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Úvod 
Právo podílet se na zisku je jedním ze základních práv společníka (akcionáře) kapitálové  

obchodní společnosti.  Obsahem tohoto práva je zajisté právo získat zdroje společnosti, které 1

mají svůj původ v zisku. Toto právo je doplněno právem podílet se jiných vlastních zdrojích 

společnosti, kterými jsou právě ty položky vlastního kapitálu, které původ v zisku nemají. 

Někteří autoři dovozují, že obsahem práva podílet se na zisku je také právo společníka 

rozhodnout o tom, zda vůbec, a popřípadě v jaké výši, či jakým způsobem, bude zisk vytvořený 

společností rozdělen.  To by se jistě dalo říci i o právu podílet se na jiných vlastních zdrojích. 2

Právo podílet se na zisku (avšak nikoliv již nutně právo podílet se na jiných vlastních zdrojích) 

slouží k naplnění jedné ze základních funkcí většiny kapitálových obchodních společností, 

kterou je zhodnocení investice společníka do této společnosti.  Bývá dovozováno, že povaha 3

kapitálové obchodní společnosti spočívá právě v tom, že společník přinášející do společnosti 

kapitál má zájem zejména na výnosu své investice a naopak nutně nemá zájem podílet se 

bezprostředně na každodenním řízení společnosti, které přenechává profesionálním manažerům. 

Zejména v akciové společnosti se pak setkáváme s tím, že akcionáři považují svou účast v 

akciové společnosti čistě za prostředek, kterým dosahují zhodnocení svého majetku, a proto 

nemají zájem o výkon jiných akcionářských práv, než právě práva podílet se na zisku.   4 5

Pro úpravu rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti (a vlastně celou 

doktrínu zachování základního kapitálu, jejíž je součástí) je inherentní konflikt protichůdných 

zájmů zúčastněných osob. Těmi jsou na jedné straně zejména věřitelé společnosti a společnost 

samotná, a na druhé straně společníci (akcionáři). Je logické, že společníci (akcionáři) budou mít 

s ohledem na vidinu zhodnocení investice vždy větší zájem na tom, že zisk (resp. jiné další 

zdroje) bude rozdělen. Naopak pro společnost by bylo jistě výhodnější, aby jí byl zisk a jiné 

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. února 2010, sp. zn. 29 Cdo 1326/2009, zveřejněné ve Sbírce soudních 1

rozhodnutí a stanovisek pod R 13/2011 civ.
 KOŠŤÁL, Daniel. Podíl na zisku kapitálových společností. Právní rozhledy, 2015, č. 6, s. 206 - 209. ISSN 2

1210-6410. s. 206.

 POKORNÁ, Jarmila. § 161 Podíl na zisku. In: LASÁK, Jan, POKORNÁ, Jarmila, ČÁP, Zdeněk, DOLEŽIL, 3

Tomáš a kol. Zákon o obchodních korporacích: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Komentáře (Wolters 
Kluwer ČR). 2872 s. ISBN 978-80-7478-537-5 (dále citováno jen jako Komentář Wolters Kluwer).
 ČERNÁ, Stanislava, ŠTENGLOVÁ, Ivana, PELIKÁNOVÁ, Irena a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. 4

Praha: Wolters Kluwer, 2015. 640 s. ISBN 978-80-7478-735-5. s. 31-32, 395.

 J. Holejšovský v souvislosti s tímto mluví o tzv. dividendových akciích - viz HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Vztah práva 5

akcionáře na dividendu k rozhodování o použití zisku akciové společnosti. Právní rozhledy, 2010, č. 3, s. 86 - 95. 
ISSN 1210-6410.



vlastní zdroje ponechán k dalšímu rozvoji její podnikatelské činnosti. Je tedy na členech 

příslušných orgánů společnosti, aby při předkládání návrhu usnesení valné hromady o naložení 

se ziskem předložili pádné argumenty a propracovaný plán investic tak, aby případně společníci 

(akcionáři) rozhodli o ponechání alespoň části zisku společnosti, resp. aby navrhli rozdělení 

jiných vlastních zdrojů jen v odůvodněných případech. Konečně i v zájmu věřitelů je, aby zisk  a 

jiné vlastní zdroje zůstal nerozdělen, neboť jednak může sloužit k uspokojení jejich pohledávek, 

a jednak společnost může díky vyšším zdrojům investovat do dalšího rozvoje své podnikatelské 

činnosti a zpravidla tak může zvýšit svůj budoucí zisk, v důsledku čehož bude spíše schopná v 

budoucnu plnit své závazky vůči věřiteli. Cílem právní úpravy rozdělování zisku a jiných 

vlastních zdrojů společnosti je tedy co nejefektivnější vybalancování těchto navzájem 

protichůdných zájmů, kdy je zjevné, že příliš volná pravidla by mohla vést k poškození 

společnosti a jejích věřitelů (popřípadě i menšinových společníků), jejichž ochranu by tato 

právní úprava (mimo jiné z důvodu spornosti role základního kapitálu) měla zajistit, zatímco 

příliš přísná pravidla by mohla nepřiměřeně omezit obchodní život společnosti. 

Rozdělením zisku ve smyslu, v jakém o něm bude pojednáváno v této práci, se nerozumí 

jakékoliv naložení se ziskem. Naložením se ziskem může být například i rozhodnutí o přídělu do 

fondů dobrovolně vytvářených ze zisku, či případ, kdy společnost rozhodne, že zisk bude 

převeden na účet nerozděleného zisku minulých let (A.IV.1.). V těchto případech zisk „zůstává 

společnosti jako součást jejího vlastního kapitálu,“  a jedná se tak o tzv. vnitřní rozdělení. 6

Rozdělením zisku ve smyslu příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích se ovšem 

rozumí pouze rozhodnutí, kterým je přiznán podíl na zisku společníkovi, či za splnění zákonných 

předpokladů jiné osobě, čili tzv. vnější rozdělení.  Obdobně rozdělením jiných vlastních zdrojů 7

se rozumí proces, během kterého jsou tyto zdroje vyplaceny společníkům, nikoliv proces, během 

kterého dochází pouze k přesunům z jedné položky rozvahy do druhé. 

Cílem této práce je komplexně popsat právní úpravu rozdělování zisku (viz kapitoly č. 1 - 

5) a jiných vlastních zdrojů (viz kapitola č. 7) kapitálových obchodních společností a zároveň s 

pomocí zejména judikatury a odborné literatury nabídnout řešení výkladových nejasností s touto 

úpravou spojených. Cílem práce je také poukázat, zejména s odkazem na zahraniční právní 

úpravu, na nedostatky naší současné právní úpravy (viz kapitola č. 6). 

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. února 2010, sp. zn. 29 Cdo 1326/2009 (op. cit. 1).6

 KOŠŤÁL. Podíl na zisku kapitálových společností. s. 207. (op. cit. 2).7
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1. Podmínky pro přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku 
Jak bylo uvedeno výše, právo podílet se na zisku je jedním ze základních práv společníka 

kapitálové společnosti. Pokud se nejedná o právo na pevný podíl na zisku, či právo na podíl na 

zisku pro tichého společníka, o výjimce pro která je pojednáváno v bodech 2.1.2 c) a 2.2. b) níže, 

konkrétní pohledávka společníka kapitálové společnosti (či případně dalších osob) za společností 

na vyplacení podílu na zisku, jejímž uspokojením je toto právo naplněno, vzniká ovšem až na 

základě konkrétního rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku. Pro vydání takového 

rozhodnutí musí být splněny určité podmínky stanovené zákonem o obchodních korporacích, 

které budou níže podrobně rozebrány. 

Návrh na rozdělení zisku vypracovává a předkládá valné hromadě ke schválení ve 

společnosti s ručením omezeným v rámci zbytkové působnosti jednatel.  V akciové společnosti s 8

dualistickým systémem vnitřního řízení jej vypracovává a předkládá představenstvo, přičemž 

návrh je podroben přezkumu dozorčí rady.  V akciové společnosti s monistickým systémem 9

vnitřního řízení pak vypracování návrhu na rozdělení zisku patří do působnosti správní rady.  10

Působnost valné hromady při rozhodování o rozdělení zisku je dána výslovně zákonem o 

obchodních korporacích,  a to kogentně.  Není tedy možné, aby společenská smlouva (stanovy) 11 12

určila, že k rozhodnutí o rozdělení zisku oprávněným osobám, či o jiném způsobu naložení se 

ziskem, bude příslušný jiný orgán společnosti.  Zároveň je nutné připomenout, že ve smyslu, v 13

jakém je pojem rozdělení zisku používán v příslušných ustanoveních zákona o obchodních 

korporacích, zahrnuje tento pojem i tzv. vnitřní rozdělení zisku, jak bylo popsáno výše.  14

Rozhodnutí o rozdělení zisku je jak ve společnosti s ručením omezeným, tak v akciové 

společnosti přijato prostou většinou hlasů společníků (akcionářů) přítomných na valné hromadě, 

 Ustanovení § 163 OZ.8

 Ustanovení § 435 odst. 4, § 447 odst. 3 ZOK.9

 DĚDIČ, Jan, LASÁK, Jan. Monistický systém řízení akciové společnosti: výkladové otazníky (2. část). 10

Obchodněprávní revue, 2013, č. 4, s. 97 - 105; shodně ČECH, Petr. Aktuální otázky rozdělení zisku v s.r.o. a a.s. 
Praha : Svaz účetních České republiky, 2016. Metodické aktuality Svazu účetních, č. 8, s. 3 - 60. ISBN 
978-80-87367-70-4. s. 35.

 Ustanovení § 190 odst. 2 písm. g), § 421 odst. 2 písm. h) ZOK.11

 Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. ledna 2016, sp. zn. Cpjn 12

204/2015, zveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, 3/2016 pod R 31/2016 civ., bod I.
 Pro srovnání za účinnosti ObchZ viz. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. července 2012, sp. zn. 29 Cdo 13

137/2011, zveřejněné v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek NS, 18/2012 pod 13159.

 DĚDIČ, Jan, LASÁK, Jan. Vybrané otázky rozdělování zisku, jiných vlastních zdrojů a poskytování záloh na 14

dividendy v akciové společnosti po rekodifikaci. Bulletin komory daňových poradců. 2014, č. 1, s. 18 - 24. ISSN 
1211-9946.
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ledaže společenská smlouva (stanovy) určí jinak.  V odborné literatuře se objevil názor, že k 15

přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku akciové společnosti jiným osobám, než akcionářům, je s 

odkazem na ustanovení § 417 odst. 3 ZOK potřeba souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů 

přítomných akcionářů každého druhu akcií.  Tento výklad je ovšem zřejmě nesprávný, protože 16

tato kvalifikovaná většina je v souladu s dikcí ustanovení § 417 odst. 3 ZOK vyžadována pouze 

pro změnu stanov, kterou bude možnost rozdělit zisk třetím osobám připuštěna, nikoliv již pro 

přijetí konkrétního rozhodnutí, které založí konkrétní pohledávku dané osoby za společností.  17

1.1. Vytvoření zisku 

Je nanejvýš logické, že k tomu, aby společnost mohla rozhodnout o rozdělení zisku, a na 

základě takového rozhodnutí svým společníkům podíl na zisku vyplatit, je nutné, aby nejprve 

nějaký zisk vytvořila. Zákon o obchodních korporacích pojem zisk nedefinuje, a je tedy nutné jej 

vyložit s přihlédnutím k souvislostem, ve kterých je tento pojem tímto zákonem používán. 

Významově nejbližším pojmu zisk používanému v kontextu práva na podíl na zisku ve smyslu 

zákona o obchodních korporacích bude vymezení tohoto termínu v účetních standardech,  18

přičemž „ziskem ve smyslu českých účetních standardů rozumíme nekonsolidovaný hospodářský 

výsledek obchodní korporace za účetní období, tj. součet hospodářského výsledku za běžnou 

činnost a mimořádného hospodářského výsledku.“  19

To, zda společnost vytvořila zisk, zjišťujeme z účetnictví společnosti, konkrétně na 

základě řádné či mimořádné účetní závěrky. O řádné účetní závěrce hovoříme ve chvíli, kdy je 

rozvahovým dnem (tedy dnem, ke kterému se uzavírají účetní knihy), ke kterému je sestavována, 

poslední den účetního období. V případě, že je rozvahovým dnem den jiný, hovoříme o 

mimořádné účetní závěrce.  V případě, kdy tak stanoví zvláštní právní předpis, se účetní 20

závěrka sestavuje v průběhu účetního období i k jinému okamžiku, než ke konci rozvahového 

 Ustanovení § 170, § 415 ZOK.15

 DĚDIČ, LASÁK. Vybrané otázky rozdělování zisku, jiných vlastních zdrojů a poskytování záloh na dividendy v 16

akciové společnosti po rekodifikaci. s. 19 (op. cit. 14).
 ŠUK, Petr. § 417 Rozhodování odděleně podle druhu akcií. In: ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, 17

CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. Zákon o obchodních korporacích. 2. vydání. Praha : Nakladatelství C. H. 
Beck, 2017, s. 726 - 727. ISBN 978-80-7400-540-4 (dále citováno jako Komentář C. H. Beck), nebo ČECH. 
Aktuální otázky rozdělení zisku v s.r.o. a a.s. s. 19 (op. cit. 10).

 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. § 34 Podíl na zisku. In: 18

Komentář C. H. Beck. s. 82 - 83.
 Ibid.19

 Ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále citováno jako 20

ZOÚ).
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dne. Při sestavování takové účetní závěrky nedochází k uzavření účetních knih a taková účetní 

závěrka se pak označuje jako mezitímní.  Povinnost sestavit mezitímní účetní závěrku 21

společnosti vzniká například v souvislosti s vyplácením záloh na podíl na zisku,  o kterých je 22

pojednáváno níže v kapitole č. 4. 

1.2. Sestavení a schválení účetní závěrky 

Účetní závěrka, jejímž cílem je zejména podat „věrný a poctivý obraz o aktivech, 

pasivech, finanční situaci a výsledku hospodaření [společnosti]“  je v kontextu rozdělování 23

zisku velmi důležitým nástrojem, neboť (s přihlédnutím k přirozené limitaci prostředků k 

dosažení tohoto cíle, kterými právní úprava regulující účetnictví disponuje) „představuje 

prostředek zabezpečující, že společnost nevyplatí na podílech na zisku více, než jí zákon 

(zejména s ohledem na ochranu věřitelů společnosti) dovoluje.“  Ustanovení § 34 ZOK uvádí, 24

že podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo, má-li ji společnost k dispozici, mimořádné 

účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní korporace. Pro stanovení podílu na zisku 

tedy nelze použít jakoukoliv účetní závěrku, ale pouze takovou řádnou či mimořádnou účetní 

závěrku, která byla řádně schválena příslušným orgánem. Tímto orgánem je ve společnosti s 

ručením omezeným, stejně jako v akciové společnosti, valná hromada, přičemž v obou typech 

obchodních korporací je rozhodnutí o schválení řádné či mimořádné účetní závěrky přijato 

prostou většinou hlasů společníků (akcionářů) přítomných na valné hromadě, ledaže společenská 

smlouva (stanovy) určí jinak.  Ze zákona (ani z judikatury) nevyplývá povinnost učinit 25

rozhodnutí o rozdělní zisku na stejné valné hromadě, která rozhodla o schválení účetní závěrky.  26

O rozdělení zisku tedy může rozhodnout i kterákoliv následující valná hromada konaná v 

průběhu účetního období bezprostředně následujícího po tom, ke kterému se vztahuje schválená 

účetní závěrka. 

 Ustanovení § 19 odst. 3 ZOÚ.21

 Ustanovení § 40 odst. 2 ZOK.22

 Bod 9 preambule Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních 23

účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, 
o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, 
zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie OJ L 182.

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. dubna 2013, sp. zn. 29 Cdo 2363/2011, zveřejněný ve Sbírce soudních 24

rozhodnutí a stanovisek pod R 75/2013 civ.
 Ustanovení § 44, § 170, § 190 odst. 2 písm. g), § 415 a § 421 odst. 2 písm. g) ZOK.25

 DĚDIČ, Jan. Poznámka k rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. 29 Cdo 4284/2007. 26

Obchodněprávní revue, 2010, č. 3, s. 87 - 92.
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Nejvyšší soud ve své judikatuře zdůrazňuje, že schválení řádné či mimořádné účetní 

závěrky, na základě které bude možné ověřit splnění ostatních podmínek pro rozdělení zisku je 

předpokladem, aby valná hromada vůbec mohla rozhodnout o tom, jak se ziskem naloží. Z 

tohoto důvodu Nejvyšší soud vyslovil, že akcionář (za splnění ostatních zákonných podmínek) 

nemá právo žádat svolání valné hromady, jejímž programem by mělo být schválení rozdělení 

zisku, aniž by předtím dříve konaná valná hromada schválila příslušnou účetní závěrku, či aniž 

by daný akcionář žádal svolání valné hromady, na jejímž programu bude také rozhodnutí o 

schválení účetní závěrky, jelikož pro projednání rozhodnutí o rozdělení zisku nebudou splněny 

zákonem stanovené podmínky.  27

1.3. Lhůta pro přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku 

V souvislosti s rekodifikací a přijetím zákona o obchodních korporacích vyvstala otázka 

použitelnosti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2009, sp. zn. 29 Cdo 4284/2007. Toto 

rozhodnutí Nejvyšší soud učinil v kontextu určování platnosti pohledávky v rámci konkursního 

řízení. Touto spornou pohledávkou byla právě pohledávka akcionáře pozdější úpadkyně na 

vyplacení nevyplaceného podílu na zisku. O rozdělení zisku mezi akcionáře rozhodla mimořádná 

valná hromada dané společnosti konaná dne 1. 11. 2002 poté, co ovšem o tom, jak bude se 

ziskem naloženo, na základě stejné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2001 již jednou rozhodla 

řádná valná hromada společnosti konaná dne 28. 6. 2002. Tato první valná hromada přitom 

rozhodla opačně, tedy tak, že po přidělení části zisku do rezervního fondu a použití části zisku k 

uhrazení ztráty společnosti bude zisk převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.  28

Nejvyšší soud dovodil s odkazem na lhůtu ke svolání valné hromady obsaženou v 

ustanovení § 184 odst. 3 (později § 184a odst. 1) ObchZ, že „[l]hůta ke svolání řádné valné 

hromady určená (počítaná) od posledního dne účetního období je logicky nejen lhůtou určující, 

dokdy by měla valná hromada (při řádném a obvyklém chodu věcí) odsouhlasit výsledky onoho 

účetního období, ale též nejzazší lhůtou, ve které lze výsledky účetní závěrky sloužící projednání 

řádné valné hromady pokládat za ty, jež mohou akcionářům sloužit jako reálný obraz účetnictví 

akciové společnosti, na jehož základě mohou kvalifikovaně rozhodovat o rozdělení zisku.“  Z 29

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. února 2012, sp. zn. 29 Cdo 719/2011, zveřejněné v Souboru civilních 27

rozhodnutí a stanovisek NS, 16/2012 pod C 10882.
 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2009, sp. zn. 29 Cdo 4284/2007, zveřejněný ve Sbírce soudních 28

rozhodnutí a stanovisek pod R 80/2010 civ.

 Ibid.29
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uvedeného tedy vyplývá, že podle názoru Nejvyššího soudu za účinnosti obchodního zákoníku 

společnost nemohla rozhodnout o rozdělení zisku na základě řádné účetní závěrky, od jejíhož 

rozvahového dne (tedy posledního dne účetního období) uplynulo více, než šest měsíců, jelikož 

tato účetní závěrka již nemůže být způsobilým podkladem pro přijetí tohoto rozhodnutí. 

Nejvyšší soud argumentoval též teleologickým výkladem ustanovení § 178 odst. 2 

ObchZ, jehož účelem podle Nejvyššího soudu bylo, v souladu s tzv. Druhou směrnicí (která byla 

s účinností od 20. července 2017 nahrazena Směrnicí Evropského Parlamentu a Rady (EU) 

2017/1132  (dále jen „Kodifikační směrnice“)), zajištění ochrany věřitelů prostřednictvím 30

pravidel pro udržení základního kapitálu a zákazu neoprávněného rozdělování základního 

kapitálu akcionářům.  K zajištění funkčnosti pravidel pro to, jaké složky vlastního kapitálu 31

může společnost rozdělit, obsažených v ustanovení § 178 odst. 2 ObchZ (vycházejících z článku 

15 Druhé směrnice (dnes článek 56 Kodifikační směrnice)), bylo podle Nejvyššího soudu 

nezbytné, aby splnění těchto podmínek bylo doloženo relevantní účetní závěrkou, kterou nemůže 

být účetní závěrka zobrazující neaktuální údaje o stavu majetku společnosti. 

Jinými slovy, Nejvyšší soud navázal tím, že vyslovil, že „jestliže valná hromada akciové 

společnosti konaná do šesti měsíců od posledního dne účetního období (§ 184 odst. 3 obch. zák.) 

projednala účetní závěrku za ono účetní období a na jejím základě rozhodla o rozdělení zisku, 

pak mimořádná valná hromada konaná v témže roce po uplynutí šesti měsíců od posledního dne 

účetního období není oprávněna na základě téže účetní závěry rozhodnout o jiném rozdělení 

zisku.“  Zároveň je důležité, že Nejvyšší soud dovodil, že není významné, zda bylo příslušné 32

rozhodnutí valné hromady napadeno pro jeho neplatnost. Podle ustanovení § 179 odst. 1 ObchZ 

totiž představenstvo nebylo oprávněno rozhodnout o výplatě podílu na zisku v rozporu s 

ustanovením § 178 ObchZ (konkrétně požadavkem sestavení účetní závěrky), bez ohledu na to, 

že valná hromada rozdělení zisku schválila, a tak by výplata podílu na zisku byla stejně 

neoprávněnou.  Nejvyšší soud tyto závěry později několikrát zopakoval.  33 34

 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017, o některých aspektech práva 30

obchodních společností (kodifikované znění), zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie pod OJ L 169 (dále jen 
Směrnice EP a Rady (EU) 2017/1132).

 Směrnice EP a Rady (EU) 2017/1132, preambule - bod (3), bod (40).31

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2009, sp. zn. 29 Cdo 4284/2007 (op. cit. 28).32

 Ibid.33

 Viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. dubna 2013, sp. zn. 29 Cdo 2363/2011, (op. cit. 24) nebo 34

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. května 2015, sp. zn. 29 Cdo 1539/2014, zveřejněné v Souboru civilních 
rozhodnutí a stanovisek NS, 3/2016 pod C 14779.
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I když bylo rozhodnutí vydáno v poměrech akciové společnosti, panuje shoda na tom, že 

vzhledem k obdobné konstrukci lhůty pro svolání valné hromady společnosti s ručením 

omezeným, která schvaluje řádnou účetní závěrku,  se jeho závěry uplatnily i na společnost s 35

ručením omezeným.  Jedinou spornou otázkou tedy zůstalo, zda se závěry tohoto rozhodnutí 36

uplatní i za účinnosti zákona o obchodních korporacích. Tuto otázku je nutno zodpovědět 

záporně. 

První odborné publikace k zákonu o obchodních korporacích zastávaly často názor 

opačný, tedy že šestiměsíční lhůta pro rozhodnutí o rozdělení zisku se uplatní i v poměrech 

zákona o obchodních korporacích.  Autoři důležitých publikací, a to jak autorský kolektiv 37

velkého komentáře Nakladatelství C. H. Beck k zákonu o obchodních korporacích v jeho 

druhém vydání, tak P. Čech i P. Šuk, ovšem dospěli k názorovému obratu a nyní zastávají názor, 

že výše zmíněné závěry Nejvyššího soudu se již nadále neuplatní.  V současné době tedy lze 38

shrnout, že většinový názor se spíše přiklání k tomu, že i přes to, že lhůty ke svolání valné 

hromady k projednání řádné účetní závěrky jak společnosti s ručením omezeným, tak akciové 

společnosti, jsou v zákoně o obchodních korporacích upraveny stejně jako v obchodním 

zákoníku,  je „řádná účetní závěrka […] způsobilým podkladem pro rozhodnutí o rozdělení 39

zisku po celé následující účetní období.“  Hlavní argument pro tento názorový obrat je velmi 40

logický, a to ten, že zákon o obchodních korporacích na rozdíl od obchodního zákoníku přidává 

dodatečnou pojistku proti nezákonnému vyplacení zisku společníkům na úkor věřitelů, která by 

měla dosáhnout stejného výsledku, k jakému mířil předmětný judikát, a to tzv. test insolvence,  41

o kterém bude pojednáváno níže v bodě 3.2.3. Na druhou stranu použitelnost účetní závěrky jistě 

 Ustanovení § 128 odst. 1 ObchZ.35

 ČECH. Aktuální otázky rozdělení zisku v s.r.o. a a.s. s. 36 (op. cit. 10).36

 ŠTENGLOVÁ, Ivana. § 350 Zdroje pro rozdělení zisku. In: ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, 37

Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. Zákon o obchodních korporacích. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013,  
1008 s. ISBN 978-80-7400-480-3. s. 533 - 534; ČECH, Petr a ŠUK, Petr. Právo obchodních společností: v praxi a 
pro praxi (nejen soudní). Praha : RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA POLYGON, 2016, 373 s. ISBN 
978-80-7273-177-0. s. 360 - 361.

 ČECH, Petr. Znovu k rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů ve společnosti s ručením omezeným a v akciové 38

společnosti. Praha : Svaz účetních České republiky, 2018. Metodické aktuality Svazu účetních., č. 1, s. 4 - 30. ISBN 
978-80-87367-83-4; ČECH, Petr. Právní úprava s.r.o. a a.s. v pátém roce své účinnosti. Praha : Svaz účetních České 
republiky, 2018. Metodické aktuality Svazu účetních, č. 5, s. 4 - 58. ISBN 978-80-87367-87-2. s. 54 - 57; 
ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. § 34 Podíl na zisku. In: 
Komentář C. H. Beck, s. 83.

 Ustanovení § 181 odst. 2, § 403 odst. 1 ZOK.39

 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. § 34 Podíl na zisku. In: 40

Komentář C. H. Beck, s. 83.

 Ibid.41
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nemůže být neomezená, a z důvodu znění příslušných ustanovení zákona o obchodních 

korporacích a Kodifikační směrnice, která jsou implementována zákonem o obchodních 

korporacích, stejně jako ze samotného smyslu a účelu úpravy vyplývá, že řádná účetní závěrka 

přestává být způsobilým podkladem pro vydání rozhodnutí o rozdělení zisku posledním dnem 

účetního období bezprostředně následujícího po tom účetním období, za které byla sestavena.  42

Snahu o vyjasnění výkladových problémů spojených se lhůtou pro vydání rozhodnutí o 

rozdělení zisku reflektuje i připravovaná novela zákona o obchodních korporacích, která byla 

dne 6. března 2019 projednána v prvním čtení v Poslanecké sněmovně a byla přikázána k 

projednání výborům. Tato novela počítá se změnou ustanovení § 34 ZOK, na základě které by 

bylo výslovně stanoveno, že „[n]a základě [řádně schválené řádné či mimořádné] účetní 

závěrky […] lze rozdělit zisk a jiné vlastní zdroje do konce účetního období následujícího po 

účetním období, za něž byla účetní závěrka sestavena.“  Zároveň je ale nutno upozornit na 43

usnesení Vrchního soudu v Praze z 22. března 2017, sp. zn. 14 Cmo 506/2015,  ve kterém 44

Vrchní soud v Praze s odkazem na principiální shodnost právní úpravy  dovodil, že předmětný 45

rozsudek Nejvyššího soudu se stále uplatní. Lze jen doufat, že pokud tato otázka opět bude 

předmětem rozhodování Nejvyššího soudu dříve než (a zároveň jestli) nabude účinnosti výše 

zmiňovaná novela zákona o obchodních korporacích, tento soud postaví najisto, že díky 

dodatečným zárukám, které byly do právní úpravy přijaty v zákoně o obchodních korporacích, 

již není nutno trvat na formalistických závěrech jeho předchozích rozhodnutí. Odborná literatura 

naznačuje, že tomu tak bude.  46

Mám za to, že test insolvence tak, jak je stanoven v zákoně o obchodních korporacích, je 

způsobilejší dosáhnout kýženého cíle ochrany věřitelů. Je tomu tak z důvodu, že podmínit 

výplatu podílu na zisku povinností členů statutárního orgánu posoudit, zda daným krokem 

nepřivodí společnosti úpadek, je podle mého názoru mnohem vhodnější, než tvrdit, že řádná 

 ČECH. Znovu k rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů ve společnosti s ručením omezeným a v akciové 42

společnosti (op. cit. 38).
 Bod 19 Sněmovního tisku č. 207: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 43

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související 
zákony, předložený ministerstvem spravedlnosti dne 14. června 2018 (dále citováno jen jako Novela ZOK).

 Publikováno v časopise Právní rozhledy, 2018, č. 5, s. 187 - 189. ISSN 1210-6410.44

 Viz zejména ustanovení § 181 odst. 2 a § 403 odst. 1 ZOK (ač dnes mluví o projednání, nikoliv o schválení účetní 45

závěrky).

 ČECH. Právní úprava s.r.o. a a.s. v pátém roce své účinnosti. s. 55 - 57 (op. cit. 38) nebo JANOŠEK, Vladimír. 46

Poznámka k usnesení Vrchního soudu v Praze z 22. 3. 2017, sp. zn. 14 Cmo 506/2015. Právní rozhledy, 2018, č. 5. 
s. 187 - 189. ISSN 1210-6410. s. 189. 
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účetní závěrka je ještě do konce šestého měsíce způsobilým obrazem majetku společnosti, když 

logicky nemůže zohledňovat pohyby majetku společnosti po okamžiku sestavení účetní závěrky, 

a zároveň tvrdit, že od prvního dne následujícího po uplynutí lhůty šesti měsíců již tato účetní 

závěrka způsobilým podkladem není, i když v majetkových poměrech nemuselo dojít k žádným 

negativním změnám. Tímto argumentuje i důvodová zpráva k připravované novele zákona o 

obchodních korporacích, která dále dodává, že omezování možnosti rozhodnout o výplatě zisku 

do šesti měsíců od konce účetního období teoreticky omezuje společnost v jejích ekonomických 

aktivitách, když ekonomicky prosperující společnost může mít zcela legitimní důvody pro 

vyplacení podílu na zisku i po uplynutí této lhůty, a zákaz přijetí takového rozhodnutí může 

zejména v podnikatelských uskupeních vést ke ztrátě možnosti mateřské společnosti realizovat 

výhodné podnikatelské záměry z důvodu momentálně chybějících disponibilních prostředků a 

tak vést ke vzniku škody, které mohlo být jednoduše zabráněno.  Zájmy věřitelů jsou přitom 47

proti neoprávněnému prosazování zájmů společníků účinně chráněny právě testem insolvence. 

1.4. Rozdělitelný zisk a bilanční testy 

O tom, že společnost musí nejprve vytvořit zisk, aby ho mohla rozdělit, bylo pojednáváno 

výše. Je ovšem nutné dodat, že rozhodnutí o rozdělení zisku se může týkat nejen zisku 

vytvořeného v bezprostředně předcházejícím účetním období, ale také zisku, který byl vytvořen 

dříve, ale doposud nebyl rozdělen. K tomu, aby společnost rozdělila opravdu jen disponibilní 

zdroje a nedošlo k újmě věřitelů, slouží bilanční testy, které zakazují společnosti rozhodnout o 

rozdělení zisku ve výši přesahující zákonem určené disponibilní zdroje vykázané v účetnictví. V 

poměrech akciové společnosti je takové usnesení, kterým byla porušena tato pravidla, 

považováno za natolik závažné porušení, že zákon pro něj stanoví fikci nepřijetí.  V poměrech 48

společnosti s ručením omezeným tato fikce stanovena není. Proto vzhledem k tomu, že 

neplatnosti takového usnesení se může podle obecných pravidel dovolat jen zákonem taxativně 

vymezený okruh osob,  mezi kterými není věřitel společnosti, z pohledu ochrany věřitelů 49

nezbývá, než spoléhat, že této ochrany bude dosaženo skrze zákaz vyplacení podílu na zisku 

dopadající na situace, kdy je rozdělení v rozporu se zákonem, jak je stanoven v ustanovení § 34 

odst. 3 ZOK. Krajní pojistku pak představuje také úprava ovlivnění, kdy v případě, že by 

 Důvodová zpráva k bodu 19 Novely ZOK (s. 106 - 107).47

 Ustanovení § 350 odst. 3 ZOK.48

 Ustanovení § 191 odst. 1 ZOK.49

/10



usnesení valné hromady o rozdělení zisku bylo přijato pod vlivem vlivné osoby k újmě 

společnosti, musela by vlivná osoba (pokud by neprokázala naplnění liberačního důvodu v 

ustanovení § 71 odst. 1 ZOK) společnosti újmu nahradit, a zároveň (což je z pohledu věřitelů 

ještě významnější) by v souladu s ustanovením § 71 odst. 3 ZOK nastoupilo zákonné ručení 

vlivné osoby za dluhy ovlivněné společnosti. 

Pro společnost s ručením omezeným i pro akciovou společnost platí, že „[č]ástka 

k rozdělení mezi společníky [(akcionáře)] nesmí překročit výši hospodářského výsledku 

posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období 

a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu 

s tímto zákonem a společenskou smlouvou [(stanovami)].“  Je důležité zmínit, že i přes to, že 50

příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích zmiňují pouze „nerozdělený zisk z 

předchozích období“, distribuovatelným ziskem je i zisk účtovaný v jiných fondech ze zisku 

nebo kladný hospodářský výsledek vedený pod položkou „A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření 

minulých let.“  Z uvedeného tedy vyplývá, že možnost vyplatit zisk není nutně vázána na 51

dosažení zisku v konkrétním účetním období, jelikož i pokud dané účetní období skončí ztrátou, 

tak ta bude moci být vyrovnána akumulovaným ziskem z předchozích účetních období, který za 

předpokladu, že bude vyšší, než neuhrazená ztráta, bude možné rozdělit.  52

Pro akciovou společnost (a na rozdíl od úpravy obchodního zákoníku již nikoliv pro 

společnost s ručením omezeným)  dále platí tzv. test vlastního kapitálu, podle kterého akciová 53

společnost nesmí rozdělit zisk v případě, kdy výše jejího vlastního kapitálu klesla (nebo by 

klesla v důsledku daného rozdělení) pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, 

které nelze rozdělit mezi akcionáře.  Opuštění testu vlastního kapitálu v úpravě společnosti s 54

ručením omezeným je kritizováno.  Je tomu tak proto, že zákon o obchodních korporacích, ač 55

se u společnosti s ručením omezeným drží koncepce reálné tvorby základního kapitálu (viz 

 Ustanovení § 161 odst. 4 ZOK, § 350 odst. 2 ZOK.50

 Výkladové stanovisko č. 25 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu 51

spravedlnosti ze dne 9. 4. 2014 - rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů.
 POKORNÁ, Jarmila. § 161 Podíl na zisku. In: Komentář Wolters Kluwer.52

 ČECH. Aktuální otázky rozdělení zisku v s.r.o. a a.s. s. 39 - 40 (op. cit. 10) a Výkladové stanovisko č. 25 Expertní 53

skupiny KANCL (op. cit. 51).
 Ustanovení § 350 odst. 1 ZOK.54

 ČERNÁ, Stanislava, ŠTENGLOVÁ, Ivanka, ČECH, Petr. Co přinese zákon o obchodních korporacích 55

kapitálovým obchodním společnostem, jejich společníkům a věřitelům? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 
2012, č. 4, s. 325-334. [cit. 2019-02-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5807.
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zejména pravidla o oceňování nepeněžitých vkladů, či povinnost zaplatit nebo doplatit cenu 

nepeněžitého vkladu, pokud v den, kdy k němu společnost nabude vlastnické právo, nedosáhne 

výše emisního kurzu, nebo pokud k němu společnost vlastnické právo vůbec nenabude),  56

následně již ovšem nemyslí na druhou podstatnou složku doktríny zachování základního kapitálu 

(capital maintenance doctrine), kterou je udržení vytvořeného základního kapitálu. Garanční 

funkce základního kapitálu (ačkoli je její význam sporný) je tak značně oslabena. 

Samozřejmě se nabízí odůvodnění směřující na to, že společnost s ručením omezeným 

může být založena i se základním kapitálem ve výši 1 Kč. U takových společností opravdu nemá 

význam zkoumat, zda výše vlastního kapitálu neklesne pod výši základního kapitálu. Na druhou 

stranu ale existují i společnosti s ručením omezeným, které mají vysoký, klidně i 

několikamiliardový základní kapitál. Vzhledem k tomu, že výše základního kapitálu je povinně 

zveřejňována v obchodním rejstříku, lze předpokládat, že třetí strany, které jednají se 

společností, se na tento údaj do jisté míry spoléhají a předpokládají, že společnost má zdroje 

alespoň ve výši základního kapitálu. Cílem právní úpravy by pak mělo být (s přihlédnutím k 

omezenosti dostupných právních nástrojů) zajištění souladu tohoto údaje se skutečností. Tohoto 

cíle bohužel současná právní úprava společnosti s ručením omezeným nedosahuje, když 

umožňuje, aby po rozdělení zisku společnost skončila klidně i se záporným vlastním kapitálem.  57

Dlužno dodat, že zákonodárce si tohoto problému všímá, a v připravované novele zákona o 

obchodních korporacích navrhuje, aby test vlastního kapitálu byl opět zaveden i pro společnost s 

ručením omezeným, a to přesně z výše vysvětlených důvodů.  58

Pro vyloučení pochybností dodávám, že test vlastního kapitálu se nepoužije na snižování 

základního kapitálu. Je tomu tak nejen proto, že uvedené vychází přímo z textu Kodifikační 

směrnice,  kterou ustanovení § 350 odst. 1 ZOK implementuje, ale také proto, že vzhledem k 59

tomu, že je základní kapitál jednou ze složek vlastního kapitálu, nemůže dojít v důsledku snížení 

vlastního kapitálu k situaci, kdy výše vlastního kapitálu klesne pod výši upsaného základního 

kapitálu.  Se zavedením pravidla, podle kterého se na snižování základního kapitálu nepoužije 60

 Ustanovení § 26 odst. 1, § 28, § 143, § 251 ZOK.56

 ČERNÁ, ŠTENGLOVÁ, ČECH. Co přinese zákon o obchodních korporacích kapitálovým obchodním 57

společnostem, jejich společníkům a věřitelům? (op. cit. 55).

 Důvodová zpráva k bodu 26 a 27 Novely ZOK, s. 112 - 113.58

 Čl. 56 odst. 1 Směrnice EP a Rady (EU) 2017/1132.59

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. července 2018, sp. zn. 27 Cdo 1175/2017, publikované v časopise Právní 60

rozhledy, 2019, č. 1, s. 36 - 38. ISSN 1210-6140.
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ani test vlastního kapitálu, ale ani žádné jiné pravidlo zákona o obchodních korporacích o 

rozdělení a výplatě jiných vlastních zdrojů, počítá i připravovaná novela zákona o obchodních 

korporacích.  Lze tak uvažovat o tom, zda nemohou být právě cestou snížení základního 61

kapitálu obcházena pravidla pro rozdělní zisku. Mám ovšem za to, že pravidla obsažená v 

ustanoveních § 235 - 240 a § 517 - 520 ZOK, poskytují dostatečnou záruku ochrany věřitelů, jak 

potvrzuje i Nejvyšší soud.  Stejně tak prostřednictvím požadavku kvalifikované většiny 62

potřebné pro přijetí tohoto rozhodnutí (ustanovení § 171 odst. 1, § 416 odst. 1 a § 417 odst. 1 

ZOK) dosahujeme ochrany minoritních akcionářů. Zároveň, jak bude uvedeno níže, se na 

výplatu zdrojů ze snížení základního kapitálu uplatní test insolvence,  jehož případné nesplnění 63

znamená zákonný zákaz adresovaný členům statutárního orgánu tyto zdroje vyplatit. 

1.5. Kdy je možné zisk nerozdělit? 

1.5.1. Obecně 

Poslední otázkou spojenou s podmínkami pro přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku je 

otázka, za jakých podmínek je možné přijmout negativní rozhodnutí, tedy rozhodnutí o tom, že 

zisk (ač byl vytvořen) nebude rozdělen. Je zřejmé, že pokud by společník nebyl spokojen s tím, 

že valná hromada dlouhodobě zisk nerozděluje, může se rozhodnout svůj podíl (akcie) převést, 

či využít jiný zákonem stanovený způsob ukončení jeho účasti ve společnosti, jakými bude 

zejména případná povinnost odkupu podílu (akcií) ovládající osobou nebo (v poměrech 

společnosti s ručením omezeným) právo žádat ukončení účasti ve společnosti soudem.  Na 64

druhou stranu je ovšem jasné, že společník chce primárně ve společnosti setrvat, a není možné, 

aby ukončení jeho účasti bylo jediným řešením. Proto i vzhledem k tomu, že rozhodnutím valné 

hromady o tom, že zisk nebude rozdělen, dochází k zásahu do jednoho ze základních práv 

společníka, judikatura formuluje pravidla zabraňující tomu, aby toto rozhodnutí nebylo přijato 

zcela libovolně. 

Z judikatury se podává, že rozhodnout o tom, že zisk nebude rozdělen, je možno jen z 

důležitých důvodů a při respektování zákazu zneužití menšiny či většiny hlasů.  Tento 65

 Bod 19 Novely ZOK (s. 3).61

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. července 2018, sp. zn. 27 Cdo 1175/2017 (op. cit. 60).62

 Ibid.63

 Viz ustanovení § 89 a § 205 ZOK; za účinnosti ObchZ viz DVOŘÁK, Tomáš. Rozdělování zisku ve společnosti s 64

ručením omezeným. Právní rozhledy. 2011, č. 16, s. 567 - 575. ISSN 1210-6410. s. 573.

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. února 2010, sp. zn. 29 Cdo 1326/2009 (op. cit. 1).65
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požadavek byl rozveden zejména v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. února 2014, sp. zn. 29 

Cdo 3059/2011. V tomto usnesení Nejvyšší soud s odkazem na své předchozí rozhodnutí,  ve 66

kterém vyslovil, že stanoví-li tak zákon nebo vyplývá-li to z něj, soud výjimečně při přezkumu 

platnosti usnesení valné hromady nezkoumá pouze to, zda obsah či okolnosti přijetí usnesení 

odpovídají zakladatelskému právnímu jednání, zákonu a dobrým mravům, ale i to, zda je přijaté 

usnesení „věcně důvodné či zda je v zájmu společnosti či akcionářů,“  stanovil, že usnesení 67

valné hromady o nerozdělení zisku mezi akcionáře naplňuje tyto podmínky materiálního 

přezkumu. Nejvyšší soud konstatoval, že vzhledem k tomu, že zisk je možné nerozdělit jen z 

důležitých důvodů, je soud při přezkoumávání platnosti usnesení, na základě kterého došlo k 

ponechání zisku společnosti, povinen zkoumat, zda tu byl dán takový důležitý důvod. 

Samotná metodika byla převzata z předchozího rozhodnutí, podle kterého je třeba 

zkoumat (i) zda je zásah do práva akcionáře způsobilý naplnit důležitý zájem společnosti, 

(ii) nakolik je tento zásah pro naplnění tohoto zájmu nezbytný, resp. nakolik bude tento zájem 

ohrožen, nebude-li navrhované opatření schváleno, a (iii) zda míra důležitosti identifikovaného 

důležitého zájmu společnosti není zjevně nepřiměřená významu práva, do něhož má navrhované 

opatření zasáhnout, a intenzitě tohoto zásahu. Při aplikaci této metodiky na rozhodování o 

zásahu do práva podílet se na zisku tak Nejvyšší soud konstatoval, že „posuzuje, zda konkrétní 

důvod či důvody, pro které nebyl zisk mezi akcionáře rozdělen, jsou (s ohledem na všechny 

relevantní skutečnosti a z pohledu ex ante) způsobilé (jak co [do] důležitosti, tak i z hlediska 

proporcionality) vyloučit jedno ze základních práv akcionářů, totiž právo podílet se na zisku.“  68

Odborná literatura pak dovozuje, že předmětem posuzování musí být vždy důvody skutečné, 

nikoliv nutně důvody prezentované členy volených orgánů společnosti, kteří předkládají návrh 

na (ne)rozdělení zisku. Tyto důvody totiž mohou zastírat skutečný záměr zejména většinových 

akcionářů, pod jejichž vlivem mohou členové volených orgánů být. Tímto záměrem může být 

například záměr donutit menšinové společníky k odchodu ze společnosti právě tím, že jim 

dlouhodobě nebude rozdělen zisk, ač ho společnost vytvoří.  Je zjevné, že takovýto záměr pak 69

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. června 2007, sp. zn. 29 Odo 984/2005, zveřejněné ve Sbírce soudních 66

rozhodnutí a stanovisek pod R 30/2008 civ.

 Ibid.67

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. února 2014, sp. zn. 29 Cdo 3059/2011, zveřejněné ve Sbírce soudních 68

rozhodnutí a stanovisek pod R 58/2014 civ.

 HOLEJŠOVSKÝ. Vztah práva akcionáře na dividendu k rozhodování o použití zisku akciové společnosti. s. 90. 69

(op. cit. 5).
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nemůže požívat právní ochrany, a právní úprava tak musí obsahovat účinné mechanismy 

zabraňující zneužívání práva k takovému záměru. 

Použitelnost závěrů Nejvyššího soudu za účinnosti zákona o obchodních korporacích 

potvrdil například Vrchní soud v Olomouci.  Ten ve svém usnesení zároveň dále rozvinul 70

judikaturu Nejvyššího soudu, když judikoval, že obecné odůvodnění potřebou nákladů na opravy 

a investice, které ovšem v obdobném rozsahu společnost prováděla i v průběhu minulých let a i 

přes to stabilně dosahovala zisku, není dostačující. Vzhledem k tomu, že tyto náklady nebyly z 

hlediska fungování společnosti ničím neobvyklým, a zároveň vzhledem k tomu, že společnost 

měla z důvodu nerozdělování zisku a zrušení rezervního fondu zřejmě dostatek zdrojů na tyto 

opravy a investice i po rozdělení zisku za dané účetní období, nemohly tyto představovat 

důležité důvody pro nerozdělní zisku společníkům. 

S výše uvedeným zároveň souvisí to, že Nejvyšší soud dovodil povinnost předkladatele 

návrhu usnesení o rozdělení zisku řádně odůvodnit, a to předně z důvodu, aby se k návrhu mohla 

dozorčí rada kvalifikovaně vyjádřit,  a aby akcionáři mohli (ne)rozdělení zisku kvalifikovaně 71

rozhodnout, ale zároveň také proto, aby soudy následně mohly dané usnesení ve světle onoho 

odůvodnění podrobit materiálnímu přezkumu. Absence odůvodnění zároveň podle Nejvyššího 

soudu znamená porušení zákona, které může způsobit neplatnost daného usnesení.  Odborná 72

literatura zároveň z obecného principu loajality  akcionářů dovozuje, že povinnost odůvodnit 73

jeho protinávrh či hlasování proti návrhu na rozdělení zisku dopadá i na akcionáře společnosti, a 

to se všemi odpovědnostními důsledky.  74

Co se týče druhého požadavku - požadavku respektování zákazu zneužití menšiny či 

většiny hlasů, ten už v zákoně o obchodních korporacích, na rozdíl od obchodního zákoníku,  75

není stanoven výslovně, avšak lze mít za to, že byl převzat do ustanovení § 212 OZ formulující 

 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. července 2016, sp. zn. 8 Cmo 122/2016, zveřejněné v časopise 70

Obchodněprávní revue, 2018, č. 11-12, s. 322 - 327.

 Obecně viz ustanovení § 447 odst. 3 ZOK, případě ve vztahu k tantiémám ustanovení § 61 odst. 1 ZOK.71

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. února 2014, sp. zn. 29 Cdo 3059/2011 (op. cit. 68).72

 K principu loajality zejména rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. června 2007, sp. zn. 29 Odo 387/2006, 73

zveřejněný v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek NS, 6/2008 pod C 5388 či usnesení Nejvyššího soudu ze 
dne 31. srpna 2015, sp. zn. 29 Cdo 1436/2014, zveřejněné v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek NS, 4/2016 
pod C 15014, a judikatura v něm citovaná.

 ČECH. Aktuální otázky rozdělení zisku v s.r.o. a a.s. s. 15 (op. cit. 10).74

 Ustanovení § 56a ObchZ.75
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obecný požadavek korporační loajality a zákaz zneužití hlasovacího práva k újmě celku.  7677

Dojde-li k takovému zneužití, soud rozhodne na návrh toho, kdo na tom má právní zájem (tedy 

na základě klasické určovací žaloby podle ustanovení § 80 OSŘ),  že k hlasům člena, který své 78

hlasovací právo k újmě celku zneužil, se nebude pro účely přijetí předmětného usnesení 

přihlížet.  Tím může dojít k tomu, že v důsledku tohoto nepřihlížení dojde ke změně počtu hlasů 79

potřebných pro přijetí daného usnesení, a může se tak stát, že soud konstatuje, že usnesení, které 

ač se původně zdálo, že bylo přijato, ve skutečnosti přijato není (tedy jako projev vůle vůbec 

neexistuje), neboť již nebude podpořeno dostatečným počtem hlasů potřebných pro jeho přijetí. 

Stejně tak soud může naopak konstatovat, že po odhlédnutí od hlasů zneužívajících společníků je 

usnesení valné hromady podpořeno dostatečnou většinou hlasů pro jeho přijetí, ač původně 

nebylo. Procesní přípustnost tohoto postupu potvrdil ve svém nedávném usnesení Nejvyšší 

soud.  Tím tedy za předpokladu, že (i) bylo hlasováno o návrhu (protinávrhu) na rozdělení 80

zisku, a (ii) při tomto hlasování byly naplněny podmínky ustanovení § 212 OZ, bude moci být 

napraven nedostatek právní úpravy, na který upozorňuje P. Čech,  spočívající v tom, že i když 81

soud shledá neplatnost příslušného usnesení o nerozdělení zisku z důvodu absence důležitých 

důvodů či nerespektování zákazu zneužití menšiny či většiny hlasů, právní úprava mu ani po 

přijetí zákona o obchodních korporacích neumožňuje nařídit, jakým způsobem (či v jakém 

rozsahu) má valná hromada společnosti rozdělit zisk. 

1.5.2. Tantiémy vs. podíl na zisku pro společníky 

Samostatnou otázkou, která si zaslouží zvláštní pozornost, je případ, kdy usnesení valné 

hromady přizná podíl na zisku pouze členům volených orgánů společnosti (o kterém bude 

podrobně pojednáváno níže v bodě 2.1.2. a)), a nikoliv společníkům, nebo společníkům přizná v 

porovnání se členy volených orgánů podíl na zisku pouze v symbolické výši. Těmito situacemi 

 LASÁK, Jan. § 212 Vztahy korporace a člena. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část 76

(§ 1−654). 1. vydání. Praha : Nakladatelství C. H. Beck, 2014, 2400 s. ISBN 978-80-7400-529-9. s. 1075.

 DĚDIČ, Jan. K právní povaze usnesení valné hromady v rekodifikaci soukromého práva. Obchodněprávní revue. 77

2011, č. 11, s. 325 - 332.
 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. září 2018, sp. zn. 27 Cdo 3439/2017, dostupné z http://www.nsoud.cz [cit. 78

10. 3. 2019].

 Ustanovení § 212 odst. 2 OZ; z judikatury k zneužití hlasovacího práva v poměrech ObchZ např. usnesení 79

Nejvyššího soudu ze dne 10. května 2006, sp. zn. 29 Odo 1168/2005, zveřejněné v Souboru civilních rozhodnutí a 
stanovisek NS, 4/2007 pod C 4525, naposledy citováno v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. ledna 2014, sp. 
zn. 29 Cdo 2202/2013, dostupné z http://www.nsoud.cz [cit. 4. 2. 2019].

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. září 2018, sp. zn. 27 Cdo 3439/2017 (op. cit. 78).80

 ČECH. Aktuální otázky rozdělení zisku v s.r.o. a a.s. s. 15 - 18 (op. cit. 10).81
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se Nejvyšší soud zabýval za účinnosti obchodního zákoníku ve dvou navazujících usneseních 

týkajících se dvou usnesení valné hromady o rozdělení zisku téže společnosti.  Své závěry pak 82

zopakoval v několika dalších usneseních,  přičemž na základě tvrzeného zásahu do práva 83

vlastnit majetek došlo dokonce i na podání (neúspěšných) ústavních stížností proti rozhodování 

Nejvyššího soudu v této záležitosti.  Nejvyšší soud dovodil, že usnesení valné hromady byla v 84

obou případech neplatná pro rozpor s ustanovením § 178 odst. 1 ObchZ, přičemž hlavním 

argumentem soudu byl zejména jazykový výklad tohoto ustanovení.  Tento argument, stejně 85

jako dopady tohoto rozhodnutí představující zásah do majetkových práv zúčastněných osob, byly 

kritizovány již od samého počátku po vydání tohoto rozhodnutí.  86

Odborná veřejnost se ovšem shoduje na tom, že tyto závěry se za účinnosti zákona o 

obchodních korporacích již neprosadí. Důvodem pro to je jednak odlišná dikce ustanovení § 348 

odst. 1 ZOK, podle něhož má akcionář právo na podíl na zisku, „který valná hromada schválila k 

rozdělení mezi akcionáře“ (na rozdíl od ustanovení § 178 odst. 1 ObchZ, podle kterého měl 

akcionář právo podílet se na zisku, „který valná hromada podle hospodářského výsledku 

schválila k rozdělení“), jednak skutečnost, že zákon o obchodních korporacích v ustanovení § 34 

odst. 1 pro rozhodnutí o vyplacení tantiém vyžaduje výslovnou oporu ve společenské smlouvě 

(stanovách).  Dále myslím, že můžeme argumentovat také tím, že ustanovení § 417 odst. 3 ZOK 87

vyžaduje pro přijetí rozhodnutí o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům 

kvalifikovanou, tříčtvrtinovou většinu hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií. 

Uvedené platí nejenom pro akciovou společnost, ale také pro společnost s ručením omezeným.  88

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. února 2010, sp. zn. 29 Cdo 1326/2009 (op. cit. 1) a usnesení Nejvyššího 82

soudu ze dne 26. října 2011, sp. zn. 29 Cdo 1268/2011, dostupné z http://www.nsoud.cz [cit. 6. 2. 2019].
 Unesení Nejvyššího soudu ze dne 24. října 2012, sp. zn. 29 Cdo 4548/2011, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze 83

dne 30. května 2013, sp. zn. 29 Cdo 275/2012, oboje dostupné z http://www.nsoud.cz [cit. 6. 2. 2019].

 Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 395/12, ze dne 20. března 2013 nebo nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 84

68/13, ze dne 3. prosince 2013, oboje dostupné z http://nalus.usoud.cz/ [cit. 6. 2. 2019].
 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. února 2010, sp. zn. 29 Cdo 1326/2009 (op. cit. 1).85

 Zejména PIHERA, Vlastimil. Dividenda a tantiéma (kritická glosa k jednomu soudnímu rozhodnutí). 86

Obchodněprávní revue, 2010, č. 10, s. 290 - 294.
 ČECH, ŠUK. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). s. 151-152, 360 (op. cit. 37).87

 ČECH. Aktuální otázky rozdělení zisku v s.r.o. a a.s. s. 23 (op. cit. 10).88
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2. Obsah rozhodnutí o rozdělení zisku 
Zákon o obchodních korporacích nestanoví žádné zvláštní formální náležitosti pro obsah 

rozhodnutí o rozdělení zisku. Judikatura ovšem oprávněně formuluje požadavek na to, aby dané 

rozhodnutí bylo formulováno dostatečně jasně, srozumitelně a jednoznačně tak, aby bylo možné 

jednoznačně určit, jaký podíl na zisku náleží jakému společníku (popřípadě další osobě) a aby 

takový společník (třetí osoba) mohl případně vymáhat vyplacení tohoto podílu.  Tyto obsahové 89

náležitosti budou níže rozebrány jedna po druhé. 

2.1. Osoby, kterým bude náležet podíl na zisku 

2.1.1. Společníci 

Zisk lze rozdělit pouze mezi společníky (akcionáře) ledaže společenská smlouva 

(stanovy) určí jinak.  Pro určení, jaké konkrétní osobě bude zisk rozdělen, se uplatní jiná 90

pravidla v poměrech společnosti s ručením omezeným, a jiná pravidla v poměrech akciové 

společnosti. Co se týče společnosti s ručením omezeným, nedojde-li k postoupení (viz níže v 

bodě 2.1.2.b)), bude podíl na zisku vyplacen osobě, která je společníkem společnosti v okamžiku 

výplaty podílu na zisku bez ohledu na to, zda byla společníkem i v době, kdy o rozdělení zisku 

rozhodla valná hromada. Z judikatury se totiž podává, že vzhledem k tomu, že podíl jako soubor 

majetkových a nemajetkových práv a povinností představuje jako celek míru účasti společníka 

jak na majetku společnosti, tak na řízení a kontrole společnosti, tato práva a povinnosti 

společníka společnosti s ručením omezeným vyplývající z jeho účasti na společnosti tím pádem 

„zásadně nelze z […] podílu vyčleňovat a činit je samostatným předmětem právních vztahů.“  Z 91

toho plyne, že „je-li podíl ve společnosti s ručením omezeným převeden poté, kdy valná hromada 

rozhodla o rozdělení zisku, ale dříve, než je společníkům zisk vyplacen, přechází nárok na 

vyplacení podílu na zisku dle usnesení valné hromady o rozdělení zisku na nabyvatele podílu.“  92

Co se týče akciové společnosti, neurčí-li stanovy jinak, je rozhodným dnem pro vznik 

konkrétního práva na výplatu podílu na zisku den, který je rozhodným dnem k účasti na valné 

hromadě, která rozhodla o daném rozdělení zisku, a to i v případě, že po tomto dni dojde 

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. srpna 2003, sp. zn. 29 Odo 1013/2002-126, dostupné z http://www.nsoud.cz  89

[cit. 8. 2. 2019].

 Ustanovení § 34 odst. 1 ZOK.90

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. února 2012, sp. zn. 29 Cdo 3581/2010, zveřejněný v Souboru civilních 91

rozhodnutí a stanovisek NS, 16/2012 pod C 10890; usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. března 1998, sp. zn. 2 
Odon 46/97, zveřejněné v časopise Soudní judikatura, číslo 14, ročník 1998, pod číslem 99.

 Unesení Nejvyššího soudu ze dne 10. října 2018, sp. zn. 27 Cdo 1499/2017, dostupné z http://www.nsoud.cz [cit. 92

5. 2. 2019].
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k převodu akcie nebo práva na podíl na zisku.  Tím chce zákon o obchodních korporacích říci, 93

že na rozdíl od společnosti s ručením omezeným právo na výplatu konkrétního podílu na zisku s 

akcií automaticky nepřechází. Nic ovšem nebrání tomu, aby bylo samostatně převedeno (viz níže 

v bodě 2.1.2.b)). Zároveň zákon stanoví (i) nevyvratitelnou domněnku, že oprávněnou osobou je 

v případě akcií na jméno osoba zapsaná v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, a 

(ii) vyvratitelnou domněnku, že v případě akcií na majitele je to ta osoba, která doloží 

společnosti vlastnické právo k těmto akciím.  94

Zároveň je ovšem možné, aby společenská smlouva společnosti s ručením omezeným 

připustila vznik podílů, se kterými nebude spojeno právo podílet se na zisku společnosti, stejně 

jako je možné, aby akciová společnost vydala akcie bez tohoto práva a akcionáři byli z podílení 

se na zisku vyloučeni. 

   a)     Podíl bez práva podílet se na zisku 

U společnosti s ručením omezeným je situace jednodušší. Ustanovení § 135 odst. 1 ZOK 

připouští vznik různých druhů podílů, přičemž jednotlivé druhy podílů jsou odlišeny právy a 

povinnostmi, která jsou s nimi spojena. Spornou otázkou v rámci rekodifikace bylo do jaké míry 

je úprava flexibilní, tedy zda je možné v rámci úpravy různých druhů podílů pouze modifikovat 

zákonem upravená práva a povinnosti společníků a přidávat jim další práva, popřípadě jaké je 

možné přidávat další povinnosti, nebo zda je dokonce možné zákonem upravená práva a 

povinnosti odebrat.  Ve vztahu k právu podílet se na zisku z této diskuze vyplynulo, že v zásadě 95

je možné vytvořit podíly (a to jak všechny podíly ve společnosti, či jen podíly některé), se 

kterými toto právo nebude spojeno.  96

Tento závěr je podporován jednak zněním ustanovením § 34 odst. 1 ZOK, podle kterého 

se zisk rozděluje pouze mezi společníky, ovšem společenská smlouva může určit jinak, jednak 

ustanovením § 161 odst. 1 ZOK, podle kterého se „společníci […] podílejí na zisku určeném 

valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů, ledaže společenská 

 Ustanovení § 284 odst. 1, § 351 ZOK.93

 Ustanovení § 284 odst. 2, 3 ZOK.94

 ČECH, ŠUK. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). s. 267 an. (op. cit. 37).95

 DĚDIČ, Jan, LASÁK, Jan. Vlastnictví více podílů a druhy podílů ve společnosti s ručením omezeným. Bulletin 96

komory daňových poradců, 2015, č. 3, s. 40 - 46. ISSN 1211-9946; JOSKOVÁ, Lucie. Je ve společnosti s ručením 
omezeným možný podíl bez hlasovacího práva či práva na podíl na zisku? Obchodněprávní revue, 2015, č. 9, s. 253 
- 260; ČECH, ŠUK. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). s. 271 (op. cit. 37); HAVEL, 
Bohumil. § 135 Druhy podílů. In Komentář C. H. Beck, s. 309.
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smlouva určí jinak.“  Dalším argumentem je samozřejmě to, že ustanovení § 172 odst. 2 ZOK 97

vyžaduje, aby s rozhodnutím o změně stanov souhlasili všichni společníci, jichž se navrhovaná 

změna dotkne.  Není tedy možné, aby společníkovi bylo odebráno právo na podíl na zisku bez 98

jeho souhlasu. P. Čech a P. Šuk dále argumentují také tím, že právo na podíl na zisku „nesouvisí s 

vnitřním fungováním společnosti ani s rozhodováním orgánů společnosti; jinými slovy, nijak se 

nedotýká otázek, jež lze považovat za statusové, ani samostatné podstaty společnosti.“  99

L. Josková dále argumentuje tím, že ač je společnost s ručením omezeným zakládána 

většinou za účelem podnikání, jehož pojmovým znakem je usilování o dosažení zisku (viz 

ustanovení § 420 odst. 1 OZ), zákon nikde nemluví o motivaci společníků. Motivace společníků 

ke sdružení může být různá. Společníci například mohou chtít ponechat po určitou dobu veškerý 

zisk ve společnosti pro účely jejího rozvoje a generování ještě vyššího zisku v budoucnu. 

Společníci si také mohou přát realizovat zisk až ve chvíli, kdy společnost ukončí svou činnost, 

prostřednictvím podílu na likvidačním zůstatku. Další myslitelnou možností je jistě to, že 

společníci budou usilovat o co největší výnos při prodeji podílu, jehož hodnota se bude díky 

nerozdělování zisku konstantně zvyšovat.  100

Argumentem proti je například to, že odebráním práva podílet se na zisku je společníkovi 

odebrána možnost zhodnocení jeho investice do společnosti.  Tento argument ovšem může být 101

lehce odmítnut tím, že ke zhodnocení investice společníka, tedy k získání určitého prospěchu, 

může dojít i bez toho, aby se průběžně podílel na zisku, a to buď při prodeji jeho podílu,  nebo 102

při zániku společnosti v rámci podílení se na likvidačním zůstatku, kdy v obou těchto případech 

se inkasovaná částka pravděpodobně při nerozdělování zisku zvýší, neboť společnost bude moci 

zdroje, které nevyplatila jako dividendy, dále použít na rozvoj svého podnikání. 

 DĚDIČ, LASÁK. Vlastnictví více podílů a druhy podílů ve společnosti s ručením omezeným (op. cit. 96).97

 ibid; shodně např. ČECH, ŠUK. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). s. 271 (op. cit. 98

37).
 ČECH, ŠUK. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). s. 271 (op. cit. 37); opačně např. 99

PELIKÁN, Robert. Kogentní a dispozitivní ustanovení v novém zákonu o obchodních korporacích. Obchodněprávní 
revue, 2012, č. 9, s. 246 - 250.

 JOSKOVÁ. Je ve společnosti s ručením omezeným možný podíl bez hlasovacího práva či práva na podíl na 100

zisku? (op. cit. 96).
 POKORNÁ, Jarmila. § 161 Podíl na zisku. In: Komentář Wolters Kluwer.101

 O možnosti realizace zisku tímto způsobem hovoří např. HOLEJŠOVSKÝ. Vztah práva akcionáře na dividendu 102

k rozhodování o použití zisku akciové společnosti (op. cit. 5) nebo PIHERA. Dividenda a tantiéma (kritická glosa k 
jednomu soudnímu rozhodnutí) (op. cit. 86).
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Výše popsanou akademickou debatu reflektuje i již opětovně zmiňovaná novela zákona o 

obchodních korporacích. Ta výslovně potvrzuje, že je možné vytvořit podíly, se kterými nebude 

spojeno právo na podíl na zisku. Zároveň ovšem s odkazem na judikaturu německého 

Spolkového soudního dvora určuje, že ač jinak může být každé z těchto práv odebráno, s 

podílem vždy musí být spojeno alespoň hlasovací právo, nebo právo na podíl na likvidačním 

zůstatku, nebo právě právo na podíl na zisku, neboť podíl, který by nebyl vybaven ani jedním z 

těchto práv, by ztratil svou kvalitu věci  představující účast společníka ve společnosti a práva a 103

povinnosti z této účasti plynoucí, a osobu, která by vlastnila tento podíl, bychom stěží mohli 

považovat za společníka.  S tímto řešením osobně velmi souhlasím. S přihlédnutím k tomu, že 104

důvodová zpráva ke zmiňované novele uvádí, že ač bude možné za předpokladu, že alespoň 

jedno z těchto práv zůstane s podílem spojené, odebrat výše zmíněná práva, nikdy nebude možné 

odebrat společnická práva označovaná jako absolutně nedotknutelná, kterými je například právo 

na informace, právo na svolání a právo účastnit se valné hromady, stejně jako právo dovolat se 

neplatnosti usnesení valné hromady. Toto řešení podle mého názoru zajišťuje tu správnou 

rovnováhu mezi potřebou flexibility právní úpravy, na straně jedné, a potřebou zajištění ochrany 

společníků a fungování společnosti, na straně druhé. Jediné potenciální úskalí vidím v tom, že 

novela připouští možnost, aby i v případě, že s podílem bude spojeno jen jedno z výše 

zmiňovaných práv (tedy hlasovací právo, právo na podíl na likvidačním zůstatku, nebo právo na 

podíl na zisku), toto právo nebylo s podílem spojeno v plném rozsahu. Je ovšem pravda, že 

extrémní úprava v neprospěch společníka bude podchycena obecnými korektivy dobrých mravů, 

veřejného pořádku, či zákazu bezdůvodného zvýhodňování členů, jak je o nich pojednáváno níže 

v bodě 2.2.a). 

   b)     Akcie bez práva podílet se na zisku 

U akciové společnosti je situace složitější. Většina autorů byla toho názoru, že zejména 

vzhledem k tomu, že (i) právo na podíl na zisku je obsaženo přímo v zákonné definici akcie a je 

tak jejím pojmovým znakem (viz ustanovení § 256 odst. 1 ZOK), a (ii) k přijetí rozhodnutí o 

změně práv a povinností spojených s určitým druhem akcií stačí pouze souhlas kvalifikované 

většiny, a nikoliv všech dotčených akcionářů, a tak se tato změna může prosadit i proti jejich 

 K právní povaze podílu ve společnosti s ručením omezeným za účinnosti ZOK viz usnesení Nejvyššího soudu ze 103

dne 19. září 2017, sp. zn. 29 Cdo 5719/2016, zveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS, 10/2018 
pod R 152/2018 civ.

 Bod 148 Novely ZOK a důvodová zpráva k němu. s. 18, 152 - 153.104
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vůli, nelze vydat akcie zbavené práva podílet se na zisku.  Tento názor je ovšem postupně 105

opouštěn. Kromě většiny kolektivu autorů druhého vydání komentáře Nakladatelství C. H. Beck 

k zákonu o obchodních korporacích  se k tomuto závěru přiklání např. i J. Dědič, který ač ve 106

svém článku z roku 2015  obhajoval názor opačný, později připustil, že vydání akcií bez práva 107

podílet se na zisku je možné.  K uvedenému závěru se dále postupně přidává např. i P. Čech.  108 109

Jak bylo uvedeno, hlavním argumentem proti možnosti vydat akcie zbavené práva podílet 

se na zisku, je jejich zákonné vymezení. Akcie je v zákoně o obchodních korporacích definována 

jako „cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako 

společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na 

likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.“  I. Štenglová  proto například argumentuje, 110 111

že ve chvíli, kdy je akcii odebráno právo podílet se na zisku, nejde již o akcii, protože takový 

cenný papír nebude splňovat zákonnou definici akcie. Z toho dovozuje, že právo podílet se na 

zisku zcela odebrat nelze. Připouští ovšem, že zákonná definice akcie „nebrání tomu, aby byl 

výkon práva na podíl na zisku odložen, ať již stanovením toho, že akcionáři nebudou po určitou 

dobu pobírat zisk, nebo stanovením, že si akcionáři nakumulovaný zisk rozdělí až v likvidačním 

zůstatku.“  O tom, že je přípustné ve stanovách určit, že zisk nebude po určitou dobu 112

rozdělován, není sporu. Tuto možnost připouští např. i P. Čech, který doplňuje, že odložení 

rozdělování zisku může být učiněno nejen na určitou dobu, např. v počátcích podnikatelské 

činnosti společnosti, kdy k rozvoji této činnosti potřebuje co nejvíce zdrojů, ale i splněním určité 

podmínky (např. dosažením stanoveného cíle).  Takovým cílem může být např. minimální 113

 např. ČECH. Aktuální otázky rozdělení zisku v s.r.o. a a.s. s. 11 - 12 (op. cit. 10) nebo ČERNÁ, Stanislava. Volba 105

druhů podílů (akcií) a její limity. Rekodifikace & Praxe, 2015, č. 12, s. 11 - 16. ISSN 1805-6822. s. 12 nebo ČECH, 
ŠUK. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). s. 274 (op. cit. 37).

 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil. § 276 Možnost vydání akcií se zvláštními právy. In: Komentář C. H. 106

Beck, s. 537.

 DĚDIČ, LASÁK. Vlastnictví více podílů a druhy podílů ve společnosti s ručením omezeným (op. cit. 96).107

 DĚDIČ, Jan. Seminář Výkladové problémy práva obchodních korporací a jejich řešení v projednávané novele 108

zákona o obchodních korporacích a judikatuře Nejvyššího soudu ČR vedený J. Dědičem. Agentura BOVA, Praha, 
27. května 2017.

 ČECH. Znovu k rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů ve společnosti s ručením omezeným a v akciové 109

společnosti. s. 8 - 10 (op. cit. 38); ČECH. Právní úprava s.r.o. a a.s. v pátém roce své účinnosti. s. 49  (op. cit. 38).
 Ustanovení § 256 odst. 1 ZOK (zvýraznění bylo doplněno autorkou).110

 ŠTENGLOVÁ, Ivana. Lze akcionářům odejmout zákonem přiznaná práva, aneb kdy přestává být akcie akcií? 111

Bulletin advokacie, 2017, č. 12, s. 17 - 21.
 Ibid.112

 ČECH. Znovu k rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů ve společnosti s ručením omezeným a v akciové 113

společnosti. s. 9 (op. cit. 38).
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roční obrat, minimální výše vytvořeného zisku, či jakýkoliv jiný mezník či podmínka, pokud 

bude v souladu se základními principy a limity právního řádu. Co se ovšem týče druhé 

alternativy připuštěné I. Štenglovou, souhlasím s P. Čechem, který správně podotýká, že právo 

na podíl na likvidačním zůstatku je „pojmově jiným právem,“ a proto tato alternativa I. Štenglové 

ve výsledku připouští úplné vyloučení práva podílet se na zisku.  114

I. Štenglová dále svou tezi doplňuje ilustrativní paralelou s dluhopisy, když uvádí, že 

dluhopis, se kterým by nebylo spojeno právo na splacení určité dlužné částky, jak je uvedeno v 

jeho zákonné definici obsažené v zákoně č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, by přestal být 

dluhopisem. Podle mého názoru toto přirovnání není úplně přiléhající. Souhlasím s tím, že cenný 

papír, se kterým není spojeno právo na splacení určité dlužné částky, nemůže být dluhopisem, 

jelikož bez tohoto práva ztrácí dluhopis svou podstatu. Ovšem co se týče akcie, ta tím, že jí bude 

odebráno právo podílet se na zisku, jistě neztrácí svou podstatu, kterou je vyjádření účasti 

akcionáře na společnosti. Právo podílet se na zisku totiž není jediným právem, které z této účasti 

plyne, a jistě si lze představit, že i akcie akciové společnosti může akcionář nabýt za jiným 

účelem, než získávání každoročního příjmu ze zisku vytvořeného společností v průběhu její 

podnikatelské činnosti. 

Po zvážení všech relevantních argumentů musím uzavřít, že souhlasím s názorem 

B. Havla a P. Šuka, že úprava práva podílet se na zisku akciové společnosti je dispozitivní, a 

proto je možné právo podílet se na zisku úplně vyloučit.  Zároveň ovšem souhlasím s tím, že 115

tento závěr je nutný doplnit korektivem, který již v roce 2017 vyslovil J. Dědič. Ten uvádí, že ač 

je podle něj možné zbavit akcii (jinou, než prioritní) jak hlasovacího práva, tak práva podílet se 

na zisku a práva na likvidačním zůstatku, je nutné, aby s akcií zůstalo spojeno vždy alespoň 

jedno z těchto práv.  Tento názor mi přijde zcela správný, jelikož díky tomu, že akcionáři bude 116

vždy zachováno jeho hlavní nemajetkové právo plynoucí z účasti ve společnosti, či jeho hlavní 

majetkové právo (ač může jeho realizace být odložena až na okamžik ukončení podnikatelské 

činnosti společnosti), zůstane tím zachována podstata akcie, jakožto cenného papíru, do kterého 

jsou vtělena práva a povinnosti akcionáře vyplývající z jeho účasti na společnosti. Zbývá 

podotknout, že posledně zmiňované řešení, podle kterého s akcií musí být spojeno, byť klidně i 

 Ibid, s. 8.114

 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil. § 276 Možnost vydání akcií se zvláštními právy. In: Komentář C. H. 115

Beck, s. 537.

 DĚDIČ. Seminář Výkladové problémy práva obchodních korporací a jejich řešení v projednávané novele zákona 116

o obchodních korporacích a judikatuře Nejvyššího soudu ČR (op. cit. 108).
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jen v omezeném rozsahu v porovnání s dispozitivní zákonnou úpravou, alespoň jedno z výše 

uvedených práv, přebírá obdobně jako u úpravy podílu ve společnosti s ručením omezeným i 

připravovaná novela zákona o obchodních korporacích.  117

2.1.2. Jiné osoby, než společníci 

   a)     Na základě výslovného zmocnění ve společenské smlouvě (stanovách) 

Jak bylo řečeno výše, pokud to připouští společenská smlouva (stanovy), je možné zisk 

rozdělit i mezi jiné osoby, než společníky (akcionáře). Vzhledem k tomu, že změnou společenské 

smlouvy, která v poměrech společnosti s ručením omezeným připustí rozdělení zisku i třetím 

osobám, dojde z důvodu otevření možnosti snížit výši rozdělitelného zisku pro společníky k 

zásahu do práv všech společníků,  je v souladu s ustanovením § 171 odst. 2 ZOK k přijetí 118

usnesení a takové změně společenské smlouvy potřeba souhlasu všech společníků. V akciové 

společnosti postačí k přijetí této změny stanov souhlas tříčtvrtinové většiny přítomných 

akcionářů každého druhu akcií.  119

Co se týče osob, kterým je možno právo na podíl na zisku přiznat, tou může být zásadně 

jakákoliv třetí fyzická či právnická osoba, bez ohledu na to, zda je či není v nějakém právním 

vztahu se společností. Zároveň je možné, aby společenská smlouva či stanovy určovaly, že právo 

podílet se na zisku bude po určitou dobu náležet pouze třetí osobě, a nikoliv společníkům (ať již 

žádnému, nebo pouze některým).  V takovém případě se uplatní limity, o kterých bylo 120

pojednáváno výše v rámci možnosti odnětí práva podílet se na zisku. 

V případě, že osobami rozdílnými od společníků, kterým má náležet právo podílet se na 

zisku, budou členové volených orgánů společnosti, hovoříme o tzv. tantiémách. Povaha tantiém 

je rozdílná od povahy podílu na zisku, který náleží společníkům, jelikož tantiémy „nejsou 

výnosem z investice, nýbrž (nenárokovou) složkou odměny orgánů společnosti nebo jejich členů, 

kteří mají právní povinnost postarat se o řádné fungování společnosti a s tím související 

odpovědnost.“  Je nutné mít na paměti, že přiznání tantiém bude v případě, kdy tyto nebudou 121

 Bod 315 Novely ZOK a důvodová zpráva k němu, s. 32, 186.117

 ČECH. Aktuální otázky rozdělení zisku v s.r.o. a a.s. s. 18 - 19 (op. cit. 10).118

 Ustanovení § 417 odst. 3 ZOK.119

 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. § 34 Podíl na zisku. In: 120

Komentář C. H. Beck, s. 86.

 DVOŘÁK. Rozdělování zisku ve společnosti s ručením omezeným. s. 570. (op. cit. 64).121
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zakotveny ve smlouvě o výkonu funkce, spadat do režimu ustanovení § 61 odst. 1 ZOK,  122

upravujícího plnění ve prospěch členů volených orgánů na společnosti, na která nemají nárok ze 

zákona, řádně schválené smlouvy o výkonu funkce či řádně schváleného vnitřního předpisu. 

To znamená, že v případě, kdy nebude právo podílet se na zisku zakotveno ve smlouvě o 

výkonu funkce, tak k tomu, aby členovi voleného orgánu společnosti vznikla konkrétní 

pohledávka na vyplacení podílu na zisku, bude potřeba, aby s tím vyslovil souhlas orgán, který je 

příslušný ke schvalování smlouvy o výkonu funkce. Tím bude nejčastěji valná hromada, ale 

může jím být i dozorčí rada či správní rada.  Pokud jím je valná hromada, lze mít za to, že 123

rozhodnutím o rozdělení zisku členům voleného orgánu implicitně uděluje souhlas vyžadovaný 

ustanovením § 61 odst. 1 ZOK.  V případě, kdy bude příslušným orgánem dozorčí či správní 124

rada, bude mít tato vždy rozhodující slovo, jelikož členovi vznikne pohledávka na výplatu podílu 

právě až souhlasem dozorčí či správní rady, kterým bude schválena konkrétní výše tantiémy, o 

které bylo obecně rozhodnuto v usnesení valné hromady o rozdělení zisku.  Dále také 125

ustanovení § 61 odst. 1 ZOK vyžaduje vyjádření kontrolního orgánu, byl-li zřízen. Ačkoliv toto 

vyjádření není pro valnou hromadu závazné, jeho absence může způsobit neplatnost usnesení 

valné hromady, kterým byla tantiéma přiznána.  Důležitým limitem, který musí být dodržen, je 126

také omezení zakotvené v ustanovení § 61 odst. 2 ZOK, podle kterého by ani plnění podle 

smlouvy o výkonu funkce, ani jiná plnění spadající do režimu § 61 odst. 1 ZOK (tedy i tantiémy) 

neměla být vyplacena v případě, kdy výkon funkce člena voleného orgánu „zřejmě přispěl 

k nepříznivému hospodářskému výsledku obchodní korporace, ledaže ten, kdo schválil smlouvu 

o výkonu funkce, rozhodne jinak.“  127

Co se týče výše tantiémy, Nejvyšší soud ve své judikatuře dovodil, že „vzhledem k tomu, 

že […] patří rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady do působnosti 

valné hromady, nemůže valná hromada stanovit souhrnnou částkou výši tantiém připadajících na 

představenstvo a členy dozorčí rady, a ponechat na představenstvu jakým způsobem stanovenou 

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. dubna 2004, sp. zn. 29 Odo 414/2003, zveřejněný v Souboru civilních 122

rozhodnutí a stanovisek NS, 30/2004 pod C 2909.

 Ustanovení § 59 odst. 2, § 438 odst. 2, § 463 odst. 1 ZOK.123

 ČECH, ŠUK. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). s. 150 (op. cit. 37).124

 ČECH. Aktuální otázky rozdělení zisku v s.r.o. a a.s. s. 21 (op. cit. 10).125

 ČECH, ŠUK. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). s. 149 (op. cit. 37).126

 Ustanovení § 61 odst. 2 ZOK.127
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částku rozdělí mezi oba orgány.“  Tím by valná hromada ve výsledku na představenstvo 128

přenesla rozhodování o způsobu odměňování členů volených orgánů, což je v přímém rozporu se 

zákonnou úpravou odměňování. Důležité ovšem je, že judikatura nevyžaduje, aby usnesení valné 

hromady obsahovalo konkrétní částku, ale naopak připouští, aby valná hromada pouze určila 

objektivní kritéria pro určení konkrétní výše tantiémy, která vyloučí jakoukoliv libovůli toho, 

kdo konkrétní výši tantiémy bude určovat.  Tím bude jistě efektivně naplněn účel zákonné 129

úpravy, avšak zároveň toto řešení vyhovuje i komerčním potřebám, neboť vzhledem k tomu, že 

rozhodnutí o rozdělení zisku je povinně zakládáno do sbírky listin obchodního rejstříku a je 

veřejně přístupné,  společnosti (a členové jejich volených orgánů) ocení, že v něm nemusí 130

konkrétní částka být uvedena. 

   b)     Na základě zákona  131

V určitých případech se může stát, že společnost bude povinna vyplatit podíl na zisku 

osobě odlišné od společníka, aniž by o tom tak rozhodla na základě úpravy ve společenské 

smlouvě (stanovách). Tak tomu bude zejména v případě, kdy je podíl zatížen zástavním právem. 

V takovém případě je od okamžiku, kdy pohledávka zajištěná zástavním právem dospěje, 

společnost povinna plnit zástavnímu věřiteli.  V případě zástavního práva k akciím dokonce, 132

nedohodnou-li se strany jinak, není společnost ani před splatností zajištěné pohledávky 

oprávněna plnit akcionáři samostatně, ale musí plnit nedílně zástavnímu věřiteli a akcionáři.  133

Právo na vyplacení podílu na zisku může být také postoupeno. V takovém případě bude 

za splnění zákonných předpokladů pro účinnost postoupení vůči společnosti  společnost 134

povinna plnit pouze postupníkovi. Co se týče akciové společnosti, obecně lze právo spojené s 

cenným papírem od něj oddělit a samostatně s ním nakládat pouze v případě, že to výslovně 

připustí zákon.  Zákon o obchodních korporacích tak pro právo na podíl na zisku stanoví v 135

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. žáří 2011, sp. zn. 29 Cdo 1159/2010, zveřejněné v Souboru civilních 128

rozhodnutí a stanovisek NS, 15/2011 pod C 10490.

 Ibid.129

 Ustanovení § 3 odst. 1, § 66 odst. 1 písm. c) a § 67 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických 130

a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů.

 viz ČECH. Aktuální otázky rozdělení zisku v s.r.o. a a.s. s. 23 - 24 (op. cit. 10).131

 Ustanovení § 1324 odst. 1 OZ.132

 Ustanovení § 1336 odst. 1, § 1340 OZ.133

 Ustanovení § 1882 odst. 1 OZ.134

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. září 2005, sp. zn. 29 Odo 1114/2004, zveřejněný v Souboru civilních 135

rozhodnutí a stanovisek NS, 3/2007 pod  C 3847.
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ustanovení § 281 odst. 2, přičemž převoditelným se právo na podíl na zisku stává v souladu s 

ustanovením § 352 odst. 1 ZOK ode dne, kdy o konkrétním rozdělení zisku rozhodla valná 

hromada. Z toho vyplývá, že převoditelné je vždy pouze právo na výplatu konkrétního podílu na 

zisku, a nikoliv právo podílet se na zisku i v budoucích účetních obdobích.  Pokud nejde o 136

případ uvedený v § 282 ZOK, převádí se v souladu s ustanovením § 283 ZOK samostatně 

převoditelné právo smlouvou o postoupení pohledávky. V poměrech společnosti s ručením 

omezeným převoditelnosti práva na vyplacení konkrétního podílu na zisku poté, co o jeho 

rozdělení rozhodla valná hromada, není stanovena zákonem, avšak byla dovozena judikaturou.  137

Jako výjimku u výše uvedeného je nutné uvést pevný podíl na zisku, u kterého se okamžik, od 

kterého je právo samostatně převoditelné, váže na vznik tohoto práva, tedy okamžik, kdy je 

zřejmé, že společnost vytvořila za dané účetní období zisk způsobilý k rozdělení v souladu se 

zákonnými pravidly.  138

 c)     Na základě smlouvy 

Speciálním případem je úprava tiché společnosti podle občanského zákoníku. Závazek 

podnikatele platit tichému společníkovi podíl na zisku je pojmovým znakem smlouvy o tiché 

společnosti (§ 2747 odst. 1 OZ). Právním důvodem vzniku podílu tichého společníka na zisku je 

právě smlouva o tiché společnosti.  Pro vznik konkrétní pohledávky na výplatu podílu na zisku 139

již proto ani ve společnosti s ručením omezeným, ani v akciové společnosti, není potřeba, aby o 

rozdělení zisku pro tichého společníka rozhodla valná hromada.  Mám za to, že pro splatnost 140

podílu na zisku pro tichého společníka se uplatní stejná pravidla, jaká jsou stanovena pro pevný 

podíl na zisku (viz bod 2.2. b)). Pro úplnost dodávám, že společníci nejsou naprosto zbaveni 

kontroly nad rozdělením zisku tichému společníkovi, když smlouva o tiché společnosti podléhá 

schválení valné hromady jak ve společnosti s ručením omezeným, tak v akciové společnosti (kde 

schválení podléhají i změny a zrušení této smlouvy).  141

 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil. § 281 Rozsah samostatně převoditelných práv. In: Komentář C. H. 136

Beck, s. 541.

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. února 2012, sp. zn. 29 Cdo 3581/2010, (op. cit. 91), usnesení Nejvyššího 137

soudu ze dne 3. března 1998, sp. zn. 2 Odon 46/97 (op. cit. 91).
 ČECH. Aktuální otázky rozdělení zisku v s.r.o. a a.s. s. 29 (op. cit. 10).138

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. prosince 2007, sp. zn. 25 Cdo 283/2006, dostupné z http://www.nsoud.cz 139

[cit. 5. 2. 2019].
 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. § 190 Působnost valné 140

hromady. In: Komentář C. H. Beck, s. 412; ŠUK, Petr. § 421 Působnost valné hromady. In: Komentář C. H. Beck, s. 
742.

 Ustanovení § 190 odst. 2 písm. j), § 421 odst. 2 písm. o) ZOK.141
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2.2. Výše podílu na zisku 

Zákon o obchodních korporacích obsahuje dispozitivní pravidla, podle kterých se jak 

společníci společnosti s ručením omezeným, tak akcionáři akciové společnosti, podílejí na zisku 

podle velikosti svých podílů.  Velikost podílu společníka ve společnosti s ručením omezeným 142

se dispozitivně určí podle poměru jeho vkladu připadajícího na tento podíl k výši základního 

kapitálu.  Velikost podílu akcionáře na zisku společnosti se obdobně dispozitivně určí jako 143

poměr jeho podílu k základnímu kapitálu.  Tento poměr se určí buďto jako poměr jmenovité 144

hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu, či u kusových akcií  se určí v poměru počtu akcií 145

držených akcionářem k celkovému počtu akcií vydaných společností. 

   a)     Úprava zvláštních druhů podílů (akcií) 

Podíl ve společnosti s ručením omezeným, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva 

nebo povinnosti, je podílem základním. Obdobně akcie, se kterými není spojeno žádné zvláštní 

právo, jsou akciemi kmenovými.  Z uvedeného vyplývá, že na rozdíl od zvláštních druhů 146

podílů, zvláštní druhy akcií nelze vytvářet přidáváním zvláštních povinností, ale pouze 

modifikací zákonných práv či přidáváním práv zákonem neupravených.  Ač na tomto nepanuje 147

v právní teorii shoda, osobně spíše souhlasím s názorem, že s podílem (akcií) nelze spojovat 

jakákoliv práva, ale pouze práva, která nějakým způsobem souvisí s účastí společníka 

(akcionáře) ve společnosti.  Obecně, ať již uznáme teorii, podle které zvláštním druhem podílu 148

či akcie ten podíl či akcie, se kterým (kterou) jsou spojena práva a / nebo povinnosti 

konstruované za využití dispozitivní úpravy odlišně od zákona (tzv. princip odchylky),  která 149

 Ustanovení § 161 odst. 1, § 348 odst. 1 ZOK.142

 Ustanovení § 133 ZOK.143

 Ustanovení § 348 odst. 1 ZOK.144

 ČECH, Petr. Akcie ve víru rekodifikace aneb nevtělené, zaknihované a kusové akcie v návrhu zákona o 145

obchodních korporacích. Obchodněprávní revue, 2011, č. 10, s. 294 - 303.
 Ustanovení § 135 odst. 1 ZOK, § 276 odst. 1 ZOK.146

 ČECH, ŠUK. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). s. 273 (op. cit. 37); 147

ŠTENGLOVÁ, Ivana. Seminář Druhy podílů a akcií vedený Ivanou Štenglovou. Akademie C. H. Beck, 15. března 
2018.

 ČECH, Petr na str. 269 in ČECH, ŠUK. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní) (op. 148

cit. 37); ČERNÁ. Volba druhů podílů (akcií) a její limity, s. 15 (op. cit. 105); opačně např. ŠUK, Petr na str. 269 in 
ČECH, ŠUK. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní) (op. cit. 37) nebo (za celý autorský 
kolektiv komentáře) KUHN, Petr. § 276 Možnost vydání akcií se zvláštními právy. In: Komentář C. H. Beck.

 DĚDIČ, LASÁK. Vlastnictví více podílů a druhy podílů ve společnosti s ručením omezeným (op. cit. 96); tento 149

názor se objevuje např. v EICHLEROVÁ, Kateřina: Druhy a pluralita podílů. Rekodifikace & Praxe, 2015, č. 11, str. 
12 - 17. ISSN 1805-6822.
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se postupně prosazuje jako rozhodující,  nebo teorii, podle které není zvláštní druh podílu či 150

akcie rozlišen odchylkou od zákona, ale odchylkou od práv a povinností spojených s ostatními 

podíly či akciemi ve společnosti (tzv. princip reference),  platí, že právo podílet se na zisku lze 151

konstruovat vcelku flexibilně. Z výše popsané debaty o podílech a akciích bez práva podílet se 

na zisku lze totiž dovodit, že vzhledem k tomu, že jak u podílů, tak u akcií, je připuštěna 

extrémní varianta úplného odebrání tohoto práva, je přípustná jakákoliv konstrukce ležící na 

škále, jejíž počátek je vymezen zákonnou výší podílu na zisku a konec právě úplným odebráním 

práva podílet se na zisku.  Zároveň je ovšem nutné nepodcenit zákonné limity, neboť na 152

usnesení valné hromady, které by společenskou smlouvu (stanovy) měnilo tak, že by její obsah 

po změně odporoval kogentním ustanovením zákona, se bude hledět, jako by nebylo přijato.  153

Obecnými limity pro vytváření různých druhů podílů a akcií bezesporu zůstávají rozpor s 

dobrými mravy či veřejným pořádkem,  obecný korektiv obsažený ve větě druhé ustanovení 154

§ 212 odst. 1 OZ, podle kterého korporace nesmí bezdůvodně zvýhodňovat či znevýhodňovat 

své členy,  či příkaz rovného zacházení s akcionáři obsažený v ustanovení § 244 ZOK. Co se 155

týče rozdílné konstrukce práva podílet se na zisku, uplatní se jistě i další limity, a to zejména v 

tom smyslu, že konstrukce práva podílet se na zisku nesmí odporovat zákonným pravidlům pro 

rozdělení zisku. Dalším limitem je zákaz tzv. úrokových podílů či akcií, který ač je formulován v 

zákoně o obchodních korporacích pouze pro akcie, uplatní se i na podíly ve společnosti s 

ručením omezeným.  Dále, ač tato otázka v českém právu není běžně adresována, se 156

zákonnými pravidly o rozdělení jistě souvisí také to, že práva vtělená do podílu či do akcie 

nesmí představovat skrytou dividendu (či skrytou výplatu jiných vlastních zdrojů společnosti), 

která bude vyplácena v rozporu se zákonnými pravidly, ať již je dané právo nazváno či 

 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. § 135 Druhy podílů. In: 150

Komentář C. H. Beck, s. 308 - 309 a Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 
13. ledna 2016, sp. zn. Cpjn 204/2015. bod II. (op. cit. 12)

 DĚDIČ, LASÁK. Vlastnictví více podílů a druhy podílů ve společnosti s ručením omezeným (op. cit. 96).151

 ČECH, Petr. Seminář Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti vedený Petrem 152

Čechem a Janou Skálovou. Agentura BOVA, Praha, 12. března 2019.
 Ustanovení § 245 OZ ve spojení s § 45 odst. 1 ZOK.153

 ČERNÁ. Volba druhů podílů (akcií) a její limity. s. 15 (op. cit. 105); DĚDIČ, LASÁK. Vlastnictví více podílů a 154

druhy podílů ve společnosti s ručením omezeným (op. cit. 96).
 ČECH, ŠUK. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). s. 272 (op. cit. 37); opačně např. 155

DĚDIČ, LASÁK. Vlastnictví více podílů a druhy podílů ve společnosti s ručením omezeným (op. cit. 96).

 Ustanovení § 276 odst. 2 ZOK; ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, 156

Petr. § 135 Druhy podílů. In: Komentář C. H. Beck, s. 308; výslovnou úpravu nově navrhuje Novela ZOK (viz bod 
148).
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konstruováno jakkoliv.  Stejně tak je zakázáno, aby s podílem (akcií) bylo spojeno právo na 157

vyplácení úroků z emisního kurzu či právo na vrácení předmětu vkladu.  Je zjevné, že zatímco 158

obecné limity zákazu bezdůvodného zvýhodnění či znevýhodnění chrání především minoritní 

společníky,  další pravidla slouží zejména k ochraně společnosti a jejích věřitelů, které má být 

dosaženo ochranou základního kapitálu a dalších vlastních zdrojů společnosti, ke které tato 

pravidla přispívají.  159

Zákon o obchodních korporacích výslovně mluví pouze o prioritních akciích (viz 

ustanovení § 278 an. ZOK). Prioritní akcie mohou být konstruovány různě, ale jejich pojmovým 

znakem je, že je s nimi spojeno přednostní právo na podíl na zisku nebo na jiných vlastních 

zdrojích společnosti, nebo na podíl na likvidačním zůstatku. To znamená, že je s nimi spojen v 

porovnání s ostatními akciemi vyšší podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích společnosti, nebo 

na likvidačním zůstatku, nebo že je s nimi spojeno právo na přednostní výplatu těchto podílů.   160

Vzhledem k tomu, že tento podíl bude často stanoven procentem za účetní období, obdobně jako 

by byl stanoven úrok úvěru, bývají prioritní akcie z ekonomického hlediska přiléhavě 

označovány jako „hybrid mezi dluhovým a akciovým financováním,“  neboť se po dobu, kdy je 161

zisk rozdělován, chovají podobně, jako fixní dluh společnosti vůči společníkovi. Rozdílně od 

úvěru se ovšem začnou prioritní akcie chovat ve chvíli, kdy valná hromada rozhodne o tom, že 

přednostní podíl na zisku, který je s nimi spojen, nerozdělí,  případně kdy je společnost s 162

výplatou v prodlení. V takovém případě totiž držitelé prioritních akcií na rozdíl od úvěrujícího 

nejsou (pokud byly splněny podmínky pro nerozdělení zisku či zadržení výplaty) oprávněni 

domáhat se po společnosti jejich podílu, ale nabývají až do chvíle, kdy valná hromada rozhodne 

o rozdělení, resp. podíly vyplatí, hlasovací právo, které, neurčí-li stanovy jinak, s těmito akciemi 

jinak není spojeno.   163 164

 ČECH, ŠUK. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). s. 269 (op. cit. 37) nebo DĚDIČ, 157

LASÁK. Vlastnictví více podílů a druhy podílů ve společnosti s ručením omezeným (op. cit. 96).

 DĚDIČ, LASÁK. Vlastnictví více podílů a druhy podílů ve společnosti s ručením omezeným (op. cit. 96).158

 viz např. ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. § 16 Vrácení 159

předmětu vkladu. In: Komentář C. H. Beck, s. 48.

 ČERNÁ. Volba druhů podílů (akcií) a její limity. s. 14 (op. cit. 105).160

 RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 624 s. 161

ISBN 978-80-7552-444-7. s 64.

 Zákon zde mluví o výplatě, což je nepřesné, jelikož valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku, nikoliv jeho 162

výplatě (viz ČERNÁ. Volba druhů podílů (akcií) a její limity. s. 15 (op. cit. 105)).
 Ustanovení § 278 odst. 2 ZOK, § 280 ZOK.163

 RICHTER. Insolvenční právo. s. 64 (op. cit. 161).164
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   b)     Pevný podíl na zisku 

Zvláštní pozornost si zaslouží pevný podíl na zisku.  Pevnost podílu na zisku přitom 165

znamená, že pohledávka na výplatu tohoto podílu vzniká automaticky již na základě společenské 

smlouvy (stanov), a k jejímu vzniku tak není potřeba rozhodnutí valné hromady. Zároveň je 

ovšem logické, že pevný podíl na zisku nevznikne, pokud společnost za dané účetní období 

nevytvoří zisk rozdělitelný v souladu se zákonnými pravidly (resp. nebude mít dostatek 

akumulovaného rozdělitelného zisku). Stejně tak ve chvíli, kdy má dojít k výplatě, musí být 

splněny všechny zákonné podmínky pro tuto finální výplatu (ke kterým viz níže v kapitole 

č. 3).  Okamžikem vzniku pohledávky na vyplacení pevného podílu na zisku je konkrétně 166

první den bezprostředně následující po posledním dni daného účetního období.  Pevný podíl na 167

zisku je pak (dispozitivně) splatný do tří měsíců od schválení účetní závěrky, ze které právo na 

tento podíl vyplývá. Z toho bývá dovozováno, že podmínkou vzniku práva na pevný podíl na 

zisku je schválení příslušné účetní závěrky. 

Tento názor je ovšem nesprávný, neboť úprava pevného podílu na zisku by se tím minula 

účinkem. Jediným správným výkladem zůstává, že pohledávka na vyplacení pevného podílu na 

zisku vzniká již vytvořením zisku bez ohledu na to, zda společnost sestaví, a případně zda 

následně schválí příslušnou účetní závěrku. Obdobně je na tuto situaci možné vztáhnout závěry 

usnesení Nejvyššího soudu vydané ve vztahu ke vzniku práva na výplatu vypořádacího podílu, 

ve kterém Nejvyšší soud dovodil, že toto právo vzniká automaticky již zánikem účasti 

společníka ve společnosti, a tak (ne)sestavení účetní závěrky nemá na vznik tohoto práva vliv.  168

Jedinou otázkou tedy zůstává, jak bez příslušné účetní závěrky určit konkrétní výši pevného 

podílu na zisku. P. Čech  nabízí s řešení s odkazem na judikaturu k ediční povinnosti. Ta totiž 169

připouští, aby společnosti, jako žalované, byla uložena povinnost předložit soudu příslušnou 

účetní závěrku. V případě, kdy tuto povinnost nesplní, může dojít k tomu, že soud bude hodnotit 

důkaz v neprospěch společnosti, resp. ve výsledku obrátí důkazní břemeno,  a bude brát za 170

 Ustanovení § 161 odst. 3 ZOK, § 348 odst. 4 ZOK.165

 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. § 161 Podíl na zisku. In: 166

Komentář C. H. Beck, s. 342; ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil. § 348 Právo na dividendu. In: Komentář C. 
H. Beck, s. 598.

 ČECH. Aktuální otázky rozdělení zisku v s.r.o. a a.s. s. 29 (op. cit. 10).167

 ČECH, ŠUK. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). s. 268 (op. cit. 37).168

 ČECH. Seminář Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti (op. cit. 152).169

 CILEČEK, Filip, RUBAN, Radek. Poznámka k rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 31. března 2015, sp. zn. 29 170

Cdo 440/2013. Obchodněprávní revue, 2016, č. 6, s. 166 a.n.
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prokázanou částku podílu na zisku tvrzenou společníkem, jako žalobcem.  171

Co se týče splatnosti, Nejvyšší soud v usnesení týkajícím se práva na výplatu 

vypořádacího podílu judikoval, že nebyla-li účetní závěrka schválena bez vážného důvodu, 

nastává splatnost vypořádacího podílu po uplynutí zákonem stanovené doby, která se ovšem 

místo ode dne schválení účetní závěrky bude počítat ode dne, kdy měla účetní závěrka být 

schválena.  Ovšem zároveň jak bylo zmíněno výše, tato úprava, ač nahrazuje rozhodnutí valné 172

hromady, nenahrazuje splnění zákonných podmínek pro výplatu zisku, kterou je zejména 

tzv. testu insolvence, a nezbavuje členy statutárního orgánu povinnosti rozhodnout o výplatě 

podílu na zisku a odpovědnosti s tím spojené. I splatnost pohledávky na výplatu pevného podílu 

na zisku tak může být z důvodu možnosti přivození úpadku společnosti rozhodnutím statutárního 

orgánu odložena (více opět viz kapitola č. 3).  173

   c)     Podřízený podíl na zisku 

Další speciální úpravu můžeme najít v zákoně o obchodních korporacích ve vztahu k 

podřízenému podílu na zisku (viz ustanovení § 276 odst. 3 ZOK). Akcie, se kterými je spojen 

podřízený podíl na zisku, se vyznačují tím, že akcionáři, kteří je vlastní, se nepodílejí na 

celkovém zisku vytvořeném společností, ale pouze na zisku vytvořeném konkrétní organizační 

složkou obchodního závodu společnosti, který je samostatně zachycen v účetnictví.  Podíl na 174

zisku ovšem akcionáři vznikne pouze ve chvíli, kdy společnost jako celek splní podmínky pro 

výplatu podílu na zisku.  To je jistě správné s ohledem na ochranu věřitelů. I když by jedna 175

organizační složka vytvořila dostatek zisku, ostatní by nemusely být tak profitabilní a skončit ve 

ztrátě. Z toho důvodu je jistě důležité, aby zisk z prosperující organizační složky zůstal ve 

společnosti a mohl sloužit k uspokojení věřitelů. Pro ilustraci lze uvést,  že obdobně jsou 176

vymezeny například i investiční akcie vydávané akciovou společností s proměnným základním 

kapitálem ke každému podfondu, jakožto účetně a majetkově oddělené části jmění akciové 

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. března 2015, sp. zn. 29 Cdo 440/2013, zveřejněný v Souboru civilních 171

rozhodnutí a stanovisek NS, 2/2016 pod C 14590 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. února 2017, sp. zn. 29 
Cdo 4476/2016, dostupné z http://www.nsoud.cz [cit. 12. 3. 2019].

 Unesení Nejvyššího soudu ze dne 13. listopadu 2012, sp. zn. 29 Cdo 3317/2011, zveřejněné v Souboru civilních 172

rozhodnutí a stanovisek NS, 19/2012 pod C 13448.
 ČECH. Aktuální otázky rozdělení zisku v s.r.o. a a.s. s. 26 - 28 (op. cit. 10).173

 ČERNÁ. Volba druhů podílů (akcií) a její limity. s. 14 (op. cit. 105).174

 ČECH, Petr. Akcie po rekodifikaci. Právní rádce, 2012, č. 10, s. 34 - 37. ISSN 4817-0000. s. 36.175

 ČERNÁ. Volba druhů podílů (akcií) a její limity. s. 14 (op. cit. 105).176
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společnosti s proměnným základním kapitálem.  S těmito akciemi je pak spojeno právo na 177

podíl na zisku vzešlém z hospodaření pouze tohoto podfondu.   178

   d)     Jednorázový průlom do společenské smlouvy 

Může se stát, že společníci společnosti s ručením omezeným budou mít v některém roce, 

kdy rozhodují o rozdělení zisku zvláštní důvody pro to, aby zisk rozdělili v jiném poměru, než 

jaký je stanoven společenskou smlouvou, i když obecně do budoucna si přejí poměr určený 

společenskou smlouvou zachovat. Pokud se budou chtít vyhnout tomu, aby museli dvakrát měnit 

společenskou smlouvu, tak za podmínky, že příslušné usnesení valné hromady bude přijato 

většinou hlasů potřebnou k přijetí změny společenské smlouvy, se uplatní závěry Nejvyššího 

soudu, které takový postup připouští,  a příslušné usnesení bude platným opatřením o rozdělení 179

zisku.  180

V akciové společnosti ovšem takový postup možný není a jakékoliv odchylky od 

zákonných pravidel o určení poměru, v jakém se akcionář podílí na zisku, musí být popsány ve 

stanovách a zapsány v obchodním rejstříku. Je tomu tak zejména z důvodu, že usnesení o změně 

stanov lze přijmout i pouhou (byť kvalifikovanou) většinou přítomných akcionářů, i přes to, že 

dané usnesení se pravděpodobně dotkne všech. Dalším důvodem je, že zvláštní práva spojená s 

akcií vznikají právě až konstitutivním zápisem druhu akcie do obchodního rejstříku 

(viz ustanovení § 431 odst. 1 ZOK).  181

2.3. Nepeněžitý podíl na zisku 

Podíl na zisku se jak ve společnosti s ručením omezeným, tak v akciové společnosti 

zásadně vyplácí v penězích. Společenská smlouva nebo stanovy ovšem mohou určit jinak. Na 

základě opory ve stanovách tak valná hromada akciové společnosti může rozhodnout, že výplata 

podílu na zisku bude provedena v nepeněžité podobě. Ve společnosti s ručením omezeným může 

o nepeněžité výplatě podílu na zisku jednorázově pro konkrétní případ valná hromada 

rozhodnout, aniž by tak určovala společenská smlouva.  Požadavek rozhodnutí o nepeněžité 182

 Ustanovení § 165 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění 177

pozdějších předpisů (dále citováno jen jako ZISIF).

 Ustanovení § 167 ZISIF.178

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. dubna 2009, sp. zn. 29 Cdo 2254/2007, zveřejněný v Souboru civilních 179

rozhodnutí a stanovisek NS, 10/2009 pod C 735.

 ČECH. Aktuální otázky rozdělení zisku v s.r.o. a a.s. s. 6 - 8 (op. cit. 10).180

 ibid, s. 10 - 11.181

 Ustanovení § 161 odst. 1, § 348 odst. 2 ZOK.182
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výplatě valnou hromadou (který se neuplatní pouze v případě, kdy by nepeněžité plnění bylo 

stanoveno jako pevný podíl na zisku) je jistě správný, neboť výplata zisku v nepeněžité formě 

představuje závažný zásah do práv společníků, a rozhodnutí o ní tak není možné přenechat do 

působnosti statutárního orgánu v rámci ustanovení § 34 odst. 3 ZOK.  Předmětem 183

nepeněžitého plnění může být jakékoliv penězi ocenitelné plnění, včetně například bezplatného 

či zvýhodněného užívání služeb poskytovaných společností, či užívání jejího majetku. Budou-li 

předmětem plnění věci, titulem pro převod vlastnického práva k předmětu plnění bude zásadně 

přímo příslušné rozhodnutí valné hromady, nebo v případě pevného podílu na zisku samotná 

společenská smlouva (stanovy).  184

Důležitou otázkou je, jak určit hodnotu nepeněžitého plnění, které má být poskytnuto. 

Pro toto určení se nejeví jako vhodné použít účetní hodnotu plnění, jelikož ta může být odlišná 

od hodnoty reálné. Souhlasím s tím, že pokud bude hodnota plnění vyšší, než hodnota reálná, 

mohlo by tím dojít k porušení poškození společnosti a jejích věřitelů,  když tento postup by 

umožnil společníkům bez adekvátního protiplnění získat majetek společnosti, který má předně 

sloužit k rozvoji a podnikání společnosti, popřípadě uspokojení pohledávek jejích věřitelů. V 

opačném případě by zase mohlo dojít k poškození společníků, kteří by obdrželi plnění, jehož 

reálná hodnota by byla nižší, než výše podílu na zisku, na který mají nárok. Ze všech těchto 

důvodů je nutné uzavřít, že na nepeněžitou výplatu podílů na zisku musí být obdobně použita 

pravidla pro oceňování nepeněžitých vkladů do společnosti.  185

 ČECH. Aktuální otázky rozdělení zisku v s.r.o. a a.s. s. 32 (op. cit. 10).183

 ČECH. Aktuální otázky rozdělení zisku v s.r.o. a a.s. s. 31, 34 (op. cit. 10).184

 ibid, s. 33.185
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3. Výplata podílu na zisku 
Výše byly vysvětleny podmínky pro vydání rozhodnutí o rozdělení zisku a rozebrány 

jednotlivé náležitosti, které musí rozhodnutí obsahovat. Rozhodnutím o rozdělení zisku ovšem 

proces rozdělování zisku nekončí. Pro dosažení samotné výplaty podílu na zisku společníkům 

musí přistoupit ještě další právní skutečnost, a tou je rozhodnutí statutárního orgánu podle 

ustanovení § 34 odst. 3 ZOK. 

3.1. Splatnost 

K tomu, aby podíl na zisku mohl být vyplacen, se musí nejprve stát splatným. Neurčí-li 

společenská smlouva (stanovy) či konkrétní rozhodnutí valné hromady jinak, je podíl na zisku 

splatný do tří měsíců ode dne, kdy valná hromada přijala rozhodnutí o rozdělení zisku 

(o výjimce, kterou je splatnost pevného podílu na zisku a podílu na zisku pro tichého společníka, 

je pojednáváno výše).  Společenská smlouva či stanovy mohou určit kratší i delší lhůtu. 186

Limitem budou pouze obecné korektivy dobrých mravů či zákazu zneužití hlasovacího práva, 

nikoliv např. prodloužení lhůty splatnosti z důvodu, že společnost nemá k dispozici potřebné 

disponibilní peněžní prostředky pro výplatu.  Usnesení valné hromady může stanovit jinou 187

lhůtu běžnou většinou hlasů pouze v případě, že společenská smlouva (stanovy) neobsahuje 

zvláštní úpravu. Pokud úpravu odchylnou od zákona obsahuje, je nutné, aby usnesení, kterým 

bude lhůta pro konkrétní případ prodloužena či zkrácena, bylo přijato většinou hlasů, která je 

potřebná ke změně společenské smlouvy (stanov).  Speciální důsledek má splatnost podílu na 188

zisku pro podíly, či akcie, které jsou ve vlastnictví společnosti, která je vydala. Právo na výplatu 

podílu na zisku v tomto případě splatností zaniká. Zisk, který připadal na tyto podíly, či akcie, a 

nebyl z důvodu zániku práva vyplacen, společnost převede na účet nerozděleného zisku z 

minulých let.  189

3.2. Rozhodnutí o výplatě 

3.2.1. Kdo je činí 

Rozhodnutí o výplatě podílu na zisku přísluší statutárnímu orgánu, tedy ve společnosti s 

 Ustanovení § 34 odst. 2 ZOK.186

 viz obdobně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. července 2002, sp. zn. 29 Odo 856/2001, zveřejněné v 187

Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek NS, 18/2002 pod C 1319.
 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. § 34 Podíl na zisku. In: 188

Komentář C. H. Beck, s. 88; ČECH. Aktuální otázky rozdělení zisku v s.r.o. a a.s. s. 40 - 41 (op. cit. 10).

 Ustanovení § 149 odst. 3 a § 309 odst. 2 ZOK.189
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ručením omezeným vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí nepatří do obchodního vedení,  190

každému jednateli (ledaže tvoří podle určení ve společenské smlouvě více jednatelů kolektivní 

orgán), a v akciové společnosti představenstvu, popřípadě statutárnímu řediteli.  191

3.2.2. Podmínky pro vydání 

Vzhledem k tomu, že výplata podílů na zisku může mít závažné dopady do sféry jak 

společnosti, tak jejích věřitelů, zákon stanovuje dodatečné podmínky, které musí být zkoumány 

před tím, než dojde k samotné výplatě. Aby pravidla nebyla bezzubá, zákon zároveň stanoví 

odpovědnostní následky pro členy statutárního orgánu, které nastupují při porušení těchto 

pravidel. Obecně, statutární orgán nesmí vyplatit podíly na zisku v případě, že by taková výplata 

byla v rozporu se zákonem.  Výplata podílů na zisku může být omezena i ujednáními 192

obsaženými ve společenské smlouvě (stanovách), přičemž členové statutárního orgánu jsou 

potom povinni zkoumat soulad i s těmito omezeními. Taková omezení mohou mít zejména 

časový, osobní nebo provozní charakter. Společenská smlouva může také zakotvit omezení 

výplaty zisku, ke kterému se zavázala ve smlouvě s třetí osobou, například s významným 

věřitelem společnosti.  Takovým závazkem je jistě závazek objevující se běžně v úvěrových 193

smlouvách,  a to závazek společníků nerozdělit, a jako pojistka závazek společnosti nevyplatit, 

zisk. Ač podle mého názoru z důvodu procesní náročnosti změny společenské smlouvy (stanov) 

tento závazek většinou zůstane v rovině obligační, jeho porušení může znamenat porušení 

úvěrové smlouvy, které může být spojeno například se zesplatněním úvěru, popřípadě realizací 

zajištění dluhu, které může společnosti přivodit nemalé potíže a způsobit jí škodu, za kterou 

budou členové statutárního orgánu odpovídat. Zákonnou překážkou pro vyplacení podílu na 

zisku budou zejména následující skutečnosti:  194

   a)     Rozpor rozhodnutí o rozdělení zisku se zákonem 

Na členech statutárního orgánu předně je, aby ještě před tím, než vyplatí podíl na zisku, 

prověřili,  zda rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku bylo přijato v souladu se zákonem. 195

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. dubna 2006, sp. zn. 5 Tdo 94/2006, dostupné z http://www.nsoud.cz [cit. 5. 190

2. 2019].

 Ustanovení § 34 odst. 3, § 194, § 435 odst. 1, § 463 odst. 1 ZOK.191

 Ustanovení § 34 odst. 3 ZOK.192

 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. § 34 Podíl na zisku. In: 193

Komentář C. H. Beck, s. 85 - 86.
 Ibid.194

 K této povinnosti viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. dubna 2013, sp. zn. 29 Cdo 2363/2011 (op. cit. 24).195
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I pokud tedy bylo valnou hromadou přijato usnesení o rozdělení zisku, které založilo 

společníkovi právo na výplatu podílu na zisku, toto právo nebude porušeno v případě, kdy 

statutární orgán výplatu odmítne z důvodu, že usnesení bylo přijato v rozporu se zákonem, i když 

jeho platnost nebyla žádnou z oprávněných osob napadena u soudu.  196

Za účinnosti obchodního zákoníku Nejvyšší soud judikoval, že odpovědnost statutárního 

orgánu za vyplacení podílu na zisku v rozporu se zákonem je odpovědností za porušení péče 

řádného hospodáře.  Ač se závěry tohoto rozhodnutí jistě prosadí i za účinnosti zákona o 197

obchodních korporacích, ustanovení § 34 odst. 3 ZOK stanoví dokonce výslovně, že posouzení 

odpovědnosti člena statutárního orgánu za posouzení souladu výplaty se zákonem bude 

prováděno kritériem péče řádného hospodáře, přičemž porušení povinnosti jednat v této kvalitě 

se u těch členů statutárního orgánu, kteří hlasovali pro výplatu, která byla v rozporu se zákonem, 

dokonce předpokládá.  Naopak zákon o obchodních korporacích nepřevzal zákonné ručení 198

členů statutárního orgánu, kteří hlasovali pro výplatu zisku, která je v rozporu se zákonem, které 

bylo dříve obsaženo v ustanovení § 123 odst. 4 ObchZ. 

   b)     Test insolvence 

Důležitým předpokladem pro vyplacení podílů na zisku je splnění tzv. testu insolvence, 

který již byl několikrát zmíněn. Tento test byl inkorporován do zákona o obchodních korporacích 

zejména z důvodu spornosti role základního kapitálu obecně a odklonu od jeho významu u 

společnosti s ručením omezeným a tvoří tak v novém právu jeden ze základních kamenů ochrany 

věřitelů a případně také společníků.  Inspiraci pro něj můžeme hledat trochu netradičně v 199

anglo-americké právní úpravě.  Test by měl zároveň sloužit k tomu, aby společnostem, které ač 200

podle účetnictví, které může být zkresleno různými účetními operacemi, vytvořily zisk a splnily 

tak bilanční testy pro jeho rozdělení, nebylo umožněno jej vyplatit, pokud se nachází ve špatné 

hospodářské situaci, která z účetních záznamů není patrná, a tím bylo dosaženo efektivnější 

 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. § 34 Podíl na zisku. In: 196

Komentář C. H. Beck, s. 86; ČECH. Aktuální otázky rozdělení zisku v s.r.o. a a.s. s. 44 (op. cit. 10).
 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. dubna 2013, sp. zn. 29 Cdo 2363/2011 (op. cit. 24); potvrzeno usnesením 197

Nejvyššího soudu ze dne 26. ledna 2016, sp. zn. 29 Cdo 3679/2015, dostup. z http://www.nsoud.cz [cit. 17. 2. 2019].

 Ustanovení § 34 odst. 3 ZOK; ČECH, ŠUK. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). s. 198

167 (op. cit. 37).
 Důvodová zpráva k ZOK, č. 90/2012 Dz.199

 Viz ČERNÁ, ŠTENGLOVÁ, ČECH. Co přinese zákon o obchodních korporacích kapitálovým obchodním 200

společnostem, jejich společníkům a věřitelům? (op. cit. 55) nebo ČERNÁ, Stanislava. Přehodnotí Evropa přístup k 
základnímu kapitálu? Právní rozhledy, 2005, č. 22, s. 816 a.n.
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ochrany vlastního kapitálu a tím pádem i efektivnější ochrany věřitelů společnosti. Zavedení 

testu insolvence je také částečně reakcí na překvapivé judikaturní závěry Nejvyššího správního 

soudu přijaté za účinnosti obchodního zákoníku. Nejvyšší správní soud v jednom svém 

rozhodnutí  (ač se primárně týkalo jiné otázky), neshledal problém v tom, kdy si společnost 201

vzala úvěr ve výši stovek milionů korun za účelem financování výplaty dividend a jiných 

vlastních zdrojů, čímž mohla ohrozit svou budoucí platební schopnost.  Naopak, test 202

insolvence nevychází z žádných konkrétních pravidel evropského práva. Ačkoliv se z naší,  203

stejně jako ze zahraniční,  odborné literatury ozývají hlasy na doplnění (či dokonce nahrazení) 204

současných pravidel evropského práva pro rozdělování zisku, založených na doktríně udržování 

základního kapitálu a spoléhajících na údaje vyplývající z účetnictví, o pravidla beroucí v potaz 

budoucí vývoj zejména platební schopnosti společnosti, tato pravidla zatím nebyla do 

evropského práva přijata, což je jistě škoda. 

  c)     Omezení podle zákona o účetnictví 

Poslední zákonné omezení, které je nutno brát v potaz, je obsaženo nikoliv v zákoně o 

obchodních korporacích, ale v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zněních pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“). Nedávnou novelou  bylo do tohoto zákona vloženo s 205

účinností od 1. 1. 2016 ustanovení § 28 odst. 7, které zakazuje výplatu zisku v případě, že výše 

zisku společnosti k rozdělení není alespoň rovna výši nákladů na vývoj, které společnost 

vykazuje v aktivech rozvahy, a které zatím neodepsala. Toto ustanovení doplňuje obecné 

podmínky pro rozdělení zisku obsažené v zákoně o obchodních korporacích  a zapracovává tím 206

požadavky evropského práva.  Problémem daného ustanovení je, že zákon o účetnictví 207

nedefinuje pojem „náklady na vývoj.“ Je proto potřeba tento pojem vyložit, přičemž se nabízí 

 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. března 2010, sp. zn. 5 Afs 25/2009-98, zveřejněné ve Sbírce 201

rozhodnutí NSS, 7/2010 pod 2070/2010 Sb. NSS.
 ČECH. Aktuální otázky rozdělení zisku v s.r.o. a a.s. s. 45 (op. cit. 10).202

 ČERNÁ. Přehodnotí Evropa přístup k základnímu kapitálu? (op. cit. 200).203

 ARMINGER, Josef. Solvency test - an alternative to the rules for capital maintenance within the balance sheet in 204

the European Union. ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives, 2013, vol. 1, issue 1, p. 1 - 8. ISSN 
2305-7394.

 Zákon č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a 205

některé další zákony (dále citováno jen jako Zákon č. 221/2015 Sb.).
 Důvodová zpráva k bodu 100 Zákona č. 221/2015 Sb, č. 221/2015 Dz.206

 Čl. 12 odst. 11 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU (op. cit. 23).207
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například definice vývoje dříve obsažená  v zákoně 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a 208

vývoje.  209

3.2.3. Test insolvence 

   a)     Vymezení testu 

Ustanovení § 40 odst. 1 ZOK stanoví, že „[o]bchodní korporace nesmí vyplatit zisk nebo 

prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek 

podle jiného právního předpisu.“ Test insolvence se tak uplatní nejen při výplatě zisku, ale také 

při výplatě jiných vlastních zdrojů společnosti, výplatě záloh na podíl na zisku, či dále také na 

efektivní snížení základního kapitálu,  výplatu emisního ážia nebo vrácení příplatku mimo 210

základní kapitál společnosti. Co je důležité, podle odborné literatury v zájmu efektivního 

naplnění účelu testu insolvence test dopadá i na všechny převody majetku mezi společností a 

jejím společníkem, jejichž účelem by bylo zastřít transakci, která by ve skutečnosti byla výplatou 

zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti.  Test se jistě uplatní i na transakce s osobami v 

postavení obdobném postavení společníka, ovšem ne na transakce s třetími osobami. Pro takové 

transakce zastírající výplatu zisku či jiných vlastních zdrojů společnosti bude příznačné, že 

budou uskutečněny za podmínek, které budou pro společnost podstatně méně výhodné, než by 

byly podmínky tržní. Výjimku z právě uvedeného by ovšem měly představovat převody majetku 

mezi společností a jejím společníkem uskutečněné v rámci běžného obchodního styku a za 

podmínek a okolností v běžném obchodním styku obvyklých (např. poskytnutí úvěru společníku 

společností nebo na druhé straně splacení jistiny a placení úroků společností z úvěru 

poskytnutého společníkem, či běžný nákup či prodej zboží atp.), které do působnosti testu 

insolvence spadat nebudou.   211

Dalo by se říci, že test insolvence má obdobný cíl a dopadá na obdobné případy, jako za 

účinnosti obchodního zákoníku ustanovení § 196a, které bylo v modifikované zúžené podobě 

převzato do ustanovení § 255 ZOK. Ustanovení § 255 ZOK na rozdíl od ustanovení § 196a 

 Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o 208

změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění do 1. 7. 2016.

 VYCHOPEŇ, Jiří. Podíl na zisku společnosti s r. o. - právní, účetní a daňový pohled. Daně a právo v praxi, 209

2016, č. 9.
 Toto bylo potvrzeno usnesením Nejvyššího soudu ze dne 17. července 2018, sp. zn. 27 Cdo 1175/2017 (op. cit. 210

60).

 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. § 40 Omezení výplaty zisku 211

nebo jiných vlastních zdrojů. In: Komentář C. H. Beck, s. 109.
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ObchZ, které dopadalo i na společnosti s ručením omezeným a uplatnilo se bez časového 

omezení, odpovídá přesněji požadavkům Kodifikační směrnice, která vyžaduje, aby byly 

regulovány převody majetku pouze akciové společnosti, jehož hodnota dosahuje alespoň 

desetiny upsaného základního kapitálu, a ke kterým dochází ve lhůtě dvou let od vzniku 

společnosti.  Pokud bude transakce spadat do režimu ustanovení § 255 ZOK, je nutné, aby 212

kromě testu insolvence byly splněny i požadavky v něm obsažené,  tedy stanovení ceny plnění 213

na základě znaleckého posudku a schválení transakce valnou hromadou. Je ovšem zřejmé, že 

společnosti, a následně jejím věřitelům, mohou škodit i transakce, které do režimu ustanovení 

§ 255 ZOK nespadnou. Proto je důležité, aby byli chráněni jiným způsobem, kterým je právě test 

insolvence a zákonem stanovené následky jeho porušení. 

Co se týče samotného testu, ten je vázán na naplnění znaků úpadku stanovených 

zvláštním předpisem, kterým je zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“). Insolvenční 

zákon rozlišuje dvě samostatné formy úpadku, a to platební neschopnost a předlužení.  Proto se 214

při aplikaci testu insolvence musíme zaprvé ptát, zda společnost bude i poté, co vyplatí zisk, 

schopna plnit řádně a včas své peněžité dluhy, tedy zda bude mít dostatek likvidních prostředků 

k jejich uspokojení a nenastane u ní platební neschopnost, kterou insolvenční zákon formuluje 

jako situaci, kdy má společnost více jak dva věřitele, vůči nimž má peněžité dluhy více jak třicet 

dní po splatnosti a není objektivně schopna tyto dluhy splnit (tzv. test likvidity). Zadruhé se pak 

ptáme, zda společnost splní tzv. test předlužení. Tento test má (shodně s definicí předlužení v 

insolvenčním zákoně) dvě varianty - statickou a dynamickou.  Statická varianta porovnává 215

aktuální výši dluhů společnosti s aktuální tržní hodnotou jejího majetku. Dynamická varianta 

počítá kromě aktuální hodnoty majetku společnosti i s budoucími změnami této hodnoty 

vyplývajícími z provozu obchodního závodu společnosti.  216

 Čl. 52 Směrnice EP a Rady (EU) 2017/1132.212

 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. § 40 Omezení výplaty zisku 213

nebo jiných vlastních zdrojů. In: Komentář C. H. Beck, s. 110.

 Ustanovení § 3 odst. 1, 2, 3 (platební neschopnost) a § 3 odst. 4 (předlužení) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 214

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále citováno jen jako InsZ).
 VRBA, Milan. Test úpadku při výplatě zisku v kapitálové společnosti. Obchodněprávní revue, 2014, č. 2, s. 41 - 215

48.

 ibid; shodně o testu likvidity a testu předlužení mluvní například i POKORNÁ, Jarmila. § 40 Test insolvence. In: 216

Komentář Wolters Kluwer.
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Jakkoliv je vymezení testu poměrně jasné, jeho samotná aplikace ovšem v praxi skrývá 

poměrně zásadní problémy. První souvisí s tím, že rozpoznat, zda společnost je či není v úpadku, 

nemusí být vždy jednoduché, a to zejména pokud by mělo jít o předlužení zkoumané s ohledem 

na budoucí vývoj majetku společnosti v rámci pokračujícího provozu obchodního závodu 

společnosti. Je jasné, že posouzení úpadku na těchto základech bude vždy založeno na 

předpokladech a propočtech, které nemohou být stoprocentně přesné.  Právní úprava jistě staví 217

před členy statutárního orgánu při posuzování, zda výplata zisku zapříčiní úpadek společnosti, 

nelehký úkol, přičemž odpovědnostní následky za porušení povinností při tomto posouzení jsou 

poměrně přísné (viz níže). 

Druhý problém bezesporu představuje určení příčinné souvislosti mezi výplatou zisku (či 

jiných vlastních zdrojů) a úpadkem. Pouhá časová souslednost totiž jistě nemůže být sama o 

sobě dostatečným podkladem pro stanovení této příčinné souvislosti. Příčinnou souvislost je 

proto nutno posoudit podle obecných pravidel používaných při posuzování občanskoprávní 

odpovědnosti za škodu.  Pravidla pro posuzování příčinné souvislosti nejsou v občanském 218

zákoníku výslovně upravena, a jejich formulace je tak ponechána zejména na judikatuře, která je 

z povahy věci do velké míry kazuistická. 

České soudy ve většině případů vycházejí striktně z toho, že „[e]xistence příčinné 

souvislost musí být najisto postavena. Pouhá pravděpodobnost, že škoda mohla tvrzeným 

způsobem vzniknout (a také obvykle vzniká), nepostačuje.“  Důležité je, že otázka příčinné 219

souvislosti je vždy otázkou skutkovou, nikoliv právní. Posuzování tedy probíhá s ohledem na 

zákonitosti přírodní a společenské, a jde tedy o hledání jevu (příčiny), který újmu (jakožto 

následek) vyvolal.  Právnímu posouzení je ponechána otázka, mezi kterými skutkovými 220

okolnostmi má být příčinná souvislost zjišťována.  To, zda je určité jednání (opomenutí) v 221

příčinné souvislosti s následkem, se v českém právním prostředí posuzuje primárně podle teorie 

 Ibid.217

 Ibid.218

 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. září 2006, sp. zn. 25 Cdo 508/2005, zveřejněný v 219

Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek NS, 5/2007 pod C 4634; shodně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 
25. listopadu 2003, sp. zn. 25 Cdo 168/2003, zveřejněné v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek NS, 3/2007 
pod C 3429.

 Rozsudek ze dne 21. února 2002, sp. zn. 21 Cdo 300/2001, zveřejněný v Souboru civilních rozhodnutí a 220

stanovisek NS, 14/2002 pod C 1025, jehož závěry jsou opakovány v mnoha dalších rozhodnutích.

 Rozsudek ze dne 25. května 2010, sp. zn. 25 Cdo 358/2008, zveřejněný v Souboru civilních rozhodnutí a 221

stanovisek NS, 12/2010 pod C 8670.
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podmínky (conditio sine qua non), označované též jako teorie ekvivalence podmínek.  Z 222

judikatury se podává, že příčinná souvislost je dána tam, kde jednání (opomenutí) a vznik újmy 

jsou v poměru příčiny a následku, tedy je-li spolehlivě prokázáno, že bez daného jednání 

(opomenutí), jakožto příčiny, by ke vzniku újmy, jakožto následku, nedošlo,  resp. „následek 223

[by se] [ne]uskutečnil právě tak, jak se uskutečnil, tj. daným způsobem, v daném čase a v daném 

místě. Pro výsledek je příčinou taková událost, kterou si nelze odmyslet, aniž by nutně odpadl 

i sám výsledek (škoda).“  224

Zároveň stejná rozhodnutí Nejvyššího soudu dodávají, že ač je možné, aby odpovědnost 

byla vyloučena v případě, kdy bude prokázáno, že následek nastal výlučně jinou příčinou, není 

nutné, aby pro vznik odpovědnosti daná příčina byla příčinou jedinou; relevantních příčin (za 

předpokladu, že jde o příčinu důležitou, podstatnou a značnou) může spolupůsobit i více. Vícero 

příčin působí z časového hlediska buď souběžně, anebo následně. Pokud působí následně, „je 

pro existenci příčinné souvislosti nezbytné, aby řetězec postupně nastupujících příčin a následků 

byl ve vztahu ke vzniku škody natolik propojen (prvotní příčina bezprostředně vyvolala jako 

následek příčinu jinou a ta postupně případně příčinu další), že již z působení prvotní příčiny lze 

důvodně dovozovat věcnou souvislost se vznikem škodlivého následku. Časové hledisko pak není 

rozhodujícím a jediným kritériem […], neboť újma může být důsledkem škodné události, i když 

nevznikla v době škodné události, ale později […].“  Řetězec příčin je ovšem přetržen, 225

„[vstoupí-li] do děje jiná, na jednání škůdce nezávislá skutečnost, která je pro vznik škody 

rozhodující,“  resp. „jestliže nová okolnost působila jako výlučná a samostatná příčina, která 226

vyvolala vznik škody bez ohledu na původní škodnou událost. Zůstala-li původní škodná událost 

tou skutečností, bez níž by k následku nedošlo, příčinná souvislost se nepřerušuje.“  227

 BEZOUŠKA, Petr. § 2910 Porušení zákona. In: HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. 222

Zvláštní část (§ 2055–3014). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, 2080 s. ISBN 978-80-7400-287-8. 
(dále citováno jen jako Komentář C. H. Beck k OZ (Závazkové právo - Zvláštní část)) s. 1551.

 Zejména rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. května 2001, sp. zn. 25 Cdo 1946/2000, zveřejněný v Souboru 223

civilních rozhodnutí a stanovisek NS, 6/2001 pod C 512 nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. ledna 2002, sp. 
zn. 25 Cdo 245/2000, zveřejněný v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek NS, 13/2002 pod C 979.

 Nález Ústavního soudu ze dne 1. listopadu 2007, sp. zn. I. ÚS 312/05, zveřejněný ve Sbírce nálezů a usnesení 224

ÚS, 47/2007 pod 177/2007 USn.

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. května 2001, sp. zn. 25 Cdo 1946/2000 (op. cit. 223).225

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. ledna 2002, sp. zn. 25 Cdo 245/2000 (op. cit. 223).226

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. dubna 2014, sp. zn. 30 Cdo 190/2013, zveřejněný v Souboru civilních 227

rozhodnutí a stanovisek NS, 27/2014 pod C 14337.
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Pokud bychom se ovšem drželi pouze teorie podmínky, mohlo by to vést k 

nespravedlivým závěrům, neboť výplata podílu na zisku by mohla být uznána právně relevantní 

příčinou úpadku společnosti, byť by byla příčinou sebevzdálenější. Proto judikatura formuluje 

omezení přičitatelnosti následku, přičemž nejdůležitějším limitem je teorie adekvátní příčinné 

souvislosti.  Podle té je příčinná souvislost dána pouze tehdy, pokud je újma „podle obecné 228

povahy, obvyklého chodu věcí a zkušeností adekvátním důsledkem protiprávního úkonu nebo 

škodní události.“  Z hlediska rozhodování členů statutárního orgánu o výplatě zisku je jistě 229

relevantní výklad Ústavního soudu, který judikoval, že „[z]ákladním kritériem, ze kterého 

vychází teorie adekvátnosti, je tedy předvídatelnost škodního následku, [přičemž] […] kritériem 

[je] hypotetický zkušený (tzv. optimální) pozorovatel, tedy myšlená osoba, která zahrnuje 

veškerou zkušenost své doby.“  230

Z výše uvedeného lze tedy dojít k závěru, že výplata zisku bude v příčinné souvislosti s 

úpadkem společnosti za předpokladu, že bude alespoň jednou z jeho příčin, a to příčinou 

důležitou, podstatnou a značnou, ale zároveň ovšem pouze pokud bude zároveň příčinou 

předvídatelnou z pohledu „optimálního pozorovatele.“ 

   b)     Vliv nesplnění testu insolvence na pohledávku na výplatu podílu na zisku 

Ve chvíli, kdy je zjištěno, že společnost by si výplatou zisku nebo jiných vlastních zdrojů 

přivodila úpadek, zákon zakazuje takovou výplatu provést. Otázkou ovšem zůstává, co přesně to 

znamená, a jaké právní následky je z toho nutné vyvodit. Tento závěr bude jiný u výplaty podílu 

na zisku nebo podílu na jiných vlastních zdrojích a u transakcí, které představují zastřenou 

výplatu (k těm blíže v kapitole č. 6). 

Co se týče pohledávky na výplatu podílu na zisku nebo podílu na jiných vlastních 

zdrojích společnosti, tato vzniká již rozhodnutím valné hromady o rozdělení zisku či jiných 

vlastních zdrojů společnosti (popřípadě u pevného podílu na zisku přímo na základě 

zakladatelského právního jednání), zatímco test insolvence se uplatní až v době výplaty těchto 

plnění, kdy již existuje (splatná) pohledávka. Neplatnost (resp. v případě akciové společnosti 

 BEZOUŠKA, Petr. § 2910 Porušení zákona. In: Komentář C. H. Beck k OZ (Závazkové právo - Zvláštní část), s. 228

1551.
 Rozsudek Nejvyššího soud ze dne 24. března 2011, sp. zn. 28 Cdo 3471/2009, dostupný z http://www.nsoud.cz 229

[cit. 23. 2. 2019]; dále např. rozsudek ze dne 11. března 2014, sp. zn. 28 Cdo 1119/2012, zveřejněný v Souboru 
civilních rozhodnutí a stanovisek NS, 24/2014 pod C 13685.

 Nález Ústavního soudu ze dne 1. listopadu 2007, sp. zn. I. ÚS 312/05 (op. cit. 224).230
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nicotnost) může být jistě založena nesplněním bilančního testu,  avšak nesplnění testu 231

insolvence, zejména když skutečnosti rozhodné pro posouzení, zda společnost skončí v úpadku, 

mohou nastat až po rozhodování valné hromady, nemůže mít dodatečně vliv na platnost usnesení 

valné hromady, natož způsobit, aby se na usnesení valné hromady hledělo, jako by nebylo 

přijato. Někdy se objevují názory, že rozhodnutí o rozdělení zisku, pro které nejsou splněny 

zákonné podmínky, je nicotným, protože takové rozhodnutí nepatří do působnosti valné 

hromady.  Souhlasím ovšem s M. Vrbou, který tvrdí, že takový závěr není správný, protože 232

splnění zákonných podmínek pro výplatu podílu na zisku je záležitostí obsahu rozhodnutí, 

nikoliv samotné působnosti valné hromady takové rozhodnutí vydat, která je založena zákonem 

(§ 190 odst. 2 písm. g) a § 421 odst. 2 písm. g) ZOK). Nezákonný obsah takového rozhodnutí 

může způsobit toliko relativní neplatnost, které by se některá z oprávněných osob musela 

dovolat. M. Vrba dále zastává názor, že to, na jaká rozhodnutí se hledí jako by nebyla přijata, 

musí stanovit přímo zákon a není možné, aby se ustanovení § 350 odst. 3 ZOK uplatnilo 

analogicky na test insolvence.  233

Pokud by nesplnění testu insolvence opravdu mělo znamenat nemožnost vzniku nebo 

zánik pohledávky na výplatu podílu na zisku či jiných vlastních zdrojích společnosti, bylo by 

nutné dovodit, že rozhodnutí o výplatě podílu na zisku, které patří do působnosti statutárního 

orgánu, je další právní skutečností, která musí přistoupit k rozhodnutí valné hromady, potřebnou 

k tomu, aby pohledávka vůbec vznikla, nebo právní skutečností, která může způsobit zánik této 

pohledávky. Tento názor ovšem není možné akceptovat. Vznik a zánik pohledávky na výplatu 

zisku by pak závisel v nepřípustné míře na uvážení statutárního orgánu stejně jako na 

nevyzpytatelné finanční situaci společnosti.  Ještě horší by pak byla situace, pokud by testem 234

insolvence neprošla například výplata částky odpovídající snížení základního kapitálu, kdy není 

jasné, jaký by byl dopad na výši základního kapitálu, když ke snížení dochází konstitutivním 

zápisem do obchodního rejstříku.  235

Mnohem čistějším právním řešením se zdá závěr, podle kterého nesplnění testu 

insolvence nemá vliv na vznik, platnost či zánik pohledávky na výplatu zisku či jiných vlastních 

 Ustanovení § 191, § 350 odst. 3, § 428 ZOK; § 258 OZ.231

 DĚDIČ. Poznámka k rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. 29 Cdo 4284/2007 (op. cit. 26) 232

nebo ŠTENGLOVÁ, Ivana. K některým otázkám práva na dividendu. Daňový expert, 2011, č. 2, s. 33 a násl.

 VRBA. Test úpadku při výplatě zisku v kapitálové společnosti (op. cit. 215).233

 Ibid.234

 Ibid.235
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zdrojů, avšak projeví se v její splatnosti. M. Vrba kromě toho také dovozuje, že zároveň je 

možné uzavřít, že pohledávka se stává podřízenou v tom smyslu, že nemůže být uspokojena 

dříve než pohledávky jiných osob za společností pouze za předpokladu, že její uspokojení 

nepovede k úpadku společnosti. To má mimo jiné důsledky při přihlašování pohledávky v 

insolvenčním řízení. M. Vrba argumentuje tím, že věřitel nemá právo na uspokojení své 

pohledávky, dokud dlužník nemá povinnost plnit, a tak argumentem a minori ad maius, 

dovozuje, že tím spíše nemá věřitel právo požadovat uspokojení své pohledávky, dokud její 

splnění zákon zakazuje. Vyloučení splatnosti pohledávky zároveň vylučuje také její jednostranné 

započtení společníkem, protože nebudou splněny podmínky započitatelnosti.  S tím souhlasí 236

např. i P. Čech,  který doplňuje, že splatnost se posouvá na okamžik, kdy se finanční situace 237

společnosti zlepší.  Dále dodává, že tím, že se právo nestane splatným, se společnost nemůže 238

dostat do prodlení a nemůže jí vzniknout povinnost platit úroky z prodlení (viz ustanovení 

§ 1970 OZ). Společník se na druhou stranu nemusí obávat, že se jeho právo promlčí, jelikož 

promlčecí lhůta běží od jeho splatnosti. Zároveň jsou jeho práva chráněna před neoprávněným 

zásahem statutárního orgánu možností podat u soudu žalobu na plnění (nikoliv podat žalobu na 

neplatnost rozhodnutí statutárního orgánu, protože jeho rozhodnutí (pokud není učiněno v 

přenesené působnosti valné hromady) soudu nepřísluší přezkoumávat ). Příslušný soud potom 239

přezkoumá, zda statutární orgán správně posoudil okolnosti rozhodné pro (ne)splnění testu 

insolvence.  Tento spor by zároveň teoreticky mohl řešit i rozhodce či stálý rozhodčí soud, 240

neboť Nejvyšší soud v jeho nedávném rozhodnutí potvrdil, že nárok společníka na podíl na zisku 

vůči společnosti je nárokem, ve vztahu ke kterému je možné uzavřít rozhodčí smlouvu.  241

Nutno podotknout, že tento závěr nepřímo potvrzuje i připravovaná novela zákona o 

obchodních korporacích, která by měla do ustanovení § 40 ZOK výslovně zavést pravidlo, podle 

 Ibid.236

 ČECH. Aktuální otázky rozdělení zisku v s.r.o. a a.s. s. 45 - 46 (op. cit. 10).237

 shodně např. ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. § 34 Podíl na 238

zisku. In: Komentář C. H. Beck, s. 85, kteří mluví o tom, že v případě zjištění zákonné překážky pro výplatu podílu 
na zisku „[k] výplatě zisku […] statutární orgán přistoupí neprodleně poté, co překážka odpadla.“

 Ustanovení § 193 odst. 1, § 430 odst. 1 ZOK a důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. června 2005, sp. 239

zn. 29 Odo 442/2004, zveřejněného v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek NS, 3/2007 pod C 3813 nebo z 
odborné literatury ŠUK, Petr. Ingerence soudů do vnitřních poměrů obchodních korporací. Bulletin advokacie, 2017, 
č. 11, s. 21 - 24.

 ČECH. Aktuální otázky rozdělení zisku v s.r.o. a a.s. s. 45 - 46 (op. cit. 10).240

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. července 2017, sp. zn. 23 Cdo 1782/2017, dostupný z http://241

www.nsoud.cz [cit. 1. 2. 2019].
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kterého právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, který nebyl v důsledku nesplnění 

testu insolvence vyplacen, zanikne ex lege posledním dnem účetního období. Společnost 

následně převede tyto nevyplacené zdroje na účet nerozděleného zisku minulých let.  242

   c)     Odpovědnost členů statutárního orgánu za nedodržení testu insolvence  

Členové statutárního orgánu odpovídají za škodu, kterou tím, že rozhodnou o výplatě 

zisku, která společnosti přivodí úpadek, způsobí.  Výše bylo uvedeno, že za účinnosti 243

obchodního zákoníku Nejvyšší soud dovodil, že odpovědnost za správné posouzení souladu 

výplaty zisku se zákonem je posuzována standardem péče řádného hospodáře. Nyní to plyne 

přímo z ustanovení § 34 odst. 3 ZOK. Obchodní zákoník ovšem test insolvence neznal, a proto v 

daném rozsudku Nejvyššího soudu o něm není pojednáváno. Ustanovení § 34 odst. 3 ZOK 

ovšem nemluví pouze o posuzování zákonnosti podkladového usnesení valné hromady, ale 

obecně o souladu výplaty se zákonem. Domnívám se proto, že vzhledem k tomu, že nesplnění 

testu insolvence je v odborné literatuře považováno za jednu z takových zákonných překážek pro 

výplatu zisku,  bude vzhledem k dikci ustanovení § 34 odst. 3 ZOK odpovědnost za 244

neprovedení testu insolvence, či chybné posouzení okolností rozhodných pro něj, také 

posuzována standardem péče řádného hospodáře. Na tom, zda je odpovědnost za porušení 

povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře objektivní nebo subjektivní odpovědností, nepanuje 

mezi odbornou veřejností názorová shoda. Převažující názor ovšem je, že povinnost jednat s péčí 

řádného hospodáře je povinností smluvní, a proto odpovědnost za její porušení je odpovědností 

objektivní s možností liberace podle ustanovení § 2913 OZ.  245

To znamená, že členové statutárního orgánu nebudou bez dalšího odpovídat za škodu 

způsobenou úpadkem, který nastal v příčinné souvislosti s výplatou zisku, ale budou odpovídat 

za řádný výkon jejich funkce, tedy takový, který je v souladu s péčí řádného hospodáře, a nikoliv 

 Bod 27 Novely ZOK (s. 4).242

 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. § 40 Omezení výplaty zisku 243

nebo jiných vlastních zdrojů. In: Komentář C. H. Beck, s. 110; ČECH. Aktuální otázky rozdělení zisku v s.r.o. a a.s. 
s. 46 (op. cit. 10).

 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. § 34 Podíl na zisku. In: 244

Komentář C. H. Beck, s. 86.

 ČECH, ŠUK. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). s. 174 (op. cit. 37).245
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za výsledek.  Z toho vyplývá, že člen statutárního orgánu není povinen nahradit škodu, byť 246

vznikla v důsledku jeho jednání, jednal-li s péčí řádného hospodáře.  Odpovědnost členů 247

statutárního orgánu tak nebude založena, pokud prokážou (viz ustanovení § 52 odst. 2 ZOK), že 

jednali v souladu s povinností loajality,  a v souladu s požadavkem náležité péče mohli v dobré 248

víře rozumně předpokládat, že jednají informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti.  249

Nejvyšší soud ve své judikatuře dovozuje, že člen statutárního orgánu „je povinen jednat při 

výkonu své funkce (mimo jiné) s potřebnými znalostmi, a tedy i informovaně, tj. při konkrétním 

rozhodování využít rozumně dostupné (skutkové i právní) informační zdroje a na jejich základě 

pečlivě zvážit možné výhody i nevýhody (rozpoznatelná rizika) existujících variant 

podnikatelského rozhodnutí. […] Splnění této povinnosti je ovšem nezbytné posuzovat z pohledu 

ex ante, tj. prizmatem skutečností, které [členu statutárního orgánu] byly či při vynaložení 

příslušné péče (při využití dostupných informačních zdrojů) mohly a měly být známy v okamžiku, 

v němž dotčená podnikatelská rozhodnutí učinil.“  Pečlivé zvážení výhod a nevýhod musí být 250

provedeno vždy s ohledem na zájmy společnosti.  To ve vztahu k testu insolvence dále zejména 251

znamená, že má-li člen statutárního orgánu znalosti, schopnosti, či dovednosti potřebné pro 

posouzení, zda společnosti bude či nebude způsoben úpadek, je povinen je využít.  Současně to 252

také znamená, že pokud člen statutárního orgánu tyto znalosti, schopnosti či dovednosti nemá, 

odpovídá za to, že tento nedostatek rozpozná, a že zajistí pro příslušné posouzení osobu, která 

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. dubna 2013, sp. zn. 29 Cdo 2363/2011 (op. cit. 24); shodně 246

např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. srpna 2013, sp. zn. 29 Cdo 2869/2011, zveřejněný v Souboru civilních 
rozhodnutí a stanovisek NS, 22/2013 pod C 12770, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. prosince 2013, sp. zn. 29 
Cdo 935/2012, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. listopadu 2013, sp. zn. 29 Cdo 663/2013, rozsudek 
Nejvyššího soudu ze dne 26. března 2014, sp. zn. 29 Cdo 3915/2012, zveřejněný v Souboru civilních rozhodnutí a 
stanovisek NS, 25/2014, pod C 13929 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. října 2015, sp. zn. 29 Cdo 
3860/2015, zveřejněné v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek NS, 2/2017 pod C 15220.

 Ibid.247

 Ustanovení § 159 odst. 1 OZ; k povinnosti loajality členů volených orgánů viz např. rozsudek Nejvyššího soudu 248

ze dne 24. února 2009, sp. zn. 29 Cdo 3864/2008, zveřejněný v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek NS, 
10/2009 pod C 7333, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. února 2014, sp. zn. 29 Cdo 2974/2012, zveřejněné v 
Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek NS, 24/2014 pod C 13710, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 
15. února 2018, sp. zn. 29 Cdo 2791/2016, dostupné z http://www.nsoud.cz [cit. 23. 2. 2019], a judikatura v něm 
citovaná.

 Ustanovení § 159 odst. 1 OZ ve spojení s § 51 odst. 1 ZOK.249

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. října 2016, sp. zn. 29 Cdo 5036/2015, zveřejněný ve Sbírce soudních 250

rozhodnutí a stanovisek, 10/2017 pod R 131/2017 civ.
 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. prosince 2016, sp. zn. 29 Cdo 3235/2016, zveřejněné v Souboru civilních 251

rozhodnutí a stanovisek NS, 2/2018 pod C 16144.

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. června 2012, sp. zn. 29 Cdo 1356/2011, zveřejněné v Souboru civilních 252

rozhodnutí a stanovisek NS, 18/2012 pod C 13153; nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. července 2008, sp. 
zn. 29 Odo 1262/2006, zveřejněný v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek NS, 9/2009 pod C 7087, a rozsudek 
Nejvyššího soudu ze dne 21. ledna 2014, sp. zn. 21 Cdo 632/2013, dostup. z http://www.nsoud.cz [cit. 23. 2. 2019].
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bude potřebnými znalostmi, schopnostmi a dovednostmi disponovat.  Pokud přece jenom bude 253

prokázáno, že člen statutárního orgánu porušil povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, bude 

(za splnění ostatních předpokladů vzniku odpovědnosti) odpovídat za škodu tím způsobenou, a 

zároveň bude v souladu s ustanovením § 159 odst. 3 OZ ručit věřitelům společnosti za její dluhy 

do výše, ve které tuto škodu společnosti nenahradí. Jakmile škodu nahradí, ručení zaniká.  254

Dalším předpokladem vzniku odpovědnosti bude samozřejmě vznik újmy na straně 

společnosti a příčinná souvislost mezi porušením povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře a 

vznikem této újmy. Co se týče příčinné souvislosti, pro její posuzování se opět uplatní pravidla 

popsaná výše. Nejvyšší soud za účinnosti obchodního zákoníku konkrétně ve vztahu k 

posuzování příčinné souvislosti mezi újmou společnosti a rozhodnutím o výplatě podílu na zisku 

dovodil, že „závěr o odpovědnosti člena představenstva za škodu způsobenou společnosti 

vyplacením dividend podle usnesení valné hromady, přijatého na podkladě „nezpůsobilé“ účetní 

závěrky, je možné přijmout pouze tehdy, jestliže by - nebýt tohoto porušení - společnost dividendy 

nevyplatila,“  a zároveň, že „jestliže by […] hospodářské výsledky společnosti zobrazené 255

v účetnictví společnosti ve stavu bezprostředně předcházejícímu svolání dotčené valné hromady 

umožňovaly závěr, že by valná hromada na jejich podkladě a při dodržení omezení plynoucích 

z § 65a a § 178 obch. zák. přijala stejné (obdobné) rozhodnutí o rozdělení zisku […], nebude 

zpravidla možno uzavřít, že mezi porušením povinností podle § 179 odst. 1 obch. zák. 

a zmenšením majetku společnosti je dána příčinná souvislost.“  256

Citované rozhodnutí Nejvyššího soudu se vztahovalo na porušení časového testu pro 

rozhodnutí o rozdělení zisku, který, jak bylo vysvětleno výše, již nyní za účinnosti zákona o 

obchodních korporacích není nutné dodržet. Jsem ovšem toho názoru, že obdobně lze závěry 

tohoto rozhodnutí aplikovat i na ostatní zákonné požadavky, které se stále uplatní. Z pohledu 

členů statutárního orgánu je proto důležité, že z uvedeného rozhodnutí teoreticky vyplývá, že i 

pokud bylo valnou hromadou rozhodnuto o rozdělení zisku v rozporu s některým z bilančních 

testů,  tak v případě, že takové rozhodnutí bylo přijato na základě účetní závěrky, která ač byla 

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. srpna 2013, sp. zn. 29 Cdo 2869/2011 (op. cit. 246), nebo rozsudek 253

Nejvyššího soudu ze dne 30. července 2008, sp. zn. 29 Odo 1262/2006 (op. cit. 252) nebo rozsudek Nejvyššího 
soudu ze dne 30. října 2008, sp. zn. 29 Cdo 2531/2008, zveřejněný v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek NS, 
9/2009 pod C 6956.

 K zákonnému ručení např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. listopadu 2014, sp. zn. 29 Cdo 3158/2013, 254

zveřejněný v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek NS, 1/2015 pod C 14413 a judikatura v něm citovaná.
 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. dubna 2013, sp. zn. 29 Cdo 2363/2011 (op. cit. 24).255

 Ibid.256
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podle zákona způsobilým podkladem pro přijetí tohoto rozhodnutí, tak se údaje v ní lišily od 

údajů, které by se v účetní závěrce objevily ke dni přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku, a tyto 

pozdější údaje by splnění bilančních testů prokazovaly, nebude zpravidla možno dovodit 

příčinnou souvislost mezi jejich rozhodnutím o výplatě a újmou na straně společnosti. To stejné 

se uplatní v případě, kdy sice byly splněny bilanční testy, ale na základě účetní závěrky, která již 

nebyla v době rozhodování valné hromady podle zákona způsobilým podkladem pro toto 

rozhodnutí.  257

Odpovědnost za porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře je doplněna dalším, 

ještě mnohem závažnějším následkem, kterým je neomezené ručení za dluhy společnosti, o 

kterém může soud na návrh insolvenčního správce nebo věřitele rozhodnout v případě, kdy bylo 

podle ustanovení § 136 insolvenčního zákona rozhodnuto, že společnost je v úpadku, a zároveň 

prokázáno, že člen statutárního orgánu věděl, nebo měl a mohl vědět, že společnost je v hrozícím 

úpadku a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinil vše potřebné a rozumně předpokladatelné 

k jeho odvrácení.  Tato skutková podstata bude bezesporu naplněna právě tím, že statutární 258

orgán rozhodne o výplatě podílu na zisku, která způsobí úpadek společnosti.  259

3.3. Způsob výplaty 

Na základě rozhodnutí o výplatě zisku statutární orgán přistoupí k jeho výplatě. U 

akciové společnosti zákon stanoví, že společnost vyplácí podíl na zisku, ale i veškerá jiná 

peněžitá plnění ve prospěch akcionářů vlastnících akcie na jméno, na své náklady, a výhradně 

bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.  Vzhledem k 260

tomu, že povinnost vést seznam akcionářů dopadá jen na společnosti, které vydaly (zaknihované) 

akcie na jméno, dopadá i povinnost provádět výplatu výlučně na účet akcionáře uvedený v tomto 

seznamu, popřípadě u zaknihovaných akcií na jméno uvedený v evidenci zaknihovaných 

cenných papírů, je-li jí seznam nahrazen.  261

 Shodně viz ŠTENGLOVÁ, Ivana. Poznámka k rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. dubna 257

2013, sp. zn. 29 Cdo 2363/2011. Obchodněprávní revue, 2013, č. 9, s. 265 - 270.
 Ustanovení § 68 odst. 1 ZOK.258

 ČECH. Aktuální otázky rozdělení zisku v s.r.o. a a.s. s. 46 (op. cit. 10).259

 Ustanovení § 348 odst. 3, § 349 ZOK.260

 ČECH. Aktuální otázky rozdělení zisku v s.r.o. a a.s. s. 47 (op. cit. 10).261
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U akciové společnosti, která vydala akcie na majitele, ani u společnosti s ručením 

omezeným  zákon o obchodních korporacích žádné takové omezení nestanoví. Je ovšem třeba 262

pamatovat na zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, který přikazuje, aby platby 

přesahující 270 000 Kč byly provedeny vždy bezhotovostně, a zakazuje příjemci platby, která 

překračuje tento limit, ji přijmout v hotovosti.  263

V souvislosti se způsobem výplaty podílu na zisku je vhodné krátce zmínit daňové 

souvislosti. Podíl na zisku je totiž zpravidla zdanitelným příjmem na straně společníka, který 

podléhá 15% srážkové dani (viz ustanovení § 36 odst. 2 písm. a), b) zákona č. 586/1992., o 

daních z příjmů dále jen „ZDP“), kterou srazí společnost při výplatě, a vyplácí tak společníkovi 

pouze čistou částku po zdanění. Z toho podle judikatury vyplývá, že společník má právo na 

vyplacení podílu na zisku pouze v jeho výši po zdanění, a pouze ve stejné výši je oprávněn s 

pohledávkou nakládat, například ji postoupit.  U společníků, kteří jsou právnickými osobami, 264

může být za splnění podmínek stanovených ustanovením § 19 ZDP, jakými jsou zejména 

požadavky na právní formu a minimální výši a dobu držení účasti, zisk společností, jejichž 

podíly (akcie) drží, od daně osvobozen.  Z judikatury se dále podává, že tantiéma není tzv. 265

dividendovým příjmem ve smyslu ustanovení § 36 odst. 2 písm. a) ZDP, ale příjmem ze závislé 

činnosti podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) bod 1. ZDP.  Poslední daňovou poznámkou na 266

okraj je to, že podle judikatury jsou náklady vynaložené na financování výplaty zisku, pokud o 

výplatě bylo rozhodnuto v souladu se zákonem, daňově uznatelnými náklady ve smyslu 

ustanovení § 24 odst. 1 ZDP.  267

 Ustanovení § 161 odst. 2 ZOK.262

 Ustanovení § 4 odst. 1, 2 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti; ČECH. Aktuální otázky 263

rozdělení zisku v s.r.o. a a.s. s. 48 (op. cit. 10).
 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. května 2010, sp. zn. 5 Afs 106/2009-112, zveřejněný ve Sbírce 264

rozhodnutí NSS, 12/2010 pod 2152/2010 Sb. NSS.

 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. § 34 Podíl na zisku. In: 265

Komentář C. H. Beck, s. 89.
 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. října 2009, sp. zn. 8 Afs 8/2009-42, zveřejněný ve Sbírce 266

rozhodnutí NSS, 2/2011 pod 2204/2011 Sb. NSS.

 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. března 2010, sp. zn. 5 Afs 25/2009-98 (op. cit. 201).267
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4. Zálohy na podíl na zisku 
Zákon o obchodních korporacích, na rozdíl od obchodního zákoníku, který výplatu záloh 

na podíl na zisku výslovně zakazoval,  umožnil společnostem vyplácet zálohy na podíl na 268

zisku, v případě, kdy společnost má v souladu s požadavky Kodifikační směrnice  „dostatek 269

prostředků na rozdělení zisku,“  a zároveň za podmínky, kdy splní test insolvence.  270 271

V souvislosti s touto zákonnou formulací vyvstává otázka, zda zákonodárce tím, že použil výraz 

„prostředky,“ měl na mysli, že do výpočtu má vstupovat i levá strana rozvahy, zejména likvidní 

aktiva společnosti.  Je ovšem nutno dojít k závěru, že tato formulace je formulací nepřesnou, a 272

s ohledem na smysl a účel zákonné úpravy musí být vykládána tak, že společnost může 

kalkulovat pouze s vlastními zdroji, které v rozvaze stojí na straně pasiv.  Splnění tohoto 273

požadavku musí vyplývat z mezitímní účetní závěrky, když povinnost sestavit tuto účetní 

závěrku vyplývá s ohledem na smysl použitých slov a vzájemné souvislosti implicitně z toho, že 

ustanovení § 40 odst. 2 ZOK stanoví, že zálohy lze vyplatit pouze na základě mezitímní účetní 

závěrky.  Podle odborné literatury ovšem v případě, kdy společnost sestaví řádnou či 274

mimořádnou účetní závěrku, bude před jejím schválením valnou hromadou možné i na základě 

těchto účetních závěrek zálohy vyplatit, aniž by příslušný orgán společnosti musel sestavovat 

navíc paralelně i účetní závěrku mezitímní, která by v dané situaci byla zřejmě nadbytečná.  275

Vzhledem k tomu, že podrobný popis všech podmínek pro vyplacení záloh by nebyl pro tuto 

práci účelný, budu se soustředit pouze na aspekty nejúžeji spojené s finálním rozdělením zisku. 

Ekonomické důvody pro výplatu záloh na podílu na zisku mohou být různé. Společnost 

například realizuje v první polovině účetního období významný obchod, díky kterému vytvoří 

 Ustanovení § 178 odst. 1 ObchZ a § 123 odst. 2 ve spojení s § 178 odst. 1 ObchZ.268

 Článek 56 odst. 5 písm. a) Směrnice EP a Rady (EU) 2017/1132. 269

 Ustanovení § 40 odst. 2 ZOK.270

 Ustanovení § 40 odst. 1 ZOK.271

 ČECH, Petr, SKÁLOVÁ, Jana. Zálohy společníkům na podíly na zisku v kapitálových společnostech - právní a 272

účetní pohled. Obchodněprávní revue, 2014, č. 9, s. 241 - 250.

 ČECH. Aktuální otázky rozdělení zisku v s.r.o. a a.s. s. 49 (op. cit. 10); DĚDIČ, LASÁK. Vybrané otázky 273

rozdělování zisku, jiných vlastních zdrojů a poskytování záloh na dividendy v akciové společnosti po rekodifikaci. 
s. 22 (op. cit. 14); Výkladové stanovisko č. 27 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při 
Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 4. 2014 - mezitímní účetní závěrka sestavovaná za účelem výplaty zálohy na 
zisku dle ustanovení § 40(2) ZOK.

 Výkladové stanovisko č. 27 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu 274

spravedlnosti (op. cit. 273).

 EICHLEROVÁ, Kateřina. Záloha na podíl na zisku v kapitálových společnostech. Bulletin Advokacie, 2014, 275

č. 11, s. 42 - 47; shodně např. KOŠŤÁL. Podíl na zisku kapitálových společností. s. 208 (op. cit. 2).
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zisk, který společníci budou chtít mít k dispozici bezprostředně po dokončení obchodu, a 

nebudou chtít čekat až na počátek příštího účetního období, kdy bude sestavena řádná účetní 

závěrka a nastane nejbližší termín, kdy valná hromada bude moci rozhodnout o rozdělení zisku 

za současné účetní období. Tento zisk běžného účetního období (vykázaný v položce A.V. 

rozvahy) lze zároveň rozdělit výlučně formou záloh.  Zároveň společnost tím, že bude vyplácet 276

zálohy na podíl na zisku, se může stát atraktivnější pro investory, pro které bude výhodnější z 

hlediska cash-flow získávat zisk průběžně, a ne jednorázově jednou za účetní období. Zálohy na 

podíl na zisku zároveň mohou také sloužit jako právně čistší alternativa poskytování zápůjček či 

úvěrů společností společníkům, které je rozšířenou praxí.  Z povahy záloh vyplývá, že 277

společnost po dobu od vyplacení zálohy do rozhodnutí o rozdělení zisku společníka fakticky 

úvěruje. Pro společníka pak má tento postup výhodu v tom, že na rozdíl od úvěru, ze kterého 

vždy musí platit úrok,  nebo od zápůjčky, kterou ač je možno sjednat jako bezúročnou, tak 278

zpravidla bude hrozit, že uzavření bezúročné zápůjčky bude moci být kvalifikováno jako 

porušení péče řádného hospodáře člena statutárního orgánu, který by danou smlouvu podepsal a 

naložil takto nevýhodně s prostředky společnosti,  ze zálohy žádné úroky platit nemusí.  Na 279 280

druhé straně je ovšem zřejmé, že i když společnost během účetního období k určitému okamžiku 

vykáže zisk, není jasné, zda následně neskončí ve ztrátě, a proto je nutné, aby zejména výplatami 

záloh nedošlo k poškození zájmů věřitelů. K tomu by měl sloužit zejména test insolvence (viz 

výše), a zúčtování záloh (viz níže). 

Co se týče praktického významu záloh na podíl na zisku, ta bude zřejmě oslabena výše 

popsaným názorovým posunem v otázce použitelnosti řádné či mimořádné účetní závěrky jako 

podkladu pro rozdělení zisku po uplynutí šesti měsíců od závěrkového dne. Institut záloh 

společnosti totiž používaly právě za účelem dosažení rozdělení zisku (i když samozřejmě zálohy 

mají oproti rozdělení zisku pouze dočasnou povahu - viz níže) po uplynutí této šestiměsíční 

lhůty. Dá se předpokládat, že význam záloh se posune do období prvních měsíců účetního 

období, kdy (vezmeme-li jako příklad rok 2019 a účetní jednotku, u níž se shoduje účetní období 

s kalendářním rokem), již pro rozhodnutí o rozdělení zisku nebude možné použít řádnou účetní 

 SKÁLOVÁ, Jana. Seminář Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti (op. cit. 152).276

 ČECH, SKÁLOVÁ. Zálohy společníkům na podíly na zisku v kapitálových společnostech - právní a účetní 277

pohled (op. cit. 272).

 Ustanovení § 2395 OZ.278

 DVOŘÁK. Rozdělování zisku ve společnosti s ručením omezeným. s. 568. (op. cit. 64).279

 ČECH. Aktuální otázky rozdělení zisku v s.r.o. a a.s. s. 60 (op. cit. 10).280
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závěrku za rok 2017, a zároveň řádná účetní závěrka za rok 2018 nebude ještě k dispozici, či 

nebude zatím schválena.  Zároveň je ovšem nutno pamatovat na to, že do doby, než bude 281

rozhodnuto o rozdělení zisku za předcházející účetní období, bude možné vyplácet zálohy pouze 

za toto předcházející účetní období, nikoliv za aktuální účetní období, jelikož by mohlo dojít k 

tomu, že nerozdělený zisk z minulých let, se kterým je kalkulováno jak při výpočtu záloh, tak při 

výpočtu rozdělitelného zisku, bude započítán dvakrát.  282

Změna praktického významu záloh se promítá i do připravované novely zákona o 

obchodních korporacích. Co se týče výše, v jaké lze zálohy vyplatit, je totiž česká úprava 

poměrně benevolentní, neboť dovoluje vyplatit zálohy v plné výši aktuálně vytvořeného zisku, 

bez ohledu na budoucí vývoj ekonomických poměrů společnosti (s výjimkou testu insolvence, 

který reguluje krajní situaci, kdy by si společnost výplatou záloh přivodila úpadek). Na to s 

odkazem na rakouskou a německou právní úpravu, která, v případě Německa, dovoluje 

vyplacení pouze poloviny částky vypočtené obdobně, jak bylo uvedeno výše, nebo dokonce, v 

případě Rakouska, dovoluje vyplatit jen polovinu průměru vyplacených dividend za poslední tři 

účetní období, upozornili P. Čech a J. Skálová.  Jejich doporučení bylo vyslyšeno právě v 283

připravované novele, která navrhuje zpřísnění podmínek pro výplatu záloh právě omezením 

maximální částky, která může být jako záloha vyplacena, na polovinu průměru výsledků 

hospodaření dosažených v posledních třech účetních obdobích. Argumentem pro zavedení tohoto 

kroku je právě zmiňované odpadnutí šestiměsíční lhůty, z důvodu kterého teoreticky vypláceny 

zálohy pouze ze zisku vytvořeného v aktuálním účetním období, který ještě nebyl potvrzen 

řádnou (mimořádnou) účetní závěrkou, protože zisk vytvořený dříve je možné po celé účetní 

období již rovnou rozdělit.  Omezení je proto navrhováno s cílem zajistit, že výše záloh budou 284

reflektovat ekonomickou výkonnost společnosti za delší časový úsek, a ne pouze její aktuální 

ekonomickou situaci, která se může snadno změnit.  Toto považuji za zcela legitimní a správný 285

krok, neboť omezení částky, kterou je možno vyplatit jako zálohu, bude zaručovat, že pokud by 

 ČECH. Znovu k rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů ve společnosti s ručením omezeným a v akciové 281

společnosti. s. 15 (op. cit. 38).
 EICHLEROVÁ. Záloha na podíl na zisku v kapitálových společnostech (op. cit. 275).282

 ČECH, SKÁLOVÁ. Zálohy společníkům na podíly na zisku v kapitálových společnostech - právní a účetní 283

pohled (op. cit. 272).
 Důvodová zpráva k bodu 19 Novely ZOK, s. 111.284

 Bod 19 Novely ZOK a důvodová zpráva k němu (s. 3, 111).285
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se hospodářské výsledky společnosti následně zhoršily, bude mít k dispozici pro uhrazení svých 

závazků právě alespoň část již vytvořeného zisku, který jako zálohy nemohla vyplatit. 

4.1. Jak dosáhnout výplaty zálohy? 

Jak bude vysvětleno, rozhodnutí o výplatě záloh, na rozdíl od rozhodnutí o rozdělení 

zisku, nepatří do působnosti valné hromady. Pokud tedy zálohy mají sloužit jako prostředek k 

předběžné výplatě zisku provedené ve chvíli, kdy pro finální výplatu nejsou splněny podmínky, 

vyvstává otázka, zda, a jak mohou společníci (akcionáři) dosáhnout výplaty záloh. 

Zákon o obchodních korporacích rozhodnutí o výplatě záloh výslovně nesvěřil do 

působnosti ani jednoho orgánu společnosti, v důsledku čehož se na něj uplatní režim zbytkové 

působnosti. V souladu s ustanovením § 163 OZ a ustanovením § 460 odst. 2 ZOK (které je nutné 

číst tak, že do působnosti správní rady náleží jakákoliv záležitost týkající se společnosti, kterou 

zákon o obchodních korporacích nesvěřuje do působnosti valné hromady nebo statutárního 

ředitele)  tak rozhodnutí o výplatě záloh činí ve společnosti s ručením omezeným každý 286

jednatel (popřípadě všichni jednatelé společně, tvoří-li kolektivní orgán), v akciové společnosti s 

dualistickým systémem správy představenstvo a v akciové společnosti s monistickým systémem 

správy správní rada.  287

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud společenská smlouva (stanovy) neurčí nic ohledně 

působnosti k rozhodnutí o výplatě záloh, může k této dojít, aniž by se k tomu mohli společníci na 

valné hromadě (či hlasováním mimo ni) jakkoliv vyjádřit, nebo výplatě zabránit. Jedinou jistou 

cestou, jak zaručit účast valné hromady na rozhodování o výplatě záloh je tak zakotvit její 

působnost ve společenské smlouvě  (stanovách); popřípadě valná hromada společnosti s ručením 

omezeným si opět tuto záležitost může k rozhodování vyhradit.  O něco spornější možností je 288

cesta udělením pokynu valnou hromadou či jediným společníkem v její působnosti. P. Čech a 

K. Eichlerová shodně dovozují, že vzhledem k tomu, že rozhodnutí o výplatě záloh (obdobně 

 ČECH, ŠUK. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). s. 326 (op. cit. 37).286

 ČECH, SKÁLOVÁ. Zálohy společníkům na podíly na zisku v kapitálových společnostech - právní a účetní 287

pohled (op. cit. 272); DĚDIČ, LASÁK. Vybrané otázky rozdělování zisku, jiných vlastních zdrojů a poskytování 
záloh na dividendy v akciové společnosti po rekodifikaci. s. 22 (op. cit. 14); ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, 
Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. § 40 Omezení výplaty zisku nebo jiných vlastních zdrojů. In: 
Komentář C. H. Beck, s. 111 ve spojení s ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil. § 456 Převzetí úpravy. In: 
Komentář C. H. Beck, s. 811 - 813; EICHLEROVÁ. Záloha na podíl na zisku v kapitálových společnostech (op. cit. 
275).

 ČECH, SKÁLOVÁ. Zálohy společníkům na podíly na zisku v kapitálových společnostech - právní a účetní 288

pohled (op. cit. 272); DĚDIČ, LASÁK. Vybrané otázky rozdělování zisku, jiných vlastních zdrojů a poskytování 
záloh na dividendy v akciové společnosti po rekodifikaci. s. 22 (op. cit. 14).
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jako rozhodnutí o výplatě podílu na zisku, jak bylo uvedeno výše) nepatří do obchodního 

vedení,  je s odkazem na ustanovení § 195 odst. 2 ZOK a ustanovení § 435 odst. 3 ZOK pokyn 289

přikazující či naopak zakazující výplatu záloh přípustný.  K. Eichlerová doplňuje, že udělení 290

pokynu valnou hromadou nezbavuje členy příslušného orgánu povinnosti zkoumat splnění 

zákonných podmínek a jednat s péčí řádného hospodáře. Pokyn valné hromady je tedy pro 

příslušný orgán závazný v tom směru, že se musí otázkou výplaty záloh zabývat. V případě, že 

shledá, že zákonné podmínky pro výplatu jsou splněny, je orgán jednostranně vázán výší zálohy 

určenou pokynem, a to v tom smyslu, že výši nesmí překročit; může ovšem rozhodnout, že 

vyplacena bude jen část z částky určené pokynem.  Co se týče akciové společnosti s 291

monistickým systémem vnitřního řízení, je možné výkladem dovodit, že vzhledem k tomu, že 

správní radě náleží podle ustanovení § 460 odst. 1 ZOK právo rozhodovat o základním zaměření 

obchodního vedení, se přes odkaz v ustanovení § 456 odst. 1 ZOK uplatní taktéž na správní radu 

ustanovení § 435 odst. 3 ZOK, a bude pro ni platit zákaz udělovat jí pokyny do základního 

zaměření obchodního řízení.  Výše uvedený argument vyplývající a contrario z ustanovení 292

§ 435 odst. 3 ZOK by tak podle mého názoru měl platit i pro správní radu. 

Lze uzavřít, že ač by udělení pokynu týkajícího se výplaty záloh mělo být přípustné, pro 

společníky bude zcela nepochybně bezpečnějším mechanismem, kterým budou moci rozhodovat 

o výplatě záloh, svěření této záležitosti do působnosti valné hromady některým z výše 

zmíněných způsobů. Zbývá dodat, že rozhodnutí o výplatě záloh by mohla zakázat dozorčí rada 

v rámci své kontrolní činnosti,  přičemž její členové budou nést odpovědnostní následky 293

stanovené v ustanovení § 49 odst. 1 ZOK. Problém opět nastává u akciové společnosti s 

monistickým systémem vnitřního řízení, protože kontrolní činnost náleží správní radě (viz 

zejména ustanovení § 456 odst. 2 ZOK),  do působnosti které ovšem zároveň náleží i 294

rozhodnutí o vyplacení záloh. Zdá se tedy, že tato pojistka fungující v rámci kontrolní činnosti 

 K vymezení obchodního vedení obecně viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. srpna 2004, sp. zn. 29 Odo 289

479/2003, zveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, 9/2005 pod R 80/2005 civ.

 ČECH. Aktuální otázky rozdělení zisku v s.r.o. a a.s. s. 50 (op. cit. 10). EICHLEROVÁ. Záloha na podíl na zisku 290

v kapitálových společnostech (op. cit. 275).
 EICHLEROVÁ. Záloha na podíl na zisku v kapitálových společnostech (op. cit. 275).291

 DĚDIČ, LASÁK. Monistický systém řízení akciové společnosti: výkladové otazníky (2. část) (op. cit. 10).292

 Ustanovení § 201 odst. 2 písm. a), § 446 odst. 1 ZOK.293

 DĚDIČ, Jan, LASÁK, Jan. Monistický systém řízení akciové společnosti: výkladové otazníky (1. část). 294

Obchodněprávní revue. 2013, č. 3, s. 65 - 71.
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dozorčí rady se neuplatní v rámci monistického systému vnitřního řízení, stejně jako nebude 

možné ji využít ve společnosti s ručením omezeným, která nezřídila dozorčí radu. 

4.2. Vypořádání záloh 

Z povahy zálohy, kterou lze definovat jako „plnění poskytnuté předtím, než nastala 

právní skutečnost, která je rozhodná buď pro vznik dluhu (např. před uzavřením smlouvy, srov. 

§ 1807 ObčZ), anebo pro dospělost dluhu (např. smlouva stanoví částečná – zálohová plnění 

před dospělostí konečného plnění),“  vyplývá, že podle prvního vymezení zálohy (které, na 295

rozdíl od druhého zmiňovaného vymezení,  dopadá na zálohy na podíl na zisku) podléhá 296

vypořádání v návaznosti na určitou následnou právní skutečnost, na základě které vznikne dluh, 

ve vztahu ke kterému byla záloha vyplacena. Tou je v případě záloh na podíl na zisku (pokud 

nejde o pevný podíl na zisku, rozhodnutí o rozdělení zisku, přičemž okamžikem, ke kterému se 

zálohy vypořádává, je buď to okamžik splatnosti, nebo rozhodný den (viz níže). Z judikatury se 

podává, že ujednání o „nevratné záloze“ je z povahy věci nemožné a je stiženo neplatností z 

důvodu neurčitosti, neboť pojem „nevratná záloha“ je neurčitý a vnitřně rozporný.  297

Pokud tedy valná hromada rozhodne o rozdělení zisku ve výši přesahující výši zálohy, 

vyplatí společnost společníkovi kladný rozdíl mezi jeho podílem na zisku a vyplacenou zálohou. 

Pokud valná hromada rozhodne o rozdělení zisku ve výši, která je nižší než vyplacená záloha, 

musí společník rozdíl vrátit. Konečně pokud valná hromada rozhodne tak, že zisk nerozdělí a 

ponechá ho ve společnosti, nebo rozhodne-li o úhradě ztráty za období, na podíl na zisku za které 

byla záloha vyplacena, společníkovi vznikne povinnost vrátit celou vyplacenou zálohu nebo tu 

část, jejíž výše odpovídá částce, která byla určena k uhrazení ztráty.  O povinnosti vrátit zálohu 298

valná hromada nemusí zvlášť rozhodovat, neboť povinnost vrátit zálohu ve výši, v jaké 

převyšuje společníkův podíl na zisku, vzniká ex lege.   Zúčtování tedy musí zohlednit hlavně 299

statutární orgán, který provádí výplatu podílu na zisku. Neprovede-li zúčtování v rámci 

rozhodnutí o výplatě zisku, poruší tím povinnost vykonávat svoji funkci s péčí řádného 

 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. § 40 Omezení výplaty zisku 295

nebo jiných vlastních zdrojů. In: Komentář C. H. Beck, s. 111.
 EICHLEROVÁ. Záloha na podíl na zisku v kapitálových společnostech (op. cit. 275).296

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. ledna 2009, sp. zn. 32 Cdo 4604/2007, zveřejněn v Souboru civilních 297

rozhodnutí a stanovisek NS, 9/2009 pod C 7013.
 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. § 40 Omezení výplaty zisku 298

nebo jiných vlastních zdrojů. In: Komentář C. H. Beck, s. 112.

 ČECH, SKÁLOVÁ. Zálohy společníkům na podíly na zisku v kapitálových společnostech - právní a účetní 299

pohled (op. cit. 272).
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hospodáře.  K. Eichlerová dovozuje, že pokud vznikne společníkovy povinnost vracet zálohu, 300

měl by statutární orgán napřed posoudit, zda není možné, aby pohledávka společnosti na vrácení 

přeplatku byla započtena na novou pohledávku společníka na vyplacení nové zálohy na podíl na 

zisku za aktuální účetní období. K vymáhání vrácení přeplatku by pak měl statutární orgán 

přistoupit až poté, co uzavře, že aktuálně nejsou splněny podmínky pro vyplacení nové zálohy.  301

O možnosti započtení těchto dvou pohledávek se vyjadřují kladně např. i P. Čech s 

J. Skálovou.  302

Komplikovanější situace nastává v případě, kdy valná hromada o rozdělení zisku 

nerozhodne. Odborná literatura se shoduje na tom, že nepřijetí rozhodnutí valné hromady 

nemůže sloužit k neoprávněnému zvýhodnění společníka na úkor společnosti a jejích věřitelů, a 

tak v případě, kdy společnost do konce příslušného účetního období následujícího bezprostředně 

po tom, co byly vyplaceny zálohy, nerozhodne o (ne)rozdělení zisku, vzniká společníkovi 

povinnost zálohu v plné výši vrátit,  a to bez ohledu na to, zda byl ve vztahu ke splnění 303

podmínek pro výplatu zálohy v dobré víře.  Povinnost vrátit zálohu vzniká (i) první den 304

bezprostředně následující po posledním dni účetního období následujícího po účetním období, na 

nějž byla záloha vyplacena, nebo (ii) v případě, kdy příslušný orgán obchodní korporace 

rozhodne o tom, že zisk nebude rozdělen, nebo že podíly na zisku následně nebudou vyplaceny, 

přijetím takového rozhodnutí.  Co se týče splatnosti, uplatní se obecná ustanovení o splatnosti 305

obsažená v občanském zákoníku.  Připravovaná novela zákona o obchodních korporacích 306

navrhuje řešit situaci lehce odlišně. Povinnost vrátit zálohu by měla vzniknout v okamžiku, kdy 

společnost schválila, nebo měla schválit, řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku, ledaže částka 

zisku k rozdělení vyplývající z této účetní závěrky dosahuje alespoň součtu v souladu se 

 EICHLEROVÁ. Záloha na podíl na zisku v kapitálových společnostech (op. cit. 275).300

 Ibid.301

 ČECH, SKÁLOVÁ. Zálohy společníkům na podíly na zisku v kapitálových společnostech - právní a účetní 302

pohled (op. cit. 272).
 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. § 40 Omezení výplaty zisku 303

nebo jiných vlastních zdrojů. In: Komentář C. H. Beck, s. 112; ČECH, SKÁLOVÁ. Zálohy společníkům na podíly 
na zisku v kapitálových společnostech - právní a účetní pohled (op. cit. 272); DĚDIČ, LASÁK. Vybrané otázky 
rozdělování zisku, jiných vlastních zdrojů a poskytování záloh na dividendy v akciové společnosti po rekodifikaci. 
s. 22 (op. cit. 14).

 Ustanovení § 35 odst. 3 ZOK.304

 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. § 40 Omezení výplaty zisku 305

nebo jiných vlastních zdrojů. In: Komentář C. H. Beck, s. 112.

 ČECH, SKÁLOVÁ. Zálohy společníkům na podíly na zisku v kapitálových společnostech - právní a účetní 306

pohled (op. cit. 272).
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zákonem vyplacených záloh, a valná hromada rozhodla o rozdělení této částky. Vznik povinnosti 

vrátit zálohu tedy nebude vázán primárně na (ne)přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku. Lhůta pro 

vrácení zálohy je navrhována v délce tři měsíce.  307

Spornou otázkou zůstává, kdo je povinen vracet zálohu v případě, že podíl či akcie byly v 

době mezi vyplacením zálohy a vznikem povinnosti zálohu vracet převedeny. Souhlasím s 

názorem, že touto osobou je vlastník podílu (akcie) v době vzniku povinnosti vrátit zálohu, tedy 

nabyvatel podílu (akcie). Objevily se i názory opačné, že povinnost vrátit zálohu by měla stíhat 

jejího příjemce. Tento názor obhajuje P. Kuhn, který předně argumentuje tím, že vyplacení 

zálohy, u které později vznikla povinnost ji vrátit, je bezdůvodným obohacením, k jehož vydání 

je podle občanského zákoníku povinen ten, kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu 

obohatil, tedy příjemce zálohy. Dále argumentuje tím, že pokud povinnost vrátit zálohu vzniká 

až po převodu podílu (akcie), nemůže být součástí podílu (vtělena do akcie) a přejít na 

nabyvatele, přičemž to, že součástí podílu je právo podílet se na zisku, podle něj automaticky 

neznamená, že je součástí podílu i zrcadlová povinnost vracet zálohu. Pokračuje tím, že 

argumentuje procesní spravedlností, kdy z tohoto hlediska by podle něj povinnost vracet zálohu 

měla být zafixována u osoby příjemce zálohy, aby odpadla nutnost vypořádávat se s následnými 

převody, které mohou působit problémy v případě případného soudního řízení a působit 

nemožnost domoci se práva procesními nástroji. Dále argumentuje také tím, že měla-li být 

povinnost vrátit zálohu součástí podílu, mohla by zaniknout spolu se zánikem podílu před tím, 

než bude vypořádána. Tento výklad považuje za nesouladný s ústavním pořádkem, neboť na 

vznik povinností se podle něj kladou vyšší nároky, než na vznik práva, a k tomu, aby povinnost 

dopadala na nabyvatele, by tak musel stanovit zákon, nebo společenská smlouva (stanovy).  308

P. Šuk, B. Havel a I. Štenglová,  stejně jako P. Čech,  J. Dědič a J. Lasák,  309 310 311

K. Eichlerová,  nebo M. Pata  zastávají názor, že povinnost vrátit zálohu stíhá osobu, která je 312 313

 Bod 19 Novely ZOK, s. 3.307

 KUHN, Petr. § 40 Omezení výplaty zisku nebo jiných vlastních zdrojů. In: Komentář C. H. Beck, s. 112 - 113.308

 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, ŠUK, Petr. § 40 Omezení výplaty zisku nebo jiných vlastních zdrojů. 309

In: Komentář C. H. Beck, s. 113.
 ČECH. Aktuální otázky rozdělení zisku v s.r.o. a a.s. s. 59 (op. cit. 10).310

 DĚDIČ, LASÁK. Vybrané otázky rozdělování zisku, jiných vlastních zdrojů a poskytování záloh na dividendy v 311

akciové společnosti po rekodifikaci. s. 22 (op. cit. 14).
 EICHLEROVÁ. Záloha na podíl na zisku v kapitálových společnostech (op. cit. 275).312

 PATA, Martin. Přeplatek na zálohách na podíl na zisku - právní a účetní souvislosti. Rekodifikace & Praxe. 2015, 313

č. 7 - 8, s. 43 - 49.
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vlastníkem podílu (akcie), se kterým je spojeno právo na podíl na zisku, na který byla záloha 

vyplacena, v době, kdy nastává splatnost pohledávky na výplatu podílu na zisku, resp. rozhodný 

den pro uplatnění práva na podíl na zisku, tedy nabyvatele podílu (akcie). P. Šuk, B. Havel a I. 

Štenglová argumentují zejména tím, že povinnost vrátit zálohu je součástí podílu, jehož součástí 

je právo na podíl na zisku, na který byla záloha vyplacena. Povinnost vrátit zálohu je podle nich 

povinnost plynoucí z účasti ve společnosti, a je tak bez dalšího součástí podílu ve smyslu 

ustanovení § 31 ZOK.  Tento závěr je obsažen i v příslušném výkladovém stanovisku 314

KANCL.  V tom je dovozováno, že právo na podíl na zisku v sobě zahrnuje mimo jiné i 315

povinnost vrátit vyplacenou zálohu nebo její část. Názor, že povinnost vrátit přeplatek z 

vyplacené zálohy je součástí podílu ve smyslu stanovení § 31 ZOK zastává např. i K. 

Eichlerová.  316

Stanovisko KANCL se dále vyjadřuje i k přesnému okamžiku, který je rozhodný pro 

určení osoby povinné k vrácení zálohy. Ve společnosti s ručením omezeným se podle něj záloha 

vypořádává „vůči společníkovi, který je ke dni splatnosti pohledávky na vyplacení podílu na 

zisku vlastníkem podílu, na který byla záloha vyplacena.“  V akciové společnosti je rozdíl v 317

tom, že právo na podíl na zisku, jakožto samostatně převoditelné právo, může být uplatňováno 

pouze osobou, která ho vykonává k rozhodnému dni (viz ustanovení § 281 odst. 2 a § 284 ZOK) 

a tuto úpravu je nutno respektovat.  Tímto dnem je, pokud stanovy neurčí jinak, rozhodný den 318

k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku.  Osobou povinnou k 319

vrácení zálohy je tedy akcionář, který vlastní příslušnou akcii v tento den. Co se týče osob 

povinných k vrácení zálohy v případě, že valná hromada rozhodne, že zisk nerozdělí, resp. 

statutární orgán rozhodne, že zisk nevyplatí, jsou jimi osoby,  které byly vlastníky podílu (akcie) 

ke dni tohoto rozhodnutí. V případě, že valná hromada vůbec nerozhodne o tom, jak naloží se 

 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, ŠUK, Petr. § 40 Omezení výplaty zisku nebo jiných vlastních zdrojů. 314

In: Komentář C. H. Beck, s. 113.

 Výkladové stanovisko č. 30 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu 315

spravedlnosti ze dne 25. 6. 2014 - k vypořádání zálohy na výplatu podílu na zisku dle ustanovení § 40 ZOK.
 EICHLEROVÁ. Záloha na podíl na zisku v kapitálových společnostech (op. cit. 275).316

 Výkladové stanovisko č. 30 Expertní skupiny KANCL (op. cit. 315).317

 ČECH, SKÁLOVÁ. Zálohy společníkům na podíly na zisku v kapitálových společnostech - právní a účetní 318

pohled (op. cit. 272); EICHLEROVÁ. Záloha na podíl na zisku v kapitálových společnostech (op. cit. 275).

 Ustanovení § 351 ZOK.319
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ziskem, bude záloha vypořádána vůči tomu, kdo vlastní podíl (akcii) k poslednímu dni účetního 

období následujícího po účetním období, na podíl na zisku za které byla záloha vyplacena.  320

P. Čech ukazuje správnost jím obhajovaného závěru na praktickém příkladu. Je logické, 

že společníkovi, který nabyl podíl ve společnosti těsně před tím, než valná hromada rozhodla o 

rozdělení zisku, vyplatí společnost pouze rozdíl mezi přiznaným podílem na zisku a již 

vyplacenou zálohou, i když ta byla vyplacena v době, kdy vlastníkem podílu (a tak příjemcem 

zálohy) byla osoba jiná. Stejně tak bude společnost oprávněna po něm požadovat vrácení celé 

zálohy v případě, že valná hromada rozhodne, že zisk nerozdělí. P. Čech dále také dodává, že 

tento závěr jistě zvyšuje riziko pro nabyvatele podílu (akcie). Nabyvatel se ovšem proti tomuto 

riziku může pojistit smluvně, například ujednáním zádržného z kupní ceny v příslušné výši, které 

si bude kupující smět ponechat v případě, že mu vznikne povinnost zálohu vrátit.  321

Osobně souhlasím s tím, že povinnost vrátit zálohu je natolik spojena s právem podílet se 

na zisku, že stejně jako toto právo musí být součástí podílu. Z tohoto důvodu nelze podle mého 

názoru přijmout názor P. Kuhna, který argumentuje úpravou bezdůvodného obohacení. Příjemce 

zálohy, který byl v době jejího vyplacení vlastníkem podílu (akcie) byl jistě jejím oprávněným 

příjemcem. Pokud bychom ovšem přijali závěr, že převodem podílu (akcie) právní důvod 

vyplacení záloh této osobě odpadá, a ta je povinna ji vrátit, mohli bychom v konečném důsledku 

dojít k tomu, že na základě stejné úvahy by převodce musel vracet i již vyplacené podíly na 

zisku, což je zcela zjevně nesprávné. Naopak argumentem, se kterým se nedá než souhlasit, je 

argument pohledem společnosti, který uvádí P. Čech. Je zřejmé, že společnost nemůže vyplatit 

více, než je příslušný podíl na zisku připadající na příslušný podíl (akcii), a tak nemůže 

nabyvateli vyplatit více, než rozdíl mezi přiznaným podílem na zisku a vyplacenou zálohou. 

Ostatně důležitým argumentem je podle mého názoru i možnost nabyvatele podílu (akcie) 

se proti spojenému riziku smluvně pojistit. Kromě výše zmíněného zádržného může kupující pro 

případ, kdy valná hromada rozhodne o rozdělení zisku ve výši převyšující zálohu, a kupující tak 

získá jen rozdíl mezi zálohou vyplacenou prodávajícímu a finální částkou představující podíl na 

zisku spojený s předmětným podílem ve společnosti, požadovat po prodávajícím například slevu 

z kupní ceny ve výši vyplacené zálohy. Dále si kupující může v převodní smlouvě vymínit 

prohlášení prodávajícího o tom, zda, a popřípadě v jaké výši, byla záloha na podíl na zisku 

 Výkladové stanovisko č. 30 Expertní skupiny KANCL (op. cit. 315).320

 ČECH. Aktuální otázky rozdělení zisku v s.r.o. a a.s. s. 59 - 60 (op. cit. 10).321
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prodávajícímu vyplacena, a vymínit si také adekvátní sankční ujednání v případě, že se toto 

prohlášení ukáže nepravdivým. 

Konečně ochrana společnosti před převodem na nabyvatele, který by nemusel mít 

dostatek prostředků na vrácení zálohy, je v poměrech společnosti s ručením omezeným (avšak 

bohužel nikoliv a poměrech akciové společnosti) zajištěna zákonným ručením převodce za 

dluhy, které byly s podílem (popř. kmenovým listem, kterým je podíl představován)  na 322

nabyvatele převedeny.  Takovým dluhem je podle K. Eichlerové právě i poskytnutá záloha.  323 324

 Ustanovení § 210 odst. 1 ZOK.322

 Ustanovení § 209 odst. 1 ZOK.323

 EICHLEROVÁ. Záloha na podíl na zisku v kapitálových společnostech (op. cit. 275).324
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5. Zánik práva na podíl na zisku 
Výše bylo popsáno, za jakých předpokladů vzniká společníkovi právo na konkrétní podíl 

na zisku. V této kapitole bych se chtěla stručně věnovat právním skutečnostem, které vedou k 

zániku tohoto práva jinak, než splněním, a dále následkům zániku tohoto práva. 

5.1. Právní skutečnosti způsobující zánik práva na podíl na zisku 

5.1.1. Zrušení, změna, neplatnost, neúčinnost a nicotnost usnesení valné hromady 

První otázkou, která se nabízí, je, zda může valná hromada zrušit (popřípadě změnit) své 

usnesení, kterým rozhodla o rozdělení zisku. Obecně ve vztahu k jakémukoliv usnesení valné 

hromady dává odpověď na tuto otázku judikatura Nejvyššího soudu, který za účinnosti 

obchodního zákoníku judikoval, že „valná hromada je v rozhodování v rámci své působnosti 

omezena pouze zákonem a stanovami a v tomto rámci může přijmout jakékoli usnesení, tedy 

i usnesení, jímž ruší své usnesení předchozí.“  Tento závěr se neuplatní pouze v případě, že 325

usnesení valné hromady již založilo nevratné právní účinky (např. usnesení o zvýšení základního 

kapitálu společnosti nebude možné zrušit poté, co došlo k zápisu zvýšení do obchodního 

rejstříku), či v případě, kdy by zrušením daného usnesení došlo k „podstatnému zásahu do práv 

třetích osob.“   Tyto závěry jsou podle mého názoru použitelné i za účinnosti zákona o 326 327

obchodních korporacích. 

Aplikujeme-li je na usnesení valné hromady o rozdělení zisku, dojdeme k závěru, že 

valná hromada své rozhodnutí může zrušit, pokud tím nebude podstatně zasaženo zejména do 

práv osob rozdílných od společníků, kterým podíl na zisku přiznala. Obdobně jsem toho názoru, 

že pokud valná hromada může s výhradou podstatného zásahu do práv třetích osob své usnesení 

zrušit, a maiori ad minus ho může i změnit. Pokud se podíváme do judikatury k přezkumu 

platnosti unesení valné hromady, ta dovozuje, že „[z]ásah do práv třetích osob […] nemusí být 

nutně spjat s usnesením valné hromady, o jehož neplatnosti soud rozhoduje,“  a tudíž by 328

teoreticky mohlo dojít ke zrušení revokačního usnesení i pro zásah do práv jiných osob, než těch, 

které jsou odlišné od společníků, a kterým bylo přiznáno právo na podíl na zisku. Nemůže 

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. dubna 2005, sp. zn. 29 Odo 540/2004, zveřejněné v Souboru civilních 325

rozhodnutí a stanovisek NS, 3/2007 pod C 3565.

 Ibid.326

 K přípustnosti aplikace tohoto rozhodnutí na rozdělení zisku viz DĚDIČ. Poznámka k rozsudku Nejvyššího 327

soudu ČR ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. 29 Cdo 4284/2007 (op. cit. 26).

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. června 2010, sp. zn. 29 Cdo 3082/2009, zveřejněné v Souboru civilních 328

rozhodnutí a stanovisek NS, 12/2010 pod C 8791.
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ovšem jít pouze o potenciální (možný) zásah, ale o kvalifikovaný (podstatný) zásah, ke kterému 

reálně došlo.  To, zda k tomuto zásahu došlo, se posoudí jednotlivě v každém případě. Co se 329

týče společníků, ti nejsou třetí osobou, a tudíž jejich ochrana zůstává ponechána v rámci pravidel 

dovozených judikaturou, která stanovila, za jakých podmínek lze zisk mezi společníky 

nerozdělit, jak byla popsána výše v bodu 1.5.1. 

Ke zrušení usnesení valné hromady může dojít nejen z vůle společníků, ale také soudním 

zásahem, zejména podle obecných ustanovení o neplatnosti usnesení valné hromady.  Účinky 330

vyslovení neplatnosti unesení valné hromady přitom působí zpětně, protože soud vyslovuje 

neplatnost s účinky ke dni přijetí daného usnesení (tedy ex tunc).  Řízení o vyslovení 331

neplatnosti usnesení valné hromady je řízením nesporným,  jehož účastníky jsou pouze 332

navrhovatel a společnost, jejíž valná hromada napadené usnesení přijala.  Z pohledu 333

rozdělování zisku je důležité, podle judikatury Vrchního soudu v Praze osoba, o jejíchž právech 

a povinnostech má být v řízení jednáno (tedy typicky příjemce podílu na zisku podle napadeného 

usnesení), nemá ani z této pozice v řízení postavení účastníka a nemůže vystupovat ani jako 

vedlejší účastník.  Závěr o nepřípustnosti vedlejšího účastenství v řízení o vyslovení 334

neplatnosti usnesení valné hromady, jakožto řízení nesporném, potvrdil i Nejvyšší soud. Ten v 

řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, které přijal bývalý jediný akcionář, který 

byl zároveň jediným příjemcem zisku podle tohoto usnesení, judikoval, že vedlejší účastenství je 

v tomto řízení vyloučeno i v případě, že tento akcionář má zjevně na výsledku sporu právní 

zájem.  Ochrana osob, jejichž práv se napadené usnesení týká, má být zajištěna působením 335

vyšetřovací zásady, která ovládá nesporné řízení. Je ovšem zřejmé, že toto nemusí poskytnout 

dotčené osobě stejnou (a dostatečnou) ochranu, jakou by měla, kdyby byla účastníkem.  336

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. května 2012, sp. zn. 29 Cdo 2068/2011, zveřejněné v Souboru civilních 329

rozhodnutí a stanovisek NS, 18/2012 pod C 13137.

 Ustanovení § 191, § 428 ZOK; § 258 a.n. OZ.330

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. dubna 2014, sp. zn. 29 Cdo 3092/2012, zveřejněné v Souboru civilních 331

rozhodnutí a stanovisek NS, 25/2014 pod C 13936.

 Např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. dubna 2017, sp. zn. 29 Cdo 1868/2016, zveřejněné v Souboru 332

civilních rozhodnutí a stanovisek NS, 3/2018 pod C 16360.
 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. listopadu 2016, sp. zn. 29 Cdo 2853/2016, dostupné z http://333

www.nsoud.cz [cit. 24. 2. 2019].

 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. března 2017, sp. zn. 7 Cmo 247/2016, zveřejněné v časopise Soudní 334

rozhledy. 2017, č. 4, s. 119.
 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. dubna 2017, sp. zn. 29 Cdo 1868/2016 (op. cit. 332).335

 ČECH. Znovu k rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů ve společnosti s ručením omezeným a v akciové 336

společnosti (op. cit. 38).
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Usnesení valné hromady může dále být shledáno neúčinným podle příslušných 

ustanovení insolvenčního zákona.  Podle ustanovení § 235 insolvenčního zákona jsou 337

„[n]eúčinnými […] právní [jednání], kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo 

zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných.“ Přípustnost aplikace těchto ustanovení na usnesení 

valné hromady byla judikaturou za účinnosti obchodního zákoníku dovozena i přes to, že 

usnesení valné hromady nebylo považováno za právní jednání.  Po rekodifikaci je již ovšem 338

usnesení valné hromady považováno za právní jednání,  a proto bude tím spíše nutné dovodit 339

aplikaci těchto ustanovení zejména na usnesení o rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů 

společnosti, když to se zde přímo nabízí. 

Zároveň se na usnesení valné hromady o rozdělení zisku také může ze zákona hledět, 

jako by nebylo přijato, a to opět buď to podle obecných ustanovení,  či ve speciálním případě 340

stanoveném při porušení bilančních testů v akciové společnosti ustanovením § 350 odst. 3 ZOK. 

To, že se na usnesení valné hromady bude hledět, jako by nebylo přijato, může soud vyslovit v 

řízení zahájeném žalobou na určení podle ustanovení § 80 OSŘ ve spojení s ustanovením § 1 

odst. 3 ZŘS. Tuto otázku ovšem může posoudit i bez návrhu jako předběžnou otázku v 

jakémkoliv jiném řízení.  Stejně tak ustanovení § 90 odst. 1 ZŘS umožňuje soudu rozhodnout 341

o tom, že se na usnesení valné hromady hledí, jako by nebylo přijato, i bez návrhu v řízení 

o vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu právnické osoby. 

Pokud nastane některá z výše uvedených skutečností, odpadá právní důvod vzniku práva 

na konkrétní podíl na zisku, a společníkovi tak může vzniknout povinnost vrátit vyplacený podíl 

na zisku (viz níže).  

5.1.2. Ostatní právní skutečnosti 

Právo na podíl na zisku může společníkovi zaniknout i ve chvíli, kdy jej postoupí na 

jinou osobu. O postoupení je pojednáváno výše (viz bod 2.1.2. b)). Dále z obecných ustanovení o 

 Ustanovení § 235 a.n. InsZ.337

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. března 2014, sp. zn. 29 ICdo 6/2012, zveřejněný ve Sbírce soudních 338

rozhodnutí a stanovisek, 6/2014 pod R 65/2014 civ.

 DĚDIČ. K právní povaze usnesení valné hromady v rekodifikaci soukromého práva (op. cit. 77) nebo ČECH, 339

ŠUK. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). s. 345 (op. cit. 37).
 Ustanovení § 45 ZOK; § 245 OZ.340

 HROMADA, Miroslav. § 90 Rozhodování. In: SVOBODA, Karel, TLÁŠKOVÁ, Šárka, VLÁČIL, David, 341

LEVÝ, Jiří, HROMADA, Miroslav, BÍLÝ, Martin, HAMUĽÁKOVÁ, Klára, KŘIVÁČKOVÁ, Jana, PIRK, Tomáš, 
SMOLÍK, Petr. Zákon o zvláštních řízeních soudních. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2015, 1056 s. 
ISBN 978-80-7400-297-7. s.177. 
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zániku pohledávky obsažených v občanském zákoníku je jistě vhodné zmínit smrt společníka. V 

případě smrti (zániku) společníka s ručením omezeným přejde podíl, se kterým je spojeno právo 

na podíl na zisku, na dědice (právního nástupce) společníka, nevylučuje-li to společenská 

smlouva.  V případě, že by zemřela osoba, které byla konkrétní pohledávka na výplatu podílu 342

na zisku v souladu se zákonem postoupena, pak v souladu s ustanovením § 2009 odst. 2 OZ 

pohledávka na vyplacení podílu na zisku nezaniká a na koho přejde, se určí v rámci dědického 

řízení. 

Pohledávka na výplatu podílu na zisku může zaniknout i započtením, ovšem pokud by se 

započítávala proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu, je potřeba dodržet 

zákonné podmínky stanovené zákonem o obchodních korporacích.  Pohledávka na vyplacení 343

podílu na zisku také podléhá promlčení v obecné promlčecí lhůtě (viz ustanovení § 611 OZ). 

P. Čech k tomuto uvádí, že vzhledem k tomu, že promlčení podléhá dokonce i pohledávka 

společnosti na splacení emisního kurzu,  tím spíše musí podléhat promlčení i pohledávka 344

společníka na vyplacení podílu na zisku, přičemž promlčecí lhůta začne běžet od splatnosti této 

pohledávky.  Ke stejnému závěru o počátku běhu promlčecí lhůty dospěla judikatura za 345

účinnosti obchodního zákoníku.  346

5.2. Vracení podílu na zisku 

Současná právní úprava obsažená v ustanovení § 35 ZOK stanoví, že povinnost vrátit 

podíl na zisku vzniká, pouze nebyl-li příjemce v dobré víře ohledně splnění podmínek výplatu 

zisku, přičemž v pochybnostech se dobrá víra předpokládá. Toto ustanovení představuje výjimku 

z obecné úpravy bezdůvodného obohacení obsažené v občanském zákoníku.  Právo společnosti 347

na vrácení vyplaceného podílu na zisku podléhá promlčení, přičemž se promlčí ve tříleté 

promlčecí lhůtě,  která podle ustanovení § 35 odst. 2 ZOK počíná běžet ode dne, kdy byl podíl 348

 Ustanovení § 42 odst. 1 ZOK.342

 Ustanovení § 21 odst. 3, § 171 odst. 1 písm. c), § 190 odst. 2 písm. b), § 224 odst. 3, § 416 odst. 1, § 421 odst. 2 343

písm. c), § 475 písm. l), § 478 odst. 2 ZOK.

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. ledna 2009, sp. zn. 29 Cdo 1553/2007, zveřejněný v Souboru civilních 344

rozhodnutí a stanovisek NS, 9/2009 pod C 6970 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. dubna 2011, sp. zn. 29 Cdo 
631/2010, dostupné z http://www.nsoud.cz [cit. 24. 2. 2019].

 ČECH. Aktuální otázky rozdělení zisku v s.r.o. a a.s. s. 40 (op. cit. 10).345

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. února 2010, sp. zn. 29 Cdo 4217/2007, zveřejněné v Souboru civilních 346

rozhodnutí a stanovisek NS, 12/2010 pod C 8474.
 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. § 35 Vrácení podílu na 347

zisku. In: Komentář C. H. Beck, s. 93.

 Ibid.348
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na zisku společníkovi vyplacen. Nejvyšší soud se zabýval otázkou, zda v případě, kdy společnost 

vyplatí zisk, aniž by o rozdělení rozhodla valná hromada, je možné toto plnění bez dalšího 

považovat za poskytnuté na základě následného usnesení valné hromady. Nejvyšší soud uzavřel, 

že ač je jistě přípustné, aby pohledávka společnosti na vrácení zisku vyplaceného v rozporu se 

zákonem byla započtena proti pohledávce společníka na výplatu zisku, o jehož rozdělení 

rozhodla následně valná hromada, toto možné není. I možnost započtení bude ovšem omezena 

limity dobrých mravů a zásadou, že nikdo nemůže těžit ze svého nepoctivého či protiprávního 

jednání.  349

Na posouzení toho, zda společník byl anebo nebyl v dobré víře, se uplatní mimo jiné 

ustanovení § 4 OZ, přičemž vědomost či nevědomost o skutečnostech rozhodných pro 

posouzení, zda byly splněny zákonné podmínky pro výplatu, nemůže být posuzována absolutně. 

Naopak vždy bude nutné posoudit konkrétní okolnosti vztahující se k danému společníkovi, 

jakou je například to, jakou měl možnost dozvědět se o důvodech nezákonnosti, ale např. také to, 

v jakém je postavení ke společnosti, protože byl by například zároveň členem statutárního 

orgánu, měl by jistě nesrovnatelně snazší přístup k informacím o stavu společnosti.  I. 350

Štenglová k tomu dodává, že je nutné vycházet z účelu úpravy zákazu vyplacení zisku při 

nesplnění zákonných podmínek, kterým je zachování základního kapitálu. Proto je podle ní třeba 

od společníků požadovat, aby vyvíjeli určité úsilí ve sledování aktuálního stavu společnosti, a 

dobrou víru tak posuzovat nejenom ve vztahu k tomu, o čem společník věděl, ale také k tomu, o 

čem při vynaložení tohoto základního úsilí vědět mohl.  351

Je důležité zmínit, že autoři připravované novely zákona o obchodních korporacích 

považují současnou právní úpravu stanovující výjimku z povinnosti vracet podíl na zisku v 

případě, že společník byl v dobré víře, za nesprávnou. Navrhují proto, aby obecně bylo 

stanoveno, že povinnost vracet zálohu stíhá všechny neoprávněné příjemce bez ohledu na jejich 

dobrou víru, a tato výjimka byla zachována pouze pro akciovou společnost, jak to připouští 

Kodifikační směrnice.  Toto řešení považuji bezesporu správnější. Jak uvádí I. Štenglová, 352

primárním cílem úpravy je zachování základního kapitálu, kterýmžto mají být chráněni věřitelé 

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2017, sp. zn. 29 Cdo 4597/2015, zveřejněný v Souboru civilních 349

rozhodnutí a stanovisek NS, 4/2018 pod C 16623.

 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. § 35 Vrácení podílu na 350

zisku. In: Komentář C. H. Beck, s. 93.
 ŠTENGLOVÁ. K některým otázkám práva na dividendu (op. cit. 232).351

 Bod 19 Novely ZOK a důvodová zpráva k němu, s. 3, 110.352
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společnosti. Ti proto musí mít přednost před společníky, kteří musí být povinni vrátit nezákonně 

vyplacené zdroje bez ohledu na jejich subjektivní vědomí o této nezákonnosti. Na druhou stranu 

výjimku stanovenou pro akciovou společnost lze jistě odůvodnit tím, že akciové společnosti mají 

často velmi rozdrobenou akcionářskou strukturu, a proto po akcionářích v případech, kdy jsou 

velmi vzdáleni řízení společnosti požadovat, aby nesli následky nezákonné výplaty, když 

nemuseli mít reálnou možnost ji seznat. 
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6. Zastřené rozdělování zisku 
Jak bylo uvedeno výše ve vztahu k limitům konstrukce práv spojených s podílem (akcií), 

v českém právu podle mého názoru chybí komplexní úprava postihování transakcí, které 

představují skrytou výplatu zisku či jiných vlastních zdrojů společnosti, a které v důsledku 

obcházení zákonných pravidel pro jejich rozdělování představují neoprávněnou výplatu těchto 

zdrojů společnosti jejím společníkům, či jiným osobám. 

6.1. Zahraniční právní úprava 

V právu anglickém se například setkáváme s propracovaným konceptem tzv. disguised 

distributions. Předně, Companies Act 2006 definuje rozdělení majetku společnosti (které podléhá 

povinnosti splnění zákonných podmínek pro to, aby toto rozdělení bylo přípustné) jako jakékoliv 

rozdělení majetku společnosti bez ohledu na jeho formu, s výjimkou pouze pro případy jako je 

snížení základního kapitálu, nabývání vlastních akcií za prostředky z vlastních zdrojů  

společnosti, či rozdělení majetku při likvidaci společnosti, pro které je stanoven vlastní režim.   353

Je tedy zřejmé, že úprava má dopadat nejenom na klasické rozdělování zisku ve formě dividend. 

Posouzení toho, jaké všechny transakce ovšem do tohoto režimu spadají, je s ohledem na širokou 

definici ponecháno na judikatuře.  354

Common law sankcionuje například situace, kdy jednatel, který je zároveň společníkem, 

nadále pobírá odměnu za výkon své funkce, i když ji kvůli dlouhodobé nemoci přestal 

vykonávat.  Dalším příkladem jsou situace, kdy společník nabývá majetek společnosti bez 355

toho, aby za něj společnosti poskytnul adekvátní protiplnění. Posouzení toho, co je adekvátní, by 

mělo být provedeno porovnáním se srovnatelnými transakcemi mezi osobami, které nejsou 

spříznění, resp. nejednají ve shodě (tedy „at arm’s lenght“), přičemž zároveň by mělo být 

přihlédnuto k případné dobré víře stran ve vztahu k účelu dané transakce.  Soudy posuzovaly 356

například situaci, kdy společnost převedla určité nemovitosti jiné společnosti, která byla 

ovládána stejným společníkem, za cenu, která byla výrazně nižší, než cena tržní. Tato společnost 

(jako nabyvatel) následně majetek převedla na třetí stranu za téměř pětinásobek ceny, za kterou 

nemovitosti získala. I tato transakce byla shledána neoprávněným rozdělením zisku, neboť první 

 Ustanovení 829 Companies Act 2006.353

 DAVIES, Paul L. Gower and Davies’ principles of modern company law. 7th ed. London: Sweet and Maxwell, 354

2003. ISBN 0-421-78810-0. s. 279.
 Re Halt Garage (1964) Ltd [1982] 3 All ER 1016 (Ch).355

 Progress Property Co Ltd v Moorgarth Group Ltd [2010] UKSC 55, [2011] 2 All ER 432.356
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společnost v době, kdy převáděla předmětné nemovitosti, neměla dostatek zdrojů pro rozdělení 

zisku (a později skončila v úpadku), a proto převedla nemovitosti na entitu nacházející se v lepší 

finanční situaci, ze které společník, který kontroloval obě entity, mohl zisk z prodeje získat jako 

dividendu z této entity.  Konečně anglické soudy posoudily jako nepřípustné i vydání 357

dluhopisů, ze kterých společnost platila naprosto nepřiměřené úroky, a tak ve výsledku 

neoprávněně rozdělovala zisk.  Judikatura anglických soudů dále uvádí, že to, zda transakce 358

představuje neoprávněné rozdělení zisku, je nutno posuzovat podle její pravé povahy, a nikoliv 

podle toho, jak ji strany nazvou, či jak se na první pohled jeví navenek. Zároveň je také potřeba 

posuzovat každý případ zvlášť podle jeho konkrétních skutkových okolností potenciálně s 

přihlédnutím k úmyslu zúčastněných osob, neboť není možné přijmout například obecný závěr o 

tom, že jakákoliv transakce, která představuje převod majetku společnosti na společníka ve 

chvíli, kdy společnost nemá dostatek distribuovatelných zdrojů, když tento převod, pokud se 

uskuteční za tržních podmínek, může být pro společnost ve výsledku výhodný a zachránit ji v 

těžké finanční situaci.  359

Odborná literatura k doktríně disguised distributions, jak byla právě popsána, odůvodňuje 

tento koncept s odkazem na nejzákladnější principy korporačního práva, jakým je omezené 

ručení společníků za dluhy společnosti, z něhož vyplývá, že společník v případě, kdy společnost 

bude neúspěšná v jejím podnikání, ztratí maximálně jeho investici v podobě vkladu do 

společnosti, avšak věřitelé, kteří se nebudou moci domoci uspokojení jejich pohledávek z 

majetku společnosti, nemohou požadovat jejich uspokojení po společníkovi. Tato zjevná výhoda 

je vyvažována tím, že pohledávky společníků za společností jsou podřízeny pohledávkám třetích 

osob. Z toho vyplývá, že společnosti nesmí vyplácet jakékoliv své prostředky, pokud by tyto 

potom chyběly k uspokojení pohledávek třetích osob.  Tato argumentace je podle mého názoru 360

do jisté míry použitelná i v našem právním prostředí. O tom, že společníci, na rozdíl od věřitelů, 

jejichž pohledávky vůči společnosti mohou v každém okamžiku být vyjádřeny fixní částkou 

pomocí jistiny a příslušenství (tzv. fixní nároky), jsou vůči společnosti v postavení, kdy jejich 

nároky jsou pouze nároky reziduálními, jejichž předmětem je pouze majetek společnosti zbylý 

 Aveling Barford Ltd v Perion [1989] BCLC 626 (Ch).357

 Ridge Securities Ltd v Inland Revenue Commissions [1964] 1 WLR 479 (Ch).358

 Progress Property Co Ltd v Moorgarth Group Ltd [2010] UKSC 55, [2011] 2 All ER 432.359

 MICHELER, Eva. Disguised Returns of Capital – An Arm’s Length Approach. Common Law Journal, 2010, 360

vol. 69, issue 1, p. 151 - 185. ISSN 1469-2139. zejména s. 151 - 152.
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po tom, co byly uspokojeny pohledávky věřitelů, mluví i česká odborná literatura,  přičemž 361

tímto vnímáním nároků je argumentováno například ve vztahu k testu insolvence, popsanému 

výše.  Z komerčního hlediska je ovšem zřejmě nepřípustné, aby vždy muselo dojít napřed k 362

uspokojení všech pohledávek věřitelů před tím, než budou zdroje či majetek společnosti 

vyplaceny společníkům, a proto právní úprava připouští za zákonem stanovených podmínek 

rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů. Z toho ovšem vyplývá, že dodržení těchto zákonem 

stanovených podmínek, které mají zabránit tomu, aby se společnost dostala do situace, kdy 

nebude moci uspokojit pohledávky věřitelů, je jediným možným postupem, jak mohou 

společníci dosáhnout na zdroje či majetek společnosti. Z toho vyplývá, že opravdu efektivní 

právní regulace musí zabránit jakýmkoliv transakcím, které by tato pravidla obcházely. 

Se zákazem skrytého rozdělení zisku se setkáme i v německé právní úpravě. Ta kromě 

pravidel zakazujících vrácení vkladů akcionářům, či vyplácení úroků z těchto vkladů,  typicky 363

sankcionuje také jakékoliv zastřené výplaty nejčastěji v podobě transakcí, u kterých společník 

neposkytne společnosti adekvátní protiplnění, přičemž typickým příkladem takové transakce je 

prodeje majetku (výrobků) společnosti za cenu nižší, než je cena tržní. Obdobně úprava polská 

přímo v Zákoně o obchodních společnostech (Kodeks spółek handlowych) stanoví, že jakákoliv 

úplata, ať za převod majetku, či poskytování služeb společníkem společnosti nesmí být vyšší než 

úplata poskytovaná v běžném obchodním styku. Naopak například francouzské či italské právo 

skryté rozdělení zisku neupravuje, avšak postihuje obdobné transakce jinými prostředky.  364

6.2. Domácí právní úprava 

Za účinnosti obchodního zákoníku funkci bránění zastřenému rozdělování zisku a jiných 

vlastních zdrojů jistě sloužilo ustanovení § 196a odst. 3 a 4 ObchZ.  To ovšem bylo převzato 365

do zákona o obchodních korporacích pouze v omezeném a pozměněném rozsahu v podobě 

 RICHTER. Insolvenční právo. s. 38. (op. cit. 161).361

 VRBA. Test úpadku při výplatě zisku v kapitálové společnosti (op. cit. 215).362

 Ustanovení § 57 neměckého Akciového zákona z 6. září 1965 (Aktiengesetz), dostupný v anglickém překladu z 363

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_aktg/englisch_aktg.html#p0276 [cit. 2. 3. 2019].
 V podobnostech viz ŻUREK, Michal, SZMIDSIEMS, Kamil (eds.) in Mathias, CABRELLI, David. Comparative 364

Company Law: A Case-Based Approach. 2nd ed. Bloomsbury Publishing, 2018, 584 s. ISBN 1509909354, 
978-1509909353, s. 320 a.n.

 K účelu ustanovení § 196a odst. 3 ObchZ viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. března 2009, sp. zn. 29 365

Cdo 4315/2008, zveřejněný v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek NS, 10/2009 pod C 7348 nebo rozsudek 
Nejvyššího soudu ze dne 31. března 2011, sp. zn. 29 Cdo 5189/2008, zveřejněný v Souboru civilních rozhodnutí a 
stanovisek NS, 16/2012 pod C 10851.
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ustanovení § 255 ZOK. Odborná literatura se často tomuto tématu věnuje jen velmi stručně.  366

Někdo dovozuje, že z důvodu absence konkrétní právní úpravy by mělo poskytování plnění 

společníkům být posuzováno měřítkem ustanovení § 16 odst. 1 ZOK, přičemž daný autor 

dovozuje, že toto ustanovení v sobě skrývá zákaz převodů majetku společnosti na společníka bez 

ekvivalentního protiplnění  (obdobně jak jej vidíme například ve výše zmiňované úpravě 367

anglické). Jsem ovšem toho názoru, že tento výklad představuje až příliš velkou extenzi 

působnosti daného ustanovení, a proto není zcela správný. Určitou pojistku jistě zajišťují výše již 

jednou zmiňovaná pravidla o neúčinných právních jednáních obsažená v insolvenčním zákoně. 

Ta se ovšem uplatní až ve stanoveném rozmezí pět, tři nebo jeden rok (v závislosti na dané 

skutkové podstatě) před zahájením insolvenčního řízení.  Proto se na ně nelze spolehnout vždy, 368

neboť společnost nutně nemusí skončit v úpadku, nebo daná jednání mohou být učiněna v delším 

časovém horizontu před tím, že je insolvenční řízení zahájeno. Obdobný problém s časovou 

působností stíhá i úpravu relativní neúčinnosti podle OZ.  Zároveň oba dva instituty směřují k 369

ochraně věřitelů společnosti a proto například společníci, kteří by byli zastřeným rozdělením 

zisku dotčeni, její ochrany nemohou využít. Konečně jak bylo uvedeno výše, na zastřené 

rozdělení zisku by se měl uplatnit test insolvence. Ani to ovšem podle mého názoru není 

dostačující, protože tento typ transakcí by měl být nepřípustný bez ohledu na to, zda si jimi 

společnost přivodila úpadek. 

Co se týče judikatury, až donedávna se toto téma objevovalo pouze ojediněle. Nejvyšší 

soud za účinnosti obchodního zákoníku v jednom ze svých rozhodnutí dovodil, že ač obecně 

podle něj platil zákaz čerpání prostředků společnosti společníky jinak, než v podobě podílu na 

zisku, neznamená to, že v případě, kdy společník poskytuje společnosti určité plnění (v tomto 

rozhodnutí šlo o plnění poskytované na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi společníkem a 

společností), nemá nárok na odměnu za toto poskytnuté plnění (zde cenu díla).  Ač je tento 370

závěr jistě správný, neboť z pouhé pozice poskytovatele plnění jako společníka společnosti, které 

je plnění poskytováno, nemůže dojít k odepření protiplnění za poskytnuté plnění, chybí podle 

 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. § 40 Omezení výplaty zisku 366

nebo jiných vlastních zdrojů. In: Komentář C. H. Beck, s. 110.
 FLÍDR, Jan. Zákaz vrácení předmětu vkladu jako účinný nástroj ochrany věřitelů kapitálové společnosti. 367

Obchodněprávní revue, 2018, č. 9, s. 241 - 246.

 Ustanovení § 235 a.n. InsZ.368

 Ustanovení § 589 a.n. OZ.369

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. října 2009, sp. zn. 23 Cdo 1818/2009, zveřejněný v Souboru civilních 370

rozhodnutí a stanovisek NS, 11/2009 pod C 7819.

/71



mého názoru v tomto rozsudku zakotvení pravidel pro zajištění toho, aby nedošlo k poskytnutí 

nepřiměřeného protiplnění (tedy takového, které nebude odpovídat tržním podmínkám), a tak 

skrytému rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů společnosti. Je pravdou, že za účinnosti 

obchodního zákoníku například právě i smlouvy o dílo pravděpodobně spadaly do režimu 

ustanovení § 196a odst. 3 ObchZ.  Pokud by tedy byla naplněna hypotéza ustanovení § 196a 371

odst. 3 ObchZ a nebyl by dodržen požadavek, aby sjednaná cena byla cenou tržní (v daném 

místě a čase obvyklou), byla by smlouva o dílo absolutně neplatnou  (popřípadě neúčinnou v 372

důsledku absence souhlasu valné hromady).  S účinností zákona o obchodních korporacích 373

ovšem toto omezení odpadlo, a proto soudím, že zmiňovaná judikatura není dostačující. 

Pozitivním signálem je ovšem nedávný rozsudek Nejvyšší soudu ze dne 27. června 2018, 

sp. zn. 29 Cdo 3325/2016. V daném řízení se za společnost domáhal její kvalifikovaný akcionář 

náhrady škody způsobené členy představenstva společnosti porušením péče řádného hospodáře. 

Ta měla podle žalobkyně být porušena tím, že společnost vydala dluhopisy o nominální hodnotě 

50 000 Kč, se splatností 10 let a úrokem 20 % p. a., kdy tato výše úroku zjevně převyšovala 

obvyklý úrok, který byl maximálně 6 % p. a. Tím společnosti vznikala škoda ve výši 

1 134 000 Kč ročně. Soud prvního stupně došel k závěru, že je věcí společnosti, jak zajistí své 

financování. Dále pokračoval tím, že vzhledem k tomu, že emisi dluhopisů schválila valná 

hromada v souladu se stanovami společnosti, bylo povinností členů představenstva její usnesení 

realizovat. Názoru, že členové představenstva neporuší svou povinnost jednat s péčí řádného 

hospodáře tím, že realizují usnesení valné hromady, které je v souladu se zákonem a stanovami, 

přitakal i Vrchní soud v Praze, jako soud odvolací. Nejvyšší soud uznal dovolání přípustným k 

řešení dvou otázek. První otázkou bylo, zda na členy představenstva, kteří realizují usnesení 

valné hromady, je při této realizaci nutno klást povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. 

Druhou, a pro tuto práci velmi důležitou, otázkou pak bylo, zda vydáním dotčených dluhopisů 

mohla být porušena pravidla rozdělování zisku či jiných vlastních zdrojů. 

Ve vztahu k první otázce Nejvyšší soud uzavřel, že „jednání členů představenstva před a 

při svolání zasedání valné hromady, na tomto zasedání a následně při realizaci pokynu valné 

 ČECH, Petr. Znalecká činnost a vnitřní obchodování ve společnosti s ručením omezeným a v akciové 371

společnosti. Auditor, 2011, č. 4, s. 25 - 29. ISSN 1210-9096. s. 27.
 Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 8. února 2012, sp. 372

zn. 31 Cdo 3986/2009, zveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, 5/2012, pod R 67/2012 civ.

 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. října 2004, sp. zn. 29 Odo 1137/2003, zveřejněný v 373

Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek NS, 1/2005 pod C 2974.
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hromady, nelze posuzovat odděleně.“  Na členy představenstva proto jistě dopadá povinnost 374

jednat s péčí řádného hospodáře již při předkládání návrhu usnesení valné hromadě, když v 

případě, že ví (či v souladu s požadavkem péče řádného hospodáře musí vědět), že usnesení je 

pro společnost nevýhodné, není možné, aby se odpovědnosti zprostili tím, že si daný krok 

nechají schválit valnou hromadou. Toto je zjevné tím spíše v situaci, jako byla ta v posuzovaném 

případě, kdy jeden z členů představenstva byl zároveň akcionářem, a spolu s osobami 

jednajícími s ním ve shodě mohl na valné hromadě schválení tohoto usnesení jednoduše prosadit. 

Ač v kontextu rozdělování zisku zákon povinnost jednat s péčí řádného hospodáře při výplatě 

podílů na zisku (§ 34 odst. 3 ZOK) či při provádění pokynu valné hromady k vyplacení záloh 

(§ 51 odst. 2 ZOK) stanoví výslovně, výslovná úprava chybí například pro rozdělení jiných 

vlastních zdrojů. Proto jsem toho názoru, že díky tomuto rozsudku Nejvyššího soudu je možné s 

jistotou říct, že povinnost jednat s péčí řádného hospodáře dopadá i na uskutečnění usnesení 

valné hromady o rozdělení jiných vlastních zdrojů. 

Co se týče druhé otázky, Nejvyšší soud dal dovolatelce zapravdu, když uzavřel, že 

„vydání dluhopisů může být – podle okolností konkrétního případu – jednáním porušujícím 

(obcházejícím) zákonná pravidla rozdělování zisku či jiných vlastních zdrojů, a to zejména tehdy, 

kdy by účelem emise dluhopisů bylo rozdělit mezi (některé) akcionáře či další osoby (formou 

úroků z dluhopisů) zdroje společnosti za podmínek, za kterých by společnost zisk ani jiné vlastní 

zdroje podle zákonných pravidel rozdělit nemohla (např. na úkor části akcionářů či v rozporu s 

tzv. bilančním testem dle § 178 obch. zák.).“  Tuto část rozsudku považuji za naprosto klíčovou. 375

Nejvyšší soud v ní poprvé vyslovil, že určitá konkrétní transakce, která ve své podstatě 

představuje rozdělení zisku, může být shledána neplatnou pro obcházení zákonných pravidel pro 

rozdělení zisku, čímž otevřel prostor pro vývoj judikatury v tomto směru. Zároveň shodou 

okolností na stejném skutkovém základě, jako výše zmíněná judikatura anglických soudů. Je 

zřejmé, že judikatura v této oblasti bude kazuistická, neboť jak zmiňuje i judikatura anglických 

soudů,  k tomu, aby došlo ke správnému posouzení zastřeného rozdělení zisku, nelze stanovit 376

jednotné obecné pravidlo, ale naopak je nutné pečlivě zkoumat jednotlivé skutkové okolnosti 

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. června 2018, sp. zn. 29 Cdo 3325/2016, dostupný z http://www.nsoud.cz 374

[cit. 2. 3. 2019].
 Ibid.375

 Progress Property Co Ltd v Moorgarth Group Ltd [2010] UKSC 55, [2011] 2 All ER 432.376
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každého případu. Z toho vyplývá, že vytvoření judikatorního rámce jistě určitou dobu potrvá, 

avšak pozitivní je, že Nejvyšší soud v tomto směru evidentně vykročil správným směrem. 

Obecně s přihlédnutím k výše popsanému rozsudku lze říci, že právní jednání, kterým 

byla de facto provedena výplata zisku, by mohlo být v souladu s ustanovením § 555 odst. 2 OZ 

posouzeno podle jeho pravé povahy, nikoliv podle povahy jednání, kterým tato pravá povaha 

měla být zastřena. Pokud by pravou povahou onoho jednání bylo právě rozdělení zisku, nejspíš 

by pro něj nebyly splněny zákonné podmínky, a tak by bylo neplatné pro rozpor se zákonem 

(resp. obcházení zákona),  protože smysl a účel zákona to jistě vyžaduje. Pravděpodobně 377

bychom mohli dojít k závěru, že takové jednání bude zároveň zjevně narušovat veřejný pořádek, 

a proto by bylo neplatné absolutně.  Je ovšem zřejmé, že posouzení skrytých rozdělení zisku 378

podle obecných abstraktních pravidel pro neplatnost právního jednání bude náročné, a bude 

velmi záležet na uvážení soudu. Proto se opět kloním k tomu, že je důležité, aby se judikatura 

tomuto tématu věnovala, a abychom měli k dispozici více rozhodnutí, jako je to výše popsané. 

Konečně dodávám, že vzhledem k popsanému stavu naší právní úpravy hodnotím jako pozitivní, 

že připravovaná novela zákona o obchodních korporacích navrhuje vložit do zákona (s určitými 

výjimkami, jako jsou příležitostné dary, či věnování na veřejně prospěšný účel) zákaz 

poskytování bezúplatných plnění společníkovi, či osobě jemu blízké, jehož účelem je právě 

zabránění obcházení pravidel o rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů.  379

 Důvodová zpráva k § 580 až 585 OZ, č. 89/2012 Dz.377

 Ustanovení § 580 odst. 1, § 588 OZ.378

 Bod 17 Novely ZOK a důvodová zpráva k němu, s. 4, 114.379
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7. Rozdělení jiných vlastních zdrojů společnosti 
Zákon o obchodních korporacích umožnuje valné hromadě rozhodnout nejen o rozdělení 

distribuovatelného zisku, ale také jiných vlastních zdrojů společnosti. Pravidla pro rozdělení a 

výplatu jiných vlastních zdrojů jsou přitom obdobná jako ta, která byla popsána výše ve vztahu k 

rozdělení zisku. To, co se rozumí jinými vlastními zdroji, stejně jako to, v čem se liší proces 

rozdělování těchto zdrojů od rozdělování zisku, bude popsáno v této kapitole. 

Zároveň pro doplnění bych na tomto místě chtěla zmínit, že zdroje, které tvoří vlastní 

kapitál společnosti, mohou společníci nabýt i jinak, než prostřednictvím rozdělení zisku a jiných 

vlastních zdrojů. Tímto jiným způsobem je na příklad již zmiňované efektivní snížení základního 

kapitálu. To podléhá speciálnímu režimu, který s výjimkou (ne)aplikace testů popsaných výše v 

této práci nebude podrobně rozebírán. Dalším jiným způsobem, který si ovšem zaslouží 

pozornost, je vracení příplatků mimo základní kapitál, které bude popsáno níže v této kapitole v 

bodě 7.6. 

7.1. Komu právo podílet se na jiných vlastních zdrojích náleží? 

Co se týče osob, kterým lze jiné vlastní zdroje rozdělit, zákon o obchodních korporacích 

se výslovně nezmiňuje o tom, jestli je možné tyto zdroje rozdělit i mezi jiné osoby, než 

společníky (akcionáře). Odborná literatura se proto shoduje, že na rozdíl od zisku, jiné vlastní 

zdroje lze rozdělit pouze společníkům (akcionářům).  Tento závěr je odůvodňován například 380

tím, že „[n]a rozdíl od zisků, které vyjadřují přírůstek vlastního kapitálu, na němž mohou být z 

různých důvodů zainteresovány rozdílné osoby, nejen akcionáři, se u jiných vlastních zdrojů 

jedná o kapitálovou ‚substanci‘ společnosti vytvářenou typicky v souvislosti se splácením 

peněžitých vkladů nebo vnášením nepeněžitých vkladů (viz § 248 a 249).“  Tento argument je 381

jistě správný, jelikož vzhledem k tomu, že o vytvoření zisku se mohou zasloužit různé osoby 

(členové statutárního orgánu, zaměstnanci), je spravedlivé, aby měli možnost se na něm podílet. 

Na druhé straně například u emisního ážia, které bude rozdělováno v režimu jiných vlastních 

zdrojů, by jistě nebylo spravedlivé, aby se na něm podílely jiné osoby, než společníci (akcionáři), 

kteří tyto zdroje do společnosti vnesli. Dalším argumentem je argument ustanovením § 34 ZOK, 

 KUBÍK, Martin. § 350 Dostatečnost zdrojů k rozdělení. In: Komentář Wolters Kluwer; ŠTENGLOVÁ, Ivana, 380

HAVEL, Bohumil. § 350 Zdroje pro rozdělení zisku. In: Komentář C. H. Beck, s. 600; DĚDIČ, LASÁK. Vybrané 
otázky rozdělování zisku, jiných vlastních zdrojů a poskytování záloh na dividendy v akciové společnosti po 
rekodifikaci. s. 23 (op. cit. 14).

 KUBÍK, Martin. § 350 Dostatečnost zdrojů k rozdělení. In: Komentář Wolters Kluwer.381
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ze kterého se a contrario dá dovodit, že pokud zákon v tomto ustanovení umožňuje (jako 

výjimku z kogentního pravidla), aby společenská smlouva (stanovy) umožnila rozdělení zisku i 

mezi jiné osoby, než společníky (akcionáře), a tato výjimka je stanovena právě pouze pro zisk, je 

nutné dojít k závěru, že pro rozdělování jiných vlastních zdrojů se neuplatní.  Již mnohokrát 382

zmiňovaná novela zákona o obchodních korporacích by ovšem toto měla měnit a umožnit 

rozdělení zisku, určí-li tak společenská smlouva (stanovy), i jiným osobám.  383

Sporná může být otázka, zda je možné právo podílet se při rozdělení jiných vlastních 

zdrojů na rozdělení těchto zdrojů vyloučit, resp. oproti zákonné úpravě omezit. Jsem toho 

názoru, že ve společnosti s ručením omezeným, s odkazem na argumenty pro přípustnost 

vyloučení práva podílet se na zisku, jak jsou popsány výše v bodě 2.1.1. a), tak učinit lze. Co se 

týče akciové společnosti, dokonce i I. Štenglová, která zůstává nejsilnější zastánkyní zákazu 

odebrání práva podílet se na zisku, připouští, že odebrat právo podílet se na jiných vlastních 

zdrojích společnosti je možné. Odůvodňuje to tím, že toto právo není definičním znakem akcie, a 

proto bude-li odebráno, nebude mít tento fakt nepříznivý dopad na charakter daného cenného 

papíru jako akcie.  S tím souvisí otázka, v jakém poměru se společníci při absenci speciálního 384

ujednání ve společenské smlouvě (stanovách) na jiných vlastních zdrojích podílejí. Zákon totiž 

tuto otázku výslovně neupravuje. Jsem toho názoru, že je nutné se opřít o úpravu poměru, v 

jakém se podílejí na zisku, a tím dojít k závěru, že i na vlastích zdrojích se společníci podílejí v 

poměru, v jakém se podílejí na základním kapitálu. Tento závěr opět potvrzuje připravovaná 

novela, která do příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích stanovujících poměr, 

v jakém se společníci podílejí na zisku, přidává i jiné vlastní zdroje. Důvodová zpráva přitom 

přímo deklaruje, že tato změna se provádí proto, aby bylo postaveno najisto, že toto platí již za 

současného právního stavu.  385

7.2. Jiné vlastní zdroje společnosti 

Předně je nutno vymezit, co se vlastně rozumí „jinými vlastními zdroji.“ J. Dědič a J. 

Lasák uvádí, že „[r]ozhodováním o rozdělení jiných vlastních zdrojů se podle našeho názoru 

rozumí rozdělování těch složek vlastního kapitálu, které nemají původ v zisku (ty se rozdělují 

 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil. § 350 Zdroje pro rozdělení zisku. In: Komentář C. H. Beck, s. 600.382

 Bod 19 Novely ZOK, s. 2.383

 ŠTENGLOVÁ. Lze akcionářům odejmout zákonem přiznaná práva, aneb kdy přestává být akcie akcií? (op. cit. 384

111).

 Body 181 a 374 Novely ZOK a důvodová zpráva k nim, s. 2 - 3, 158 a 195.385
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jako podíly na zisku), a základního kapitálu, pro který stanoví zákon o obchodních korporacích 

zvláštní pravidla.“  S jejich názorem se ztotožňuje i autorský kolektiv komentáře 386

Nakladatelství C. H. Beck k zákonu o obchodních korporacích.  Toto vymezení je podle mého 387

názoru výstižné. Zbývá jen doplnit, že rozdělit nelze, ani v režimu rozdělování zisku, ani v 

režimu rozdělování jiných vlastních zdrojů, fondy, které jsou účelově vázány. Ve vztahu k 

jednotlivým položkám, které se zobrazují v rozvaze, to znamená následující:  388

Vlastní kapitál podle rozvahy K rozdělení podle ZOK - ANO / NE 
(zisk / jiné vlastní zdroje)

A.I. Základní kapitál

A.I.1. Základní kapitál NE  
S výjimkou snížení základního kapitálu.

A.II. Ážio a kapitálové fondy

A.II.1. Ážio ANO  
jiné vlastní zdroje

A.II.2. Kapitálové fondy

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy ANO i NE  
Záleží, zda jsou fondy účelově vázány podle 

zákona či stanov (potom NE), či nikoliv 
(potom ANO).  

jiné vlastní zdroje
A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění 
majetku a závazků (+/-)

NE  
Fond je účelově vázán, není s ním možné 

disponovat.
A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při 
přeměnách obchodních korporací (+/-)

ANO  
jiné vlastní zdroje

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních 
korporací (+/-) 

ANO  
jiné vlastní zdroje

A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách 
obchodních korporací (+/-) 

ANO  
jiné vlastní zdroje

A.III. Fondy ze zisku

A.III.1. Ostatní rezervní fondy ANO  
zisk

 DĚDIČ, LASÁK. Vybrané otázky rozdělování zisku, jiných vlastních zdrojů a poskytování záloh na dividendy v 386

akciové společnosti po rekodifikaci. s. 22 (op. cit. 14).
 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil. § 350 Zdroje pro rozdělení zisku. In: Komentář C. H. Beck, s. 600.387

 Tabulka je převzata z důvodové zprávy k bodu 19 Novely ZOK, s. 108 - 110.388
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7.3. Postup při rozdělení 

Co se postupu rozdělení jiných vlastních zdrojů týče, zákon na rozdíl od rozdělení zisku 

zmiňuje vlastní zdroje pouze v určitých souvislostech, a některá pravidla je tak nutno dovodit 

výkladem. Shodně s rozdělováním zisku se, ač to zákon o obchodních korporacích nezmiňuje 

výslovně, vztahuje na rozdělování jiných vlastních zdrojů povinnost sestavit řádnou nebo 

mimořádnou účetní závěrku.  Tento požadavek je jistě logický a správný, neb společnost musí 389

mít pro rozdělení jiných vlastních zdrojů spolehlivý podklad, ze kterého aktuální výši těchto 

zdrojů zjistí. Zároveň shodně s úpravou rozdělování zisku rozhodnutí o rozdělení jiných 

vlastních zdrojů spadá ze zákona (kogentně)  do působnosti valné hromady.  390 391

Co se týče testů, které musí být splněny u rozdělování zisku, a které byly popsány výše, 

ze znění ustanovení § 40 odst. 1 ZOK vyplývá, že jak v poměrech společnosti s ručením 

omezeným, tak v poměrech akciové společnosti, se jistě uplatní test insolvence. Ze znění 

ustanovení § 350 odst. 1 ZOK pak vyplývá, že v poměrech akciové společnosti se na rozdělení 

jiných vlastních zdrojů uplatní test vlastního kapitálu. Jak bylo vysvětleno výše, tento test se 

ovšem v současné době neuplatní v poměrech společnosti s ručením omezeným. Toto považuji 

A.III.2. Statutární a ostatní fondy ANO i NE  
Záleží, zda jsou fondy účelově vázány podle 

zákona či stanov (potom NE), či nikoliv 
(potom ANO).  

zisk
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-)

A.IV.1. Nerozdělený zisk anebo neuhrazená 
ztráta minulých let

ANO  
zisk

A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých 
let

ANO  
zisk

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního 
období (+/-)

ANO  
záloha na podíl na zisku

A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílů 
na zisku (-)

Vlastní kapitál podle rozvahy K rozdělení podle ZOK - ANO / NE 
(zisk / jiné vlastní zdroje)

 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil. § 350 Zdroje pro rozdělení zisku. In: Komentář C. H. Beck, s. 600; 389

ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, ŠUK, Petr. § 40 Omezení výplaty zisku nebo jiných vlastních zdrojů. In: 
Komentář C. H. Beck, s. 109.

 Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. ledna 2016, sp. zn. Cpjn 390

204/2015. bod I. (op. cit. 12).

 Ustanovení § 190 odst. 2 písm. g), § 421 odst. 2 písm. h) ZOK.391
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za nedostatek současné právní úpravy, když vzhledem k tomu, že bez ohledu na to, zda výše 

vlastního kapitálu klesne pod výši upsaného základního kapitálu, lze vyplatit jak složky 

vlastního kapitálu, které mají svůj vznik v zisku, tak ostatní složky (s výjimkou těch, které jsou 

účelově vázány), může opravdu reálně docházet k tomu, že společnost, ač bude veřejnosti 

deklarovat vysoký základní kapitál, nebude mít vlastní zdroje ani ve výši základního kapitálu. 

Takováto situace, kdy právo nestanoví pravidla pro zachování základního kapitálu, je jistě 

nežádoucí. Naštěstí, jak bylo zmíněno výše, připravovaná novela zákona o obchodních 

korporacích by toto měla změnit. Co se týče posledního testu - bilančního testu stanoveného v 

ustanovení § 350 odst. 2  a 161 odst. 4 ZOK, tento se na rozdělování jiných vlastních zdrojů z 

logiky věci neuplatní.  Jeho aplikací by vznikl absurdní závěr, a to takový, že rozdělení jiných 392

vlastních zdrojů není přípustné prakticky nikdy.  393

Konečně co se týče výplaty jiných vlastních zdrojů, zákon o obchodních korporacích 

nestanoví výslovně, že o ní rozhoduje statutární orgán, jako to činí u výplaty zisku. Jsem ovšem 

toho názoru, že tuto povinnost dovodíme buďto analogicky (zejména i s ohledem na povinnost 

provést test insolvence), nebo přes to, že tato povinnost stihne statutární orgán (popřípadě 

správní radu) v rámci zbytkové působnosti. 

7.4. Převoditelnost práva na podíl na jiných vlastních zdrojích 

Otazník může vzniknout nad tím, zda je právo na podíl na jiných vlastních zdrojích 

samostatně převoditelné. U akciové společnosti se dovozuje, že toto právo bude samostatně 

převoditelné pouze, určí-li tak stanovy. Je tomu tak proto, že zákon o obchodních korporacích 

výslovně samostatnou převoditelnost práva na podíl na jiných vlastních zdrojích neupravuje.  394

Co se týče společnosti s ručením omezeným, jsem toho názoru, že obdobně jako konkrétní 

pohledávku na vyplacení konkrétního podílu na zisku od okamžiku jejího vzniku, bude možné 

obdobně od okamžiku vzniku této pohledávky postoupit i konkrétní pohledávku na vyplacení 

konkrétního podílu na jiných vlastních zdrojích společnosti. 

 Výkladové stanovisko č. 25 Expertní skupiny KANCL  (op. cit. 51).392

 Ibid.393

 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil. § 352 Samostatná převoditelnost práva na podíl na zisku. In: 394

Komentář C. H. Beck, s. 602.
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7.5. Zálohy na podíl na jiných vlastních zdrojích 

Výše bylo pojednáváno o zálohách na podíl na zisku. Otázkou je, zda je možné vyplácet 

zálohy i na podíl na jiných vlastních zdrojích. Ač by se tak mohlo zdát ze znění ustanovení § 40 

odst. 1 ZOK, vyplácení záloh na podíl na jiných vlastních zdrojích přípustné není. Před možnou 

nepřípustností záloh na podíl na jiných vlastních zdrojích varovali již dříve P. Čech a J. 

Skálová.  K závěru, že zákon připouští v ustanovení § 40 odst. 2 ZOK zálohy pouze na podíl 395

na zisku, a nikoliv na jiných vlastních zdrojích, je zastáván i autorským kolektivem komentáře 

Nakladatelství C. H. Beck k zákonu o obchodních korporacích.  Nyní to potvrzuje i důvodová 396

zpráva k připravované novele zákona o obchodních korporacích. Ta zmiňuje, že ač již nyní lze 

dovodit de lege lata, že zálohy je přípustné vyplácet pouze na podíl na zisku, napříště navrhuje 

to stanovit výslovně.  Důvodová zpráva výstižně uvádí, že „zálohování jiných vlastních zdrojů 397

nedává ani smysl. Rozdělit jiné vlastní zdroje je možné po celé účetní období […] a rozdělení je 

nenárokové.“  398

7.6. Vracení příplatků mimo základní kapitál 

Poslední oblastí, kterou bych chtěla zmínit, je vracení příplatků mimo základní kapitál. 

Příplatky mimo základní kapitál se v rozvaze budou objevovat v položce A.II.2.1. Podle tabulky 

výše by tedy měly být vypláceny v režimu rozdělení jiných vlastních zdrojů. Tak tomu ovšem 

bude jen u akciové společnosti. U společnosti s ručením omezeným zákon o obchodních 

korporacích stanoví v ustanovení § 166 pro vracení příplatků speciální úpravu. 

O vrácení příplatku v rozsahu, v jakém převyšuje ztrátu, rozhoduje obdobně, jako by 

rozhodovala o rozdělení jiných vlastních zdrojů, valná hromada.  K tomuto kroku může valná 399

hromada přistoupit v případě, že příplatek nebyl použit na uhrazení ztráty společnosti, 

resp. nebyl zkonzumován pro jiný účel, pro který byl poskytnut.  Rozdíl oproti rozdělování 400

jiných vlastních zdrojů je v tom, v jakém poměru se společníci ze zákona na vrácených 

příplatcích podílejí. Místo toho, aby se jako v případě rozdělení jiných vlastních zdrojů podíleli v 

 ČECH, SKÁLOVÁ. Zálohy společníkům na podíly na zisku v kapitálových společnostech - právní a účetní 395

pohled (op. cit. 272).

 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, ŠUK, Petr. § 40 Omezení výplaty zisku nebo jiných vlastních zdrojů. 396

In: Komentář C. H. Beck, s. 111.
 Bod 19 Novely ZOK a důvodová zpráva k němu, s. 3, 112.397

 Důvodová zpráva k bodu 19 Novely ZOK, s 112.398

 Ustanovení § 191 odst. 2 písm. g) a § 161 odst. 1 ZOK.399

 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. § 166 Vracení příplatku. In: 400

Komentář C. H. Beck, s. 348.
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poměru, v jakém se podílejí na základním kapitálu, se podílejí poměrně podle výše, v jaké 

příplatek poskytli.  To je jistě s ohledem na povahu institutu příplatků zcela spravedlivé. Stejné 401

zákonné ustanovení ovšem stanoví, že valná hromada může určit i jiný poměr. P. Čech a P. Šuk 

ovšem dovozují,  že tuto možnost je nutno vykládat tak, že usnesení valné hromady může určit 402

dočasně jiný poměr, v jakém příplatky vrátí. Ve výsledku se totiž podle nich suma vrácených 

příplatků pro konkrétního společníka musí rovnat sumě příplatků poskytnutých tímto 

společníkem. S tímto výkladem zcela souhlasím. Jedinou možností, jak by bylo možné 

dosáhnout nerovnoměrného vracení příplatků, je podle P. Čecha  vytvoření zvláštního druhu 403

podílu, se kterým bude právo na nerovnoměrné vrácení příplatku spojeno. Se změnou 

společenské smlouvy, která by tento druh podílu vytvářela, by samozřejmě v souladu s 

ustanovením § 171 odst. 2 ZOK museli souhlasit všichni společníci, do jejichž práva na vrácení 

příplatku je zasahováno. 

Pro akciovou společnost ovšem tento režim stanoven není. Platí tak, že akcionáři se 

budou, neurčí-li společenská smlouva jinak, podílet na vrácených příplatcích v poměru, v jakém 

se podílejí na základním kapitálu bez ohledu na to, v jaké výši poskytli příplatek. J. Dědič a 

P. Šuk ovšem dovozují, že i v akciové společnosti by bylo možné vytvořit zvláštní druh akcií, se 

kterými by bylo spojeno přednostní právo na jiných vlastních zdrojích společnosti vytvořených 

právě příplatky, čímž by mohlo být dosaženo nerovnoměrného vrácení příplatku i v akciové 

společnosti.   404

 Ustanovení § 166 odst. 2 ZOK.401

 ČECH, ŠUK. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). s. 289 (op. cit. 37).402

 ČECH. Seminář Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti (op. cit. 152).403

 DĚDIČ, Jan, ŠUK, Petr. Příplatky v akciové společnosti. In ZOUFALÝ, Vladimír. XXVI. Karlovarské právnické 404

dny. Leges, 2018, 616 s. ISBN 978-80-7502-289-9. s. 481 - 504.
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Závěr 
Cílem této práce bylo komplexně popsat právní úpravu rozdělování zisku a jiných 

vlastních zdrojů kapitálové obchodní společnosti spolu s výkladovými problémy, které tato 

úprava přináší. Jak je vidět, tyto výkladové problémy jsou způsobeny zejména dvěma jevy, a to 

jednak sporností použitelnosti některých soudních rozhodnutí vydaných za účinnosti obchodního 

zákoníku v poměrech zákona o obchodních korporacích, jednak zavedením nových právních 

institutů, jakým je například test insolvence či připuštění výplaty záloh na podíl na zisku. Ve 

vztahu k rozdělování jiných vlastních zdrojů je pak jistě podstatným problémem to, že zákon o 

obchodních korporacích výslovně zmiňuje jiné vlastní zdroje jen velmi sporadicky, a většina 

pravidel pro jejich rozdělení a výplatu tak musí za současného stavu být dovozena výkladem. 

Je jistě pozitivní, že většina výkladových problémů a nejasností již byla vyřešena a to 

přinejmenším tím, že se k tomu či onomu závěru nyní přiklání většina odborné veřejnosti, 

přičemž některé z těchto názorů byly již dokonce promítnuty do připravované novely zákona o 

obchodních korporacích. To je jistě pozitivní, neboť artikulování závěrů odborných debat přímo 

v zákonné úpravě povede jistě k větší právní jistotě. Zejména důležité je to například u otázky 

přípustnosti odebírání práv zákonem spojených s podílem či akcií, na jejímž řešení v případě 

akcií doteď nepanuje úplná názorová shoda. Některé nejasnosti posuzované právní úpravy jí jsou 

ovšem natolik inherentní, že jejich odstranění pravděpodobně není možné. Tím mám na mysli 

zejména posuzování příčinné souvislosti mezi výplatou podílu na zisku a úpadkem společnosti v 

rámci aplikace testu insolvence. Pravděpodobně až judikatura vyšších soudů může pomocí 

posouzení konkrétních případů vnést do této otázky trochu světla. 

Dalším cílem této práce bylo upozornit na nedostatky současné právní úpravy 

rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů. Kromě menších dílčích otázek, jakými je absence 

adekvátního omezení přípustné výše záloh na podíl na zisku, či nedůvodné zvýhodňování 

společníků na úkor zejména věřitelů společnosti podmiňováním povinnosti vrátit podíl na zisku 

vyplacený v rozporu se zákonem absencí dobré víry společníka, kteréžto jsou naštěstí obě 

adresovány v již opakovaně zmiňované novele zákona o obchodních korporacích, největším 

nedostatkem je zjevně absence konkrétních pravidel postihujících transakce zastírající rozdělení 

zisku či jiných vlastních zdrojů. Naše právní úprava byla postavena do kontrastu mimo jiné s 

úpravou anglickou, kde existuje poměrně rozvinutý koncept řešení tohoto problému. Jak ovšem 

bylo zmíněno, Nejvyšší soud začíná obracet svou pozornost tímto směrem a dá se tak očekávat, 
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že díky jeho judikatuře bude tento nedostatek naší právní úpravy kompenzován. Nejvyšší soud k 

tomu má jistě připravenou půdu, když jak jsem zmínila, existuje několik právních institutů, na 

základě kterých by transakce zastírající rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů mohly být 

shledány neplatnými či neúčinnými. 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Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci 
svěřenských fondů 

Zákon č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony 

Právní předpisy evropského práva 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních 
účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých 
forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení 
směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie OJ 
L 182 

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017, 
o některých aspektech práva obchodních společností (kodifikované znění), zveřejněná v 
Úředním věstníku Evropské unie pod OJ L 169 



Zahraniční právní předpisy 

Companies Act 2006 

Neměcký Akciový zákon z 6. září 1965 (Aktiengesetz), dostupný v anglickém překladu z 
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_aktg/englisch_aktg.html#p0276 [cit. 2. 3. 2019] 

4. Seznam použité judikatury 

Ústavní soud 

Nález Ústavního soudu ze dne 1. listopadu 2007, sp. zn. I. ÚS 312/05, zveřejněný ve Sbírce 
nálezů a usnesení ÚS, 47/2007 pod 177/2007 USn. 

Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 395/12, ze dne 20. března 2013, dostupné z http://
nalus.usoud.cz/ [cit. 6. 2. 2019] 

Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 68/13, ze dne 3. prosince 2013, dostupné z http://
nalus.usoud.cz/ [cit. 6. 2. 2019] 

Nejvyšší soud 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. března 1998, sp. zn. 2 Odon 46/97, zveřejněné 
v časopise Soudní judikatura, číslo 14, ročník 1998, pod číslem 99 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. května 2001, sp. zn. 25 Cdo 1946/2000, zveřejněný 
v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek NS, 6/2001 pod C 512 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. ledna 2002, sp. zn. 25 Cdo 245/2000, zveřejněný v 
Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek NS, 13/2002 pod C 979. 

Rozsudek ze dne 21. února 2002, sp. zn. 21 Cdo 300/2001, zveřejněný v Souboru civilních 
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Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. června 2007, sp. zn. 29 Odo 984/2005, zveřejněné ve 
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Rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů v kapitálové obchodní společnosti 
Abstrakt 

Právo podílet se na zisku je jedním ze základních práv společníka (akcionáře) kapitálové 

obchodní společnosti. Ač ze samotné povahy kapitálových obchodních společností plyne, že 

společníci (akcionáři) mají často zájem právě pouze na vykonávání práva podílet se na zisku, a 

nikoliv již nutně na řízení společnosti, je zřejmé, že i kapitálové společnosti mohou být založeny 

za jiným účelem, než výlučně za dosahováním zisku. Zároveň i společnosti, které byly založeny 

za účelem dosahování zisku, mohou chtít realizaci tohoto práva z různých důvodů odložit. Proto 

je důležité, aby právní úprava byla dostatečně flexibilní k tomu, aby mohla umožnit uspokojení 

všech těchto cílů, avšak současně aby poskytovala dostatečnou ochranu zejména věřitelům a 

menšinovým společníkům. 

Česká právní úprava rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů dosahuje rovnováhy 

mezi těmito protichůdnými zájmy vcelku dobře. Na druhou stranu zejména z důvodu spornosti 

použitelnosti judikatury Nejvyššího soudu k právní úpravě obchodnímu zákoníku, stejně jako z 

důvodu představení nových právních institutů, jakým je na příkad test insolvence, provází právní 

úpravu rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů v zákoně o obchodních korporacích řada 

výkladových problémů a nejasností. Tyto nejasnosti již ovšem ve většině případů byly naštěstí 

vyjasněny buď pomocí jejich výkladu odbornou veřejností, nebo prostřednictvím judikatury 

vyšších soudů. 

Jediný závažnější nedostatek, který lze současné právní úpravě zejména s odkazem na 

právní úpravu zahraniční vytknout, je absence komplexních pravidel pro postihování transakcí, 

které ve výsledku znamenají zastřené rozdělování zisku. Na druhou stranu i v tomto směru již 

vidíme určitý vývoj, když ze současné judikatury Nejvyššího soudu je vidět tendence, která 

naznačuje, že Nejvyšší soud se této otázce začíná věnovat s cílem tento nedostatek zhojit. 

Klíčová slova: rozdělení zisku, rozdělení jiných vlastních zdrojů, zastřené 
rozdělování zisku 



Distribution of profit and other capital in commercial capital company 
Abstract 

The right to receive dividends is one of the fundamental rights of each shareholder of a 

capital company. Even though it stems from the very nature of a capital company that its 

shareholders will often wish to exercise solely their right to receive dividends, and not their right 

to participate in the management of the company, it is obvious that even capital companies may 

be established for purposes other than that of achieving profit alone. At the same time, 

companies, which were established solely for the purpose of achieving profit may wish to 

postpone the realization of profit for various reasons. Therefore, it is important for the law to be 

flexible enough to accommodate these needs while still providing adequate protection to 

creditors and minority shareholders of the company. 

Generally speaking, the Czech legal regulations governing the distribution of profit and 

other capital strike the balance between these competing interests fairly well. On the other hand, 

the rules contained in the Business Corporations Act are surrounded by a number of 

interpretational problems and uncertainties, e.g. because the applicability of the Czech Supreme 

Court jurisprudence issued in relation to the former Commercial Code has been called into 

doubt, or because of the introduction of new legal instruments such as the insolvency test. 

Luckily, however, those uncertainties have for the most part been resolved either by way of 

interpretation by legal authorities, or by way of jurisprudence of the higher courts. 

The only substantial deficiency, which may be held against current Czech legal regulation 

in this field, especially when compared to foreign law, is the lack of comprehensive rules on 

the avoidance of disguised distribution of profit. However, even in this respect, the latest 

jurisprudence of the Czech Supreme Court suggests that some progress is being made: 

the Supreme Court appears to be aware of the issue and is taking steps with a view to providing 

remedies.  

Key words: distribution of profit, distribution of other capital, disguised 
distribution of profit
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