
 

 

351/2013 Sb. 
NAŘÍZENÍ VLÁDY 

ze dne 16. října 2013, 
kterým se ur čuje výše úrok ů z prodlení a náklad ů spojených s uplatn ěním pohledávky, 

určuje odm ěna likvidátora, likvida čního správce a člena orgánu právnické osoby 
jmenovaného soudem a upravují n ěkteré otázky Obchodního v ěstníku, ve řejných rejst říků 

právnických a fyzických osob a evidence sv ěřenských fond ů a evidence údaj ů o 
skute čných majitelích 

se zapracovanými změnami dle návrhu nařízení vlády č. 434/2017 Sb., ve znění nařízení vlády č. 
184/2019 Sb. a č. 25/2021 Sb. 

ČÁST PRVNÍ 
Úvodní ustanovení 

§ 1 
Toto nařízení upravuje 

a) výši úroku z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, 

b) způsob určení odměny a výpočet náhrady hotových výdajů likvidátora, likvidačního správce 
a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem, 

c) vydávání a vedení Obchodního věstníku a 

d) rozsah a způsob zveřejnění zápisů ve veřejném rejstříku a evidenci svěřenských fondů a 
způsob podání návrhu na zápis, změnu nebo výmaz zápisu v evidenci skutečných majitelů. 

ČÁST DRUHÁ 
Výše úroku z prodlení a náklad ů spojených s uplatn ěním pohledávky 

§ 2 
Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro 
první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. 

§ 3 
Jde-li o vzájemný závazek podnikatelů nebo je-li obsahem vzájemného závazku mezi 
podnikatelem a veřejným zadavatelem podle zákona upravujícího veřejné zakázky povinnost dodat 
zboží nebo poskytnout službu za úplatu veřejnému zadavateli, činí minimální výše nákladů 
spojených s uplatněním každé pohledávky 1 200 Kč. 

ČÁST ŠESTÁ 
Ustanovení p řechodná, zrušovací a záv ěrečná 

§ 19 
Přechodná ustanovení 

(1) Výše úroku z prodlení, k němuž došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se řídí 
nařízením vlády č. 142/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 

(2) Došlo-li k prodlení s plněním dluhu přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, řídí se 
minimální výše nákladů spojených s uplatněním pohledávky nařízením vlády č. 142/1994 Sb., ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 



 

 

(3) Povinnost podávat návrh na zápis, změnu nebo výmaz zápisu ve veřejném rejstříku 
prostřednictvím elektronicky vyplněného formuláře v souladu s § 17 odst. 1 ode dne nabytí 
účinnosti tohoto nařízení dopadá i na osoby zapsané ve veřejném rejstříku přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto nařízení. 

§ 20 
Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se: 

1. Nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku. 

2. Nařízení vlády č. 408/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o 
Obchodním věstníku. 

3. Nařízení vlády č. 511/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o 
Obchodním věstníku, ve znění nařízení vlády č. 408/2003 Sb. 

4. Nařízení vlády č. 127/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o 
Obchodním věstníku, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 21 
Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014. 

Předseda vlády: 

Rusnok v. r. 

Ministryně spravedlnosti: 

Benešová v. r. 

------------------------------------------------------------------ 


