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ZÁKON

ze dne 11. června 2013,

kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve
znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb.,
zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona
č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/
/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 77/1997
Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zá-
kona č. 356/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona
č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/
/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000
Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb.,
zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona
č. 15/2002 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 126/
/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 308/2002
Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb.,
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002
Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 87/
/2003 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 437/2003
Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zá-
kona č. 360/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona
č. 499/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 179/
/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 377/2005
Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zá-
kona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona
č. 81/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 269/
/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 344/2007
Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zá-
kona č. 126/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona
č. 230/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 217/
/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009
Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb.,
zákona č. 152/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 351/
/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 420/2011
Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb.,
zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb. a zákona
č. 503/2012 Sb., se mění takto:

1. § 38b zní:

„§ 38b

(1) Při rozdělení právnické osoby (dále jen „zápis
rozdělení“) se do obchodního rejstříku u zanikající
nebo rozdělované právnické osoby zapíše údaj, že za-
nikla rozštěpením nebo že došlo k odštěpení části jejího
jmění, s uvedením firmy, sídla a identifikačního čísla
všech nástupnických právnických osob. Při zápisu
přeshraničního rozdělení se zapíše i údaj o zápisu za-
hraniční nástupnické právnické osoby do zahraničního
obchodního rejstříku včetně čísla tohoto zápisu.

(2) U nástupnické osoby se zapíší

a) při rozštěpení se založením nových právnických
osob, kromě údajů zapisovaných při vzniku práv-
nické osoby, údaj, že vznikla rozštěpením, že na ni
přešlo jmění zanikající právnické osoby, které bylo
uvedeno v projektu rozdělení, firma, sídlo a identi-
fikační číslo právnické osoby, jejímž rozštěpením
vznikla, a firmy, sídla a identifikační čísla ostatních
právnických osob, které současně rozštěpením
vznikly; to platí přiměřeně pro odštěpení se zalo-
žením nových společností,

b) při rozštěpení sloučením právnických osob údaj,
že na ni přešlo jmění zanikající právnické osoby,
které bylo uvedeno v projektu rozštěpení, firma,
sídlo a identifikační číslo právnické osoby, která
rozštěpením zanikla, a firmy, sídla a identifikační
čísla ostatních právnických osob, na které přešly
ostatní části jmění zanikající právnické osoby,
a případné změny dosud zapsaných údajů o ná-
stupnické právnické osobě; to platí přiměřeně pro
odštěpení sloučením.

(3) Identifikační číslo u zahraniční právnické oso-
by se zapisuje pouze v případě, že jí bylo přiděleno.“.

2. V § 263 odst. 1 se slova „341, 344, 365, § 369a
odst. 4 až 7, §“ nahrazují slovy „§ 340 odst. 4 až 6,
§ 341, 343a, 343b, 344, 365,“.

3. V § 340 se doplňují odstavce 3 až 6, které znějí:

„(3) Cenu za dodávku zboží nebo poskytnutí slu-
žeb ve vztazích podle § 261 odst. 1 nebo závazku dodat
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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 fak-
tury 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 do-
ručena faktura nebo jiná výzva podobné po-
vahy před převzetím nebo ověřením zboží nebo
služby.

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

(5) Je-li ujednáno převzetí zboží nebo služby, po-
případě 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.

(6) Je-li dlužníkem veřejný zadavatel, dobu splat-
nosti delší než 30 dní lze ujednat jen tehdy, pokud je to
odůvodněno povahou závazku a doba splatnosti nepře-
sahuje 60 dnů, přičemž den doručení faktury nebo jiné
výzvy obdobné povahy nesmí být předmětem smluv-
ního ujednání; ustanovení odstavce 4 se nepoužije.
Ustanovení věty první se použije i na vztahy mezi vě-
řitelem a subdodavatelem, plní-li věřitel závazek veřej-
nému zadavateli prostřednictvím subdodavatele.“.

4. Za § 340 se vkládá nový § 340a, který zní:

„§ 340a

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

5. Za § 343 se vkládají nové § 343a a 343b, které
včetně poznámky pod čarou č. 22 znějí:

„§ 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
hájit zájmy podnikatelů22).

§ 343b

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

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

22) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne
16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v ob-
chodních transakcích.“.

6. V § 369 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Věřitel má vedle úroků z prodlení nárok na úhradu
minimální výše nákladů spojených s uplatněním své
pohledávky v rozsahu a za podmínek stanovených na-
řízením vlády.“.

7. § 369a se včetně poznámky pod čarou č. 18
zrušuje.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Došlo-li k prodlení s plněním závazku přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, posoudí se účinky to-
hoto prodlení podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.

Němcová v. r.

Zeman v. r.

Nečas v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. června 2013,

kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení
a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje k provedení § 517 odst. 2 zákona
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona
č. 509/1991 Sb., a podle § 369 odst. 1 zákona č. 513/
/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 370/
/2000 Sb. a zákona č. 179/2013 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví
výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle ob-
čanského zákoníku, ve znění nařízení vlády č. 163/2005
Sb. a nařízení vlády č. 33/2010 Sb., se mění takto:

1. Na konci nadpisu nařízení vlády se doplňují
slova „a kterým se stanoví minimální výše nákladů spo-
jených s uplatňováním pohledávky“.

2. V úvodní větě nařízení vlády se za slovo
„Vláda“ vkládá slovo „nařizuje“ a slovo „nařizuje“ se
nahrazuje slovy „a podle § 369 odst. 1 zákona č. 513/
/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 370/
/2000 Sb. a zákona č. 179/2013 Sb.“.

3. V § 1 se slovo „sedm“ nahrazuje slovem „osm“.

4. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který zní:

„§ 2a

Jde-li o závazkový vztah mezi podnikateli nebo je-
-li obsahem vzájemného závazku mezi podnikatelem
a veřejným zadavatelem dodat zboží nebo poskytnout
službu za úplatu veřejnému zadavateli, činí minimální
výše nákladů spojených s uplatněním každé pohle-
dávky 1 200 Kč.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Výše úroku z prodlení, k němuž došlo přede
dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se řídí dosavad-
ními právními předpisy.

2. Minimální výše nákladů spojených s uplatněním
pohledávky podle nařízení vlády č. 142/1994 Sb., ve
znění tohoto nařízení, náleží věřiteli v případě, že k pro-
dlení s plněním závazku došlo po dni nabytí účinnosti
tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem
prvního kalendářního měsíce následujícího po jeho vy-
hlášení.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr spravedlnosti:

JUDr. Blažek v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. června 2013,

kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky,
ve znění nařízení vlády č. 473/2009 Sb.

Vláda nařizuje podle § 42 odst. 4 zákona č. 185/
/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb. a zákona
č. 154/2010 Sb.:

Čl. I

V § 1 nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu od-
padového hospodářství České republiky, se slova „na

dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení“
nahrazují slovy „do 31. prosince 2014“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července
2013.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr životního prostředí:

Mgr. Chalupa v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. června 2013

o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy
při povodních v období od 29. června 2013 do 15. července 2013

Vláda nařizuje podle § 14 odst. 3 a § 16 odst. 4
zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České
republiky, ve znění zákona č. 546/2005 Sb.:

§ 1

K záchranným pracím a k likvidaci následků po-
hromy při povodních na území České republiky v ob-
dobí od 29. června 2013 do 15. července 2013 se použije
nejvýše 2 000 vojáků v činné službě.

§ 2

O použití vojáků v činné službě rozhodne podle

územního rozsahu povodní ministr vnitra, primátor
hlavního města Prahy nebo hejtmani příslušných krajů.

§ 3

Ministr obrany určí vojáky v činné službě, včetně
vojenské techniky, k plnění jejich úkolů podle § 1.

§ 4

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 15. čer-
vence 2013.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr vnitra:

Kubice v. r.

Ministr obrany:

Ing. Picek v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 20. června 2013

o vydání zlaté mince po 10 000 Kč k 1150. výročí příchodu věrozvěstů Konstantina a Metoděje

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a)
zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění
zákona č. 442/2000 Sb.:

§ 1

(1) Dnem 3. července 2013 se vydává pamětní
zlatá mince po 10 000 Kč k 1150. výročí příchodu vě-
rozvěstů Konstantina a Metoděje (dále jen „mince“).

(2) Mince se vydává v běžném provedení a ve
zvláštním provedení s leštěným polem mince a mato-
vým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).

(3) Mince v běžném i ve zvláštním provedení se
razí ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mince je
31,107 g, její průměr 34 mm a síla 2,5 mm. Při ražbě
mince v běžném provedení i ve zvláštním provedení je
přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm.
V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,062 g
a v ryzosti zlata odchylka nahoru 0,01 %. Hrana mince
v běžném provedení je vroubkovaná, hrana mince ve
zvláštním provedení je hladká nebo hladká s vlysem.

§ 2

(1) Na lícní straně mince je vyobrazení knížete
Rastislava vycházející z byzantské ikony, které je umís-
těno v rámu, v němž jsou vypsána jednotlivá písmena
hlaholice. Nad portrétem knížete je kompozice heral-
dických zvířat z velkého státního znaku umístěných ve

štítech – uprostřed je český lev, vpravo od něj slezská
orlice a vlevo od něj je moravská orlice. Při levém,
spodním a pravém okraji mince je název státu „ČESKÁ
REPUBLIKA“ a označení nominální hodnoty mince se
zkratkou peněžní jednotky „10 000 Kč“. Oba texty
jsou od sebe odděleny tečkou. Značka České min-
covny, která je tvořena kompozicí písmen „Č“
a „M“, je nad písmenem „B“ ze slova „REPUBLIKA“.

(2) Na rubové straně mince je vyobrazení Kon-
stantina a Metoděje ztvárněné ve stylu byzantské
ikony, které je umístěno v rámu, v němž jsou vypsána
jednotlivá písmena hlaholice. Vpravo a vlevo od vy-
obrazení věrozvěstů jsou letopočty vztahující se k vý-
ročí „863“ a „2013“ ohraničené čarami. Po obvodu
mince je opis „PŘÍCHOD VĚROZVĚSTŮ KON-
STANTINA A METODĚJE“. Nad druhým písme-
nem „A“ ve slově „KONSTANTINA“ jsou iniciály
autora výtvarného návrhu mince akademického malíře
Vladimíra Pavlici, které jsou tvořeny písmeny „VP“
v rámečku.

(3) Vyobrazení mince je uvedeno v příloze k této
vyhlášce.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3. července
2013.

Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 183/2013 Sb.

Vyobrazení zlaté mince po 10 000 Kč k 1150. výročí příchodu věrozvěstů Konstantina a Metoděje

(lícní a rubová strana)
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SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 24. června 2013

o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších
předpisů, oznamuje s účinností od 1. července 2013 aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) zavedené
sdělením Českého statistického úřadu č. 206/2010 Sb. ze dne 16. června 2010 a aktualizované sdělením Českého
statistického úřadu č. 185/2012 Sb. ze dne 29. května 2012.

Předmětem aktualizace jsou změny názvů vybraných podskupin a kategorií Klasifikace zaměstnání
(CZ-ISCO). Změny jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.

Platné znění aktualizované Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) bude k dispozici na internetových stránkách
Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.

Předsedkyně:

prof. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bra-
tislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z před-
cházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání
kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2013 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce:
MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky-
-knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej
– Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o.,
Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihku-
pectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Ku-
čeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra,
Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.:
286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vino-
hradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem:
PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezdě-
kov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny.
Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady před-
platného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu
odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická
osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně
č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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