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Zákonné úroky z prodlení
Bulharsko
1 Je v členském státě stanoven „zákonný úrok“? Pokud ano, jak je v tomto členském státě „zákonný úrok“ definován?
Zákonný úrok je v Bulharské republice upraven, ale tento pojem v současné době není zákonem definován.
Podle právní teorie je „zákonný úrok“ úrok, který není sjednán, ale je stanoven zákonem. Zákonný úrok z prodlení se hradí za prodlení s plněním peněžitého
závazku. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku má věřitel vždy nárok na náhradu škody v zákonné úrokové sazbě od data prodlení (viz první
věta čl. 86 odst. 1) zákona o závazcích a smlouvách ( ZZD)).
2 Pokud ano, jaká je jeho výše/sazba a jakým právním předpisem se řídí? Jestliže jsou umožněny různé sazby zákonného úroku, jaké okolnosti a podmínky
se na ně vztahují?
Podle čl. 86 odst. 1 zákona o závazcích a smlouvách je dlužník, který nesplní peněžitý závazek, odpovědný za náhradu škody v zákonné úrokové sazbě od
data prodlení. Zákonnou úrokovou sazbu stanovuje Rada ministrů.
Ustanovení čl. 294 odst. 1 obchodního zákoníku stanoví, že úrok je splatný mezi obchodníky, není-li ujednáno jinak.
Podle čl. 86 odst. 2 zákona o závazcích a smlouvách a pro účely provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o
postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích (Úř. věst. L 48 ze dne 23. února 2011, s. 1) přijala Rada ministrů Nařízení č. 426 ze dne 18.
prosince 2014 (které nabylo účinnosti dne 1. ledna 2015), kterým se stanoví zákonná sazba úroku z prodlení. Roční sazba zákonného úroku z prodlení je
základní sazba Bulharské národní banky platná od 1. ledna nebo 1. července stávajícího roku plus 10 procentních bodů. Denní sazba zákonného úroku z
prodlení je 1/360 roční sazby. Úroková sazba platná od 1. ledna stávajícího roku platí v první polovině roku a sazba platná od 1. července v druhé polovině
roku.
3 Jsou případně k dispozici další informace o způsobu výpočtu zákonného úroku?
Bulharská národní banka zveřejňuje základní sazbu během příslušného období s využitím metodologie vypracované správní radou a zveřejňuje ji ve Státním
věstníku. Základní sazba a její změny jsou zveřejněny na internetových stránkách Bulharské národní banky: http://www.bnb.bg/. Tyto internetové stránky
taktéž uvádí metodologii pro stanovení základní sazby.
Ustanovení čl. 10 odst. 3 zákona o závazcích a smlouvách stanoví, že úrok z úroku z prodlení (složený úrok) je splatný podle pravidel Bulharské národní
banky. Žádná taková pravidla však dosud zveřejněna nebyla.
Ustanovení čl. 294 odst. 2 obchodního zákoníku stanoví, že úrok z úroku je splatný pouze v případě, že je sjednán.
4 Existuje bezplatný on-line přístup k výše uvedenému právnímu předpisu?
Informace o základní sazbě a jejích změnách jsou k dispozici v angličtině a bulharštině na internetových stránkách Bulharské národní banky.
http://www.bnb.bg/.
Zákon o závazcích a smlouvách, obchodní zákoník a ostatní výše uvedené právní předpisy jsou k dispozici v bulharštině na internetových stránkách: www.
lex.bg.
Zákon o závazcích a smlouvách, obchodní zákoník a nařízení Rady ministrů č. 426 ze dne 18. prosince 2014 ustanovující platbu zákonné sazby úroku z
prodlení jsou také k dispozici v bulharštině na internetových stránkách: www.tita.bg.
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Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské
komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani
Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv
členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

