Ujednat dobu převzetí nebo ověření delší
než 30 dnů lze jen tehdy, není-li to vůči věřiteli hrubě
nespravedlivé.

Je-li dlužníkem veřejný zadavatel, dobu splatnosti
delší než 30 dní lze ujednat jen tehdy, pokud je to
odůvodněno povahou závazku a doba splatnosti
nepřesahuje 60 dnů, přičemž den doručení faktury
nebo jiné výzvy obdobné povahy nesmí být
předmětem smluvního ujednání; ustanovení odstavce
4 se nepoužije. Ustanovení věty první se použije i na
vztahy mezi věřitelem a subdodavatelem, plní-li věřitel
závazek veřejnému zadavateli prostřednictvím
subdodavatele.

32011L0007 Čl. 3 odst. 4

4. Jestliže je stanovena přejímka nebo prohlídka
zboží nebo služeb, jejímž prostřednictvím se zjišťuje,
zda zboží bylo dodáno nebo služby byly poskytnuty v
souladu se smlouvou, členské státy zajistí, že
maximální doba trvání takové přejímky nebo prohlídky
nepřekročí dobu 30 kalendářních dnů ode dne
obdržení zboží nebo poskytnutí služeb, pokud nejsou
ve smlouvě výslovně dohodnuty jiné podmínky a za
předpokladu, že to vůči věřiteli není ve smyslu článku
7 hrubě nespravedlivé.

Čl. 4 odst. 5

5. Členské státy zajistí, že maximální doba trvání
přejímky nebo prohlídky uvedené v odst. 3 písm. a)
bodě iv) nepřekročí dobu 30 kalendářních dnů ode
dne obdržení zboží nebo poskytnutí služeb, pokud
nejsou ve smlouvě nebo v zadávací dokumentaci
výslovně dohodnuty jiné podmínky a za předpokladu,
že to vůči věřiteli není ve smyslu článku 7 hrubě
nespravedlivé.

32011L0007 Čl. 4 odst. 3
písm. b)

b) datum obdržení faktury není předmětem smluvního
ujednání mezi dlužníkem a věřitelem.

Čl. 4 odst. 6

6. Členské státy zajistí, že lhůta splatnosti stanovená
ve smlouvě nepřekročí lhůty stanovené v odstavci 3,
pokud nejsou ve smlouvě výslovně dohodnuty jiné
podmínky a za předpokladu, že to není objektivně
odůvodněno zvláštní povahou nebo rysy smlouvy, a
že v žádném případě nepřekročí 60 kalendářních dnů.
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§ 340a

Ustanovením § 340 není dotčeno právo smluvních
stran ujednat si plnění ve formě splátek.

32011L0007 Čl. 5
Splátkové kalendáře
Tato směrnice se nedotýká způsobilosti stran sjednat
podle příslušných ustanovení platného vnitrostátního
práva splátkové kalendáře. V případech, kdy není
některá splátka uhrazena ve sjednané době, se úrok
a náhrada podle této směrnice vypočítají výhradně z
opožděných částek.

§ 343a

Dohoda o době plnění odchylující se od § 340 odst. 4
až 6 a dohoda o výši úroku z prodlení, je-li vůči věřiteli
hrubě nespravedlivá, je neplatná. Dovolat se její
neplatnosti může i právnická osoba založená s cílem
22)
hájit zájmy podnikatelů.
________________
22)

směrnice Evropského parlamentu a Rady
2011/7/EU ze dne 16. Února 2011 o postupu proti
opožděným platbám v obchodních transakcích.

§ 343b
odst. 1

§ 343b
odst. 2

Platí, že dohoda vylučující úrok z prodlení je hrubě
nespravedlivá.

Má se za to, že dohoda, která vylučuje náhradu
nákladů spojených s uplatněním pohledávky, je hrubě
nespravedlivá.

32011L0007 Čl. 7 odst. 4 a 4. V zájmu věřitelů a soutěžitelů zajistí členské státy
existenci odpovídajících a účinných opatření proti
5
dalšímu používání smluvních podmínek a praxe, které
jsou ve smyslu odstavce 1 hrubě nespravedlivé.
5. Opatření uvedená v odstavci 4 zahrnují ustanovení,
podle nichž mohou organizace, které jsou oficiálně
uznávány jako zástupci podniků nebo které mají na
zastupování podniků oprávněný zájem, v souladu s
platným vnitrostátním právem podat podnět k
zahájení řízení před příslušným soudem nebo
správním orgánem ve věci smluvních podmínek či
praxe, které jsou ve smyslu odstavce 1 hrubě
nespravedlivé, a tak použít vhodná a účinná opatření
proti jejich dalšímu používání.
32011L0007 Čl. 7 odst. 2

Pro účely odstavce 1 se smluvní podmínka či praxe,
která vylučuje úrok z prodlení, považuje za hrubě
nespravedlivou.

32011L0007 Čl. 7 odst. 3

Pro účely odstavce 1 se smluvní podmínka či praxe,
která
vylučuje
náhradu
nákladů
spojených
s vymáháním podle článku 6, považuje za hrubě
nespravedlivou, neprokáže-li se něco jiného.

Číslo předpisu EU Název předpisu ES
(kód celex)
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32011L0007

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních
transakcích.
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