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Změna výpočtu úroků z prodlení od 1. července 2010 
 
 
Dne 18. ledna 2010 vydala Vláda ČR nařízení č. 33/2010 Sb., jímž novelizovala nařízení č. 
142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle 
občanského zákoníku. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. července 2010. 
 
Co změna přináší? 
 
Podle dosavadní právní úpravy byly (jsou) úroky z prodlení s plněním peněžitého závazku 
vypočítávány pro každé kalendářní pololetí, ve kterém prodlení trvalo, z reposazby České 
národní banky platné pro první den tohoto pololetí, zvýšené o sedm procentních bodů. Úrok 
z prodlení se tak v průběhu prodlení mění každé pololetí v závislosti na aktuální výši 
reposazby. Výpočet úroků dle dosavadních předpisů proto byl značně složitý. 
 
Od 1. července bude úrok z prodlení po celou dobu trvání prodlení konstantní. Jeho 
výše se nově vypočte z reposazby České národní banky platné pro poslední den kalendářního 
pololetí, jenž předcházelo pololetí, ve kterém k prodlení došlo, zvýšené o sedm procentních 
bodů. 
 
Nová úprava se však bude týkat jen prodlení, ke kterému dojde nejdříve 1. července tohoto 
roku. Úroky z prodlení, ke kterému došlo před 1. červencem 2010, budou i nadále 
vypočítávány podle původní právní úpravy, tedy proměnlivě v každém kalendářním pololetí. 
 
Jak se změna projeví v praxi?  
 
Pokud došlo k prodlení za současné právní úpravy, dospějeme k úroku z prodlení např. od 
25.12.2008 do zaplacení 25.7.2010 v následující výši: 

 od 25.12.2008 do 31.12.2008  10,75 % p.a., 
 od 1.1.2009 do 30.6.2009   9,25 % p.a., 
 od 1.7.2009 do 31.12.2009   8,50 % p.a., 
 od 1.1.2010 do 30.6.2010  8,00 % p.a. 
 a od 1.7.2010 do 25.7.2010  7,75 % p.a. 
 
Pokud ale dojde k prodlení např. 2. července 2010, bude výše úroku z prodlení činit (podle 
nyní platné reposazby ČNB) 7,75 % p.a., a to po celou dobu trvání prodlení až do 
zaplacení. 
 
V této souvislosti upozorňujeme, že v obchodně právních vztazích je možné výši úroků z 
prodlení sjednat a použití předmětného ustanovení o výši úroků z prodlení tím vyloučit. V 
občansko právních vztazích jinou výši úroků z prodlení sjednat nelze. V občansko právních i 
obchodně právních vztazích lze pro případ prodlení se splněním peněžitého dluhu sjednat i 
smluvní pokutu. 


