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Výpočet úroků z prodlení u pohledávky 
z obchodního styku 
(Interpretace I-10) 

Předpokládejme, že pohledávka ve výši 25 000 Kč byla splatná dne 11. 2. 2022, bude zaplacena 30. 9. 2023 
včetně příslušenství. 
Podle vnitřní směrnice účetní jednotka uplatňuje úrok z prodlení vždy ke konci účetního období a dále při 
zaplacení ve výši podle § 1802 NOZ po zaplacení dlužné částky, v  prvním vyúčtování je uplatněna minimální 
výše nákladů s uplatněním každé pohledávky 1 200 Kč (§ 3 nařízenívlády č. 351/2013 Sb.). Takto bude i 
účtováno v návaznosti na Interpretaci NÚR I – 10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k 
pohledávce u věřitele.  Částka úroků z prodlení je matematicky zaokrouhlována. 
Pohledávka na úrok z prodlení a na další sankce tj. náklady spojené s uplatněním pohledávky je účtována 315 
MD/644 Dal a za rok 2022 činí 2 599 Kč, s přičtením nákladů spojených s uplatněním úroků 3 799 Kč (2 599 
+ 1 200) a je daňově vylučována do doby zaplacení podle ZDP, a to konkrétně § 23, odst. 3, písm. b, bodu 1, 
kde je uvedeno, že základ daně se snižuje o rozdíl, o který smluvní pokuty a úroky z prodlení, poplatky z 
prodlení, penále a jiné sankce ze závazkových vztahů zúčtované ve prospěch výnosů podle zvláštního právního 
předpisu (ZÚ) u poplatníka, který vede účetnictví, převyšují přijaté částky v tomto zdaňovacím období.  
V roce 2022 bude tedy daňově vyloučena částka 3 799 Kč, a to na řádku č. 111 přiznání k dani z příjmů 
právnických osob. 
...

Propočet úroků z prodlení v roce 2022, 2023 
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Výpočet 
úroků 

z prodlení 

11.2.2022 31.12.2022 25 000 

Poznámka 
... 

2022 - [...] – nepřestupný rok = ... 

 ... 
--------------------------------------  =  ...

   365 dní (rok) 

2023 - (...) – nepřestupný rok = ... 

 ... 
--------------------------------------  =  2 197,09 Kč zaokrouhleno 2 197 Kč 

   365 dní (rok) 




