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Úvod 

Problematika rozdělení a výplaty zisku je jednou ze stěžejních otázek, se kterou se musí 

společníci a členové obchodních korporací vypořádat. Společně s relativně nedávnou 

rekodifikací soukromého práva se navíc okruh potenciálně sporných otázek rozšířil i o zálohy na 

podíl na zisku. Přestože lze považovat materii tématu této diplomové práce za spíše tradiční, 

novelizační činnost zákonodárce a stále nekončící odborná diskuse v právní doktríně k několika 

sporným otázkám dodává tématu aktuálnost. Soudím, že výkladové problémy a názorové 

posuny, které recentně eskalovaly především v otázce maximálního stáří účetní závěrky, na 

základě níž je přípustné rozhodnout o schválení rozdělení zisku obchodní korporace, je nutno 

neustále mapovat a podrobovat je průběžné analýze, nakolik reflektují nejen úmysl zákonodárce, 

nýbrž i potřebu právní praxe. 

Vzhledem k rozsahu problematických otázek vztahujících se k rozdělení a výplatě zisku a 

záloh na něj v obchodních korporacích se tato práce zaměřuje na zmíněné výlučně v kontextu 

akciových společností. Nutno zdůraznit, že cílem není poskytnout vyčerpávající deskripci právní 

úpravy, ani zanalyzovat veškeré sporné otázky, které v souvislosti s tématem této práce vyvstaly 

na povrch, neboť by se jednalo o cíl příliš ambiciózní a snad i nesplnitelný, s přihlédnutím 

k rozsahu a povaze diplomových prací. Cílem této práce je proto sumarizovat vybrané stěžejní 

problematické otázky a podrobit je analýze, přičemž v potaz je vzato i zákonné znění platné a 

účinné ode dne 1. 1. 2021, jež mnohdy, nikoli však vždy, poskytuje alespoň částečnou odpověď 

na otázky pokládané právní doktrínou. Pro účely uvedeného tato práce současně vymezuje 

základní právní úpravu, v jejíchž mantinelech se problematické otázky vyskytují. Současně se 

snažím poskytovat vlastní náhled na diskutované, který je podpořen převážně tuzemskou 

judikaturou a odbornou literaturou, byť inspirací mi místy byla i německá, rakouská a okrajově i 

slovenská právní úprava, které považuji vzhledem k historickému vývoji našeho státu za 

příbuzné českému právnímu řádu. 

Vzhledem k faktu, že mnohé problémy jsou výkladového charakteru, v této práci užívám 

různé výkladové metody. Znění zákona je tak podrobeno nejčastěji jazykovému, logickému a 

teleologickému výkladu, méně často poté systematickému či komparativnímu. 

Co se týče systematiky, tato práce je rozčleněna do pěti kapitol, které však nutno vnímat 

jako navzájem propojené, neboť na sebe mnohdy přímo materiálně navazují. Prvá kapitola se 

věnuje pojmovému a obsahovému vymezení zisku, dividendy a tantiémy. Opomenuto však 

nezůstane ani právo na podíl na zisku v komparaci s právem na zisk. V poslední části první 
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kapitoly se zabývám vlastním kapitálem a jinými vlastními zdroji akciové společnosti, neboť 

považuji za nutné je vymezit oproti zisku. 

Druhá kapitola poskytuje prostor zvláštním druhům akcií ve vztahu k zisku, protože akcie 

jako cenné papíry či zaknihované cenné papíry, do nichž jsou určitým způsobem inkorporována 

práva akcionáře, stále vyvolávají mnohé otázky. V této kapitole je proto rozebráno, zda a za 

jakých podmínek je možno emitovat akcie se zvláštními právy a zda je právem reprobována 

možnost emitovat akcie bez práva na dividendu. Dále je věnován prostor akciím prioritním, 

akciím s rozdílným podílem na zisku, akciím s pevným podílem na zisku, a konečně též akciím 

s podřízeným podílem na zisku. 

Třetí až pátou kapitolu lze následně označit za stěžejní. V třetí kapitole jsou zanalyzovány 

zákonné podmínky pro rozdělení zisku, přičemž akcentován je tzv. časový test účetní závěrky. 

Součástí této kapitoly je i sumarizace různých způsobů rozdělení zisku, a to včetně důvodů pro 

nerozdělení zisku. Dále je rozebrána otázka dispozic osob, které jsou oprávněny z titulu 

rozhodnutí o schválení rozdělení zisku, stejně jako problematika vedlejších dohod akcionářů. 

Čtvrtá kapitola se snaží zachytit podstatu výplaty zisku, přičemž zdůrazněny jsou limity 

výplaty, které nutno vzít v potaz se začátkem roku 2021. Předposlední kapitola se věnuje též 

omezení výplaty zisku, formě a způsobu výplaty zisku, ale i splatnosti práva na podíl na zisku. 

V neposlední řadě se zabývá také odpovědností statutárního orgánu při výplatě zisku a tím, za 

jakých podmínek lze navrátit zisk, jenž již byl vyplacen. 

Poslední kapitola upozorňuje na úskalí spojená se zálohou na podíl na zisku, přičemž 

největší prostor je věnován otázce oprávněného orgánu a případného pokynu valné hromady 

akciové společnosti, kterým by chtěla zasáhnout do (ne)poskytnutí zmíněné zálohy. 

V posledních částech páté kapitoly jsou řešeny předpoklady přípustnosti vyplacení zálohy na 

podíl na zisku, její maximální výše a způsob jejího vypořádání. 

Je-li dále psáno o rozhodování valné hromady akciové společnosti, rozumí se tím i 

rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady akciové společnosti. 

V poznámkovém aparátu je zavedena delší alternativa zkrácené citace pro citování komentářové 

literatury, a to v důsledku snahy o co největší přehlednost. Z totožného důvodu absentuje v 

poznámkách den citace internetových zdrojů a odkaz na internetové stránky, na nichž lze 

dohledat příslušnou judikaturu, neboť obojí je uvedeno výlučně v seznamu použitých zdrojů. 

Odkazy na zákonná ustanovení jsou učiněny jak mezi poznámkami pod čarou, tak v textu 

samotném, dle toho, co se jeví jako vhodnější řešení z pohledu čitelnosti a srozumitelnosti. 
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1. Zisk a vlastní kapitál akciové společnosti – pojem a vymezení 

1.1 Zisk, dividenda a tantiéma jako pojem 

Definice akciové společnosti obsažená v ustanovení § 243 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen jako „ZOK“ či „zákon o obchodních korporacích“) stanovuje, že se jedná 

o společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. V souladu 

s § 256 odst. 1 ZOK jsou inkorporovanými subjektivními právy do akcie, jakožto cenného papíru 

či zaknihovaného cenného papíru, právo akcionáře jako společníka podílet se dle zákona o 

obchodních korporacích a stanov dané akciové společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na 

likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

jako „OZ“ či „občanský zákoník“) ani zákon o obchodních korporacích, které lze považovat za 

stěžejní právní předpisy regulující tuzemské obchodní právo, neposkytují definici zisku, ačkoli 

tento pojem v různých významech užívají.1 

Charakterizuje-li S. Plíva zisk jako „rozdíl mezi výnosy z určité činnosti a náklady na tuto 

činnost a v souvislosti s ní vynaloženými“2, poskytuje definici, která pro svoji obecnost 

nepostačuje pro účely této práce, neboť je problematické vymezit zmíněný výnos od zisku 

obchodních korporací ve smyslu § 34 ZOK. Část komentářové literatury k citovanému 

ustanovení a problematice pojmového vymezení zisku stanovuje následující: „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.“3. 

V návaznosti na uvedené se domnívám, že na pojem zisk obchodní korporace lze v zásadě 

nahlížet optikou ekonomickou, tedy jako na rozdíl mezi výnosy a náklady, optikou účetní ve 

smyslu právních předpisů regulujících účetnictví, a optikou formálně právní, jež pojem zisk 

chápe jako souhrn naplněných definičních znaků. Vzhledem k zákonné úpravě4, která 

 
1 Občanský zákoník tak činí např. v § 709 odst. 2 OZ v souvislosti se společným jmění manželů či v § 798 OZ 

u zisku ze zprostředkování osvojení; zákon o obchodních korporacích užívá pojmu zisk jak v obecných 

ustanoveních (ve smyslu podílu na zisku obchodních korporací obecně, srov. § 34 ZOK), tak v ustanoveních 

věnujících se jednotlivým obchodním korporacím (u kapitálových obchodních společností především v § 161 

a násl. ZOK pro společnost s ručením omezeným a v § 348 a násl. ZOK pro akciovou společnost). 
2 PLÍVA, Stanislav. In: HENDRYCH, Dušan a kolektiv. Právnický slovník [Beck-online]. 3. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2009, 1481 s. Kolektivní právní monografie. Dostupné z: www.beck-online.cz. 

3 KUHN, Petr. K § 34 [Podíl na zisku]. In: ŠTENGLOVÁ, Ivana a kolektiv. Zákon o obchodních korporacích. 2. 

vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017 (dále jen jako „Komentář C. H. Beck“), s. 80. 

4 Srov. § 34 odst. 1 věta první ZOK. 

http://www.beck-online.cz/
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aprobované rozdělení zisku obchodních korporací podmiňuje existencí řádné či mimořádné 

účetní závěrky, u níž zároveň absentuje definice zisku, považuji za zřejmé, že na zisk ve smyslu 

§ 34 ZOK je nutno nazírat účetně. J. Pokorná nadto souladně v komentáři k tomuto ustanovení 

stanovuje, že: „Zisk je chápán jako účetní pojem a před zdaněním se objevuje v účetní závěrce 

jako hospodářský výsledek běžného účetního období.“ 5. 

Od zisku jako obecného pojmu rozlišujeme v kontextu akciových společností dividendu, tj. 

právo akcionáře na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře.6 

Historickou nutnost existence systému dividend u akciových společností dovozuje V. Pihera tím, 

že s nástupem akciových společností s neomezeným trváním bylo nutno v 19. století zavést 

nástroj, který by umožnil realizovat výplatu zisku průběžně již za trvání akciové společnosti.7 

Oproti právu na dividendu ve smyslu práva na podíl na zisku akciové společnosti, které lze 

označit za jedno ze základních práv akcionáře8, je nutno odlišit právo člena orgánu akciové 

společnosti na podíl na zisku. Zákon o obchodních korporacích stanovuje, že zisk obchodní 

korporace lze rozdělit pouze mezi společníky, ledaže společenská smlouva určí jinak.9 Stanoví-li 

společenská smlouva, že právo na podíl na zisku náleží členovi či členům statutárního orgánu či 

dozorčího orgánu obchodního korporace, jedná se o tzv. tantiémy.10 Možnost vzniku práva na 

tantiému je tedy u akciových společností podmíněna zakotvením ve stanovách11, v čemž lze 

spatřovat zásadní rozdíl12 oproti právu na dividendu, jehož možnost vzniku pro akcionáře 

vyplývá přímo ze zákona o obchodních korporacích. 

 
5 POKORNÁ, Jarmila. K § 34 [Určení a výplata podílu na zisku]. In: LASÁK, Jan a kolektiv. Zákon o obchodních 

korporacích – Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014 (dále jen jako „Komentář Wolters Kluwer“), s. 274. 
6 Nynější právní úprava obsažená v § 348 odst. 1 ZOK neobsahuje výslovně, že se jedná o tzv. dividendu; význam 

lze však dovodit z právní úpravy platné do účinnosti ZOK, a to z ustanovení § 178 odst. 1 věta první, zákona č. 

513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění účinném od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013 (dále jen jako „obchodní 

zákoník“), jehož znění bylo následující: „Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná 

hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení.“. 
7 PIHERA, Vlastimil. Dividenda a tantiéma (kritická glosa k jednomu soudnímu rozhodnutí). Obchodněprávní 

revue. 2010, č. 10, s. 290 – 294. 
8 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil.  K § 348 [Právo na dividendu]. In: Komentář C. H. Beck, op. cit. sub 3, 

s. 596. 
9 Srov. § 34 odst. 1 věta druhá ZOK. 
10 KUHN, Petr. K § 34 [Podíl na zisku]. In: Komentář C. H. Beck, op. cit. sub 3, s. 80. 
11 Srov. § 250 odst. 1 ZOK ve spojení s § 3 odst. 3 ZOK. 
12 Dalším významným rozdílem je i odlišné zdanění, neboť tantiéma je zdaněna v režimu § 6 odst. 1 písm. c), bod 1 

zákona č. 586/1992 Sb. České národní rady o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZDP“) 

jako příjem ze závislé činnosti, kdežto dividenda je zdaněna v souladu s § 36 odst. 1 písm. b) ZDP zvláštní sazbou 

daně. K zdanění tantiémy srov. závěry rozsudku Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 22. 10. 2009, sp. zn. 8 Afs 

8/2009-42. 
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1.2 Právo na podíl na zisku a právo na zisk 

Ustanovení § 31 ZOK stanovuje generální vymezení podílu jako účast společníka 

v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. V témže díle13 zákon 

o obchodních korporacích výslovně konkretizuje základní14 práva a povinnosti plynoucí z účasti 

společníka jako právo na podíl na zisku, právo na vypořádací podíl a právo na podíl na 

likvidačním zůstatku. 

Okamžikem nabytí podílu v obchodní korporaci však vzniká společníkovi právo na zisk 

dané obchodní korporace15, nikoli však právo na podíl na zisku. V kontextu akciové 

společnosti16 vznikne nabytím účasti v ní akcionáři právo na její zisk.17 Právo na podíl na zisku 

ve smyslu § 34 ZOK, resp. právo na dividendu ve smyslu § 348 ZOK akcionáři vznikne až 

v okamžiku, kdy budou splněny zákonné podmínky, tj. valná hromada rozhodne o schválení 

rozdělení zisku takovým způsobem, že rozdělí alespoň jeho část mezi akcionáře. 

Právo na zisk je tedy právem existujícím latentně po celou dobu, během níž je osoba 

akcionářem. Logickým výkladem lze dovodit, že existence práva na zisk svědčící akcionáři je 

obligatorní podmínkou pro vznik jeho pohledávky za akciovou společností z titulu rozhodnutí 

valné hromady o schválení rozdělení zisku. V této souvislosti P. Kuhn píše, že: „Podíl na zisku 

(ve shora uvedeném smyslu18) vzniká jako důsledek uplatnění práva na zisk.“19. 

Důsledné rozlišování práva na zisk a práva na podíl na zisku je vhodné vzhledem 

k odlišnému okamžiku či způsobu zániku těchto práv. Zatímco právo akcionáře na zisk zaniká 

v zásadě skončením jeho účasti v akciové společnosti, tzn. převodem či přechodem20 jeho 

vlastnického práva k veškerým účastnickým akciím, které měl ve svém vlastnictví či 

spoluvlastnictví, právo akcionáře na podíl na zisku může zaniknout krom splnění ve smyslu 

§ 1908 odst. 1 OZ i jinými právem dovolenými způsoby.21 

 
13 Část první, Hlava I. díl 6. ZOK: § 34 ZOK (podíl na zisku), § 36 ZOK (vypořádací podíl) a § 37 ZOK (podíl na 

likvidačním zůstatku). 
14 Jejich stěžejní (základní) význam lze, domnívám se, spatřovat zejména u kapitálových obchodních společností 

a lze dovodit jak formálně ze systematického výkladu ZOK, tak především materiálně z motivace společníků, resp. 

akcionářů kapitálových obchodních společností, kteří mnohdy – nikoli však výlučně – nabývají účasti v nich 

motivováni vidinou budoucího zisku. 
15 KUHN, Petr. K § 34 [Podíl na zisku]. In: Komentář C. H. Beck, op. cit. sub 3, s. 80. 
16 Vzhledem k zaměření práce je nadále uvažováno převážně ve vztahu k akciové společnosti, ačkoli mnohé lze 

aplikovat i na společníky jiných obchodních korporací. 
17 K problematice možnosti existence akcie bez práva na dividendu viz kapitola 2.2 této práce. 
18 Myšleno ve smyslu komentovaného § 34 ZOK. 
19 KUHN, Petr. K § 34 [Podíl na zisku]. In: Komentář C. H. Beck, op. cit. sub 3, s. 80. 
20 K přechodu vlastnického práva k účastnickým akciím může dojít např. v důsledku tzv. squeeze outu dle 

ustanovení § 385 ZOK. 
21 O tom více pojednává kapitola 3.3 této práce. 
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Odlišnost lze spatřovat i v nositelích těchto práv, které lze dle mého názoru rozčlenit do tří 

kategorií. Prvá kategorie náleží akcionářům, kteří jsou nositelem práva na zisk v dané akciové 

společnosti z podstaty vlastnického práva svědčícího jim k účastnické akcii či akciím a v případě 

naplnění zákonných podmínek se stávají i nositelem práva na podíl na zisku, v takovém případě 

označovaném jako právo na dividendu. 

Do druhé kategorie lze zařadit členy statutárních orgánů či dozorčích orgánů akciové 

společnosti, kteří se nositelem práva na podíl na zisku stanou též z titulu rozhodnutí valné 

hromady o schválení rozdělení zisku. Právo na podíl na zisku těchto osob však neoznačujeme za 

právo na dividendu, nýbrž za právo na tantiému.22 V případě dualistického systému akciové 

společnosti jimi mohou být člen či členové představenstva a člen či členové dozorčí rady.23 

U monistické struktury akciové společnosti jimi mohou být člen či členové správní rady 

a statutární ředitel.24 Soudím, že vznik práva na podíl na zisku pro zmíněné členy orgánů akciové 

společnosti není podmíněn existencí jejich práva na zisk. V opačném případě by byli co do práva 

na zisk postaveni na roveň členové akciové společnosti a její akcionáři, což považuji v rozporu 

s úmyslem zákonodárce. Stanovuje-li totiž zákon o obchodních korporacích, že zisk lze rozdělit 

pouze mezi společníky, ledaže společenská smlouva určí jinak25, zakotvuje možnost být 

nositelem práva na podíl na zisku i třetím osobám. Na právo na zisk je dle mého však nutno 

nahlížet jako na právo podílet se na zisku akciové společnosti ve smyslu inkorporovaného práva 

do účastnické akcie26, které proto ze své podstaty náleží výlučně vlastníkovi akcie, tj. akcionáři. 

Nejvyšší soud ČR judikoval v roce 2010 zvláštní postavení akcionáře ve vztahu 

k rozdělení a výplatě zisku v akciové společnosti, když přijal následující závěr: „Usnesení valné 

hromady akciové společnosti, jímž byl schválen zisk k rozdělení s tím, že podíl na něm bude 

vyplacen toliko členům orgánů společnosti a nikoliv i jejím akcionářům, je neplatné pro rozpor 

s ustanovením § 178 odst. 1 obch. zák.“27. Oporu pro zmíněné šlo nalézt nepřímo i v jazykovém 

výkladu prvé věty § 178 odst. 1 obchodního zákoníku28, neboť zákonodárce nespecifikoval, že 

akcionáři mají právo pouze na tu dividendu, která byla valnou hromadou schválena k rozdělení 

explicitně mezi akcionáře. Jak správně poznamenává P. Čech, v odborných kruzích však 

 
22 LASÁK, Jan. K § 60 písm. c) [Některé náležitosti smlouvy o výkonu funkce]. In: Komentář Wolters Kluwer, op. 

cit. sub 5, s. 526. 
23 Srov. § 396 odst. 1 ZOK. 
24 Srov. § 396 odst. 2 ZOK; pro úplnost nutno zmínit, že s účinností ode dne 1. 1. 2021 se zrušuje rozdělování na 

správní radu a statutárního ředitele, přičemž funkce statutárního ředitele se bez náhrady zrušuje - více viz kapitola 

4.1 této práce. 
25 Srov. § 34 odst. 1 věta druhá ZOK.  
26 Srov. § 256 odst. 1 ZOK. 
27 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 2. 2010, sp. zn. 29 Cdo 1326/2009. 
28 Ustanovení znělo: „Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle 

hospodářského výsledku schválila k rozdělení.“. 
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panovala shoda na tom, že po přijetí zákona o obchodních korporacích se citované závěry 

Nejvyššího soudu ČR již neprosadí.29 Z prvé věty § 348 odst. 1 ZOK je patrno, že akcionářům 

právo na dividendu vzniká, pokud valná hromada schválí zisk k rozdělení mezi akcionáře, tj. 

došlo k výslovnému určení (zúžení) vzniku práva na dividendu, které za aplikace jazykového 

výkladu vzniká výlučně za předpokladu, že alespoň část zisku je rozdělena mezi akcionáře. 

Z toho lze logickým výkladem dovodit, že zisk lze rozdělit i pouze mezi osoby odlišné od 

akcionářů, aniž by došlo k vzniku práva na dividendu pro akcionáře. P. Čech následně pro 

vyloučení pochybností argumentuje30 i recentní judikaturou Nejvyššího soudu ČR31, která 

potvrzuje jeho závěry. 

Do třetí kategorie spadají osoby odlišné od akcionářů a členů akciové společnosti, kterým 

náleží stejná práva jako osobám výše zařazeným do druhé kategorie s tím rozdílem, že jejich 

právo na podíl na zisku není nazýváno právem na tantiému. 

Není dále bez zajímavosti, že J. Holejšovský pro účely akciových společností hierarchicky 

rozlišuje práva vztahující se k podílu, resp. k akcii, načež právo na dividendu považuje za právo 

dominující, které je v komparaci s ostatními právy akcionáře „právem směřujícím k podstatě 

samotné účasti na akciové společnosti, jíž je prospěch, resp. dosahování zisku akcionáře“32. 

S tímto tvrzením lze souhlasit výlučně za předpokladu, že akciová společnost je založena za 

účelem podnikání, což však není podmínkou jejího založení33, jakkoli je v praxi častější výskyt34 

akciových společností, jejichž účelem je generovat svým akcionářům zisk. V této souvislosti 

vyvstává otázka, zda je za současné právní úpravy možné být akcionářem a zároveň nebýt 

nositelem práva na dividendu35, tj. fakticky (ale ani právně) se nepodílet na zisku akciové 

společnosti. O této otázce pojednává dále kapitola 2.2 této práce. 

Další problematikou zasluhující bližší pozornost je otázka dispozice s právem na 

dividendu. Za výchozí ustanovení v tomto kontextu lze považovat § 281 odst. 1 ZOK, které 

stanovuje, že s převodem akcie dochází též k převodu veškerých do ní inkorporovaných práv, 

pokud neurčuje zákon odlišně. Stěžejním je v této souvislosti poté § 352 odst. 1 ZOK, v němž 

zákonodárce zakotvuje samostatnou převoditelnost pro právo na dividendu ode dne, kdy valná 

 
29 ČECH, Petr. Rozdělení a výplata podílu na zisku v s.r.o. a a.s. po rekodifikaci. Bulletin komory daňových poradců 

České republiky. Brno: Komora daňových poradců České republiky. 2019, č. 3, s. 38 – 51. 
30 Ibid. 
31 Srov. závěry usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 3. 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017. 
32 HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Vztah práva akcionáře na dividendu k rozhodování o použití zisku akciové společnosti. 

Právní rozhledy. 2010, č. 3, s. 86 - 95. 
33 Srov. § 2 odst. 1 ZOK a contrario. 
34 ŠTENGLOVÁ, Ivana. In: DĚDIČ, Jan a kolektiv. Akciové společnosti. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 3. 
35 Z doposud uvedeného současně vyplývá, že při diskuzi o možnosti existence akcií bez práva na dividendu nutno 

zdůraznit, že pokud by takové akcie byly emitovány, logicky by u nich, soudím, muselo absentovat i právo na zisk. 

Postrádalo by totiž smyslu, aby akcionář byl nositelem práva na zisk, ale nemohl jej jakkoli realizovat. 
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hromada rozhodne o její výplatě. Dikci zmíněného ustanovení považuji za nepřesnou až 

chybnou, neboť valná hromada disponuje působností v oblasti rozhodování o schválení rozdělení 

zisku [srov. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK], nikoli v oblasti výplaty podílu na zisku (srov. § 34 

odst. 3 věta první ZOK). K otázce dispozičního oprávnění ve vztahu k právu na dividendu se 

poté blíže vyjadřuje kapitola 3.3 této práce. 

1.3 Vlastní kapitál a jiné vlastní zdroje 

Vzhledem k tomu, že s pojmem vlastního kapitálu jsou spojena zákonná pravidla pro 

rozdělování zisku36 dle § 350 ZOK, je nezbytné jej v úvodní kapitole této práce vymezit. Zákon 

o obchodních korporacích nepřevzal definici vlastního kapitálu obsaženou v obchodním 

zákoníku.37 Z důvodové zprávy k zákonu o obchodních korporacích lze dovodit per analogiam, 

že důvodem byla snaha zákonodárce o zpřehlednění právní úpravy a systematické zařazení do 

takových právních předpisů, které svou materií odpovídají povaze daných pojmů.38 

Vlastní kapitál je toliko pojmem účetním, proto jej zákonodárce zařadil do prováděcí 

vyhlášky k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

jako „zákon o účetnictví“). Při popisu jeho složek je proto nutno nahlédnout do přílohy č. 1 

vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, jež 

stanovuje, že vlastní kapitál stojí v podvojném účetnictví na straně pasiv a skládá se ze sumy 

základního kapitálu, ážia a kapitálových fondů, fondů ze zisku, výsledku hospodaření minulých 

let, výsledku hospodaření běžného účetního období a rozhodnutí o zálohových výplatách podílu 

na zisku.39 

V důsledku dikce ustanovení § 350 odst. 1 ZOK je nutno položit si též otázku, jakým 

způsobem vyložit tzv. jiné vlastní zdroje. J. Dědič a J. Lasák argumentují logickým, 

teleologickým i eurokonformním výkladem a docházejí k tomu, že pod jiné vlastní zdroje nelze 

podřadit základní kapitál.40 Stejní autoři řadí vedle základního kapitálu do obsahové náplně 

jiných vlastních zdrojů dále složky vlastního kapitálu nemajícící původ v zisku, přičemž za 

 
36 Zákon o obchodních korporacích však užívá pojmu vlastního kapitálu i v dalších ustanoveních, např. 

v § 36 odst. 2 ZOK (určení výše vypořádacího podílu) či v § 228 ZOK (omezení zvýšení základního kapitálu). 
37 Vlastní kapitál vymezoval obchodní zákoník v § 6 odst. 4 následovně: „Vlastní kapitál tvoří vlastní zdroje 

financování obchodního majetku podnikatele a v rozvaze se vykazuje na straně pasiv.“. 
38 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), č. 90/2012 Dz (dále jen jako „důvodová zpráva k ZOK“). In: Beck-online [právní informační 

systém]. Nakladatelství C. H. Beck.  Dostupné z: www.beck-online.cz.  Odůvodnění je obsaženo v obecné části, část 

třetí, písm. b), bod 6 důvodové zprávy k ZOK. 
39 Vyhláška č. 500/2002 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, Příloha č. 1. 
40 DĚDIČ, Jan, LASÁK, Jan. (Efektivní) snižování základního kapitálu akciové společnosti po rekodifikaci: aktuální 

výkladové otazníky. Právník: teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Právnická jednota. 2018, č. 7, 

s. 558 – 581. 

http://www.beck-online.cz/
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příklad uvádějí distribuci emisního ážia či jiné kapitálové fondy.41 I. Štenglová s B. Havlem 

přijali totožné stanovisko.42 M. Kubík uvádí poté souladně v komentáři k § 350 odst. 1 ZOK, že: 

„Mezi jiné vlastní zdroje ve smyslu komentovaného ustanovení tak bude patřit ze složek výslovně 

předvídaných zákonem o obchodních korporacích zejména emisní ážio a dobrovolně vytvořený 

rezervní fond.“43. 

Současné výkladové problémy způsobené nedostatečným pojmovým vymezením zisku 

a jiných vlastních zdrojů řeší zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon o obchodních 

korporacích, ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony (dále jen jako „novela 

ZOK“), a to s účinností od 1. 1. 2021.44 Důvodová zpráva k novele ZOK přináší ve vztahu 

k rozdělování zdrojů obchodních korporací následující shrnutí:45 

Vlastní kapitál podle rozvahy 
K rozdělení dle 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 NE 

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

dividendy v akciové společnosti po rekodifikaci. Bulletin komory daňových poradců České republiky. Brno: 

Komora daňových poradců České republiky. 2014, č. 1, s. 18 – 24. 
42 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil. K § 350 [Zdroje pro rozdělení zisku]. In: Komentář C. H. Beck, op. cit. 

sub 3, s. 599. 
43 KUBÍK, Martin. K § 350 odst. 1 [Dostatečnost zdrojů k rozdělení]. In: Komentář Wolters Kluwer, op. cit. sub 5, 

s. 1597. 
44 Co do účinnosti novely ZOK je výjimkou pouze její část osmá (změna zákona č. 111/2009 Sb. zákon o základních 

registrech), jež nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2021. 
45 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související 

zákony, č. 33/2020 Dz (dále jen jako „důvodová zpráva k novele ZOK“). In: Beck-online [právní informační 

systém]. Nakladatelství C. H. Beck.  Dostupné z: www.beck-online.cz. Shrnutí obsažené v bodu 19 (§ 34 a § 35) 

důvodové zprávy k novele ZOK; pro přehlednost graficky upraveno. 

http://www.beck-online.cz/
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a závazků (+/-) Fond je účelově vázán, není s ním možné 

disponovat. 

A.II.2.3. Rozdíly z ocenění při přeměnách 

obchodních korporací (+/-) 

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 

(+/-) 

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 

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 zisk 

A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílů na 

zisku (-) 
- 

 

Vzhledem k zaměření této práce nadále bude při rozdělování a výplatách zdrojů akciové 

společnosti či jejich záloh uvažováno pouze o zisku ve smyslu dividendy a tantiémy, tj. nikoli 

o jiných vlastních zdrojích. 

Definujeme-li základní pojmy vyskytující se v oblasti rozdělování, výplaty a záloh na 

zisku v akciové společnosti, tak před samotnou analýzou jednotlivých fází procesu, na jehož 

konci obdrží osoba určená valnou hromadou ze strany akciové společnosti plnění v podobě 

vyplaceného zisku, je nutné zabývat se jednotlivými druhy akcií, do nichž je právo akcionáře na 

zisk akciové společnosti inkorporováno (srov. § 256 odst. 1 ZOK). 
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2. Zvláštní druhy akcií ve vztahu k zisku 

2.1 Akcie se zvláštními právy 

Není-li s akcií spojeno žádné zvláštní právo, jedná se o akcii kmenovou, přičemž akcie se 

zvláštními právy, se kterými jsou spojena stejná práva, tvoří jeden druh.46 S. Černá k zákonnému 

vymezení poznamenává, že aby zůstala akcie kmenovou, musí být zachována její kvantitativní 

(rozsah práv akcionáře zůstane nezměněn oproti zákonem přiznanému rozsahu) i kvalitativní 

(s akcií nejsou spojena žádná další práva, vyjma těch uvedených v zákoně) stránka.47 

Zákonodárce poskytuje demonstrativní výčet zvláštních práv, ať už akcionářských práv 

majetkového charakteru, mezi které řadí rozdílný, pevný nebo podřízený podíl na zisku nebo na 

likvidačním zůstatku, či charakteru nemajetkového, spočívajícího v rozdílné váze hlasů.48 

Druhy akcií lze z pohledu právní teorie dělit na pojmenované, které jsou zákonem 

výslovně předvídané, a nepojmenované, které zákon výslovně nepředvídá. Nutno je přitom 

reflektovat nikoli pouze zákon o obchodních korporacích, ale i například zákon č. 240/2013 Sb., 

o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen jako „ZISIF“). Mezi pojmenované 

druhy patří dle zákona o obchodních korporacích především akcie kmenové (§ 276 odst. 1 věta 

druhá ZOK) a akcie prioritní (§ 278 odst. 1 ZOK), dle ZISIF dále účastnické akcie investičního 

fondu s proměnlivým základním kapitálem (§ 154 odst. 1 ZISIF) a investiční akcie (§ 158 odst. 3 

ZISIF). Základní rozdělení druhu akcií na kmenové a prioritní není specifikem českého právního 

řád – stejné rozlišení lze nalézt např. v úpravě německé49 či slovenské50. Implicitně lze ze znění 

zákona o obchodních korporacích dovodit existenci dalších druhů akcií, např. akcií tzv. 

úrokových51 či zaměstnaneckých52. Poněkud razantní změny přináší v této oblasti novela ZOK, 

jež s argumentací, že „formalistické odlišování kmenových a „zvláštních“ akcií postrádá 

 
46 Srov. § 276 odst. 1 ZOK. 
47 ČERNÁ, Stanislava. Volba druhů podílů (akcií) a její limity. Rekodifikace & Praxe. 2015, č. 12, s. 11 - 16. 
48 Srov. § 276 odst. 3 ZOK. 
49 V německém právu se rozlišuje druh akcií na Stammaktien (kmenová) a Vorzugsaktien (prioritní); k vymezení 

druhu akcií (Aktiengattung) srov. § 11 Aktiengesetz vom 6. September 1965, BGBl. I S. 1089, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen jako „AktG“). 
50 Srov. § 155 odst. 5 a § 159 odst. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen jako „obchodný zákonník“). 
51 Srov. § 276 odst. 2 ZOK. Zákonodárce současně přejal jejich zákaz formulovaný již v § 159 odst. 2 obchodního 

zákoníku; k označení těchto akcií za úrokové viz ŠTENGLOVÁ, Ivana. In: DĚDIČ 2012, op. cit. sub 34, s. 117. 
52 Srov. § 258 odst. 1 ZOK. Je však nutno rozlišovat zaměstnanecké akcie jako zvláštní druh akcií a akcie vydané 

zaměstnancům, které však nelze označit za zvláštní druh akcií, viz KŘÍŽ, Radim, GRMELOVÁ, Nicole. 

Zaměstnanecké akcie nebo nabývání akcií zaměstnanci s přihlédnutím ke španělské právní úpravě. Obchodněprávní 

revue. 2019, č. 6, s. 141 - 151. 
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logiku“53 zrušuje zákonné rozlišování na akcie kmenové a akcie se zvláštními právy54, což 

kvituji, neboť jsem toho názoru, že takto bude předejito potenciálním výkladovým sporům. 

Vzhledem k zaměření této práce je v následujících podkapitolách věnován prostor výlučně 

těm druhům akcií, u nichž je změněn rozsah práva na dividendu, případně toto právo zcela 

absentuje. Současně je z totožného důvodu právo na dividendu akcentováno, ačkoli např. 

u prioritních akcií by bylo možno pojednat podrobněji o hlasovacím právu.55 

2.2 Akcie bez práva na dividendu 

Právo akcionáře jako společníka akciové společnosti podílet se na jejím zisku patří mezi 

pojmové znaky definice akcie.56 Dle názoru I. Štenglové je důsledkem uvedení práva na 

dividendu mezi pojmové znaky akcie nemožnost emitovat akcie, kde by toto právo zcela 

absentovalo.57 Dále však doplňuje, že: „To ale podle mého názoru 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.“58. Nemožnost úplného úbytku práva na dividendu zastává též S. Černá, 

přičemž argumentuje jazykovým výkladem § 276 odst. 1 ZOK doplněným o logický 

a systematický výklad následujících zákonných ustanovení (především ve vztahu k existenci 

zákonné úpravy prioritních a investičních akcií).59 Na tom však v odborné právní veřejnosti 

nepanuje shoda. Odlišný názor vyjádřil např. J. Lasák, dle kterého akcii bez práva na dividendu 

je možno emitovat60 a zároveň soudí, že: „Jediným limitem je, že každý podíl či akcie musí mít 

alespoň jedno z těchto práv, tj. v akcii musí být zachováno buď hlasovací právo nebo právo na 

likvidační zůstatek nebo podíl na zisku.“61. 

Výkladové nejasnosti vyřešil Nejvyšší soud ČR v relativně nedávném usnesení, v němž 

výslovně připustil vydání akcií, s nimiž není spojeno právo na podíl na zisku, konkrétně 

judikoval následující: „Důležitým důvodem pro nerozdělení zisku mohou být mimo jiné 

i ujednání obsažená ve stanovách upravující nakládání se ziskem společnosti. Vydá-li např. 

 
53 Důvodová zpráva k novele ZOK, bod 314 až 316 (§ 276), op. cit. sub 45. 
54 Novela ZOK, čl. 1, bod 258. 
55 Více k akciím bez hlasovacího práva viz například LASÁK, Jan. O limitech lidské představivosti: glosa k akciím 

bez hlasovacího práva (jiným než prioritním). Právní rozhledy. 2017, č. 2, s. 58 - 62. 
56 Srov. § 256 odst. 1 ZOK. 
57 IVANA, Štenglová. Lze akcionářům odejmout zákonem přiznaná práva, aneb kdy přestává být akcie akcií?. 

Bulletin advokacie. 2017, č. 12, s. 17 - 21. 
58 Ibid. 
59 ČERNÁ 2015, op. cit. sub 47. 
60 LASÁK, Jan. Aplikační problémy zákona o obchodních korporacích [online]. Právní prostor. Publikováno 21. 6. 

2018. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/obchodni-pravo/aplikacni-problemy-zakona-o-obchodnich-

korporacich. 
61 Ibid. 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/obchodni-pravo/aplikacni-problemy-zakona-o-obchodnich-korporacich
https://www.pravniprostor.cz/clanky/obchodni-pravo/aplikacni-problemy-zakona-o-obchodnich-korporacich
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společnost akcie, s nimiž není právo na podíl na zisku spojeno, nebude mezi akcionáře s těmito 

akciemi zisk rozdělován.“62. S tímto názorem Nejvyššího soudu ČR se ztotožňuji, byť se shodně 

s J. Lasákem63 domnívám, že pokud by byla zbavena akcie všech práv tvořících její pojmové 

znaky ve smyslu § 256 odst. 1 ZOK, přestala by být akcií ve smyslu citovaného ustanovení. 

K elegantnímu řešení výše uvedených sporných otázek přistoupil zákonodárce v novele 

ZOK, když slova „jsou spojena práva“ obsažená nyní v citovaném ustanovení nahradil slovy „je 

spojeno právo“ a namísto slov „zisku a“ užil slova „zisku nebo“.64 Celé znění ustanovení 

§ 256 odst. 1 ZOK bude tedy ode dne 1. 1. 2021 znít: „Akcie je cenný papír nebo zaknihovaný 

cenný papír, s nímž je spojeno právo akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona 

a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku nebo na likvidačním zůstatku při jejím zrušení 

s likvidací.“65. Z takového znění je již, domnívám se, zcela bezrozporné, že aby si akcie 

zachovala své definiční znaky, postačí s takovým cenným papírem nebo zaknihovaným cenným 

papírem spojit alespoň jedno z uvedených práv. Akcie se zcela absentujícím právem na 

dividendu tak za splnění podmínky uvedené v předchozí větě mohou být akciovou společností 

emitovány. Zákonodárce se tak nepřímo ztotožnil s výše uvedenými závěry Nejvyššího soudu 

ČR z března roku 2019, což považuji za pozitivní vývoj. Předpokládám, že nabytím účinnosti 

novely ZOK proto nedojde k názorové polemice o další použitelnosti citovaného usnesení. 

2.3 Prioritní akcie 

Akcie, se kterou jsou spojena přednostní práva týkající se podílu na zisku nebo na jiných 

vlastních zdrojích nebo na likvidačním zůstatku, je prioritní akcie.66 Z tohoto zákonného 

vymezení je zřejmé, že od kmenových akcií se akcie prioritní liší tím, že jsou s nimi spojená 

zmíněná práva jako práva přednostní. Jakkoli by se z jazykového výkladu ustanovení 

§ 278 odst. 1 ZOK mohlo zdát, že předností je myšlena výlučně přednost časová67 ve smyslu 

např. výplaty dividend akcionáři vlastnícímu prioritní akcie před výplatou dividend akcionáři 

nevlastnící prioritní akcie, podstata přednosti prioritních akcií spočívá v posílení zmíněných práv 

oproti právům inkorporovaným do kmenových akcií.68 Dle P. Vybírala přitom není rozhodné, 

zda dochází k akcentu jen některých z uvedených práv či všech naráz.69 K témuž závěru dospěli 

 
62 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 3. 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017. 
63 LASÁK 2018, op. cit. sub 60. 
64 Novela ZOK, čl. 1, bod 241. 
65 Ibid. 
66 Srov. § 278 odst. 1 ZOK. 
67 Tak tomu je např. u přednostního práva akcionáře ve smyslu § 484 odst. 1 ZOK. 
68 VYBÍRAL, Petr. K § 278 odst. 1 [Povaha prioritních akcií]. In: Komentář Wolters Kluwer, op. cit. sub 5, s. 1416. 
69 Ibid. 
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i I. Štenglová a B. Havel, kteří spatřují jediné omezení pro výplatu dividend z prioritních akcií 

v dikci § 350 ZOK.70 

Domnívám se, že ve vztahu k právu na dividendu akciové společnosti lze specifikum 

prioritních akcií proto spatřovat v právu na i) dodatečnou71 či ii) zálohovou dividendu72, iii) vyšší 

dividendu v komparaci s výší podílu na dividendě inkorporované do kmenové akcie, dále iv) v 

právu na výplatu dividendy před její výplatou ostatním akcionářům, a konečně v) v právu na 

dividendu jako takovou, je-li navázáno výlučně na prioritní akcie. Jak již bylo zmíněno, definiční 

znaky prioritní akcie přitom budou naplněny již při splnění jediné z výše uvedených možností. 

Do tuzemské právní úpravy se po nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích 

prosadilo pravidlo, že prioritní akcie jsou emitovány bez hlasovacího práva, neurčí-li odlišně 

stanovy.73 Jedná se tak o opačné pravidlo oproti tomu uvedenému v obchodním zákoníku.74 

Zákonodárce však současně ustanovuje dvě výjimky z tohoto pravidla:75 je jím oprávnění 

vlastníka prioritní akcie bez hlasovacího práva hlasovat na valné hromadě, vyžaduje-li zákon 

o obchodních korporacích hlasování dle druhu akcií76, a přechodné nabytí hlasovacího práva, 

dojde-li k rozhodnutí valné hromady o nevyplacení přednostního podílu na zisku, případně 

nastane-li prodlení s jeho výplatou.77 Prvně zmíněnou výjimku modifikuje novela ZOK, která 

s účinností k 1. 1. 2021 vztahuje pravidlo v ní zakotvené na veškeré akcie, s nimiž není spojeno 

hlasovací právo.78 Zároveň se na prioritní akcie uplatní zákaz stanovený v § 279 ZOK, tj. emise 

akcií, s nimiž není spojeno hlasovací právo, je zákonem omezena s tím, že souhrn jejich 

jmenovitých hodnot nesmí přesáhnout 90 % základního kapitálu dané akciové společnosti.79 Za 

správný považuji přesun tohoto ustanovení do § 276 ZOK, který zavádí novela ZOK80, neboť 

dojde k systematickému zpřesnění a vyloučení pochyb, zda lze toto pravidlo aplikovat výlučně 

na prioritní akcie. Nově tedy bude postaveno na jisto, že i toto pravidlo se vztahuje na všechny 

druhy akcií. 

 
70 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil. K § 278 [Definice]. In: Komentář C. H. Beck, op. cit. sub 3, s. 539. 
71 K. Eliáš v této souvislosti píše o tzv. superdividendě již v roce 1997; viz ELIÁŠ, Karel. Cenné papíry vydávané 

akciovými společnostmi. Notářská komora ČR: Ad Notam. 1997, č. 6, s. 121 - 130. 
72 Pro komparaci, německý AktG v § 139 odst. 1 výslovně zmiňuje, že přednost může spočívat v právu na 

zálohovou dividendu (Vorabdividende) či v právu na dodatečnou dividendu (Mehrdividende). 
73 Srov. § 278 odst. 2 věta první ZOK. 
74 Srov. § 159 odst. 3 věta první obchodního zákoníku; tatáž úprava je doposud platná na Slovensku, srov. § 159 

odst. 3 věta první obchodného zákonníku. 
75 VYBÍRAL, Petr. K § 278 odst. 2 [Povaha prioritních akcií]. In: Komentář Wolters Kluwer. op. cit. sub 5, s. 1418. 
76 Srov. § 278 odst. 2 věta druhá ZOK. 
77 Srov. § 280 odst. 1 ZOK. 
78 Novela ZOK, čl. 1, bod 262 ve spojení s bodem 259. 
79 Srov. § 279 ZOK; arg. a contrario lze dovodit, že pro prioritní akcie s hlasovacím právem omezení neplatí. 
80 Novela ZOK, čl. 1, bod 263 ve spojení s bodem 259. 
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Vzhledem k výslovnému pojmenování prioritních akcií v § 278 odst. 1 ZOK je zapovězeno 

nazvat tímto označením jiný druh akcie81, rozhodne-li se akciová společnost prioritní akcie 

emitovat. Na uvedené musí zakladatelé či akcionáři měnící stanovy dbát, neboť je jim zákonem 

o obchodních korporacích uložena povinnost při vydávání akcií různých druhů tyto druhy 

pojmenovat a popsat práva s nimi spojená.82 

Pro úplnost nutno dodat, že nikoli všechny akciové společnosti mohou prioritní akcie 

emitovat, neboť v některých případech83 je konstruován výslovný zákonný zákaz.84 Zajímavostí 

se v této souvislosti může jevit, že ačkoli komentářová literatura shodně uvádí mezi subjekty, 

které nemohou emitovat prioritní akcie, centrálního depozitáře85, a to s odkazem na § 101 odst. 3 

zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, jedná se 

o tvrzení již neaktuální. Novela zmíněného právního předpisu provedená zákonem č. 148/2016 

Sb. předmětné ustanovení zrušila s účinností k 1. 6. 201686, a to s cílem87 nevytvářet dvoukolejný 

režim právních úprav v souvislosti s přípravou českého právního řádu na adaptaci příslušného 

nařízení88 v rámci sekundární legislativy Evropské unie. 

2.4 Akcie s rozdílným podílem na zisku 

Od prioritních akcií, z jejichž definice obsažené v § 278 odst. 1 ZOK je patrné, jaká 

konkrétní akcionářská práva do nich mohou být inkorporována, musíme odlišit akcie s rozdílným 

podílem na zisku, které na sebe mají navázány krom práv uvedených v rámci definice prioritních 

akcií i další zvláštní práva, v citovaném zákonném ustanovení neuvedená. Logika takového 

vymezení spočívá ve faktu, že s prioritními akciemi nelze spojit žádná jiná zvláštní práva nežli 

ta, která uvádí zákon.89 Domnívám se proto, že pokud by se do prioritní akcie inkorporovalo 

další zvláštní právo, přestala by splňovat definiční vymezení, a stala se tak jiným druhem akcií. 

 
81 LASÁK, Jan. K § 200 odst. 2 písm. d) [Stanovy]. In: Komentář Wolters Kluwer. op. cit. sub 5, s. 1190. 
82 Srov. § 250 odst. 2 písm. d) ZOK. 
83 Jedná se o např. o penzijní fondy (srov. § 4 odst. 3 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním 

příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů). 
84 VYBÍRAL, Petr. K § 278 odst. 2 [Povaha prioritních akcií]. In: Komentář Wolters Kluwer. op. cit. sub 5, s. 1418.  
85 Viz ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil. K § 278 [Definice]. In: Komentář C. H. Beck, op. cit. sub 3, s. 539; 

shodně též VYBÍRAL, Petr. K § 278 [Povaha prioritních akcií]. In: Komentář Wolters Kluwer. op. cit. sub 5, s. 

1415. 
86 Zákon č. 148/2016 Sb. kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony, část první, bod 54. 
87 Viz Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 148/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na 

kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, č. 148/2016 Dz. In: Beck-online [právní 

informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck.  Dostupné z: www.beck-online.cz. 
88 Jedná se o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení 

vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 

98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012. 
89 KŘÍŽ, Radim. Úvaha na téma problematiky druhů akcií dle nové právní úpravy obsažené v zákoně o obchodních 

společnostech a družstvech. Obchodněprávní revue. 2013, č. 4, s. 110 – 117. 

http://www.beck-online.cz/


 

16 

 

Soudím, že pokud by byl záměr zákonodárce odlišný, stanovil by výslovně, že výčet § 278 odst. 

1 ZOK je pouze demonstrativní, a to nejspíše užitím slova „zejména“, jak učinil kupříkladu ve 

znění § 276 odst. 3 ZOK či § 575 ZOK. 

R. Kříž akcie s rozdílným podílem na zisku považuje též za zvláštní druh, označuje je za 

tzv. diferenční akcie a současně doplňuje, že se jedná o „druh akcie, který nemůže být emitován 

jako samostatný druh akcií“.90 To je závěr, se kterým je nutno se ztotožnit, neboť dle mého plyne 

z jazykového a logického výkladu § 276 odst. 3 věta první ZOK, tj. má-li existovat druh akcie 

s rozdílným podílem na zisku, je nutná existence jiného druhu akcie s odlišným podílem na 

zisku, jehož výši lze považovat za referenční. S. Černá k tomu však poznamenává, že 

zákonodárcovo zařazení rozdílného podílu na zisku nebo likvidačním zůstatku mezi 

demonstrativní výčet zvláštních majetkových práv § 276 odst. 3 ZOK považuje za nadbytečné, 

neboť ve skutečnosti se dle jejího názoru jedná o pouhé techniky určení dané výše, nikoli 

zvláštní práva.91 Zároveň označuje92 za nepřesné označení „akcie s rozdílnou vahou hlasů“, 

protože s akciemi s rozdílnou93 jmenovitou hodnotou je zákonitě též spojena rozdílná váha hlasů, 

byť se dozajista nejedná o zvláštní právo. S tímto výkladem bez dalšího souhlasím. Analogicky 

lze dovodit, že i označení „akcie s rozdílným podílem na zisku“ je nepřesné, neboť mlčí-li 

stanovy, určuje se podíl na zisku poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu.94 Vlastníci 

akcií s různou jmenovitou hodnotou budou tedy mít též různý podíl na zisku a opět se nebude 

jednat o jejich zvláštní právo. Totožně rozvíjí zmíněnou výchozí myšlenku S. Černé 

o nepřesnosti označení akcií i P. Marešová.95 

Co se týče praktické využitelnosti akcií s rozdílným podílem na zisku, J. Dědič vyjádřil 

jisté pochyby o efektivnosti jejich vydání a upozornil v počátku roku 2014 na jejich limity: „Má 

to ale háček v podobě evropské směrnice, která dovoluje výplatu podílu na zisku – bez ohledu na 

druh akcií – jenom ve chvíli, kdy je celkový hospodářský výsledek kladný.“96. V nynějších 

poměrech lze, domnívám se, odkázat v této souvislosti na směrnici Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních 

společností (dále jen jako „směrnice 2017/1132“), která limituje výši částky k rozdělení mezi 

 
90 KŘÍŽ 2013, op. cit. sub 89. 
91 ČERNÁ 2015, op. cit. sub 47. 
92 Ibid. 
93 Domnívám se, že má na mysli rozdílnost výlučně pozitivní, tj. ve vztahu k akciím s vyšší jmenovitou hodnotou, 

neboť pouze za tohoto předpokladu by se jednalo o zvláštní právo pro vlastníka takové akcie. 
94 Srov. § 348 odst. 1 věta druhá ZOK. 
95 MAREŠOVÁ, Petra. Smluvní autonomie při konstrukci druhů akcií a její limity [online]. Praha, 2018, 68 s., 

diplomová práce, Univerzita Karlovy, Právnická fakulta, s. 26. Dostupné z: www.dspace.cuni.cz. 
96 DĚDIČ, Jan. Akcie s rozdílnými právy využijí hlavně nově založené společnosti [online]. In: Hospodářské 

noviny. Publikováno 25. 4. 2014. Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c7-62083780-12anu4-bb157eeac661b52. 

http://www.dspace.cuni.cz/
https://archiv.ihned.cz/c7-62083780-12anu4-bb157eeac661b52
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akcionáře.97 Obavy J. Dědiče nesdílím, neboť se mi akcie s rozdílným podílem na zisku jeví jako 

ideální volba pro klíčové akcionáře, kteří mohou být zvýhodněni za například zvýšené počáteční 

výdaje spojené s účastí v akciové společnosti zvláštním druhem akcií, se kterými budou spojena 

zvláštní práva v podobě většího rozsahu práva na podíl na zisku společně s dalšími zvláštními 

právy. Lze si též představit, že předpokládaná změna druhu akcií na akcie s vyšším podílem na 

zisku může být motivací pro akcionáře, aby poskytli ze své vůle akciové společnosti příplatek 

mimo základní kapitál ve smyslu § 163 ZOK98, čímž může akciová společnost získat chybějící 

kapitál. 

2.5 Akcie s pevným podílem na zisku 

Obligatorním předpokladem vzniku práva akcionáře na podíl na zisku je rozhodnutí valné 

hromady o schválení rozdělení zisku.99 To však neplatí pro akcie, se kterými je spojen pevný 

podíl na zisku.100 J. Dědič a J. Lasák hovoří o tom, že se v takovém případě prosadí princip 

nezávislosti, který spočívá v tom, že vlastníci akcií s pevným podílem na zisku, resp. jejich právo 

na podíl na zisku je nezávislé na rozhodování valné hromady o schválení rozdělení zisku.101 

Vlastnící takových akcií mají tedy jistotu, že nezávisle na (ne)schválení rozdělení zisku valnou 

hromadou jim náleží určitý podíl na zisku. Stále je však nutno nezapomenout na korektiv 

obsažený v § 276 odst. 2 ZOK, tj. ani akcionářům vlastnícím pevný podíl na zisku nemůže být 

vyplacena dividenda v okamžiku, nedosáhne-li akciová společnost zisku. P. Čech přitom uvádí, 

že: „právo na pevný podíl na zisku za předchozí účetní období vzniká k prvnímu dni 

následujícího účetního období“102. Co se týče splatnosti pevného podílu na zisku, zákon 

o obchodních korporacích stanovuje, že je splatný do 3 měsíců od schválení účetní závěrky.103 Je 

tedy zřejmé, že jistá ingerence valné hromady je nevyhnutelná.104 

Jak bylo řečeno výše, obsah zvláštních práv je vždy nutno vymezit ve stanovách.105 Lze si 

tedy představit různé podmínky, kterými valná hromada ve stanovách podmíní vznik práva na 

 
97 Srov. článek 56 odst. 3 směrnice 2017/1332. 
98 K přípustnosti takového poskytnutí viz Výkladové stanovisko č. 26 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové 

civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 4. 2014 k příplatku akcionáře do vlastního kapitálu mimo 

základní kapitál. In: Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck.  Dostupné z: www.beck-

online.cz. 
99 Srov. § 348 odst. 1 věta první ZOK. 
100 Srov. § 348 odst. 4 věta první ZOK. 
101 DĚDIČ, Jan, LASÁK, Jan. Vlastnictví více podílů a druhy podílů ve společnosti s ručením omezeným. Bulletin 

komory daňových poradců České republiky. Brno: Komora daňových poradců České republiky. 2015, č. 3, s. 40 - 

46. 
102 ČECH 2019, op. cit. sub 29. 
103 Srov. § 348 odst. 4 věta druhá ZOK. 
104 Srov. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK. 
105 Srov. § 277 odst. 1 věta první ZOK. 

http://www.beck-online.cz/
http://www.beck-online.cz/
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pevný podíl. Z analýzy několika stanov akciových společností provedené V. Janoškem je patrné, 

že pevný podíl na zisku je v praxi navazován např. na procentuální vyjádření vlastního kapitálu, 

ohraničený (opět procentuální) maximální výší z celkového zisku, či je naopak podmíněn 

vykázaným ziskem v určité minimální nominální výši.106 Jakékoli omezení samozřejmě snižuje 

atraktivitu takových akcií pro potenciální investory107, proto předpokládám, že úprava jejich 

obsahu ve stanovách ve smyslu četnosti podmínek bude spíše zdrženlivější. 

2.6 Akcie s podřízeným podílem na zisku 

S akcií, do níž je inkorporováno právo na podřízený podíl na zisku, jsou spojeny značné 

interpretační obtíže. Pokusíme-li se definovat nejdříve podřízený dluh, tak J. Pauly na něj nahlíží 

jako na „takový, jehož výplata připadá v úvahu až po uspokojení jiného dluhu či jiných dluhů 

společnosti“108. Z toho lze vyvodit, že podřízenost by spočívala v tom, že akcionářům vlastnícím 

akcie s podřízeným podílem by náležela dividenda až poté, co by ji obdrželi všichni ostatní 

akcionáři, kteří na ni mají právo. Právo na dividendu akcionářů nevlastnícím akcie s podřízeným 

podílem na zisku by tedy bylo ve vztahu nadřazenosti vůči právu na dividendu náležející všem 

akcionářům, kteří by vlastnili akcie s podřízeným podílem na zisku. S takovým nahlížením na 

akcie s podřízeným podílem na zisku se neztotožňuji, neboť by poté, dle mého názoru, jejich 

existence byla zcela nadbytečná, a to vzhledem k možnosti emitovat prioritní akcie 

s přednostním podílem na zisku, jejichž následek je prakticky totožný – na jedné straně stojí 

akcionáři vlastnící prioritní akcie (jejich právo na dividendu je tedy nadřazené), na straně druhé 

ostatní akcionáři (jejichž právo na dividendu je podřazené). 

J. Dědič spatřuje výhodu akcií s podřízeným podílem na zisku v tom, že pomohou 

financovat akciovou společnost z cizích zdrojů.109 Za příklad uvádí poskytnutí úvěru společnosti 

s tím, že takto vzniklý dluh úvěrované společnosti by byl nadřazeným vůči dluhu společnosti 

z titulu rozhodnutí o schválení rozdělení zisku.110 Podřízenost práva na podíl na zisku chápe ve 

smyslu podřízenosti vůči jinému dluhu i R. Kříž, přičemž argumentuje zákonnou úpravou 

dluhopisů a úpadku.111 S tím nemohu souhlasit, neboť zvláštní „právo“ inkorporované do akcie 

s podřízeným podílem na zisku by poté, soudím, mělo spočívat v tom, že akcionáři nesmí 

 
106 JANOŠEK, Vladimír. Zisk náš vezdejší dej nám dnes aneb dividendové shares [online]. Epravo.cz. Publikováno 

22. 11. 2018. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/zisk-nas-vezdejsi-dej-nam-dnes-aneb-dividendove-

shares-108428.html. 
107 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil. K § 348 [Právo na dividendu]. Komentář C. H. Beck, op. cit. sub 3, s. 

596. 
108 PAULY, Jan. Teoretické a legislativní základy cenných papírů [ASPI]. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, 424 s. 

Právní monografie. Dostupné z: www.noveaspi.cz pod identifikačním číslem ASPI: MN64CZ. 
109 DĚDIČ 2014, op. cit. sub 96. 
110 Ibid. 
111 KŘÍŽ 2013, op. cit. sub 89. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/zisk-nas-vezdejsi-dej-nam-dnes-aneb-dividendove-shares-108428.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/zisk-nas-vezdejsi-dej-nam-dnes-aneb-dividendove-shares-108428.html
http://www.noveaspi.cz/
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rozdělit zisk, dokud nebude splacen určitý (nadřazený) dluh. To nepovažuji za úbytek práva na 

podíl na zisku, nýbrž za zvláštní povinnost pro akcionáře; v takovém případě by totiž došlo ke 

konstrukci zvláštního práva pro věřitele onoho nadřazeného dluhu, kterému by odpovídala 

povinnost akcionáře (inkorporovaná do akcie) tento dluh uhradit přednostně. To by, domnívám 

se, bylo v rozporu se zákonem, neboť s akcií je možno spojit zvláštní právo, nikoli však 

povinnost.112 V odborných kruzích lze však nalézt i opačné názory.113 Jsem si přitom vědom 

odlišného nazírání V. Janoška, který s argumentací a contrario ve vztahu k § 278 ZOK 

nesouhlasí, přičemž svůj nesouhlas odůvodňuje nutností omezovat autonomii vůle akcionářů 

pouze výjimečně.114 Vzhledem k tomu, že jeho návrh novelizovat § 276 odst. 1 ZOK115 byl 

zákonodárcem nepřijat116, považuji za zřejmé, že úmyslem zákonodárce je (a koneckonců i bylo) 

neumožnit s akciemi spojit zvláštní povinnosti. 

Za správné nazírání na tento druh akcií považuji jejich připodobnění k tzv. tracking shares, 

typické pro angloamerické právo, které zastává S. Černá.117 Podobně se vyjadřuje též P. Čech, 

který tyto akcie nazývá divizními akciemi a připodobňuje je k německým Spartenaktien či tzv. 

tracking stocks.118 Odlišného názoru je však R. Kříž, který divizní akcie nespojuje s akciemi 

s podřízeným podílem na zisku, nýbrž je chápe jako český ekvivalent pro zmíněné tracking 

shares119 bez dalšího; argumentuje přitom důvodovou zprávou k novele ZOK, která definuje 

divizní akcie jako: „akcie, se kterými je spojen podíl na zisku generovaném určitou částí (divizí) 

společnosti (ang. tracking shares)“120. 

 Z uvedeného je tak zřejmé, že doposud není zcela jisté, jak akcie s podřízeným podílem na 

zisku vykládat. Osobně se však domnívám, že k jejich emisi přistoupí akciová společnost 

v okamžiku, je-li možné její podnikání rozdělit na několik částí a zároveň mají její akcionáři 

zájem na tom nerozdělovat zisk souhrnně, nýbrž jej diferencovat v návaznosti na ekonomickou 

výkonnost jednotlivých částí. Podřízenost podílu na zisku poté bude spočívat v tom, že výše 

podílu na zisku bude závislá na zisku konkrétní části podnikání akciové společnosti, přičemž 

 
112 Srov. § 276 odst. 1 věta první ZOK a contrario. 
113 Srov. například úvahy J. Dědiče a P. Šuka, viz DĚDIČ, Jan, ŠUK, Petr. In: ZOUFALÝ, Vladimír a kolektiv. 

Příplatky v akciové společnosti. Sborník mezinárodní konference XXVI. Karlovarské právnické dny. Praha: Leges, 

2018, s. 481–504. 
114 JANOŠEK, Vladimír. Inkorporování zvláštní povinnosti do akcie [online]. Epravo.cz. Publikováno 21. 8. 

2018. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/inkorporovani-zvlastni-povinnosti-do-akcie-108051.html. 
115 Ibid; navrhované znění: „Akcie, se kterými jsou spojena stejná práva a povinnosti, tvoří jeden druh.“. 
116 Ibid; ustanovení § 276 odst. 1 ZOK zní s účinností od 1. 1. 2021: „Akcie, se kterými jsou spojena stejná práva, 

tvoří jeden druh.“. 
117 ČERNÁ 2015, op. cit. sub 47. 
118 ČECH, Petr. Akcie po rekodifikaci. Právní rádce, 2012, č. 10, s. 34 – 37. 
119 KŘÍŽ, Radim. „Tracking stock“ aneb divizní akcie jako zvláštní druh akcií. Obchodněprávní revue. 2019, č. 4, s. 

90 – 95. 
120 Důvodová zpráva k novele ZOK, bod 314 až 316 (§ 276), op. cit. sub 45. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/inkorporovani-zvlastni-povinnosti-do-akcie-108051.html
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veškeré podmínky (například vymezení určitých obchodních závodů, k jejichž ekonomické 

výkonnosti se bude přihlížet pro konkrétní druh akcií) budou explicitně vymezeny ve stanovách. 

Příkladem může být akciová společnost s předmětem podnikání v oblasti provozování 

čerpacích stanic s palivy a mazivy, která své podnikání bude realizovat prostřednictvím několika 

odštěpných závodů (srov. § 503 odst. 2 OZ), jež si lze představit vždy jako souhrn čerpacích 

stanic poskytujících prodej čerpacích pohonných hmot v konkrétním kraji na území České 

republiky. Tato akciová společnost se rozhodne emitovat akcie s podřízeným podílem na zisku, 

přičemž podíl na zisku inkorporovaný do takových akcií bude vždy navázán na ekonomickou 

výkonnost konkrétně určeného odštěpného závodu. Podíl na zisku u akcií emitovanými takovou 

akciovou společností s označením například „Akcie Praha“ (v souladu se stanovami a zákonem o 

obchodních korporacích) by byl podřízený vykázáním zisku odštěpného závodu, který by byl 

tvořen všemi čerpacími stanicemi vlastněnými touto akciovou společností na území hlavního 

města Prahy. Je však zřejmé, že takto nastavené rozdělování (a vyplácení) zisku vyvolává mnohé 

otázky. Jak ovlivní právo na dividendu (resp. i právo na zisk) akcionáře vlastnícího takové 

„Akcie Praha“ zánik odštěpného závodu na území hlavního města Prahy? Dojde k 

úplnému materiálnímu vyprázdnění (či snad zániku) jeho práva na zisk, anebo pouze k dočasné 

nemožnosti vzniku práva na dividendu? Za jakých podmínek se již bude jednat o porušení 

zákonného pravidla obsaženého v § 244 ZOK, které chrání akcionáře a zakazuje nedůvodné 

zvýhodňování jakéhokoliv akcionáře na úkor společnosti či jiných akcionářů? Jak vytyčit 

mantinely pravomocí pro akcionáře vlastnící akcie s podřízeným podílem na zisku vůči 

vedoucím odštěpných závodů (k otázce obchodního vedení a pokynům valné hromady ve vztahu 

nejen k výplatě záloh na podíl na zisku viz kapitola 5.2 této práce).  Již z poskytnutého stručného 

výčtu otázek je patrné, že pokud by se akciová společnost rozhodla přistoupit k emisi akcií 

s podřízeným podílem na zisku, je vhodné věnovat zvýšenou pozornost jejich dostatečnému 

vymezení.  
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3. Rozdělení zisku v akciové společnosti 

3.1 Zákonné podmínky rozdělení 

3.1.1 Předpoklady přípustnosti rozdělení 

Soudím, že podíly v akciové společnosti, která je založena za účelem podnikání, nabývají 

akcionáři převážně s přesvědčením, že jejich vstupní náklady se jim v průběhu existence dané 

akciové společnosti minimálně navrátí. Za jejich náklady lze označit například uhrazenou kupní 

cenu za převod vlastnického práva k účastnickým akciím při jejich derivativním nabytí či 

splacený základní kapitál akciové společnosti v zákonem stanovené minimální výši121 při 

originárním nabytí. Osoby se akcionáři tedy stávají zpravidla s vidinou (vyplácené) dividendy.122 

Pro úplnost však nutno dodat, že si lze představit i odlišně nastavené vnitřní fungování akciové 

společnosti, v níž si její akcionáři dohodnout na minimalizaci rozdělování zisku vně akciové 

společnosti s tím, že jejich vstupní náklady budou vykompenzovány například budoucím 

prodejem akcií za adekvátní kupní cenu, do níž se pozitivně promítne průběžné ponechávání 

zisku v akciové společnosti. 

Jak již bylo zmíněno, základní podmínkou vzniku práva na dividendu je dle 

§ 348 odst. 1 ZOK schválení rozdělení zisku. Zákonodárce upravuje výslovně podmínky, které 

musí být splněny, aby mohlo být o rozdělení zisku rozhodnuto, resp. aby takové rozdělení mohlo 

být valnou hromadou schváleno. Činí tak konkrétně v ustanovení § 40 ZOK a § 350 ZOK. Stejně 

tak stanovuje ve smyslu § 34 odst. 1 ZOK, z jakých podkladů je nutno při schvalování rozdělení 

zisku vycházet. Bude-li rozhodnuto o schválení rozdělení zisku při nerespektování zákonných 

podmínek a pravidel, bude se jednat o rozdělení právem reprobované.123 

Následující podkapitoly shrnují a komplexně analyzují jednotlivé podmínky pro rozdělení 

zisku, přičemž akcentována je otázka tzv. časového testu účetní závěrky, neboť od přijetí 

rekodifikace civilního soukromého práva byla mnohokrát řešena tuzemskými soudy, ale 

i odbornou veřejností.124 

 
121 Srov. § 246 odst. 2 ZOK. 
122 JOSKOVÁ, Lucie. In: ČERNÁ, Stanislava a kolektiv. Právo obchodních korporací [ASPI]. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2015, 640 s. Kolektivní právní monografie. Dostupné z: www.noveaspi.cz pod identifikačním číslem 

ASPI: MN6763CZ. 
123 O odpovědnosti osoby, jež rozhodne o výplatě zisku, který byl rozdělen v rozporu se zákonnými požadavky, 

blíže pojednává kapitola 4.5 této práce. 
124 Podrobně situaci mapuje P. Čech ve svém nedávném příspěvku, viz ČECH 2019, op. cit. sub 29. 

http://www.noveaspi.cz/
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3.1.2 Sestavení účetní závěrky 

Prvá věta § 34 odst. 1 ZOK stanovuje, že podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo 

mimořádné účetní závěrky, která je schvalována nejvyšším orgánem obchodní korporace. 

V souladu s § 19 odst. 1 věta druhá ZOK, řádná účetní závěrka se sestavuje k poslednímu dni 

účetního období, zatímco v ostatních případech, tedy k jinému nežli poslednímu dni, se sestavuje 

mimořádná účetní závěrka. Současně zákon o účetnictví stanovuje, že vyžadují-li to zvláštní 

právní předpisy, účetní jednotky sestavují účetní závěrku v průběhu účetního období i k jinému 

okamžiku než ke konci rozvahového dne (srov. § 19 odst. 3 věta první zákona o účetnictví).125 

Z toho je, domnívám se, zřejmé, že za nejefektivnější řešení, alespoň co do administrativy 

a nákladů na osoby provádějící účetnictví, se pro akciové společnosti jeví rozhodnout 

o schválení rozdělení zisku na základě řádné účetní závěrky sestavené k poslednímu dni účetního 

období126, kterou mají povinnost akciové společnosti vyhotovit (a zveřejnit) ze zákona.127 

Povinnost sestavit řádnou účetní závěrku v akciové společnosti s dualistickým systémem 

náleží představenstvu128, což lze dovodit z dikce § 403 odst. 1 ZOK, která stanovuje, že řádnou 

účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne 

předcházejícího účetního období, ve spojení s povinností představenstva svolat valnou hromadu 

alespoň jednou za účetní období, ledaže by stanovy určily častější svolávání 

(srov. § 402 odst. 1 ZOK). Za sestavení řádné účetní závěrky, ale i za její následné předložení 

valné hromadě k schválení (srov. § 435 odst. 4 ZOK), bude tedy v akciové společnosti 

s dualistickou strukturou odpovědné představenstvo. V případě akciové společnosti 

s monistickým systémem řízení a správy bude k témuž odpovědná správní rada (srov. § 460 odst. 

2 ZOK ve spojení s § 421 odst. 2 ZOK a contrario).129 

Samotným sestavením řádné či mimořádné účetní závěrky nedochází k naplnění 

zákonného pravidla stanoveného ustanovením § 34 odst. 1 věta první ZOK. Druhým aktem, ke 

kterému musí dojít, je její schválení valnou hromadou. Z pohledu praxe se mi tak jeví za 

nejefektivnější v rámci jednoho zasedání valné hromady rozhodnout nejdříve o schválení účetní 

 
125 Existuje též tzv. konsolidovaná účetní závěrka ve smyslu § 22 zákona o účetnictví, které však vzhledem 

k zaměření této práce není věnována pozornost. 
126 V tomto kontextu nutno rozlišit účetní období končící 31. 12. a situaci, kdy účetní období končí jiný den 

v důsledku uplatnění tzv. hospodářského roku ve smyslu § 3 odst. 2 zákona o účetnictví. 
127 Srov. § 21a odst. 1 věta první zákona o účetnictví. 
128 ŠUK, Petr. K § 403 [Povinnost svolat valnou hromadu]. In: Komentář C. H. Beck, op. cit. sub 3, s. 688. 
129 Nepřímo totéž dovozují i J. Dědič a J. Lasák, neboť do působnosti správní rady řadí vedení účetnictví akciové 

společnosti, viz DĚDIČ, Jan, LASÁK, Jan. Monistický systém řízení akciové společnosti: výkladové otazníky (2. 

část). Obchodněprávní revue. 2013, č. 4, s. 97 – 105. Autorská dvojice P. Čech a P. Šuk do působnosti správní rady 

výslovně zařazuje předkládání účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku valné hromadě, viz demonstrativní výčet 

věcí spadající do působnosti správní rady předložený autory v publikaci ČECH, Petr, ŠUK, Petr. Právo obchodních 

společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). Praha: Ivana Hexnerová - BOVA POLYGON, 2016, s. 326. 
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závěrky (řádné či mimořádné) a následně – v rámci téhož zasedání – rozhodnout o rozdělení 

zisku. Na to je nutno myslet již při svolávání dané valné hromady a reflektovat to adekvátním 

způsobem v pozvánce na takovou valnou hromadu (srov. § 406 a násl. ZOK). 

3.1.3 Test vlastního kapitálu a ziskovosti 

Rozhodnutí valné hromady o schválení rozdělení zisku musí dbát pravidel obsažených 

v prvních dvou odstavcích § 350 ZOK. Následkem nerespektování těchto pravidel je sankce 

v podobě nicotnosti, neboť na rozhodnutí valné hromady by se hledělo, jako by nebylo přijato 

(srov. § 350 odst. 3 ZOK). Zařazení těchto pravidel do českého právního řádu je následkem 

transpozice směrnice 2017/1132, konkrétně jejího článku 56.130 Novela ZOK tyto bilanční testy, 

jak je přiléhavě označuje například P. Čech131, nadto zobecňuje pro všechny kapitálové 

společnosti a družstva, a to jejich přeřazením do nově znějících § 34 ZOK a § 40 ZOK132. 

Test vlastního kapitálu formulovaný v § 350 odst. 1 ZOK zní: „Společnost nesmí rozdělit 

zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období 

vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto 

rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle 

tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.“. Jak správně poznamenává H. Freyová133, 

z dikce citovaného ustanovení lze dovodit možné rozlišení testu na dvě části: první se vztahuje 

ke dni skončení posledního účetního období, druhá aplikuje test i na stav po rozdělení. Takové 

rozlišení považuji za logické a nutné, a to vzhledem k obligátnímu rozlišení okamžiku 

rozhodnutí o schválení rozdělení zisku, na straně jedné, a okamžiku výplaty zisku ze strany 

statutárního orgánu, na straně druhé. Přes fakt, že ustanovení zmiňuje pouze rozdělení zisku 

mezi akcionáře, domnívám se, že není důvodů, aby se dané neuplatnilo i na rozdělení zisku mezi 

osoby odlišné od akcionářů (např. při rozdělení zisku mezi členy orgánů akciové společnosti). 

Shodný názor zastává i I. Štenglová a B. Havel.134 

Dalším testem u rozdělování zisku akciové společnosti je test ziskovosti, V. Filipem a J. 

Lasákem nazýván jako test distribuční kapacity společnosti.135 Zákon o obchodních korporacích 

ho upravuje v § 350 odst. 2 ZOK, přičemž jeho přesné znění je obsaženo v níže uvedené tabulce. 

 
130 Důvodová zpráva k novele ZOK, bod 19 (§ 34 a § 35), op. cit. sub 45. 
131 ČECH 2019, op. cit. sub 29. 
132 Novela ZOK, čl. 1, bod 11. 
133 FREYOVÁ, Helena. Distribuce zisku v kapitálových společnostech ve světle výkladového posunu [online]. 

Epravo.cz. Publikováno 8. 3. 2018. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/distribuce-zisku-v-kapitalovych-

spolecnostech-ve-svetle-vykladoveho-posunu-107211.html. 
134 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil. K § 350 [Zdroje pro rozdělení zisku]. In: Komentář C. H. Beck, op. 

cit. sub 3, s. 599. 
135 FILIP, Václav, LASÁK, Jan. K § 421 odst. 2 písm. h) [Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastní zdrojů, 

nebo o úhradě ztráty]. In: Komentář Wolters Kluwer. op. cit. sub 5, s. 1913. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/distribuce-zisku-v-kapitalovych-spolecnostech-ve-svetle-vykladoveho-posunu-107211.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/distribuce-zisku-v-kapitalovych-spolecnostech-ve-svetle-vykladoveho-posunu-107211.html
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Co se týče nezmínění osob odlišných od akcionářů, domnívám se, že je možné převzít výše 

uvedenou argumentaci a i test ziskovosti vztáhnout na rozdělení zisku mezi osoby odlišné od 

akcionářů. Při bádáním nad vymezením výše zisku, který lze distribuovat, je nutno dále vzít 

v potaz výkladové stanovisko č. 25 expertní skupiny při Ministerstvu spravedlnosti ČR, která 

přijala následující stanovisko: „Do distrubuovatelného zisku podle § 161 odst. 4 a 350 odst. 2 se 

započítává veškerý zisk za předchozí období, tj. nejen nerozdělený zisk, ale i zisk účtovaný 

v ostatních fondech ze zisku nebo jako jiný hospodářský výsledek minulých let.“136. 

H. Freyová dále soudí, že test ziskovosti se, na rozdíl od testu vlastního kapitálu, opírá 

pouze o hospodářské výsledky posledního skončeného účetního období, resp. o nerozdělený zisk 

a ztrátu z předchozích období, z čehož dle ní plyne, že s postupem času neztrácí na aktuálnosti, 

a není tedy rizikovým pro možné rozdělování zisku na základě účetní závěrky starší šesti 

měsíců.137 S takovým závěrem nelze než souhlasit, byť se neztotožňuji s jejími obavami, které 

následně vyjádřila ve vztahu k distribuci dividendy na základě účetní závěrky sestavené před 

více nežli šesti měsíci138, a to z důvodu existence dalšího zákonného pravidla, totiž zákazu 

vyplatit zisk, pokud by si tím obchodní korporace přivodila úpadek ve smyslu § 40 odst. 1 ZOK. 

O tomto tzv. testu insolvence pojednává kapitola 4.2 této práce. 

Novela ZOK krom zmíněného rozšíření působnosti těchto bilančních testů na všechny 

kapitálové společnosti a družstva mírně upravuje i jejich znění, a to s odkazem na nepřesnost 

aktuálního znění v porovnání se zněním směrnice 2017/1132 a s přihlédnutím ke snaze uvést 

znění bilančních testů do souladu s právní úpravou regulující účetnictví.139 Změny se týkají 

především způsobu určení maximální výše distribuovatelného zisku, aktuálně obsaženého v 

§ 350 odst. 2 ZOK, viz tabulka níže. V rámci zvýšení srozumitelnosti jsou pro účely této práce 

zvýrazněny části, které budou novelou ZOK změněny. 

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

spravedlnosti ze dne 9. 4. 2014 k rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů. In: Beck-online [právní informační 

systém]. Nakladatelství C. H. Beck.  Dostupné z: www.beck-online.cz. 
137 FREYOVÁ 2018, op. cit. sub 133. O časovém testu viz následující kapitola této práce. 
138 Ibid. 
139 Důvodová zpráva k novele ZOK, bod 19 (§ 34 a § 35), op. cit. sub 45. 

Ustanovení 

ZOK 
Znění 

§ 350 odst. 2, 

do dne 31. 12. 

2020 

Částka k rozdělení mezi 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 stanovami. 

http://www.beck-online.cz/
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3.1.4 Časový test aneb stáří účetní závěrky 

Vyjdeme-li z předpokladu, že existují zákonná pravidla pro rozdělení a výplatu zisku 

a záloh na něj, přičemž tato pravidla jsou navázána na informace obsažené v účetních závěrkách, 

které dle zákona o účetnictví musí reflektovat věrně a poctivě obraz předmětu účetnictví 

a finanční situaci dané akciové společnosti141, vyvstává otázka, kdy tyto účetní závěrky 

přestávají být pro účely rozdělení, výplaty a záloh na zisku aktuální. Takovou otázku považuji za 

zcela klíčovou, neboť pakliže není jednoznačně a autoritativně zodpovězena, vyvstává na povrch 

další navazující otázka, svým charakterem neméně důležitá, a to, nač poté existují zmíněná 

pravidla, není-li zřejmé, v jakých mantinelech je v praxi aplikovat. 

Obchodní zákoník stanovoval v § 184a odst. 1 věta první, že: „Valná hromada se koná 

nejméně jednou za rok ve lhůtě určené stanovami, nejpozději však do 6 měsíců od posledního 

dne účetního období.“. Nejvyšší soud ČR již v závěru září roku 2009142 judikoval, že maximální 

stáří účetní závěrky, na základě níž je ještě přípustné rozhodnout o rozdělení zisku v akciové 

společnosti, činí šest měsíců, přičemž argumentoval jednak dikcí zmíněného ustanovení 

obchodního zákoníku, jednak tím, že účetní závěrku starší šesti měsíců není možno považovat za 

reálný obraz účetnictví.143 V následujících měsících na své závěry tentýž soud postupně odkázal 

čtyři dovolatele, kteří podali dovolání v typově shodné věci.144 Ještě v první polovině roku 2013 

přejímá téže argumentaci opět Nejvyšší soud ČR, zároveň však již upozorňuje, že na uvedené 

závěry ze září roku 2009 je nutno hledět tak, že „pravidlo, podle kterého řádná účetní závěrka 

není po uplynutí lhůty uvedené v § 184 odst. 3 obch. zák. způsobilým podkladem pro rozdělení 

 
140 Dle § 350 odst. 3 ZOK platí, že: „Na rozhodnutí valné hromady učiněné v rozporu s odstavci 1 a 2 se hledí, jako 

by nebylo přijato.“. 
141 Srov. § 7 odst. 1 zákona o účetnictví. 
142 V té době se ustanovení nacházelo v jiném ustanovení (§ 183 odst. 3 obchodního zákoníku), nicméně v totožném 

znění. 
143 Srov. závěry rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. 29 Cdo 4284/2007. 
144 Všechna čtyři dovolání byla odmítnuta: usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. 29 Cdo 

4285/2007; usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. 29 Cdo 4287/2007; usnesení Nejvyššího 

soudu ČR ze dne 13. 10. 2009, sp. zn. 29 Cdo 4286/2007; usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 1. 2010, sp. zn. 

29 Cdo 647/2008. 

§ 34 odst. 2, 

ode dne 1. 1. 

2021 

Částka k rozdělení nesmí v kapitálové společnosti nebo družstvu překročit součet výsledku 

hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých let 

a ostatních fondů, které může kapitálová společnost nebo družstvo použít podle svého 

uvážení, snížený o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a společenskou 

smlouvou. Rozhodnutí nejvyššího orgánu učiněné v rozporu s větou první nemá právní 

účinky.140 K rozdělení nelze použít fondy, jejichž vznik, změnu nebo zánik upravuje právní 

předpis nebo společenská smlouva způsobem, který jejich rozdělení nepřipouští. 
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zisku, neplyne přímo z textu ustanovení § 178 odst. 2 obch. zák., nýbrž bylo dovozeno výkladem 

podaným Nejvyšším soudem v R 80/2010“145. 

S účinností k 1. 1. 2014 došlo k rekodifikaci civilního soukromého práva, proto bylo 

potřeba zjistit, nakolik jsou judikaturní závěry nadále použitelné. Jak upozorňuje P. Čech, 

vzhledem k tomu, že zákon o obchodních korporacích trvá na totožné lhůtě (srov. § 403 odst. 1 

ZOK), nebyl zde důvod předpokládat, že by tuzemské soudy změnily na maximální stáří účetní 

závěrky názor.146 Tato presumpce se zprvu jevila jako správná, neboť dne 22. 3. 2017 vydal 

Vrchní soud v Praze usnesení, v němž se vyjádřil, že „nepochybuje o tom, že se i v poměrech 

zákona o obchodních korporacích uplatní judikaturní závěry Nejvyššího soudu uvedené 

v rozsudku ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. 29 Cdo 4284/2007“147. Pokud bychom dne 22. 3. 2017 

nahlédli do odborné literatury komentující § 348 ZOK, resp. § 350 ZOK, abychom zjistili, jak na 

závěr Nejvyššího soudu ČR ze září roku 2009 nahlíží právní doktrína, seznali bychom, že 

autorský kolektiv v prvním vydání Komentáře C. H. Beck je toho názoru, že: „Tento závěr se 

podle našeho názoru uplatní i po účinnosti zákona o obchodních korporacích.“148. Žádný 

myšlenkový obrat by nás nečekal ani v Komentáři Wolters Kluwer (ten však byl vydán již v roce 

2014), M. Kubík v něm doslova píše: „Ve stávající zákonné úpravě neshledávám důvod, proč by 

takový výklad nemohl být uplatňován i v současnosti.“149. Na konci června roku 2017 je 

publikováno 2. vydání Komentáře C. H. Beck, v němž můžeme znovu číst identické vyjádření 

k § 350 ZOK, jak je uvedeno výše. Zůstává i první pád čísla množného, z čehož se zdá, že na 

psaném se opět shodl celý autorský kolektiv. Opak je nicméně pravdou, jak píše v recentním 

příspěvku P. Čech: „Jedná se však o chybu, která nastala při revizi druhého vydání. Omylem 

převzala150 znění prvního vydání, aniž do něj promítla názorový posun, na němž se přitom shodl 

celý autorský kolektiv.“151. 

Rozdílné nazírání na problematiku dokládá P. Čech152 dále odkazem na části 

Komentáře C. H. Beck psané P. Šukem, ze kterých je názorový posun zcela patrný.153 Mezi 

právní doktrínou následně začíná opakovaně znít ve věci parametrů časového testu účetních 

 
145 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 4. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2363/2011; 80/2010 značí číslo, pod nímž je 

uveřejněn citovaný rozsudek Nejvyšího soudu ze září roku 2009 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS. 
146 ČECH 2019, op. cit. sub 29. 
147 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 3. 2017, sp. zn. 14 Cmo 506/2015. 
148 ŠTENGLOVÁ, Ivana. § 350 [Zdroje pro rozdělení zisku]. In: ŠTENGLOVÁ, Ivana a kolektiv. Zákon 

o obchodních korporacích. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 533. 
149 KUBÍK, Martin. K § 348 odst. 1 [Právo na dividendu]. In: Komentář Wolters Kluwer, op. cit. sub 5, s. 1591. 
150 Myšleno I. Štenglová. 
151 ČECH 2019, op. cit. sub 29. 
152 Ibid. 
153 Jedná se např. o komentář k § 403 ZOK, viz ŠUK, Petr. K § 403 [Povinnost svolat valnou hromadu]. In: 

Komentář C. H. Beck, op. cit. sub 3, s. 688 - 689. 
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závěrek pro účely rozdělování zisku odlišný názor oproti judikatuře. Za příklad lze uvést 

příspěvek P. Čecha154 ze závěru roku 2017 či poznámku V. Janoška155 z roku 2018. Nedávné 

rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR z konce března 2019 již definitivně završuje tento myšlenkový 

obrat a stanovuje, že: „S účinností od 1. 1. 2014 může řádná účetní závěrka zpracovaná za 

předchozí účetní období sloužit jako podklad pro rozdělení zisku až do konce následujícího 

účetního období.“156. 

Důvod ohraničení koncem následujícího účetního období je zřejmý, neboť plyne přímo 

z dikce bilančních testů dle § 350 ZOK; v okamžiku, kdy jsou uváděná pravidla týkající se 

rozdělení zisku navázána na poslední účetní období, musí být nejzazším okamžikem, k němuž 

může být účetní závěrka sestavena, aby na základě ní šlo rozdělit zisk během následujícího 

účetní období, poslední den účetního období, které předchází účetnímu období, v rámci něhož 

má být o zisku rozhodnuto.157 Jinými slovy, abstrahujeme-li od možné úpravy účetního období 

jako hospodářského roku a vyjdeme-li z toho, že účetní období skončilo v akciové společnosti 

31. 12. 2019, přičemž k témuž dni byla sestavena řádná účetní závěrka, valná hromada může 

rozhodnout o zisku za rok 2019 na základě této řádné účetní závěrce nejpozději dne 31. 12. 2020. 

Poslední den roku 2020 je totiž též posledním dnem, v němž bude možno provést bilanční testy 

ve smyslu § 350 ZOK pro poslední účetní období, kterým bude v tomto konkrétním případě 

účetní období roku 2019, trvající od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. 

Klíčový argument pro faktické půlroční prodloužení maximálního stáří účetní závěrky, na 

základě níž může být rozdělen zisk, spočívá v existenci insolvenčního testu. Ten v obchodním 

zákoníku zcela absentoval, přičemž nyní je vyjádřen v § 40 odst. 1 ZOK a blíže o něm pojednává 

kapitola 4.2 této práce. Vyjdeme-li z premisy, že cílem omezení stáří účetní závěrky, na základě 

níž lze rozdělit zisk, je zabránit výplatě dividendy na úkor věřitelů, poté lze považovat 

insolvenční test za dostatečný prostředek pro ochranu tohoto cíle, v důsledku čehož již není 

potřebné nadále trvat na omezené použitelnosti účetní závěrky.158 

 Je však nutno zmínit, že v odborné veřejnosti zazněly k této argumentaci výtky. 

V. Janošek v této souvislosti argumentaci existencí testu insolvence nazývá obezličkou, která 

slouží Nejvyššímu soudu ČR k tomu, aby mohl změnit své dosavadní závěry.159 Své úvahy 

 
154 ČECH, Petr. Znovu k rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů v s.r.o. a a.s.. Metodické aktuality Svazu 

účetních. Praha: Svaz účetních České republiky. 2018, č. 1, s. 4 – 30. 
155 JANOŠEK, Vladimír. Poznámka k usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 3. 2017, sp. zn. 14 Cmo 

506/2015. Právní rozhledy. 2018, č. 5, s. 187. 
156 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 3. 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017. 
157 ČECH 2019, op. cit. sub 29. 
158 Argumentace převzata z usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 3. 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017. 
159 JANOŠEK, Vladimír. Nejvyšší soud se vyjádřil k pravidlům zákona o obchodních korporacích upravujícím 

rozdělování zisku a svolání valné hromady akciové společnosti [online]. Epravo.cz. Publikováno 16. 4. 2019. 
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rozvádí položením si řečnické otázky, která naráží na fakt, že i za účinnosti obchodního 

zákoníku nemohla být dividenda vyplacena, pokud by výplata měla za následek úpadek akciové 

společnosti.160 Z důvodové zprávy k ZOK plyne, že insolvenční test byl vložen do znění zákona 

o obchodních korporacích jako reakce na „spornost role základního kapitálu a novou dikci 

insolvenčního zákona“161 a má sloužit jako ochrana věřitelů a společníků.162 Soudím, že 

zákonodárce tím má na mysli především ztrátu garanční funkce základního kapitálu, což lze 

nejviditelněji dokázat dikcí nové úpravy minimální výše základního kapitálu u společností 

s ručením omezeným (srov. § 142 odst. 1 ZOK). Koneckonců, v důvodové zprávě k ZOK se 

doslova stanovuje, že „základní kapitál ztrácí svou garanční roli a je nahrazen jinými režimy 

ochrany věřitelů (test insolvence, přísnější pravidla správy, pravidla podnikatelských seskupení 

apod.)“163. 

Obchodní zákoník myslel též na ochranu věřitelů a společníků, insolvenční test upravoval 

konkrétně v i) ustanovení § 120a odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku pro společnost s ručením 

omezeným, potažmo v ustanovení § 161f odst. 1 písm. h) obchodního zákoníku pro akciovou 

společnost, které se věnovaly podmínkám poskytnutí finanční asistence, a dále v ii) ustanovení 

§ 161a odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku, v návaznosti na nabývání vlastních akcií. Nečinil 

tak však v souvislosti s realizací práva na podíl na zisku (srov. § 123 obchodního zákoníku). 

Obchodní zákoník tedy výslovně nezakazoval vyplatit zisk, pokud by se touto výplatou dostala 

obchodní korporace do úpadku. Nutno dodat, že z toho zároveň neplyne, že statutární orgán by 

tak mohl učinit bez následků.164 V návaznosti na uvedené lze shrnout, že obchodní zákoník test 

insolvence upravoval, nikoli však ve vztahu k výplatě zisku. 

Zákon o obchodních korporacích tak naopak výslovně činí (srov. § 40 odst. 1 ZOK). Již 

v tomto bodu úvah považuji argumentaci Nejvyššího soudu ČR v usnesení sp. zn. 27 Cdo 

3885/2017 ze dne 27. 3. 2019 za dostatečně průkaznou, aby na základě ní šlo opodstatnit 

diskutované maximální stáří účetní závěrky. I kdybych však přijal výše uvedené pochyby, 

rozptýlil by mi je podpůrný argument prezentovaný v citovaném usnesení, který V. Janošek ve 

svém příspěvku z dubna roku 2019 zcela opomněl. Je jím možnost emitovat akcie s pevným 

podílem na zisku (srov. § 276 odst. 3 ZOK ve spojení s § 348 odst. 3 ZOK), což za účinnosti 

obchodního zákoníku nebylo možné. Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.5 této práce, byl-li 

 
Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/nejvyssi-soud-se-vyjadril-k-pravidlum-zakona-o-obchodnich-

korporacich-upravujicim-rozdelovani-zisku-a-svolani-valne-hromady-akciove-spolecnosti-109190.html. 
160 Ibid. 
161 Důvodová zpráva k ZOK, k § 31 až § 43, op. cit. sub 38. 
162 Ibid. 
163 Důvodová zpráva k ZOK, k § 30, op. cit. sub 38. 
164 K odpovědnosti statutárního orgánu ve vztahu k výplatě zisku viz kapitola 4.5 této práce. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/nejvyssi-soud-se-vyjadril-k-pravidlum-zakona-o-obchodnich-korporacich-upravujicim-rozdelovani-zisku-a-svolani-valne-hromady-akciove-spolecnosti-109190.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/nejvyssi-soud-se-vyjadril-k-pravidlum-zakona-o-obchodnich-korporacich-upravujicim-rozdelovani-zisku-a-svolani-valne-hromady-akciove-spolecnosti-109190.html
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vytvořen v předcházejícím účetním období zisk, akcionářům vlastnícím akcie s pevným podílem 

na zisku vzniká právo na pevný podíl na zisku k prvnímu dni následujícího účetního období, 

není-li stanoveno odlišně ve stanovách. V takovém případě se jakákoli diskuze o maximálním 

možném stáří účetní závěrky stává bezpředmětnou, neboť rozhodnutí o rozdělení zisku valnou 

hromadou se pro vznik práva na dividendu nevyžaduje (srov. § 348 odst. 4 ZOK). Nic tedy 

nebrání akciové společnosti emitovat akcie s pevným podílem na zisku a zcela se tak vyhnout 

požadavku na maximální stáří účetní závěrky. 

Ve světle uvedeného proto považuji nadále za bezrozporné, že tzv. časový test účetní 

závěrky dovozovaný z § 403 odst. 1 ZOK se nadále s účinností od 1. 1. 2014 neprosadí, 

respektive lze též říct, že se prosadí v modifikované podobě, stanovující za poslední možný den, 

kdy může být účetní závěrka sestavena, aby na základě ní šlo rozhodnout o rozdělení zisku, 

poslední den účetního období předcházejícího účetnímu období, v němž má být rozhodnutí 

o rozdělení zisku valnou hromadou přijato. Tyto závěry reflektuje i novela ZOK, přičemž 

s účinností od 1. 1. 2021 zní první dvě věty § 34 odst. 1 ZOK následovně: „Podíl na zisku a na 

jiných vlastních zdrojích se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené 

nejvyšším orgánem obchodní korporace. Na základě účetní závěrky podle věty první lze rozdělit 

zisk a jiné vlastní zdroje do konce účetního období následujícího po účetním období, za něž byla 

účetní závěrka sestavena.“165. Důvodová zpráva k novele ZOK se nadto dopouští komparace 

s Německem, kde je stanovena pro akciové společnosti osmiměsíční lhůta (srov. § 175 odst. 1 

věta druhá AktG), která se však aplikuje pouze na schválení účetní závěrky, nikoli na rozdělení 

zisku, a současně tatáž důvodová zpráva nepřímo označuje důsledek praxe trvající do konce roku 

2013166 za zhoršení podnikatelského prostředí.167 

V závěru této podkapitoly nelze též opomenout poznámku P. Čecha, že po výše uvedené 

názorové změně dochází k oslabení významu záloh na podíl na zisku, přičemž smysl jejich 

vydání spatřuje nadále převážně v počátečních měsících nového účetního období, během nichž 

ještě nebude připravena účetní závěrka za poslední účetní období.168 Dodává však, že to se nijak 

nedotýká možnosti valné hromady rozhodnout na základě mezitímní účetní závěrky o rozdělení 

záloh na dividendu ze zisku, který akciová společnost nakumulovala během předcházejících 

 
165 Krom zmíněného zavádí novela ZOK pro vyloučení pochybností nad ustanovení § 34 nový nadpis ve znění 

„Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích“; viz novela ZOK, čl. 1, bod 11. 
166 Soudím přitom, že mnoho obchodních korporací tak činilo, tj. rozhodovalo o rozdělení zisku na základě účetní 

závěrky staré nejvýše 6 měsíců, i po nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích, vzhledem k usnesení 

Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 3. 2017, sp. zn. 14 Cmo 506/2015. 
167 Důvodová zpráva k ZOK, k § 34, op. cit. sub 38. 
168 ČECH 2019, op. cit. sub 29. 
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měsíců v tom samém účetním období.169 Tyto závěry sdílím, přičemž zálohám na podíl na zisku 

je věnován prostor v kapitole 5 této práce. 

3.2 Způsoby rozdělení zisku 

Za předpokladu, že jsou splněny všechny výše uvedené podmínky, může valná hromada 

přistoupit k rozhodnutí o schválení rozdělení zisku. Ustanovení svěřující valné hromadě akciové 

společnosti působnost v oblasti rozdělování zisku170 je přitom nutno vykládat jako kogentní – 

pokud by o zisku rozhodl například statutární orgán, nastala by fikce nepřijetí takového 

rozhodnutí.171 Oproti tomu návrh na rozdělení zisku předkládá valné hromadě představenstvo 

(srov. § 435 odst. 3 ZOK), jde-li o akciovou společnost s dualistickou strukturou. Takový návrh 

je podroben přezkumu ze strany dozorčí rady172, která předloží své vyjádření valné hromadě 

(srov. § 447 odst. 3 ZOK). V monistické struktuře je poté touto působností nadána správní rada 

(srov. § 460 odst. 2 ZOK ve spojení s § 421 odst. 2 ZOK a contrario). 

Obchodní zákoník řadil údaj o způsobu rozdělení zisku mezi obligatorní náležitosti 

stanov.173 Nyní je však akcionářům ponechána v této otázce volnost, neboť zákon o obchodních 

korporacích takovou povinnost nestanovuje.174 Domnívám se, že akcionáři na valné hromadě, jež 

byla svolána za účelem schválení rozdělení zisku, mají v zásadě šest možností175, jak se ziskem 

(či jeho částí) jako kladným hospodářským výsledkem naložit. První variantou je rozhodnout 

o převodu zisku na účet nerozděleného zisku minulých let. Druhou možností je rozhodnout 

o zisku takovým způsobem, že jím bude uhrazena ztráta (či alespoň její část) minulých let. 

Z účetního pohledu by tedy došlo k snížení výše ztráty na účtu neuhrazené ztráty minulých let. 

Další, v pořadí třetí, možností je převést zisk do rezervního fondu nebo ostatních kapitálových 

fondů. Zde však nutno upozornit, že po účinnosti zákona o obchodních korporacích již nejsou 

akciové společnosti povinny tvořit rezervní fond.176 Výjimkou je akciová společnost, která 

 
169 Ibid. 
170 Srov. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK. 
171 FILIP, Václav, LASÁK, Jan. K § 421 odst. 2 písm. h) [Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastní zdrojů, 

nebo o úhradě ztráty]. In: Komentář Wolters Kluwer. op. cit. sub 5, s. 1912. 
172 Nejvyšší soud ČR v této souvislosti dovodil v usnesení ze dne 27. 3. 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017, že: 

„Určení, jaké podklady si dozorčí rada opatří pro přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku, je věcí 

dozorčí rady, jejíž členové musí jednat s péčí řádného hospodáře a odpovídají za újmu způsobenou společnosti 

porušením této povinnosti (srov. důvody usnesení NS z 29. 5. 2018, sp. zn. 27 Cdo 1532/2017).“. 
173 Srov. § 173 odst. 1 písm. i) obchodního zákoníku. 
174 Srov. § 250 odst. 2, odst. 3 ZOK a contrario. 
175 Pro úplnost nutno dodat, že pokud by akciová společnost uzavřela smlouvu o tichém společenství [srov. 421 odst. 

2 písm. o) ZOK], šlo by za sedmý způsob označit výplatu tichému společníkovi (srov. § 2747 a násl. OZ). 
176 Za účinnosti obchodního zákoníku povinnost tvořit rezervní fond existovala, srov. § 67 odst. 2 obchodního 

zákoníku. 
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poskytuje finanční asistenci177, případně vykáže v rozvaze v aktivech vlastní akcie178; u takových 

akciových společností povinnost tvořit rezervní fond přetrvává. Mezi čtvrtou variantu naložení 

se ziskem lze zařadit jeho užití na nominální zvýšení základního kapitálu akciové společnosti 

z vlastních zdrojů ve smyslu § 495 a násl. ZOK. V tomto případě je nutno dbát především na 

§ 497 odst. 1 ZOK a podkladovou účetní závěrku nechat ověřit auditorem. Předposlední, pátou, 

variantou je schválit rozdělení zisku mezi akcionáře (následkem by byl vznik jejich práva na 

dividendu), případně mezi členy akciové společnosti (v důsledku čehož by jim vzniklo právo na 

tantiému) či jiné osoby (například zaměstnance dané akciové společnosti). Konečně šestá 

možnost zahrnuje dvě situace, kdy se buď valná hromada sejde na zasedání, ale nepřijme žádné 

rozhodnutí, se ziskem tedy nikterak nenaloží (v důsledku např. neschválení účetní závěrky), nebo 

rozhodne o jeho nerozdělení. Pro přehled nutno dodat, že teoreticky si lze představit i situaci, 

v níž se valná hromada vůbec nesejde. Vzhledem k zaměření této práce o ní však není blíže 

uvažováno. 

Beze sporu lze výše uvedené kombinovat, tj. například lze rozhodnout o rozdělení zisku 

takovým způsobem, kdy by se část vyplatila akcionářům, část představenstvu a zbytek by se 

převedl na účet nerozděleného zisku minulých let.179 Přehledně lze výše uvedené znázornit 

graficky následujícím způsobem. 

 

Pro úplnost nutno dodat, že právní doktrína užívá též kategorizaci na rozdělení zisku vně 

akciové společnosti a dovnitř.180 Zcela přitom souhlasím s J. Dědičem a J. Lasákem, kteří jsou 

toho názoru, že i tzv. vnitřní rozdělování zisku (v podobě např. přesunu na účet nerozděleného 

zisku) spadá do působnosti valné hromady.181 Pokud bych přijal odlišnou tezi, nastala by 

 
177 Srov. § 311 písm. f) ZOK. 
178 Srov. § 316 odst. 1 ZOK. 
179 V případě převodu na účet nerozděleného zisku minulých let by se nejednalo o „rozdělení“ ve smyslu § 348 odst. 

1 ZOK. Zákon o obchodních korporacích přitom „rozdělení zisku“ chápe výlučně ve smyslu „vnějšího rozdělení“, 

viz KOŠŤÁL, Daniel. Podíl na zisku kapitálových společností. Právní rozhledy. 2015, č. 6, s. 206 – 209. Je-li v této 

práci dále užito spojení „vnitřní rozdělení zisku“, je tím myšlen právě převod zisku na různé účty akciové 

společnosti (účet nerozdělené zisku, účet rezervního fondu a jiné), tj. nikoli vnější rozdělení zisku. 
180 DĚDIČ, LASÁK 2014, op. cit. sub 41. 
181 Ibid. 
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paradoxní situace, neboť by akcionáři ztratili možnost ovlivnit, jak bude se ziskem naloženo, což 

považuji za odporující účelu právní úpravy akciové společnosti.182 

3.3 Oprávněné osoby a jejich dispozice 

Osoby oprávněné z rozhodnutí valné hromady o schválení rozdělení zisku183 lze dle mého 

názoru rozlišit do dvou základních skupin. Jsou jimi akcionáři, na straně jedné, a osoby od nich 

odlišné, na straně druhé. V obou případech oprávněné osobě vznikne v důsledku rozhodnutí 

valné hromady o schválení rozdělení zisku pohledávka za akciovou společností, která se tím 

okamžikem stává dlužníkem akcionáře (srov. § 1721 OZ). Závazek spočívá tedy v povinnosti 

akciové společnosti vyplatit oprávněné osobě dividendu184, resp. takovou část zisku185, která jí 

dle rozhodnutí valné hromady náleží. Této povinnosti odpovídá právo oprávněné osoby na 

vyplacení takového podílu na zisku. 

Vzhledem k tomu, že zákon o obchodních korporacích nikterak nelimituje dispoziční 

oprávnění oprávněných osob k zmíněné pohledávce, naopak výslovně stanovuje samostatnou 

převoditelnost práva na podíl na zisku v ustanovení § 352 odst. 1 ZOK, je na oprávněných 

osobách, jakým způsobem své dispoziční oprávnění využijí. Nedojde-li k zániku tohoto závazku 

splněním, lze předpokládat, že oprávněná osoba přistoupí k jiným způsobům zániku závazku, 

které občanský zákoník reguluje v § 1981 OZ až § 2009 OZ. Lze si tak představit uzavření 

dohody o započtení ve smyslu § 1982 a násl. OZ, jejímiž smluvními stranami bude akciová 

společnost a oprávněná osoba. Započítávána bude pohledávka oprávněné osoby za akciovou 

společností vzniklá z titulu rozhodnutí valné hromady ve smyslu § 348 odst. 1 ZOK oproti 

pohledávce akciové společnosti za oprávněnou osobou vzniklé z titulu např. smlouvy o zápůjčce, 

na jejímž základě poskytla akciová společnost oprávněné osobě zápůjčku. Zároveň však nic 

oprávněné osobě nebrání dluh akciové společnosti prominout ve smyslu § 1995 odst. 1 OZ či 

svoji pohledávku například postoupit na základě smlouvy o postoupení pohledávky 

dle § 1879 a násl. OZ. 

 
182 Stejnou argumentaci v typově podobné otázce rozvíjí V. Janošek v příspěvku týkající se faktického obcházení 

§ 34 odst. 1 ZOK, viz JANOŠEK, Vladimír. Převedení zisku do sociálního fondu bez opory ve stanovách aneb když 

kolektivní smlouva je více než společenská smlouva [online]. Epravo.cz. Publikováno 27. 3. 2019. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/prevedeni-zisku-do-socialniho-fondu-bez-opory-ve-stanovach-aneb-kdyz-

kolektivni-smlouva-je-vice-nez-spolecenska-smlouva-109055.html. 
183 Je-li dále uváděna oprávněná osoba, myslí se tím toliko osoba, jež je oprávněna právě z rozhodnutí valné 

hromady o schválení rozdělení zisku. 
184 Na pojem „dividenda“ je možno nahlížet též ve smyslu konkrétní výše pohledávky akcionáře za akciovou 

společností z titulu rozhodnutí valné hromady o schválení rozdělení zisku. 
185 Domnívám se, že by bylo nepřesné hovořit též o „dividendě“ ve smyslu výše podílu na zisku, o němž bylo 

rozhodnuto valnou hromadou, ve vztahu k osobám odlišným od akcionářů, a to vzhledem k rozdílné pojmologii 

dividendy a tantiémy (viz kapitola 1.1 této práce). 

https://www.epravo.cz/top/clanky/prevedeni-zisku-do-socialniho-fondu-bez-opory-ve-stanovach-aneb-kdyz-kolektivni-smlouva-je-vice-nez-spolecenska-smlouva-109055.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/prevedeni-zisku-do-socialniho-fondu-bez-opory-ve-stanovach-aneb-kdyz-kolektivni-smlouva-je-vice-nez-spolecenska-smlouva-109055.html
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Jak stanovuje druhá věta § 34 odst. 1 ZOK ve spojení s § 3 odst. 3 ZOK, rozdělit zisk mezi 

osoby odlišné od akcionářů lze výlučně po zakotvení této možnosti do stanov akciové 

společnosti. Vrchní soud v Olomouci v nedávném usnesení upřesnil, že toto pravidlo nelze obejít 

tím, že možnost rozdělit zisk mezi jiné osoby než akcionáře bude připuštěna v kolektivní 

smlouvě.186 Má-li dojít ke stanovení takové možnosti během průběhu existence akciové 

společnosti, bude proto nutné přijmout rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí spadá do 

působnosti valné hromady [srov. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK]. Dle názoru P. Kuhna je k tomu 

nutno získat souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů, přičemž argumentuje zněním 

§ 417 odst. 2 ZOK.187 Se závěrem P. Kuhna souhlasím, byť se neztotožňuji s uvedenou 

argumentací, přičemž požadavek na kvalifikovanou většinu hlasů dovozuji z § 417 odst. 3 ZOK, 

což potvrzuje i judikatura.188 

Osobou oprávněnou může být bezpochyby jak osoba fyzická, tak právnická, neboť právní 

předpisy v této souvislosti nestanovují žádná pravidla (srov. § 1 odst. 2 OZ). Je-li jí však člen 

orgánu akciové společnosti, konkrétní pravidla vztahující se k výplatě jejímu podílu na zisku 

musí být upraveny ve smlouvě o výkonu funkce189 [srov. § 60 písm. c) ZOK]. Tato smlouva 

musí být písemná a podléhá schválení valné hromady (srov. § 59 odst. 2 ZOK). Není-li sjednána 

v souladu se zákonem o obchodních korporacích, uplatní se nevyvratitelná právní domněnka, že 

výkon funkce je bezplatný (srov. § 59 odst. 3 ZOK). Z tohoto pravidla však platí tři zákonné 

výjimky190: neplatnost smlouvy či některého ujednání v ní je způsobena z důvodu na straně 

obchodní korporace; smlouva nebyla uzavřena, a to z důvodu překážek na straně obchodního 

korporace; došlo k neschválení smlouvy ze strany obchodní korporace, ačkoli k tomu absentuje 

zákonný důvod. Samotná výše odměny přitom nemusí být stanovena konkrétně, postačuje, 

pokud způsob jejího určení bude jednoznačný.191 

 
186 Srov. závěry usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. 5. 2019, 8 Cmo 102/2019. 
187 KUHN, Petr. K § 34 [Podíl na zisku]. In: Komentář C. H. Beck, op. cit. sub 3, s. 80. 
188 Srov. závěry usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 3. 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017, odst. 47 in fine. 
189 POKORNÁ, Jarmila. K § 34 odst. 1 [Určení a výplata podílu na zisku]. In: Komentář Wolters Kluwer, op. cit. 

sub 5, s. 277. 
190 DVOŘÁK, Tomáš. In: PICHRT, Jan a kolektiv. Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? [ASPI]. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015, 335 s. Kolektivní právní monografie. Dostupné z: www.noveaspi.cz pod 

identifikačním číslem ASPI: MN19609CZ. 
191 KVAČKOVÁ, Riana. In: HURYCHOVÁ, Klára a kolektiv. Corporate governance [ASPI]. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2015, 280 s. Kolektivní právní monografie. Dostupné z: www.noveaspi.cz pod identifikačním číslem 

ASPI: MN18710CZ. 

http://www.noveaspi.cz/
http://www.noveaspi.cz/
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3.4 Vedlejší dohody akcionářů 

Ve stanovách lze konstruovat i vzdání se práva na podíl na zisku.192 Téhož může však 

akcionář s účinky pro sebe bezpochyby docílit i obligačně na základě uzavření dohody 

s ostatními akcionáři. S. Černá takové dohody označuje za vedlejší dohody akcionářů, přičemž 

mezi jejich výhody zařazuje neformálnost, diskrétnost a flexibilitu.193 Souhlasím přitom 

s J. Lasákem a J. Dědičem, kteří jsou toho názoru, že část zisku, která by byla bývala náležela 

akcionáři, jenž se svého práva na podíl na zisku vzdal, by měla náležet ostatním akcionářům.194 

Zároveň je nutno zmínit v tomto kontextu i možnost tzv. jednorázového prolomení stanov, které 

za možné označil i Nejvyšší soud ČR.195 Tato možnost je zmiňována též např. v německé právní 

literatuře pod pojmem „Satzungsdurchbrechung“196 či v té anglické jako „piercing of the articles 

of association“197. 

Charakteristickým znakem takového prolomení je to, že účelem není změnit stanovy pro 

futuro, nýbrž jednat jednorázově v rozporu se zněním stanov.198 Soudím přitom, že jednorázové 

prolomení stanov lze chápat ve dvojím smyslu. Zaprvé, jako prolomení, které nastane uzavřením 

vedlejší dohody akcionářů, kteří se dohodli na (jednorázové aplikaci) ujednání, jež je v rozporu 

se stanovami, přičemž účastníky takové dohody jsou všichni akcionáři.199 Zadruhé poté jako na 

prolomení, k němuž došlo na základě rozhodnutí valné hromady akciové společnost. Takové 

rozhodnutí přitom musí být přijato většinou, jež by postačovala pro změnu stanov.200 Inspiraci 

lze také čerpat z německých reálií, kdy komentářová literatura k AktG stanovuje například 

možnost jednorázového prolomení ujednání stanov, které určuje výši odměny náležející členovi 

dozorčí rady.201 Lze si představit, že akcionáři se rozhodnou kupříkladu jednorázově odměnu 

členovi dozorčí rady zvýšit z důvodu spokojenosti s výkonem jeho dozorčí pravomoci. Zároveň 

 
192 KUHN, Petr. K § 34 [Podíl na zisku]. In: Komentář C. H. Beck, op. cit. sub 3, s. 80. 
193 ČERNÁ, Stanislava. Vedlejší dohody (sideletters) společníků kapitálových společností, Obchodněprávní revue, 

2011, č. 1, s. 1 – 10. 
194 LASÁK, Jan, DĚDIČ, Jan. In: CSACH, Kristián a kolektiv. Akcionářské dohody. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2017, s. 56. 
195 Stalo se tak v rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 4. 2009, sp. zn. 29 Cdo 2254/2007. 
196 WÜRZ, Isolde. In: FRODERMANN, Jürgen a kolektiv. Handbuch des Aktienrechts. 9. vydání. Heidelberg: C. F. 

Müller, 2017, s. 166. 
197 MOCK, Sebastian, CSACH, Kristian, HAVEL, Bohumil. In: MOCK, Sebastian a kolektiv. Internation Handbook 

on Shareholders  ́Agreements: Regulation, Practice and Comparative Analysis. Berlín: Walter de Gruyter GmbH, 

2018, s. 26. 
198 ČECH, Petr. Aktuální otázky rozdělení zisku v s.r.o. a a.s.. Metodické aktuality Svazu účetních. Praha: Svaz 

účetních České republiky. 2016, č. 8, s. 3 – 60. 
199 Pokud by jím nebyli všichni akcionáři, poté rozhodnutí nebude vázat akcionáře, kteří nebyli stranou, z čehož je 

dovozováno, že by se nejednalo o jednorázový průlom stanov, viz LASÁK, Jan, DĚDIČ, Jan. In: CSACH 2017, op. 

cit. sub 194, s 55. 
200 ČECH 2016, op. cit. sub 198. 
201 ISRAEL, Alexander. K § 113, odst. 16 [Vergütung der Aufsichtsratsmitgliedern]. In: BÜRGERS, Tobias a 

kolektiv. Aktiengesetz. Heidelberger Kommentar. 4. vydání. Heidelberg: C. F. Müller, 2017, s. 968. 
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kvůli tomu, z pochopitelných finančních důvodů (srov. § 432 odst. 1 věta druhá ZOK), nechtějí 

měnit stanovy. Poté se institut jednorázového prolomení stanov jeví jako ideálním řešením. Za 

problematické nicméně považuji, pokud by se k témuž uchýlili akcionáři i ve vztahu k rozdělení 

zisku na úkor akciové společnosti, a to z důvodů uvedených níže. 

První odstavec ustanovení § 244 ZOK stanovuje, že společnost zachází za stejných 

podmínek se všemi akcionáři stejně. Jak píše K. Hurychová, pravidlo rovného zacházení 

s akcionáři ze strany akciové společnosti je následkem snahy reagovat na přirozeně existující 

materiální nerovnosti.202 Takové pravidlo lze současně označit za ústřední zásadu korporačního 

práva, jež plyne ze samotné struktury akciové společnosti203, byť jeho dodržování ve vztahu 

k rozdělení a výplatám zisku je akcentována spíše americkými soudy než těmi evropskými.204 

Pokud je účelem určitého právního jednání nedůvodné zvýhodnění akcionáře na úkor 

společnosti nebo jiných akcionářů, tak se k takovému právnímu jednání nepřihlíží (srov. § 244 

odst. 2 ZOK). V právní doktríně přitom nepanuje shoda na tom, zda uvedené lze vztáhnout 

výlučně na právní jednání učiněná společností, nebo i na právní jednání akcionářů. J. Lasák 

argumentuje tím, že zákonodárce se nerozhodl výslovně vztáhnout ustanovení pouze na právní 

jednání akciové společnosti, z čehož dovozuje, že se musí aplikovat i na právní jednání 

akcionářů.205 Oproti tomu I. Štenglová a B. Havel dovozují opak, přičemž doslova píšou, že: 

„Lze si např. představit, že by hlavní akcionář zvýhodnil jednoho akcionáře na úkor druhého – 

tam ale má zákon speciální prostředky, jimiž se mohou znevýhodnění akcionáři bránit.“206. 

Takovou argumentaci považuji za nedostatečnou, neboť nereflektuje úplné znění druhého 

odstavce zmíněného ustanovení, jak je vysvětleno níže, proto se přikláním k názoru J. Lasáka. 

Judikatura tuzemských soudů je přitom v této otázce strohá. Za zmínku stojí pouze usnesení 

Vrchního soudu v Olomouci, jenž na počátku roku 2019 stanovil, že § 244 odst. 2 ZOK nelze 

aplikovat na usnesení valné hromady bez dalšího, ale může být příčinou vyslovení neplatnosti 

usnesení valné hromady.207 

Dikce ustanovení § 244 odst. 2 ZOK stanovuje zákaz nedůvodného zvýhodňování 

akcionáře nejen ve vztahu k jinému akcionáři, ale i ve vztahu k samotné akciové společnosti. Lze 

 
202 HURYCHOVÁ, Klára. Zásada rovného zacházení se všemi akcionáři – k významu ustanovení § 244 odst. 2 

ZOK. Obchodněprávní revue. 2015, č. 10, s. 285 – 290. 
203 ŠPAČKOVÁ, Michaela. Zásada rovného zacházení se všemi akcionáři. Obchodněprávní revue. 2016, č. 1, s. 1 – 

10. 
204 ENRIQUES, Luca, HERTIG, Gerard, HIDEKI, Kanda, PARGENDLER, Mariana.  In: KRAAKMAN, Reinier a 

kolektiv. The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach. 3. vydání.  New York: Oxford 

University Press, 2017, s. 162. 

205 LASÁK, Jan. K § 244 odst. 2 [Ochrana akcionářů]. In: Komentář Wolters Kluwer, op. cit. sub 5, s. 1158. 
206 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil. K § 244 [Ochrana akcionářů]. In: Komentář C. H. Beck, op. cit. sub 3, 

s. 485. 
207 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. 2. 2019, sp. zn. 5 Cmo 207/2018. 
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si představit, že všichni akcionáři uzavřou vedlejší dohodu, která bude jednorázově prolomovat 

stanovy tím, že za jedno účetní období bude rozdělen veškerý zisk mezi akcionáře, ačkoli je ve 

stanovách uvedeno pravidlo, že určitá část má být vždy rozdělena do (dobrovolně) zřízeného 

rezervního fondu, jenž slouží jako záchranný zdroj financování akciové společnosti v případě 

např. dlouhodobé recese ekonomiky. Takové právní jednání akcionářů lze, domnívám se, označit 

za právní jednání nedůvodně zvýhodňující akcionáře na úkor společnosti. Zároveň výplata 

takového zisku může úspěšně absolvovat test insolvence ve smyslu § 40 odst. 1 ZOK, neboť 

v důsledku vyplacení nebude způsoben úpadek akciové společnosti. Soudím, že ustanovení 

§ 244 odst. 2 ZOK lze vztáhnout právě na takové případy právního jednání akcionářů. Rozvádět 

tyto úvahy však považuji nadále za neefektivní, protože s účinností k 1. 1. 2021 je druhý 

odstavec § 244 ZOK zrušen bez náhrady.208 Důvodová zpráva k novele ZOK přitom za příčinu 

zrušení označuje jeho nadbytečnost a matoucí charakter.209 Nutno zdůraznit, že to neznamená, že 

počínaje rokem 2021 akcionáři mohou v souladu se zákonem rozdělit zisk na úkor akciové 

společnosti, stále jsou vázáni povinností loajality, a to ve vztahu k akciové společnosti, ale 

i ostatním akcionářům.210 

Nezodpovězenou otázkou zůstává, zda právní jednání, kterým je činěno jednorázové 

prolomení stanov, musí zachovat formu danou zákonem pro změnu stanov, tj. formu notářského 

zápisu (srov. § 432 odst. 1 věta druhá ZOK). P. Čech ve vztahu k prolomení způsobeným 

rozhodnutím valné hromady zaujal opatrné stanovisko a uzavírá, že to lze doporučit, byť není 

vyloučeno, že soudy na tom nebudou trvat.211 J. Dědič a J. Lasák poté pro vedlejší dohody 

akcionářů, které prolomují stanovy, dovodili nutnost její formy v podobě notářského zápisu, a to 

s argumentem, že se fakticky jedná o rozhodnutí o změně stanov.212 S oběma závěry souhlasím. 

Bez ohledu na zvolenou formu však nutno upozornit na princip materiální publicity veřejných 

rejstříků, ze kterého lze vyvodit limity užitelnosti vedlejších dohod vůči třetím osobám.213 

Lze shrnout, že ačkoli se akcionáři mohou obligačně dohodnout na úpravě svých 

majetkových práv plynoucí jim z účasti v akciové společnosti, musí stále dbát stanov, 

s výjimkou možnosti jejich jednorázového prolomení. Takové ad hoc prolomení je však, soudím, 

nutno chápat jako ojedinělý nástroj sloužící k vyřešení aktuální, často předem nepředvídatelné, 

 
208 Novela ZOK, čl. 1, bod 221. 
209 Důvodová zpráva k novele ZOK, bod 277 (§ 244), op. cit. sub 45. 
210 JOSKOVÁ, Lucie. Povinnost loajality v akciové společnosti. Obchodněprávní revue. 2011, č. 9, s. 259 – 267. 
211 ČECH 2016, op. cit. sub 198. 
212 LASÁK, Jan, DĚDIČ, Jan. In: CSACH 2017, op. cit. sub 194, s. 55. 
213 Srov. § 8 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci 

svěřenských fondů (dále jen jako „rejstříkový zákon“). 
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potřeby. Současně se nesmí jednat o porušení dobrých mravů, rozpor se zákonem či jeho 

obcházení.214 

3.5 Důvody pro nerozdělení zisku 

Několikrát zmíněné usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 3. 2019 sp. zn. 27 Cdo 

3885/2017 nelze označit za klíčové pouze ve vztahu k diskutovanému maximálnímu stáří účetní 

závěrky, na základě níž lze rozhodnout o schválení rozdělení zisku. Senát složený z F. Cilečka, 

M. Doležala a P. Šuka se v něm vyjádřil i k podmínkám, za kterých může valná hromada 

akciové společnosti rozhodnout o nerozdělení zisku.215 Vycházeli přitom ze skutkové situace, za 

níž valná hromada akciové společnosti rozhodla o nerozdělení zisku tak, že necelých 19 % zisku 

převedla do sociálního fondu zřízeného v souladu se stanovami a zbytek převedla na účet 

nerozděleného zisku.216 

Podkladem pro argumentaci soudu se ve zmíněném usnesení stala i předchozí judikatura, 

z níž je patrno, že k nerozdělení zisku může dojít pouze z důležitých důvodů při respektování 

zákazu zneužití většiny hlasů.217 Soud současně dovodil, že takovým důležitým důvodem 

„mohou být mimo jiné i ujednání obsažená ve stanovách upravující nakládání se ziskem 

společnosti“218. Je tedy nepochybné, že stanoví-li akcionáři ve stanovách, že určitá část zisku je 

určena například výlučně pro účely zřízeného fondu, lze takové pravidlo označit za důležitý 

důvod, v důsledku něhož nebude tato část zisku rozdělena mezi akcionáře (či jiné osoby).  Nelze 

však opomenout, že „i pro nerozdělení zbývající části zisku mezi akcionáře však musí být dány 

důležité důvody“219. Veškeré tyto důležité důvody musí být uvedeny v pozvánce na valnou 

hromadu, na níž má být o nerozdělení zisku rozhodnuto.220 Uvedení důležitého důvodu musí být 

učiněno ve všech formách pozvánky221, tj. nejen v písemné pozvánce, ale i ve všech jejich 

elektronických podobách (srov. § 406 odst. 1 ZOK) či jiných formách přípustných dle stanov. 

Z odůvodnění musí být adresátům pozvánky zřejmé bez vynaložení nepřiměřeného úsilí a času, 

 
214 Viz argumentace Nejvyššího soudu v ČR v jeho rozsudku ze dne 22. 4. 2009, sp. zn. 29 Cdo 2254/2007. 
215 V rámci snahy vyvarovat se nesrozumitelnosti je dále abstrahováno od pojmového rozlišování „nerozdělení 

zisku“ a jednotlivých způsobů rozdělování zisku dovnitř akciové společnosti, o nichž hovoří kapitola 3.2 této práce. 

Je-li v této práci užíváno pojmu „nerozdělení zisku“, je tím myšleno i libovolné vnitřní rozdělení zisku. 
216 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 3. 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017. 
217 Nejvyšší soud ČR tak učinil ve svém usnesení ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 29 Cdo 3059/2011 (v něm byla 

dovozena i povinnost soudu zkoumat, zda byl důležitý důvod pro nerozdělení zisku naplněn), dále v usnesení ze dne 

25. 2. 2010, sp. zn. 29 Cdo 1326/2009 (soud zde označuje právo podílet se na zisku za jedno ze základních práv 

akcionáře) či v usnesení ze dne 26. 6. 2007, sp. zn. 29 Odo 984/2005 (v něm soud připustil materiální přezkum 

usnesení valné hromady ze strany soudu). 
218 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 3. 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017, odst. 49. 
219 Ibid, odst. 52. 
220 Srov. § 407 odst. 1 písm. f) ZOK. 
221 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 3. 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017, odst. 36. 
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proč je určitá záležitost navrhována a v čem spočívá důvod nerozdělení zisku.222 Není však 

v rozporu se zákonem, je-li v písemné pozvánce zdůvodnění uvedeno pouze rámcově, přičemž 

co do obsáhlé argumentace je odkázáno na znění uveřejněné na internetových stránkách.223 Vždy 

je nutno argumentovat konkrétně, nepostačuje proto pouhý paušální odkaz na dokumenty obecné 

povahy, se kterými je mnohdy nemožné se seznámit v nezbytném rozsahu rychle.224 Přestože 

jsou splněny všechny výše uvedené podmínky, nevylučuje to s ohledem na zvláštnosti 

konkrétního případu pravomoc soudu rozhodnout o vyslovení neplatnosti usnesení valné 

hromady z důvodů porušení zákona (srov. § 428 ZOK ve spojení s § 260 OZ).225 

Komplexní analýzu související judikatury zpracoval P. Čech, jenž zároveň upozorňuje na 

usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. 7. 2016, sp. zn. 8 Cmo 122/2016.226 V tomto 

judikátu se soud zabýval tím, zda je důležitým důvodem, v důsledku něhož bude rozhodnuto 

o nerozdělení zisku, potřeba investic. Akciová společnost argumentovala tím, že důvodem 

nerozdělení zisku jsou „značné výdaje společnosti na zajištění podnikatelské činnosti, zejména 

opravy a investice do majetku“227. Z provedeného dokazování soud nicméně dovodil, že „není 

žádného racionálního (důležitého) důvodu, proč by neměl být zisk rozdělen mezi akcionáře“228, 

neboť společnost dosahovala zisku i v minulých letech, během nichž vynakládala tytéž výdaje.229 

Nesouhlasím v tomto směru s V. Janoškem, který vyjádřil názor, že pokud by soudy 

přistoupily na oprávněnost argumentace potřebou investic, a nevyplácely by kvůli tomu 

dividendy, příčilo by se to podstatě povahy kapitálových společností.230 Opomíná totiž zásadní 

fakt, a to nutnost ad hoc zjišťovat dokazováním, nakolik jsou argumenty potřeby investic validní, 

s přihlédnutím k veškerým zvláštnostem konkrétního případu. Soudím, že v některých situacích 

bude nutno nadřadit potřebu investic, a zisk tedy distribuovat dovnitř akciové společnosti, nad 

realizaci akcionářova práva na podíl na zisku. Bude-li kupříkladu akciová společnost dlouhodobě 

vykazovat ztrátu a během jednoho účetního období vytvoří výjimečně zisk, lze předpokládat, že 

její argument potřebou investovat do dalšího rozvoje, aby zisk zachovala i v následujících letech, 

bude mít vyšší průkazní sílu než tentýž argument u jiné akciové společnosti, která dlouhodobě 

vykazuje zisk a nadto ukládá přebytky zisku do rezervního fondu. 

 
222 Ibid, odst. 31. 
223 Ibid, odst. 36. 
224 Ibid, odst. 34. 
225 Ibid, odst. 38. 
226 ČECH 2019, op. cit. sub 29. 
227 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. 7. 2016, sp. zn. 8 Cmo 122/2016. 
228 Ibid. 
229 Ibid. 
230 JANOŠEK, Vladimír. Vrchní soud v Olomouci, 8 Cmo 122/2016, 27. 7. 2016. Obchodněprávní revue. 2018, č. 

11-12, s. 322. 
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4. Výplata zisku a jeho navrácení v akciové společnosti 

4.1 Podstata výplaty zisku a její limity dané novelou ZOK 

Postup, na jehož konci obdrží oprávněná osoba ze strany akciové společnosti plnění 

z titulu rozhodnutí o schválení rozdělení zisku, lze vymezit v zásadě jako dvoufázový.231 V této 

části práce je věnován prostor druhé fázi, jež nastupuje poté, co v důsledku rozhodnutí valné 

hromady vznikne oprávněné osobě pohledávka za akciovou společností. V úvodu však nutno 

vyzdvihnout, že obligatorním předpokladem druhé fáze je fakt, že valná hromada rozhodne 

o rozdělení zisku vně akciové společnosti. Soudím, že pokud by rozhodla o vnitřním rozdělení 

zisku, nejednalo by se o rozdělení ve smyslu, jak ho chápe § 348 odst. 1 ZOK232, a proto by ani 

nedošlo k výplatě tohoto zisku, nýbrž k jeho přesunu v rámci účetnictví akciové společnosti. 

Jsem proto toho názoru, že § 40 odst. 1 ZOK se na vnitřní rozdělení zisku neaplikuje, neboť zde 

absentuje potřeba testu insolvence, není-li zisk vyplácen mimo akciovou společnost. J. Pokorná 

doslova píše, že ustanovení § 40 ZOK „zakazuje korporacím jeho rozdělování mezi společníky či 

členy233, pokud by to ohrozilo hospodářskou stabilitu korporací a jejich schopnost hradit splatné 

dluhy“234. Ze své podstaty by v takovém případě též, domnívám se, postrádalo i logiku hovořit 

o jeho splatnosti, protože k převodu z účtu výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení (účet 

431) na účet např. nerozděleného zisku (účet 428) by došlo okamžikem přijetí rozhodnutí valné 

hromady, neboť se jedná o toliko účetní operace. Z toho usuzuji, že na vnitřní rozdělení zisku je 

možno pohlížet jako na jednofázové. Má-li být vyplaceno oprávněným osobám, je poté rozdělení 

zisku dvoufázové. 

O výplatě zisku rozhoduje obecně statutární orgán (srov. § 34 odst. 3 ZOK). V kontextu 

akciové společnosti lze konstatovat, že v dualistické struktuře o výplatě zisku rozhoduje 

představenstvo (srov. § 435 odst. 1 ZOK). Pro monistický systém platí, že do konce roku 2020 o 

výplatě zisku rozhoduje statutární ředitel (srov. § 463 odst. 1 věta první ZOK). Od účinnosti 

novely ZOK se však statutárním orgánem v monistické struktuře výslovně stává správní rada235, 

neboť zákonodárce se rozhodl v rámci zvýšení právní jistoty a snahy zamezit výkladovým 

 
231 ČECH 2019, op. cit. sub 29. 
232 Nejvyšší soud ČR ještě za účinnosti obchodního zákoníku dovodil v usnesení ze dne 25. 2. 2010, sp. zn. 29 Cdo 

1326/2009, že: „Přídělem do rezervního fondu se zisk nerozděluje ve smyslu ustanovení § 178 odst. 1 obch. zák. ale 

naopak část zisku přidělená do rezervního fondu zůstává společnosti jako součást jejího vlastního kapitálu.“. 

Vzhledem k (fakticky nezměněné) materii se domnívám, že uvedené lze aplikovat i za účinnosti zákona 

o obchodních korporacích. 
233 Domnívám se, že J. Pokorná zde opomíná i na další osoby odlišné od těch zmíněných (např. zaměstnance), neboť 

i na výplatu zisku těmto osobám je nutno bezpochyby vztáhnout test insolvence uvedený v § 40 ZOK. 
234 POKORNÁ, Jarmila. K § 40 [Test insolvence]. In: Komentář Wolters Kluwer, op. cit. sub 5, s. 317. 
235 Novela ZOK, čl. 1, bod 449. 
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problémům při vymezování působnosti správní rady a statutárního ředitele zrušit doposud 

platnou konstrukci monistického systému řízení akciové společnosti, v důsledku čehož bude 

zcela absentovat funkce statutárního ředitele.236 Lze tedy shrnout, že zákon o obchodních 

korporacích zamezil tomu, aby o výplatě zisku rozhodla valná hromada společně s jeho 

rozdělením. Primární důvod takového rozvrstvení působnosti mezi valnou hromadu a statutární 

orgán lze, domnívám se, spatřovat v zakotvení insolvenčního testu ve smyslu pravidla 

obsaženého v § 40 odst. 1 ZOK. 

Podstatu, proč zákon stanovuje krom bilančních testů uvedených v § 350 ZOK požadavek 

dalšího testu při výplatě zisku, je nutno hledat ve snaze zákonodárce poskytnout vyšší ochranu 

věřitelům akciové společnosti.237 Inspiruje se přitom v angloamerickém právním systému, 

přičemž kombinuje ochranu v podobě koncepce reálné tvorby základního kapitálu a testu 

insolvence.238 Samotný bilanční test vlastního kapitálu obsažený v § 350 odst. 1 ZOK totiž 

neposkytuje dostatečné záruky ochrany věřitelů, a to z důvodů své ryze účetní povahy.239 

P. Čech v této souvislosti píše o povinnosti statutárního orgánu provést kontrolu splnění 

v zásadě dvou předpokladů.240 Tím prvním je splnění požadavků, které jsou zákonem 

o obchodních korporacích kladeny na rozhodnutí valné hromady, a to bez ohledu na to, zda 

rozhodnutí bylo, či nebylo napadnuto u soudu.241 Konkrétně se tak bude jednat, nikoli však 

výlučně, o dodržení bilančních testů dle § 350 odst. 1, odst. 2 ZOK a řádného svolání a průběhu 

valné hromady (srov. § 402 a násl. ZOK), na níž bylo rozhodnuto o schválení rozdělení zisku. Za 

druhý předpoklad lze označit splnění testu insolvence ve smyslu § 40 odst. 1 ZOK.242 

Ani ustanovení § 40 ZOK se nevyhnuly změny, které přináší do českého právního řádu 

novela ZOK. Krom systematického přeřazení a přečíslování prvého odstavce citovaného 

ustanovení upravuje jeho znění tak, aby došlo k pojmovému sjednocení (například namísto 

zákazu nesmět „vyplatit zisk“ je užito výrazu nesmět „vyplatit podíl na zisku“).243 Za zásadní 

však považuji čtvrtý odstavec ustanovení § 40 ZOK, který bude počínaje dnem 1. 1. 2021 znít: 

„Právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, který nebyl v důsledku odstavce 3244 

 
236 Důvodová zpráva k novele ZOK, bod 507 (§ 456), op. cit. sub 45. 
237 VRBA, Milan. Test úpadku při výplatě zisku v kapitálové společnosti. Obchodněprávní revue. 2014, č. 2,  

s. 41 – 48. 
238 ČERNÁ, Stanislava, ŠTENGLOVÁ, Ivanka, ČECH, Petr. Co přinese zákon o obchodních korporacích 

kapitálovým obchodním společnostem, jejich společníkům a věřitelům? [Online]. Časopis pro právní vědu a praxi. 

2012, č. 4, s. 328. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5807. 
239 VRBA 2014, op. cit. sub 237. 
240 ČECH 2019, op. cit. sub 29. 
241 Ibid. 
242 Ibid. 
243 Novela ZOK, čl. 1, bod 19. 
244 V třetím odstavci ustanovení § 40 ZOK se bude nacházet test insolvence, nyní obsažený v § 40 odst. 1 ZOK. 

https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5807
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vyplacen do konce účetního období, zaniká. Nevyplacený zisk nebo jiné vlastní zdroje kapitálová 

společnost nebo družstvo převede na účet nerozděleného zisku minulých let. To neplatí pro 

společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáře.“245. 

Z uvedeného plyne, že pokud statutární orgán akciové společnosti sezná, že rozdělení 

zisku, o němž rozhodla valná hromada, neprojde testem insolvence, právo oprávněné osoby na 

podíl na zisku zaniká, neprojde-li jím do konce účetního období. Implicitně z takového znění lze 

též dovodit, že právo na podíl na zisku automaticky nezaniká okamžikem, kdy statutární orgán 

rozhodne, že rozdělení neprošlo testem insolvence. Takové závěry koneckonců dovozovali např. 

P. Čech246 či M. Vrba247 již nyní, přičemž se s nimi plně ztotožňuji. Zákonodárce se však nově 

rozhodl definovat maximální možné časové období, v němž lze o výplatě na základě jednoho 

rozhodnutí valné hromady uvažovat. Nastane-li nové účetní období, tedy účetní období 

nadcházející po účetním období, v němž bylo rozhodnuto o schválení rozdělení zisku, 

oprávněným osobám zaniká jejich pohledávka za akciovou společností vzniklá z titulu takového 

rozhodnutí. Důvodová zpráva k ZOK přitom namísto vysvětlení, proč došlo k tomuto omezení, 

poskytuje de facto pouze parafrázovaný přepis znění citovaného čtvrtého odstavce § 40 ZOK.248 

Jakousi argumentaci zákonodárce je možno nalézt až v jeho vyjádření k připomínkám, jež mělo 

Ministerstvo financí ČR ke znění citovaného ustanovení249, které, dle mého názoru trefně, 

poznamenává, že pokud má být cílem, aby nebyl vyplacen zisk, dokud nedojde ke zlepšení 

hospodářské situace obchodní korporace, je možno tak výslovně učinit ve znění předpisu, neboť 

to zcela nezávisí pouze na uplynutí časového období.250 Způsob, jakým se zákonodárce 

s připomínkou vypořádal251, považuji přinejmenším za pochybný. Nikterak se totiž nevyjádřil 

k podstatě připomínky, která tkví v tom, že vztah mezi plynutím času a zlepšováním 

hospodářské situace obchodní korporace nelze bez dalšího označit za (významnou) korelaci. 

 
245 Novela ZOK, čl. 1, bod 19. 
246 ČECH 2019, op. cit. sub 29. 
247 VRBA 2014, op. cit. sub 237. 
248 Důvodová zpráva k novele ZOK, bod 26 a 27 (§ 40), op. cit. sub 45. 
249 Toho času se jednalo o § 40 odst. 5 ZOK. 
250 Vypořádání připomínek [online]. K materiálu s názvem: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a 

některé další zákony. Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAY8K4T71 (dále jen jako 

„Vypořádání připomínek“). 
251 Ibid; pro přehled vkládám úplné znění: „Cílem navrhovaného ustanovení je (především z účetního hlediska) 

vyřešit situaci, kdy dojde k rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku, avšak statutární orgán odmítne podíly na 

zisku vyplatit z důvodu nesplnění některého ze zákonných testů. Aby nebyly nevyplacené podíly na zisku stále vedeny 

jako pohledávky společníků za společností (nelze-li je vyplatit ani v průběhu účetního období, neboť se hospodářská 

situace společnosti nezlepšila), navrhuje se stanovit časový okamžik (konec účetního období), k němuž dojde 

k zániku práva na podíl na zisku a nevyplacený zisk se převede na účet nerozděleného zisku minulých let. 

Samozřejmě pokud dojde ke zlepšení hospodářské situace společnosti, může valná hromada v následujícím účetním 

období opětovně rozhodnout o rozdělení zisku a statutární orgán následně bude moci vyplatit podíly na zisku 

společníkům (budou-li splněny všechny zákonem předvídané testy).“. 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAY8K4T71
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Jinými slovy, lze si představit nepřeberné množství vnějších vlivů, které mohou hospodářskou 

situaci obchodní korporace ovlivnit, mnohdy i znatelněji, nežli je plynutí času. Z toho důvodu 

postrádá logiku, aby bylo vyplácení zisku obchodní korporace podmíněno plynutím času, nadto 

formou relativně krátké lhůty jednoho účetního období. Za nepřesvědčivý považuji též argument 

spočívající v tom, že valná hromada se může v dalším účetním období znovu sejít a opětovně 

rozhodnout o rozdělení zisku. Důvod mého postoje je přitom prostý – může se též nesejít. Nelze 

totiž opomenout, že s pohledávkou, která oprávněné osobě vznikla v důsledku rozhodnutí o 

schválení rozdělení zisku, je oprávněná osoba oprávněna nakládat dle svého uvážení.252 

V okamžiku, kdy zákon o obchodních korporacích stanoví prekluzi této pohledávky, omezuje 

tím zároveň, za předpokladu, že oprávněnou osobou je akcionář, i jedno ze základních práv 

akcionáře.253 V důsledku uvedeného nespatřuji žádné výhody či pozitivní dopad nového znění 

§ 40 odst. 4 ZOK. Za vhodnější řešení se mi jeví, chce-li zákonodárce nutně regulovat prekluzi 

diskutovaného práva, stanovit prekluzi pouze pro podíl na zisku osob odlišných od akcionářů, 

nechť je zachováno ústřední majetkové právo akcionáře na dividendu v takovém rozsahu, 

v jakém trvá nyní. 

Krom zmíněného zavádí novela ZOK do znění § 40 ZOK další dvě novinky. Tou první je 

nové znění druhého odstavce254, do kterého se přesouvá omezení obsažené nyní v § 28 odst. 7 

zákona o účetnictví255, přičemž současně dochází k jeho nové formulaci, aby více vyhovovalo 

sekundární legislativě Evropské unie256. Proti tomu nelze nic namítat, přeřazení přímo do zákona 

o obchodních korporacích naopak vítám. 

Zároveň však novela ZOK doplňuje § 40 ZOK o pátý odstavec, kterým se zavádí zákaz 

poskytování bezúplatných plnění společníkovi či jeho osobě blízké ze strany obchodní 

korporace. Současně se zákaz nevztahuje na obvyklé příležitostné dary a věnování učiněné 

v přiměřené výši na veřejně prospěšný účel. Dále ho nelze vztáhnout na plnění, kterým bylo 

vyhověno mravnímu závazku nebo ohledům slušnosti, a konečně se též nevztahuje ani na 

případy, jedná-li se o výhodu poskytovanou obchodní korporací podle zákona 

(srov. § 254 odst. 1 ZOK). Za ideální se mi jeví budoucí pátý odstavec § 40 ZOK vypustit ze 

znění zákona obchodních korporacích bez náhrady, což navrhovala Komora daňových poradců 

 
252 Viz kapitola 3.3 této práce. 
253 Srov. závěry usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 2. 2010, sp. zn. 29 Cdo 1326/2009. 
254 Novela ZOK, čl. 1, bod 19. 
255 Ustanovení § 28 odst. 7 zákona o účetnictví zní: „Jsou-li náklady na vývoj vykazovány v aktivech rozvahy, je 

jakékoli vyplácení podílů na zisku zakázáno, ledaže disponibilní zdroje, z nichž lze jinak vyplácet podíly na zisku 

a nerozdělený zisk minulých období, jsou nejméně rovny neodepsané části nákladů na vývoj.“. 
256 Konkrétně se jedná o směrnici 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 směrnic Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=mv2tgxzsgaytgx3mgaydgna
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v rámci připomínkového řízení257, jež zároveň upozornila na významné výkladové problémy 

spojené s bezúplatným plněním ve smyslu daně z příjmu.258 Zákonodárce ve vypořádání této 

námitky zmiňuje, že již nyní by šlo dovodit výkladem totéž, co navrhuje zanést do znění zákona 

o obchodních korporacích, a že tak učinil za účelem zvýšení právní jistoty.259 Dále však 

připouští, že v různých právních předpisech „může být chápání bezúplatného plnění odlišné“.260 

Z toho lze usoudit, že dává za pravdu připomínkovému místu, ale návrh na vypuštění tohoto 

odstavce nepřijímá. V jednání zákonodárce proto neshledávám logiku a ztotožňuji se s obavami 

Komory daňových poradců. Totéž pravidlo lze navíc, jak bylo zmíněno samotným 

zákonodárcem, dovodit již nyní výkladem. 

4.2 Omezení výplaty zisku 

Jak bylo naznačeno výše, klíčovým omezením výplaty zisku je insolvenční test, právní 

doktrínou nazýván též jako test úpadku261, který je vymezen v § 40 odst. 1 ZOK a zní 

následovně: „Obchodní 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.“. 

Zmíněným jiným právním předpisem je zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „InsZ“). Co do forem úpadku, rozlišujeme 

platební neschopnost, v níž se ocitne akciová společnost, má-li více věřitelů a peněžité závazky 

po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti, přičemž tyto závazky není schopna plnit 

(srov. § 3 odst. 1 InsZ), a předlužení, o němž hovoříme v okamžiku, má-li akciová společnost 

více věřitelů a souhrn jejích závazků převyšuje hodnotu jejího majetku (srov. § 3 odst. 4 InsZ). 

V obou případech je obligatorní podmínkou úpadku mnohost na straně věřitelů. Lze proto 

soudit, že vyplácí-li akciová společnost zisk výlučně jediné oprávněné osobě, a zároveň nemá 

žádného jiného věřitele, tak takové vyplacení projde testem insolvence vždy. Nelze na druhou 

stranu předpokládat, že taková situace bude běžnou praxí, neboť vznik pohledávek a dluhů je, 

soudím, podstatou obchodního styku. Z uvedeného je dále zřejmé, že statutární orgán se nachází 

v nelehké situaci, neboť bude muset před každou jednotlivou výplatou zisku zvažovat, zda si tím 

akciová společnost nepřivodí úpadek. Časová prodleva, jakkoli znatelná, mezi vyplacením 

a úpadkem přitom nijak nevylučuje odpovědnost statutárního orgánu.262 

 
257 Vypořádání připomínek, op. cit. sub 250, s. 175 – 176. 
258 Ibid. 
259 Ibid. 
260 Ibid. 
261 Viz např. ČERNÁ, Stanislava. In: ČERNÁ 2015, op. cit. sub 122. 
262 POKORNÁ, Jarmila. K § 40 odst. 1 [Test insolvence]. In: Komentář Wolters Kluwer, op. cit. sub 5, s. 318. 
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Různá omezení výplaty zisku lze konstruovat přímo ve stanovách. Takové podmínky, 

domnívám se, lze poté dělit na ty, které podmiňují rozdělení zisku ve smyslu vzniku práva na 

podílu na zisku, a podmínky, které se vztahují až k samotné výplatě zisku. Příkladem omezení 

zakotveného ve stanovách může být pravidlo, že zisk akciové společnosti lze rozdělit mezi osoby 

odlišné od akcionářů pouze za předpokladu, že v posledních dvou účetních období zisk dosáhl 

v součtu alespoň 1.000.000,- Kč. 

4.3 Forma a způsob výplaty zisku 

 Ustanovení § 348 odst. 2 ZOK stanovuje, že zisk se vyplácí v penězích, neurčí-li stanovy 

jinak. Možnost výplaty podílu na zisku v nepeněžité formě musí být tedy výlučně stanovena ve 

stanovách. J. Pauly píše v této souvislosti o „dividendě v naturáliích“ a upozorňuje na výsledky 

úvah S. Černé263, ze kterých plyne, že s akcií nelze spojit právo na plnění v nepeněžité formě, 

které by zasahovalo do obchodního vedení společnosti.264 Nepeněžitou dividendu přitom lze dále 

členit dle toho, zda je vyplacena v podobě nehotovostního majetku (majetková dividenda), 

kmenové akcie (akciová dividenda) či v podobě obligace (obligační dividenda).265 S. Černá za 

příklad v praxi pro majetkovou dividendu u společnosti prodávající whisky uvádí její výplatu 

formou jedné lahve na jednu akcii, výplatu formou akciových dividend popisuje poté jako nabytí 

nových kmenových akcií a obligační dividendy chápe s odkazem na § 160 obchodního 

zákoníku266 jako nabytí vyměnitelných a prioritních dluhopisů.267 Souhlasím přitom 

s úsudkem S. Černé, že při výplatě podílu na zisku nepeněžitou formou nevzniká automaticky 

zvláštní druh akcie, pokud hodnota nepeněžitého plnění je rovna peněžitému vyjádření 

pohledávky, která má být oprávněné osobě vyplacena.268 Při takové výplatě je nicméně nutno 

neopomenout zvýšené náklady v podobě znaleckých posudků na ocenění.269 

Otázkou zůstává, zda mohou stanovy určit, že zisk bude vyplácen výlučně jako nepeněžitý. 

M. Kubík soudí, že nikoli, neboť tak není řečeno zákonem, přičemž za podpůrný argument 

vnímá fakt, že zisk je vyjádřen v penězích.270 Takovou argumentaci nepovažuji za přesvědčivou. 

Dle mého i zde je nutno akcentovat § 1 odst. 2 OZ, stanovující, že nezakáže-li to zákon 

výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona. Korektivem v případě 

diskuze o zanesení výlučně nepeněžité výplaty zisku do stanov poté budou v souladu 

 
263 ČERNÁ 2015, op. cit. sub 47. 
264 PAULY 2016, op. cit. sub 108. 
265 MAREK, Petr. Dividendová politika. Praha: Nad zlato, 1993, s. 3 – 4. 
266 Nyní obsažené v ustanovení § 286 a násl. ZOK. 
267 ČERNÁ, Stanislava. Nepeněžité dividendy: ano či ne?. Právní fórum. 2004, č. 4, s. 164 – 165. 
268 ČERNÁ, Stanislava. K právům, která lze spojit s akcií. Obchodní právo. 2016, č. 3, s. 82 – 86. 
269 VÍTEK, Michal, SALAČ, Jiří. Zaměstnanecké akcie – Právní možnosti a rizika. Práce a mzda. 2019, č. 1, s. 33. 
270 KUBÍK, Martin. K § 348 odst. 2 [Právo na dividendu]. In: Komentář Wolters Kluwer, op. cit. sub 5, s. 1591. 
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s citovaným ustanovením především dobré mravy a veřejný pořádek. Nejen, že zákon 

o obchodních korporacích nezakazuje výslovně ujednat si výlučně nepeněžitou formu výplaty 

zisku, nýbrž naopak explicitně dovoluje tuto možnost zakotvit do stanov (srov. § 348 odst. 2 in 

fine ZOK). Je dále pochopitelné, že zisk se vymezuje v penězích, vzhledem k podstatě 

účetnictví, do něhož je nutno určitým způsobem zanést majetkové hodnoty ve smyslu 

kvantitativního ocenění. Z toho však, domnívám se, nelze bez dalšího vyvodit nutnost mít vždy 

možnost vyplatit zisk v penězích. 

Co se týče způsobu výplaty zisku, akciová společnost vyplácí zisk na své náklady 

a nebezpečí výlučně bezhotovostním převodem na bankovní účet, který akcionář uvedl 

v seznamu akcionářů (srov. § 348 odst. 3 ZOK). Ten je veden akciovou společností a může být, 

jsou-li vydány zaknihované akcie a stanovy tak určí, nahrazen evidencí zaknihovaných cenných 

papírů (srov. § 264 odst. 1 ZOK). Současně platí, není-li stanoveno právním předpisem odlišně, 

že akciová společnost je povinna poskytovat veškerá peněžitá plnění vlastníkovi akcie na 

jméno271 bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet, jenž je uveden v seznamu akcionářů 

(srov. § 349 ZOK). 

Pozitivně hodnotím změny, které přináší v tomto ohledu novela ZOK, neboť nové znění 

ustanovení § 349 ZOK bude následující: „Společnost poskytuje veškerá peněžitá plnění ve 

prospěch akcionáře nebo osoby, které svědčí samostatně převoditelné právo, na své náklady 

a nebezpečí výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet.272“. Takové pravidlo považuji 

za vhodný nástroj, který má potenciál zvýšit transparentnost akciových společností. Zároveň, dle 

mého názoru, vhodně doplňuje tzv. AML legislativu273 a snahu zákonodárce zamezit legalizaci 

výnosů z trestné činnosti.274 

4.4 Splatnost práva na podíl na zisku 

Pohledávka oprávněné osoby na výplatu zisku je splatná do třech měsíců ode dne, kdy bylo 

přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení.275 To neplatí, určí-li odlišně stanovy či valná 

hromada v konkrétním rozhodnutí o rozdělení zisku.276 Pokud by tak učinila valná hromada 

 
271 Zákonodárce mylně v § 349 ZOK zmiňuje „listinné akcie“, ačkoli zákon o obchodních korporacích rozlišuje 

pouze akcie a zaknihované akcie, viz ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil. K § 349 [Bezhotovostní převod 

plnění]. In: Komentář C. H. Beck, op. cit. sub 3, s. 597. 
272 Novela ZOK, čl. 1, bod 323; současně se zrušuje bez náhrady aktuální třetí odstavec § 348 ZOK, což vzhledem 

k jeho nadbytečnosti vnímám pozitivně, viz novela ZOK, čl. 1, bod 320. 
273 V tuzemském právním řádu reprezentováno především zákonem č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 
274 Ve smyslu zpětné dohledatelnosti veškerého peněžitého plnění, které akciová společnost poskytla nejen 

akcionáři, nýbrž i jakékoli jiné osobě, které svědčí samostatně převoditelné právo. 
275 Srov. § 34 odst. 4 ZOK. 
276 Ibid. 
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v rozporu s ujednáním stanov277, jednalo by se pravděpodobně o tzv. jednorázové prolomení 

stanov (více viz kapitola 3.4 této práce), přičemž takové rozhodnutí valné hromady by muselo 

být přijato stejnou většinou, která by byla způsobilá změnit stanovy.278  Novela ZOK poté 

rozšiřuje znění § 34 odst. 4 ZOK o další možnost výjimky, kterou může být přímo ujednání 

zákona.279 

Zákonem neřešená je otázka minimální či maximální délky splatnosti práva na podíl na 

zisku. P. Čech soudí, že limitem je v tomto kontextu např. korektiv dobrých mravů a zákaz 

zneužití většiny hlasovacích práv, přičemž za příklad z praxe uvádí judikát280, v němž Nejvyšší 

soud ČR dovodil, že: „I pro stanovení lhůty splatnosti plnění akcionářům usnesením valné 

hromady připadá v úvahu posuzování lhůty z hlediska jejího souladu s dobrými mravy 

a zásadami poctivého obchodního styku.“281. S těmito závěry souhlasím bez dalšího. 

Vznik práva na podíl na zisku může být navázána na odkládací či rozvazovací 

podmínku.282 Soudím, že stejně tomu je i v případě splatnosti práva na podíl na zisku. 

Koneckonců, nic nebrání akcionářům na valné hromadě přijmout dvě rozhodnutí, přičemž 

v prvém rozhodnout o schválení rozdělení zisku a až v následujícím rozhodnou o splatnosti jeho 

výplaty. Valná hromada může splatnost odložit například tím, že k výplatě lze přistoupit pouze 

za předpokladu, že nedojde do konce účetního období ke změně v osobě statutárního orgánu. 

Není-li přitom v době přijetí rozhodnutí valné hromady jisté, zda nějaká událost nastane, ačkoli 

je na ni navázána splatnost práva na podíl na zisku, hovoříme o tzv. kauzální podmínce 

odkládací.283 V takovém případě lhůta pro splatnost (přičemž nezáleží, zda je určena zákonem, 

stanovami či rozhodnutím valné hromady) počne běžet až okamžikem splnění této podmínky.284 

Při formulaci těchto podmínek musí však akcionáři dbát na pravidlo obsažené v ustanovení 

§ 548 odst. 1 věta druhá OZ. Pokud by tak navázali splatnost na nemožnou podmínku, nepřihlíží 

se k ní. 

Pozornost si zasluhuje též splatnost práva na pevný podíl na zisku. Ustanovení 

§ 348 odst. 4 ZOK stanovuje ve druhé větě, že takový podíl na zisku je splatný do tří měsíců od 

schválení účetní závěrky. Nestanovuje zároveň možné odchýlení se od takové délky splatnosti 

 
277 Stanovy by určovaly např. čtyřměsíční splatnost, ale valná hromada by rozhodla o splatnosti jiné, kupříkladu 

jednoměsíční. 
278 ČECH 2019, op. cit. sub 29. 
279 Novela ZOK, čl. 1, bod 19; počínaje dnem 1. 1. 2021 přitom zákon o obchodních korporacích stanoví odlišně 

u veřejných obchodních společností v ustanovení § 112 odst. 6 ZOK, které bude znít: „Podíl na zisku je splatný do 6 

měsíců od konce účetního období, ledaže společenská smlouva nebo rozhodnutí nejvyššího orgánu určí jinak.“. 
280 ČECH 2019, op. cit. sub 29. 
281 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 7. 2002, sp. zn. 29 Odo 856/2001. 
282 ČECH 2019, op. cit. sub 29. 
283 Ibid. 
284 Ibid. 
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(jak tomu zákonodárce učinil v § 34 odst. 2 ZOK). Nabízí se proto otázka, zda je ustanovení 

§ 348 odst. 4 ZOK dispozitivní, tedy zda mohou stanovy (či snad valná hromada) určit odlišnou 

splatnost pevného podílu na zisku. P. Čech soudí, že ano, neboť nespatřuje důvody pro opačný 

závěr.285 Tím si nejsem zcela jist, přičemž vycházím ze znění důvodové zprávy k novele ZOK, 

která dispozitivnost splatnosti pevného podílu na zisku stanovuje výslovně286, přičemž 

odůvodnění zní: „Stejně jako je dispozitivně stanovena splatnost podílu na zisku v § 34 (stávající 

odst. 2 nově navrhovaný odst. 4), navrhuje se dispozitivně stanovit i splatnost pevného podílu na 

zisku.“287. Z toho by se dalo spíše usuzovat, že nyní se jedná o právní úpravu kogentní, 

s odkazem na výše uvedený rozdíl mezi zněním § 34 odst. 2 ZOK a § 348 odst. 4 ZOK. 

4.5 Odpovědnost statutárního orgánu 

Přestože by se mohlo z dikce § 34 odst. 3 ZOK ve spojení s § 40 odst. 1 ZOK zdát, že 

veškerá aktivita (a odpovědnost) ve věci výplaty podílu na zisku náleží statutárnímu orgánu, není 

tomu tak bez dalšího. Jak poznamenává M. Žižlavský v jeho analýze testu insolvence, pomyslné 

„hry o aktiva korporace“ se účastní nejen statutární orgán, nýbrž i akcionáři a věřitelé akciové 

společnosti.288 

Akcionáři mohou prosazovat svůj vliv prostřednictvím valné hromady, na níž jsou 

oprávněni odvolat člena statutárního orgánu [srov. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK], který by 

kupříkladu vykládal, dle názoru akcionářů, pravidlo obsažené v § 40 odst. 1 ZOK příliš 

extenzivně či opatrně. Jak upozorňuje i M. Žižlavský, vystavují se tak ale i možnosti vzniku 

jejich zákonného ručení (srov. § 68 ZOK ve spojení s § 76 odst. 3 ZOK).289 V tuzemském 

právním řádu nicméně komplexní právní úprava problematiky tzv. protržení firemního závoje290, 

v důsledku něhož je možné hovořit o vzniku odpovědnosti společníků za dluhy obchodní 

korporace, nazývané v anglicky psané zahraniční literatuře jako „piercing the corporate veil“291, 

stále absentuje. 

 
285 ČECH 2016, op. cit. sub 198. 
286 Novela ZOK, čl. 1, body 320 a 321. 
287 Důvodová zpráva k novele ZOK, bod 373 až 379 (§ 348), op. cit. sub 45. 
288 ŽIŽLAVSKÝ, Michal. Test insolvence: Pro koho a proč?. Bulletin advokacie. 2015, č. 3, s. 29 – 32. 
289 Ibid. 
290 Ibid. K navazující problematice tzv. derivativních žalob viz například LASÁK, Jan. Ve jménu korporace: 

derivativní žaloby vůči členům statutárního orgánu. Obchodněprávní revue. 2010, č. 3, s. 74 – 81. 
291 Viz například BERGKAMP, Lucas. Liability and Environment: Private and Public Law Aspects of Civil 

Liability for Environmental Harm in an International Context. Haag: Kluwer Law International, 2001 s. 306. Autor 

v této publikaci (s. 308 – 312) zároveň upozorňuje, že ne každý vznik osobní odpovědnosti člena obchodní 

korporace je zároveň protržením firemního závoje. 
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Vlastníky pohledávek za obchodní korporací dělí M. Žižlavský do dvou podmnožin: do 

první řadí vlivné věřitele, typicky banky, a do druhé poté věřitele bez většího vlivu.292 

Domnívám se, že vhodnější členění by bylo na věřitele zajištěné, kteří mají svoji pohledávku 

zajištěnou ve smyslu vzniku dodatečného práva zvýhodňující je v případě, kdy by jejich dlužník 

neplnil řádně a včas (typicky zástavním právem ve smyslu § 1309 a násl. OZ), a věřitele 

nezajištěné. Představme si situaci, kdy akciová společnost eviduje dluh vůči věřiteli z titulu např. 

smlouvy o zápůjčce s tím, že tento dluh je zajištěn zástavním právem k nemovité věci ve 

vlastnictví akciové společnosti. V okamžiku, kdy by takto zajištěný věřitel realizoval své právo 

ze zajištění (přistoupil by k prodeji zástavy s tím, že se uspokojí z výtěžku), došlo by ke zhoršení 

hospodářské situace akciové společnosti, a tedy ke zvýšení pravděpodobnosti, že daná výplata 

zisku neprojde testem insolvence. Ani věřitele tedy nelze ve zmíněné „hře o aktiva“ opomenout. 

Navzdory uvedenému zůstává nejaktivnějším činitelem při výplatě podílu na zisku 

statutární orgán. Je-li rozdělení zisku a podílů na zisku v rozporu se zákonem o obchodních 

korporacích, podíly na zisku se nevyplatí (srov. § 34 odst. 3 věta druhá ZOK). Aplikováno do 

praxe to znamená, že statutární orgán nesmí vyplatit zisk, pokud byl rozdělen v rozporu se 

zákonem o obchodních korporacích. Pokud by tak učinil, uplatní se vyvratitelná právní 

domněnka, že nejednal s péčí řádného hospodáře (srov. § 34 odst. 3 věta třetí ZOK). 

Odpovědnost člena představenstva za škodu způsobenou vyplacením dividend v rozporu se 

zákonem jako odpovědnost za porušení péče řádného hospodáře přitom dovodil Nejvyšší soud 

ČR již za účinnosti obchodního zákoníku.293 Judikatura též dovodila, že statutární orgán 

odpovídá za řádný výkon funkce, nikoli za výsledek své činnosti.294 Statutární orgán je povinen 

jednat při výkonu své funkce „s potřebnými znalostmi, 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 rozhodnut“295. 

Uvedené je nutno posuzovat ex ante, tj. k okamžiku, kdy činí ono podnikatelské rozhodnutí.296 

Při zkoumání odpovědnosti statutárního orgánu ve vztahu k jeho rozhodování o výplatě zisku je 

nutno proto posuzovat vše k okamžiku, kdy rozhodnutí učinil. Součástí péče řádného hospodáře 

je povinnost loajality, spočívající v tom, že „člen představenstva dává při rozhodování 

v představenstvu přednost zájmům společnosti před zájmy akcionáře, který jej do představenstva 

 
292 ŽIŽLAVSKÝ 2015, op. cit. sub 288. 
293 Srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 4. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2363/2011. 
294 Srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 3. 2014, sp. zn. 29 Cdo 3915/2012 či usnesení 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 10. 2015, sp. zn. 29 Cdo 3860/2015. 
295 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 1. 2019, sp. zn. 14 Cmo 23/2018. 
296 Srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 10. 2016, sp. zn. 29 Cdo 5036/2015. 
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vahou svých hlasů prosadil, a nenechá se při výkonu funkce tímto akcionářem ovlivňovat“297. 

Nutno zdůraznit, že i kdyby člen statutárního orgán akciové společnosti požádal o výslovný 

pokyn valnou hromadu, nechť zisk vyplatí, načež by tak valná hromada učinila, nebyla by tím 

nijak dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře (srov. § 51 odst. 2 in fine ZOK). 

Lze shrnout, že pokud statutární orgán rozhodne o výplatě podílu na zisku v rozporu se 

zákonem o obchodních korporacích, je povinen nahradit škodu tím způsobenou. S výjimkou 

situace, kdy prokáže, že ačkoli rozhodl v rozporu se zněním zákona o obchodních korporacích, 

neporušil povinnost vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře. Člen statutárního orgánu 

pro vyloučení své odpovědnosti ve vztahu k výplatě zisku tak musí vyvrátit právní domněnku 

stanovenou zákonodárcem v třetí větě § 34 odst. 3 ZOK. Obchodní zákoník stanovoval, že 

dojde-li k výplatě zisku v rozporu s § 65a obchodního zákoníku a § 178 obchodního zákoníku, 

vylučuje se možnost zproštění odpovědnosti členů představenstva za škodu, která tím akciové 

společnosti vznikne (srov. § 179 odst. 1 věta třetí obchodního zákoníku). Jednalo se tak 

o zákonný zákaz možnosti zprostit se odpovědnosti. Zákon o obchodních korporacích oproti 

tomu konstruuje v této souvislosti vyvratitelnou právní domněnku (srov. § 34 odst. 3 věta třetí 

ZOK). Jak Nejvyšší soud ČR judikoval, v takovém případě: „Skutečnost, které svědčí 

vyvratitelná právní domněnka, není předmětem dokazování.“298. Tento závěr soudy nadále 

mnohokrát zopakovaly299, přičemž nespatřuji důvodů, v důsledku nichž by zmíněné nemělo být 

aplikováno i na vyvratitelnou právní domněnku obsaženou v § 34 odst. 3 věta třetí ZOK. 

Soudím, že nebude-li tvrdit člen statuárního orgánu opak, v případném soudním řízení bude mít 

soud porušení péče řádného hospodáře za prokázané a tato otázka nebude předmětem 

dokazování. V úvahu však nutno vzít i závěry Nejvyššího soudu ČR, který v roce 2013 dovodil 

následující: „Poruší-li člen představenstva povinnost jednat při vyplácení dividend s péčí 

řádného hospodáře, je nutné dále posoudit, zda společnosti vznikla škoda a zda mezi jeho 

jednáním a vzniklou škodou je příčinná souvislost.“300. Přestože tedy bude brát soud za 

prokázané porušení péče řádného hospodáře, stále je povinen zkoumat, zda vznikla škoda 

a nakolik existuje mezi právním jednáním statutárního orgánu a způsobenou škodou kauzální 

nexus. 

 
297 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 2. 2009, sp. zn. 29 Cdo 3864/2008. Srov. též například rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 2. 2018, sp. zn. 29 Cdo 2791/2016, v němž soud konstatuje, že povinnost loajality 

„velí dát přednost zájmům společnosti před zájmy svými“. 
298 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 8. 2004, sp. zn. 32 Odo 1160/2003. 
299 Srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 9. 2010, sp. zn. 32 Cdo 170/2010, rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 4. 2012, sp. zn. 33 Cdo 2206/2010 či z recentních např. rozsudek Nejvyššího soudu 

ČR ze dne 20. 11. 2019, sp. zn. 21 Cdo 2226/2018. 
300 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 4. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2363/2011. 
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4.6 Navrácení zisku 

Právní úprava obsažená v první části zákona o obchodních korporacích stanovuje, že podíl 

na zisku se nevrací, ledaže osoba, které byl takový podíl vyplacen, nebyla v dobré víře 

(srov. § 35 odst. 1 ZOK). Promlčecí lhůty práva na vrácení podílu na zisku, který byl vyplacen 

osobě, jež nebyla v dobré víře, počíná běžet dnem vyplacení (srov. § 35 odst. 2 ZOK). Vzhledem 

k majetkovému charakteru tohoto práva činí promlčecí lhůta v tomto případě tři roky v souladu 

s § 629 odst. 1 OZ. V důvodové zprávě k novele ZOK se přitom lze dočíst, že pravidlo obsažené 

v § 35 odst. 1 ZOK není v obecné rovině správné, neboť i kdyby byli společníci301 v dobré víře, 

není přípustné, aby jim byl vyplacen větší podíl na zisku, než který byl dosažen společností.302 

Současně však připouští odlišnost pro akciové společnosti, a to vzhledem k zvláštní úpravě 

obsažené ve směrnici 2017/1132.303 Novela ZOK proto přesouvá pravidlo z § 35 odst. 1 ZOK do 

§ 348 odst. 4 ZOK, nově tedy bude dopadat výlučně na akciové společnosti.304 

V souvislosti s navrácením zisku v akciové společnosti je dále vhodné neopomenout 

závěry Nejvyššího soudu ČR formulované v rozsudku z května roku 2017, z nichž plyne, že 

dojde-li k výplatě zisku, aniž by jí předcházelo rozhodnutí o schválení rozdělení zisku ze strany 

valné hromady, je příjemce takového plnění povinen ho akciové společnosti navrátit.305 I za 

předpokladu, že valná hromada by ex post rozhodla o rozdělení zisku takovým způsobem, který 

by plně reflektoval již vyplacený podíl na zisku, nelze „bez dalšího považovat již poskytnutá 

plnění za podíl na zisku vyplacený podle posléze přijatého usnesení valné hromady“306. O necelé 

dva roky později tentýž soud doplnil, že daný rozpor by šlo vyřešit započtením v souladu s 

§ 580 OZ, přičemž by se započítávala pohledávka na vyplacení podílu na zisku oproti 

pohledávce na vrácení plnění vyplaceného v rozporu se zákonem.307  

 
301 Domnívám se, že ačkoli důvodová zpráva k novele ZOK uvádí „společníky“, myslí tím jakékoli oprávněné osoby 

ve smyslu osob, kterým vzniklo práva na podíl na zisku. 
302 Důvodová zpráva k novele ZOK, bod 19 (§ 34 a § 35), op. cit. sub 45. 
303 Ibid. 
304 Novela ZOK, čl. 1, bod 322. 
305 Srov. závěry rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 5. 2017, sp. zn. 29 Cdo 4597/2015. 
306 Ibid. 
307 Srov. závěry usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 3. 2019, sp. zn. 27 Cdo 3625/2017; platnost těchto závěrů 

byla potvrzena i v relativně nedávném usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 11. 2019, sp. zn. 27 Cdo 

1457/2018. 
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5. Zálohy na zisk v akciové společnosti a jejich úskalí 

5.1 Zálohy na podíl na zisku – vymezení a účel 

Zákon o obchodních korporacích zálohu na podíl na zisku nedefinuje. Nadto se dopouští 

pojmové nepřesnosti, neboť užívá slovního spojení „záloha na výplatu podílu na zisku“ 

(srov. § 40 odst. 2 ZOK). Takové sousloví považuji za matoucí, záloha je (fakticky) poskytována 

nikoli na výplatu samotnou, nýbrž na podíl na zisku, tj. zálohováno je budoucí plnění ze strany 

akciové společnosti, nikoli výplata tohoto plnění. Novela ZOK se vypořádává se zmíněným tím, 

že zavádí přesnější označení „záloha na podíl na zisku“308, což vzhledem k výše uvedenému 

vítám. 

Na obsahovém vymezení záloh na zisku se právní doktrína v zásadě shoduje. P. Kuhn je 

ztotožňuje s jakýmikoli jinými zálohami vyskytujícími se v soukromém právu, pro které je 

typické, že se jedná o „určité 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)“309. J. Pokorná nepřímo definuje zálohy na zisku shodně jako „předběžné plnění, jehož 

právní důvod vznikne teprve později“310. Tytéž závěry přejímají i další autoři, např. 

K. Eichlerová311 či S. Černá312. Ve vztahu k akciové společnosti lze zálohy na zisku obecně 

vymezit jako efektivní nástroj umožňující výplatu zisku i v okamžiku, kdy doposud nelze 

přistoupit k rozdělení zisku dle § 348 odst. 1 ZOK, a to typicky z důvodu neexistence řádné či 

mimořádné účetní závěrky, na základě níž by mohlo být o schválení rozdělení zisku rozhodnuto. 

Do českého právního řádu byla přípustnost záloh na zisku313 pro kapitálové obchodní 

společnosti314 zanesena až účinností zákona o obchodních korporacích. Jak připomínají P. Čech 

a J. Skálová, právní řády okolních států přitom obsahují povolení záloh na zisku již desítky let.315 

 
308 Novela ZOK, čl. 1, bod 11. Pro maximalizaci srozumitelnosti je nadále o zálohách na podíl na zisku hovořeno 

pouze jako o zálohách na zisku. 
309 KUHN, Petr. K § 40 [Omezení výplaty zisku nebo jiných vlastních zdrojů]. In: Komentář C. H. Beck, op. cit. 

sub 3, s. 108. 
310 POKORNÁ, Jarmila. K § 40 odst. 2 [Test insolvence]. In: Komentář Wolters Kluwer, op. cit. sub 5, s. 318. 
311 EICHLEROVÁ, Kateřina. Záloha na podíl na zisku v kapitálových společnostech. Bulletin advokacie. 2014, č. 

11, s. 42 – 47. 
312 ČERNÁ, Stanislava. In: ČERNÁ 2015, op. cit. sub 122. 
313 Vzhledem k zaměření této práce je dále uvažováno výlučně o zálohách na zisku v kontextu akciových 

společností, byť mnohé lze aplikovat i na ostatní obchodní korporace. 
314 Obchodní zákoník neobsahoval výslovný zákaz pro ostatní obchodní korporace; k historickému vývoji viz 

EICHLEROVÁ 2014, op. cit. sub 311. 
315 V Německu od roku 1965, v Rakousku poté od roku 1996, viz ČECH, Petr, SKÁLOVÁ, Jana. Zálohy 

společníkům na podíly na zisku v kapitálových společnostech – právní a účetní pohled. Obchodněprávní revue. 

2014, č. 9, s. 241 – 250. 
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Německý AktG hovoří o „Abschlagszahlung auf den Bilanzgewinn“316, stejně tak činí rakouská 

právní úprava317. Co se týče situace na Slovensku, tak přestože obchodný zákonník zálohy na 

zisku výslovně zakazuje (pro akciovou společnost srov. § 179 odst. 5 obchodného zákonníku), 

Najvyšší súd SR v judikátu z roku 2013 věnujícímu se sporným otázkám ve věci výplaty zálohy 

na zisku u společnosti s ručením omezeným přiznává, že: „V súčasnosti na Slovensku sa 

predpokladá takýto postup u viac ako 10 % spoločností.“318.  Zároveň se lze dočíst, že v praxi 

dochází na Slovensku k výplatě dividend za účetní období již před jeho skončením 

prostřednictvím výběru hotovosti z bankovního účtu akciové společnosti, které se v budoucnu 

pouze formálně zaúčtují jako vklady na pokladnu.319 Otázku záloh na zisku dále reflektuje 

i sekundární legislativa Evropské unie, neboť směrnice 2017/1132 stanovuje v čl. 56 odst. 5 

minimální podmínky, které musí členský stát dodržet, umožňuje-li jeho právní řád výplatu záloh 

na zisku.320 

V zásadě lze rozlišit dva způsoby, jakými akciové společnosti zálohy na zisku užívají. 

V prvním případě akciová společnost přistoupí k výplatě záloh na zisku za účetní období, které 

doposud neskončilo. Příkladem nechť je akciová společnost, jejíž účetní období je shodné 

s kalendářním rokem, která má ve svém vlastnictví několik kusů strojní techniky v hodnotě 

desítek milionů korun českých. Tato akciová společnost uzavře v lednu roku 2020 výhodnou 

převodní dokumentaci, na základě níž dojde k převodu vlastnického práva k strojní technice na 

třetí osobu, a to za uhrazení kupních cen ve výši několika milionů korun českých. 

Předpokládejme, že v důsledku uvedeného tato akciová společnost bude po uhrazení kupních cen 

disponovat kladným hospodářským výsledkem, přičemž její akcionáři budou mít zájem nečekat 

s rozdělením zisku na začátek dalšího účetního období, tj. v tomto případě dalších 11 

kalendářních měsíců.321 Užitečnost záloh na zisk je v takovém případě evidentní. 

 Druhou možností je užít zálohy na zisku jako nástroj, kterým lze rozdělit zisk v okamžiku, 

kdy účetní závěrka nesplňuje tzv. časový test. Jak však bylo zmíněné v kapitole 3.1.4 této práce, 

význam záloh na zisku v tomto smyslu se oslabuje s novým nazíráním na použitelnost účetní 

závěrky starší šesti měsíců pro účely rozhodnutí o schválení rozdělení zisku. Bude-li tedy účetní 

 
316 Srov. § 59 AktG. 
317 Srov. § 54a Bundesgesetz vom 31. März 1965 über Aktiengesellschaften (Aktiengesetz 1965) 

StF: BGBl. Nr. 98/1965 idF BGBl. Nr. 24/1985 (DFB) (dále jen jako „öAktG“). 
318 Rozsudek Najvyššieho súdu SR ze dne 29. 5. 2013, sp. zn. 3Sţf/92/2013. 
319 BĚLKA, Jan, ZVAROVÁ, Katarina, PAŠEK, Peter. Opatrenia zamerané na zníženie miery využívania hotovosti 

– detail [online]. Bezhotovostné Slovensko: Boj proti šedej ekonomike pomocou digitálních platieb. 

Publikováno 27. 5. 2019. Dostupné z: www.accace.sk. 
320 Směrnice 2017/1132 hovoří doslova o „výplatě záloh na dividendy“, což je logický důsledek toho, že se dané 

vztahuje výlučně na akciové společnosti; o podmínkách viz kapitola 5.3 této práce. 
321 Materiálně shodný příklad uvádějí i P. Čech a J. Skálová, viz ČECH, SKÁLOVÁ 2014, op. cit. sub 315. 

https://accace.sk/wp-content/uploads/sites/9/2019/05/Mastercard_Grey-economy-whitepaper_SK_compressed.pdf


 

53 

 

období akciové společnosti navázáno na kalendářní rok a akcionáři budou mít zájem na tom 

rozdělit zisk za předcházející účetní období, mohou tak učinit dvojím způsobem, tj. vyplacením 

zálohy na zisk nebo rozhodnutím o schválení rozdělení zisku, přičemž obojí lze provést kdykoli 

během účetního období následujícím po účetním období, v němž akciová společnost vykázala 

zisk. 

5.2 Oprávněný orgán a pokyn valné hromady 

Rozhodnutí o schválení rozdělení zisku svěřuje zákon o obchodních korporacích do 

působnosti valné hromadě [srov. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK]. U výplaty záloh na zisku však 

výslovná právní úprava absentuje. P. Čech a J. Skálová proto soudí, že je nutno svěřit takovou 

výplatu do působnosti orgánů se zbytkovou působností, tj. v případě akciové společnosti 

s dualistickým systémem představenstvu a u monistického systému správní radě (srov. § 460 

odst. 2 ZOK ve spojení s § 421 odst. 2 ZOK a contrario).322 Shodné stanovisko zaujímají i J. 

Dědič a J. Lasák.323 Nutnost svěřit působnost výkonnému orgánu kvituje i P. Pokorná, byť 

s odlišnou argumentací; dovozuje, že má-li prověřovat podmínky pro vyplacení zisku výkonný 

orgán (srov. § 34 odst. 3 věta první ZOK), musí i rozhodovací pravomoc ve vztahu k zálohám na 

zisku náležet právě jemu.324 Takovou argumentaci nepovažuji za příliš přesvědčivou, neboť 

ačkoli výkonný orgán je povinen zkoumat splnění všech podmínek při rozhodnutí o vyplacení 

zisku, samotné rozhodnutí o schválení rozdělení zisku je svěřeno do působností valné hromady. 

Z toho lze dovodit, že fakt spočívající v tom, že výkonný orgán zkoumá splnění podmínek při 

výplatě zisku, neznamená bez dalšího, že rozhodnutí o rozdělení zisku či o výplatě záloh na 

zisku by mělo náležet do působnosti (téhož) výkonného orgánu. Souhlasím však s výše 

uvedenými závěry, že vzhledem k absentující právní úpravě je nutno svěřit působnost v této 

oblasti právě orgánům se zbytkovou působností. Tytéž závěry s odkazem na § 163 OZ dovozuje 

i P. Kuhn325 či K. Eichlerová326, jež však současně upozorňuje na existenci oponentního názoru, 

v rámci něhož se dovozuje užitím argumentu a simili působnost valné hromady, neboť se 

fakticky jedná o předběžné rozdělení zisku. V relativně nedávném rozhodnutí Nejvyššího 

správního soudu ČR je však výslovně sděleno, že „od 1. 1. 2014 je možné, aby obchodní 

korporace vyplácely zálohy na podíly na zisku, o kterých rozhoduje statutární orgán“327. 

 
322 ČECH, SKÁLOVÁ 2014, op. cit. sub 315. 
323 DĚDIČ, LASÁK 2014, op. cit. sub 41. 
324 POKORNÁ, Jarmila. K § 40 odst. 2 [Test insolvence]. In: Komentář Wolters Kluwer, op. cit. sub 5, s. 320. 
325 KUHN, Petr. K § 40 [Omezení výplaty zisku nebo jiných vlastních zdrojů]. In: Komentář C. H. Beck, op. cit. 

sub 3, s. 108. 
326 EICHLEROVÁ 2014, op. cit. sub 311. 
327 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 8. 2018, sp. zn. 6 Afs 364/2017-54. 
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Přikláním se proto k tomu, že orgánem oprávněným rozhodnout o výplatě záloh na zisku je 

v akciové společnosti představenstvo, resp. správní rada. To vše platí pouze za předpokladu, že 

stanovy neurčí odlišně.328 V této souvislosti nutno zmínit, že Ministerstvo financí ČR navrhovalo 

zákonodárci výslovně do znění zákona o obchodních korporacích určit, kdo rozhoduje o výplatě 

záloh na zisku.329 Zákonodárce návrh neakceptoval s tím, že působnost výkonného orgánu plyne 

de lege lata již ze současné právní úpravy.330 

Nelze však opomenout, že je to stále valná hromada, která člena statutárního orgánu do 

funkce volí, resp. ho z něj odvolává, neurčí-li stanovy, že tato působnost náleží dozorčí radě 

[srov. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK]. Dále je vhodné zamyslet se nad tím, zda není valná hromada 

oprávněna zasáhnout do rozhodování statutárního orgánu o zálohách na zisku jiným způsobem. 

V této souvislosti nutno zdůraznit, že zákon o obchodních korporacích stanovuje, že valná 

hromada není oprávněna dávat statutárnímu orgánu pokyny týkající se obchodního vedení 

(srov. § 435 odst. 3 ZOK).331 Jak však podotýkají P. Čech a J. Skálová, dle jejich názoru 

rozhodování o zálohách na zisku nespadá pod obchodní vedení332, přičemž poukazují na 

usnesení Nejvyššího soudu ČR z roku 2006, v němž bylo soudem dovozeno, že „do obchodního 

vedení společnosti však nenáleží ty činnosti, které jednatel provádí ve vztahu ke společníkům či 

orgánům společnosti“333. K. Eichlerová k tomu zaujímá podobný názor, když konstatuje 

následující: „Výplata zálohy není věcí obchodního vedení, i když obchodní vedení může nepřímo 

ovlivnit – společnosti budou skrze zálohy odčerpány prostředky na uskutečnění zamýšlených 

transakcí, plánů atd.“334. Trojice autorů B. Havel, K. Csach a J. Lasák přitom podrobila nedávno 

význam obchodního vedení (primárně ve vztahu k akcionářským dohodám) komplexní 

analýze.335 Poukazují především na to, že nelze určitý druh či typ rozhodnutí bez dalšího 

subsumovat pod obchodní vedení, či ho naopak z něj vyloučit.336 S těmito závěry souhlasím 

a domnívám se, že za určitých okolností lze uvažovat o tom, že pokyn směrující k výplatě zálohy 

na zisku učiněný valnou hromadou směrem ke statutárnímu orgánu může kolidovat se zákazem 

formulovaným v ustanovení § 435 odst. 3 ZOK. Jinými slovy, soudím, že některá právní jednání, 

 
328 DĚDIČ, LASÁK 2014, op. cit. sub 41. 
329 Vypořádání připomínek, op. cit. sub 250, s. 10. 
330 Ibid. 
331 Výjimkou je udělení pokynu ze strany orgánu řídící osoby vůči orgánům řízené osoby, srov. § 81 odst. 1 ZOK. 
332 ČECH, SKÁLOVÁ 2014, op. cit. sub 315. 
333 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 4. 2006, sp. zn. 5 Tdo 94/2006; na uvedené usnesení navázal rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 10. 2015, sp. zn. 29 Cdo 250/2015, kde soud doplnil, že: „Obchodní vedení 

společnosti s ručením omezeným zahrnuje „řízení zaměstnanců“ a „rozhodování o provozních záležitostech.“. 

Vymezil tedy další případy, kdy se jedná o obchodní vedení, vyčerpávající definice však stále absentuje. 
334 EICHLEROVÁ 2014, op. cit. sub 311. 
335 HAVEL, Bohumil, CSACH, Kristián, LASÁK, Jan. Glosa k (ne)zakázaným ujednáním akcionářských dohod v 

českém soukromém akciovém právu ve světle aktuální judikatury. Právní rozhledy. 2019, č. 17, s. 596 – 600. 
336 Ibid. 
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kterými valná hromada udělí pokyn statutárnímu orgánu k výplatě záloh na zisku, lze považovat 

za právní jednání, která ačkoli nebudou nutně naplňovat znaky obchodního vedení, jejich 

důsledkem bude nemožnost obchodní vedení nadále vykonávat.  

Dle mého názoru by taková právní jednání měla být chápána již jako zasahování do 

obchodního vedení; pokud by je tedy valná hromada učinila vůči orgánu, který je nadán 

působností rozhodnout o výplatě záloh na zisku, měla by být postižena fikcí nepřijetí ve smyslu 

§ 45 odst. 1 ZOK. Příkladem může být pokyn, kterým valná hromada nařídí vyplatit zálohy na 

zisku v tak vysoké výši, že by v důsledku vyplacení došlo k zamezení každodenního fungování 

akciové společnosti.337 Domnívám se, že na takový pokyn je nutno hledět jako na pokyn 

nepřijatý (přesněji jako na pokyn, který podlehl fikci nepřijetí), tj. výkonný orgán, kterému 

náleží působnost v oblasti výplaty zálohy na zisku, by neměl povinnost zkoumat, zda by 

vyplacením nedošlo k porušení jeho péče řádného hospodáře (srov. § 51 odst. 2 in fine ZOK).338 

Uvádí-li Nejvyšší soud ČR, že do obchodního jednání „nenáleží ty činnosti, které jednatel 

provádí ve vztahu ke společníkům či orgánům společnosti“339, dopouští se vymezení, které nelze 

nadále považovat za vyčerpávající340 či plně reflektující nynější právní úpravu. Dle mého by 

však pro aktuálnost postačilo doplnit slovo „výlučně“ za slova „jednatel provádí“ ve výše 

uvedené citaci. Rozhodnutí o výplatě zálohy na zisku lze bezpochyby označit za činnost 

prováděnou ve vztahu k akcionářům. Nelze však pominout, že má významný vliv i na akciovou 

společnost jako takovou. Jakýmsi sekundárním, reflexním důsledkem vyplácení záloh na zisku je 

způsobení poklesu ekonomických prostředků akciové společnosti. Domnívám se, že to je nutné 

brát při diskuzi, co vše ještě podřadit pod obchodní vedení, v potaz. 

Dále je vhodné zmínit nutnost rozlišovat akciovou společnost s dualistickým systémem, 

u níž obchodní vedení náleží představenstvu (srov. § 435 odst. 2 ZOK), a akciovou společnost 

s monistickým systémem, u níž je obchodní vedení svěřeno toliko jejímu statutárnímu řediteli 

(srov. § 463 odst. 4 ZOK). Jak bylo dovozeno výše, rozhodování o výplatě zálohy na zisku spadá 

v dualistické struktuře akciové společnosti do působnosti představenstva, v případě monistické 

struktury však náleží do působnosti správní rady, vzhledem k zbytkové klauzuli obsažené 

 
337 B. Havel píše o obchodním jednání jako o rutinních záležitostech, které se mohou krystalizovat nejen v právních 

jednáních, nýbrž i v pouhém faktickém jednání, viz HAVEL, Bohumil. Quo vadis obchodní vedení. 

Obchodněprávní revue. 2010, č. 3, s. 70 – 74. 
338 Takový pokyn by zřejmě byl v rozporu s péčí řádného hospodáře, a jako takový by byl ze strany výkonného 

orgánu, do jehož působnosti spadá rozhodnutí o výplatě zálohy na zisku, pravděpodobně odmítnut. Rozdílnost mého 

nahlížení však tkví v tom, že do tohoto stádia přezkumu by se zmíněný výkonný orgán neměl dostat, neboť by 

samotný pokyn podlehl ex lege fikci nepřijetí. 
339 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 4. 2006, sp. zn. 5 Tdo 94/2006. 
340 Jsem však dalek toho, abych v této věci Nejvyšší soud ČR kritizoval, neboť usnesení bylo přijato před účinností 

zákona o obchodních korporacích, tj. v době, kdy právní úprava zálohy na zisku nepřipouštěla, naopak je výslovně 

zakazovala (srov. § 178 odst. 1 obchodního zákoníku). 
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v § 460 odst. 2 ZOK. Správní rada přitom určuje pouze základní zaměření obchodního vedení 

a dohlíží na jeho řádný výkon (srov. § 460 odst. 1 ZOK). Domnívám se přitom, že zákaz 

udělování pokynů ze strany valné hromady akciové společnosti představenstvu ve věci 

obchodního vedení (srov. § 435 odst. 3 ZOK) se uplatní i na pokyny učiněné ze strany valné 

hromady vůči statutárnímu řediteli (srov. § 456 odst. 1 ZOK)341. Uvedené lze shrnout 

v následující tabulce. 

 

Působnost Monistický systém Dualistický systém 

Obchodní vedení Statutární ředitel Představenstvo 

Základní zaměření 

obchodního vedení 
Správní rada Představenstvo342 

Rozhodnutí o výplatě záloh na 

zisku 
Správní rada Představenstvo 

 

Otázkou zůstává, zda je možno bez dalšího vztáhnout zákaz konstruovaný v třetím 

odstavci § 435 ZOK i na pokyn učiněný vůči správní radě. J. Lasák v komentáři k ustanovení 

§ 435 odst. 3 ZOK poznamenává, že „platí obdobně na akciovou společnost s monistickým 

systémem vnitřního řízení“343. S tímto názorem se ztotožňuji a domnívám se, že další argument 

lze spatřovat v dikci ustanovení § 456 odst. 1 ZOK, které zní: „Kde se v tomto zákoně stanoví 

o představenstvu, rozumí se tím podle okolností statutární ředitel nebo jiný orgán společnosti, 

který má obdobnou působnost.“ Dikce třetího odstavce § 435 ZOK přitom stanovuje zákaz 

udělovat pokyny týkající se obchodního vedení právě představenstvu. Jak bylo uvedeno výše, 

v případě monistické struktury akciové společnosti náleží obchodní vedení statutárnímu řediteli 

a základní zaměření obchodního vedení poté spadá do působnosti správní rady. Vyjdeme-li 

z teze, že základní zaměření obchodního vedení lze označit za obdobnou344 působnost vůči 

 
341 Abstrahuji přitom od výkladových problémů, které ustanovení § 456 ZOK způsobuje i ve vztahu pokynů 

udělovaných správní radou (či jejím předsedou) statutárnímu řediteli, blíže viz ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, 

Bohumil. K § 456 [Převzetí úpravy]. In: Komentář C. H. Beck, op. cit. sub 3, s. 810. 
342 Zákon o obchodních korporacích nestanovuje základní zaměření obchodního vedení pro akciovou společnost s 

dualistickou vnitřní správou, z čehož usuzuji, že lze subsumovat pod obchodní vedení jako takové, jež náleží 

představenstvu. 
343 LASÁK, Jan. K § 51 [Pravidlo podnikatelského úsudku a pokyny nejvyššího orgánu]. In: Komentář Wolters 

Kluwer, op. cit. sub 5, s. 427. 
344 Problematiku nejasného vymezení pojmu „obdobná působnost“ zkoumá např. I. Štenglová a B. Havel, přičemž 

uzavírají, že „,řez‘ je nutné udělat vždy s ohledem na povahu konkrétního ustanovení, které o představenstvu akciové 

společnosti hovoří“, viz ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil. K § 456 [Převzetí úpravy]. In: Komentář C. H. 

Beck, op. cit. sub 3, s. 810. 
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působnosti obchodního vedení, můžeme při aplikaci § 456 odst. 1 ZOK tvrdit, že zmiňuje-li 

zákon o obchodních korporacích v § 435 odst. 3 ZOK představenstvo, myslí se tím pro účely 

akciové společnosti s monistickým systémem správní rada, neboť v tomto případě disponuje 

obdobnou působností jako statutární ředitel. Zákaz stanovený v § 435 odst. 3 ZOK tedy dle mého 

dopadá i na pokyny udělené správní radě. 

Jak však bylo uvedeno v kapitole 4.1 této práce v souvislosti s výplatou zisku, novela ZOK 

zrušuje rozlišování u monistického systému akciové společnosti na správní radu a statutárního 

ředitele, přičemž počínaje dnem 1. 1. 2021 bude výslovně určeno v § 456 odst. 2 ZOK, že 

obchodní vedení přísluší správní radě.345 Současně bude v třetím odstavci § 456 ZOK stanoveno 

výslovně, že ani správní radě nikdo není oprávněn udělovat pokyny týkající se obchodního 

vedení či dohledu nad činností společnosti.346 Vzhledem k výše předestřeným výkladovým 

problémům takovou změnu velmi vítám. 

5.3 Předpoklady přípustnosti a maximální výše 

Za klíčové ustanovení stanovující pravidla, která musí být při výplatě zálohy na zisku 

splněna, lze označit § 40 ZOK. V prvém odstavci upravuje tzv. test insolvence, o němž 

pojednává obšírně kapitola 4.2 této práce. V dalším odstavci vymezuje specifická omezení 

vztahující se výlučně k vyplacení zálohy na zisku. Týkají se jak podkladů, na základě níž může 

být o výplatě podílu na zisku rozhodnuto, tak i nutnosti splnit bilanční kritéria. 

Dle dikce zákona o obchodních korporacích není podkladem pro výplatu zálohy na zisku 

řádná či mimořádná (srov. § 34 odst. 1 věta první ZOK), nýbrž mezitímní účetní závěrka 

(srov. § 40 odst. 2 ZOK).347 Jejím specifikem je to, že se sestavuje pouze v případech, je-li to 

vyžadováno právním předpisem, a to k jinému okamžiku než ke konci rozvahového dne, přičemž 

nedochází k uzavření účetních knih (srov. § 19 odst. 3 zákona o účetnictví). Expertní skupina pro 

aplikaci nové civilní legislativy přitom již v dubnu roku 2014 upřesnila, že: „Vyplacení zálohy na 

výplatu podílu na zisku podle § 40 odst. 2 ZOK je podmíněno tím, že obchodní korporace sestaví 

mezitímní účetní závěrku. Výplata zálohy na zisku je samostatným zákonným důvodem pro 

sestavení mezitímní účetní závěrky podle § 40 odst. 2 ZOK tak, jak jej předpokládá § 19 odst. 3 

 
345 Novela ZOK, čl. 1, bod 449. 
346 Ibid; zároveň novela ZOK tamtéž zakotvuje, že správní rada je povinna se řídit zásadami a pokyny, které jsou 

schváleny valnou hromadou, pokud jsou v souladu se stanovami a právními předpisy. Zmíněné zásady a pokyny je 

však nutno odlišit od obchodního vedení. Doposud bylo nutné pravomoc udělovat strategické a koncepční pokyny 

ze strany valné hromady výslovně přiznat ve stanovách, což počínaje dnem 1. 1. 2021 již neplatí, dále viz důvodová 

zpráva k novele ZOK, bod 507 (§ 456), op. cit. sub 45. 
347 K. Eichlerová soudí, že to však nevylučuje, aby o zálohách zisku mohlo být rozhodnuto i na základě řádné či 

mimořádné účetní závěrky, ještě před okamžikem, kdy je schválí valná hromada, s odkazem na § 17 odst. 8 zákona 

o účetnictví, podrobně viz EICHLEROVÁ 2014, op. cit. sub 311. Tyto závěry považuji za správné a ztotožňuji se 

s nimi. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6ojqfzygmnbq
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6ojqfzygmnbq
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zákona o účetnictví.“348. Podstatnou odlišností je dále fakt, že mezitímní účetní závěrka nemusí 

být schválena valnou hromadou349, ani uložena do sbírky listin obchodního rejstříku350. Z toho 

vyplývá, že je výlučně na představenstvu, resp. správní radě, aby sestavili mezitímní účetní 

závěrku a následně na základě ní rozhodli. V této souvislosti je tak nutno akcentovat povinnost 

těchto orgánů postupovat s péčí řádného hospodáře (srov. § 159 odst. 1 OZ). 

Co se týče bilančních požadavků stanovených v druhé a třetí větě § 40 odst. 2 ZOK, lze je 

shrnout do následující nerovnice: 𝑉𝑍 ≤  [(𝐻𝑉 + 𝑁𝑍𝑖 + 𝐹) − (𝑁𝑍𝑡 + 𝑅𝐹)]; význam zkratek je 

následující: VZ = maximální výše přípustné zálohy na zisku; HV = výsledek hospodaření 

běžného účetního období; NZi = nerozdělený zisk z minulých let; F = výsledek hospodařený 

z ostatních fondů; NZt = neuhrazená ztráta z minulých let; RF = povinný příděl do rezervního 

fondu. Nutno však vzít v potaz, že: „K výplatě zálohy nelze použít rezervních fondů, které jsou 

vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není 

obchodní korporace oprávněna měnit.“351. 

Jak upozorňuje P. Čech a J. Skálová, přípustnost záloh není v zákonu o obchodních 

korporacích podmíněna zakotvením této možnosti ve stanovách352, na rozdíl od například 

německé právní úpravy353. To však nezabraňuje tomu, aby stanovy upravovaly podmínky pro 

rozhodnutí o zálohách na zisku a jejich výplatu odlišně.354 Domnívám se, že příkladem vhodné 

úpravy z pohledu akcionářů může být zakotvení povinného schválení účetní závěrky, na základě 

níž má být vyplacena záloha na zisku, dozorčí radou.355 

Nabytím účinnosti novely ZOK dochází i v oblasti záloh na zisku ke značným změnám. 

Zákonodárce zdůraznil významnost a odlišnost356 záloh na podílu na zisku tím, že jim nově 

věnuje samostatné ustanovení § 35 ZOK357. Nejzajímavější je přitom třetí věta prvého odstavce 

 
348 Výkladové stanovisko č. 27 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu 

spravedlnosti ze dne 9. 4. 2014 - k mezitímní účetní závěrce sestavené za účelem výplaty zálohy na zisku dle 

ustanovení § 40 odst. 2 ZOK. In: Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck.  Dostupné z: 

www.beck-online.cz. 
349 KUHN, Petr. K § 40 [Omezení výplaty zisku nebo jiných vlastních zdrojů]. In: Komentář C. H. Beck, op. cit. 

sub 3, s. 108. 
350 Srov. § 66 písm. c) rejstříkového zákona. 
351 Ustanovení § 40 odst. 2 in fine ZOK. 
352 ČECH, SKÁLOVÁ 2014, op. cit. sub 315. 
353 Srov. § 59 odst. 1 AktG; německá, ale i rakouská (srov. § 54a öAktG) právní úprava zároveň obsahuje přísnější 

bilanční testy, kterými se tuzemský zákonodárce inspiroval i při tvorbě novely ZOK, jak je rozebráno dále. 

K podrobnostem týkající se německé úpravy viz WESTERMANN, Harm. In: BÜRGERS, Tobias 2017, op. cit. 

sub 201, s. 551 a následující. 
354 EICHLEROVÁ 2014, op. cit. sub 311. 
355 Shodně uvádí i P. Čech a J. Skálová, viz ČECH, SKÁLOVÁ 2014, op. cit. sub 315, stejně jako K. Eichlerová, viz 

EICHLEROVÁ 2014, op. cit. sub 311. 
356 Za podpůrný argument zákonodárce sděluje, že: „Možnost vyplatit zálohu na podíl na zisku není svojí podstatou 

omezením možnosti rozdělení zisku, ale naopak jejím rozšířením.“. Viz důvodová zpráva k novele ZOK, bod 19 

(§ 34 a § 35), op. cit. sub 45. 
357 Novela ZOK, čl. 1, bod 11. 

http://www.beck-online.cz/
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citovaného ustanovení, která měla znít: „Součet záloh na podíl na zisku současně nemůže být 

vyšší než polovina průměru výsledků hospodaření dosažených v posledních třech účetních 

obdobích.“358. Důvodová zpráva k novele ZOK vysvětluje, že se jedná o důsledek volné 

inspirace rakouskou právní úpravou s tím, že pravidlo má „předcházet nadměrným výplatám 

záloh“359. Předkládané znění bylo podrobeno značné kritice, nejobsáhleji přitom argumentovala 

pro zrušení citované třetí věty § 35 ZOK Česká advokátní komora.360 Zákonodárce však veškeré 

připomínky odmítl, a to s odkazem na komparaci s právní úpravou německou, rakouskou, 

italskou či belgickou, přičemž doslova píše: „Vyplacení zisků, jichž společnost nakonec 

nedosáhne, může vyvolat problémy s jejich zpětným vymáháním od společníků. V době 

hospodářské konjunktury není pravděpodobné, že by k takovým situacím docházelo. Právní 

úprava má však zůstat funkční i v době budoucího poklesu ekonomiky či dokonce v době 

hospodářské krize. Z těchto důvodů se volí opatrnější přístup.“361. Je tedy s podivem, že do 

novely ZOK se nakonec omezení polovinou průměru výsledku hospodaření za poslední tři účetní 

období neprosadilo. Zpětnou analýzou legislativního procesu sněmovního tisku č. 207/0362, jenž 

byl rozeslán poslancům dne 14. 6. 2018, lze zjistit, že to byl garanční Ústavně právní výbor, 

který usnesením vydaným dne 23. 5. 2019, zaslaným poslancům jako sněmovní tisk č. 207/3363, 

doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, nechť větu třetí z budoucího znění § 35 ZOK 

vypustí, a to bez bližšího odůvodnění364. Nepřijetí navrhovaného pravidla vnímám pozitivně, 

neboť už jen sekundární následek, který by vyvolalo, spočívající v zákazu vyplatit zálohy na zisk 

v prvých třech účetních obdobích365, považuji za nepřiměřený zásah do právní úpravy 

korporátního obchodního práva, resp. do oblasti majetkových práv akcionářů. Pakliže 

nevykazovala dosavadní praxe v této otázce komplikace, považuji za postrádající logiku zavádět 

takto významnou restrikci. Jednalo se tak dle mého o jeden z nešvarů novely ZOK, která měla za 

 
358 Viz sněmovní tisk č. 207/0 [online]. Parlament ČR, Poslanecká sněmovna, 2018, VIII. volební období. Dostupné 

z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=135881. 
359 Důvodová zpráva k novele ZOK, bod 19 (§ 34 a § 35), op. cit. sub 45. 
360 Jádro argumentace tkví v následujícím: „Schopnost společnosti generovat zisk a celkové ekonomicky dobře 

fungovat se podstatnou měrou odvíjí od zcela jiných aspektů než průměrný výsledek hospodaření několika 

předchozích období (vývoj ekonomického cyklu, nasmlouvané zakázky, celkový obchodní plán, změny ve vlastnické 

struktuře společnosti atd.). Uvedené pravidlo tyto aspekty vůbec neřeší a namísto toho stanoví značně formalistický 

test poloviny předchozích průměrných hospodářských výsledků – že lze diskutovat, proč je toto pravidlo právě jedna 

polovina a nikoli například třetina, dvě třetina atd. je nasnadě.“. Dále viz Vypořádání připomínek, op. cit. sub 250, 

s. 192 – 193. 
361 Ibid. 
362 Legislativní proces je dostupný online z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=207. 
363 Sněmovní tisk č. 207/3 [online]. Parlament ČR, Poslanecká sněmovna, 2018, VIII. volební období. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=161462. 
364 Žádný argument nezazněl ani na třetím čtení, jak je patrno ze stenozáznamu, viz stenozáznam z 35. schůze 

konané dne 8. 11. 2019 [online]. Parlament ČR, Poslanecká sněmovna. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/035schuz/s035438.htm#r2. 
365 Srov. důvodová zpráva k novele ZOK, bod 19 (§ 34 a § 35), op. cit. sub 45. 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=135881
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=207
https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=161462
https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/035schuz/s035438.htm#r2
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cíl přinést některé změny, z nichž ne všechny byly řádně podloženy srozumitelnými a argumenty 

podpořenými důvody.366 

5.4 Vypořádání zálohy na zisk 

Vyplacenou zálohu na zisk je nutno vypořádat, neboť z podstaty svého charakteru se jedná 

pouze o zálohové plnění, jak bylo vyloženo v kapitole 5.1 této práce. Právním důvodem, na 

jehož základě byla záloha na zisku poskytnuta, je rozhodnutí valné hromady o schválení 

rozdělení zisku ve smyslu § 348 odst. 1 ZOK. V okamžiku, kdy by tento právní důvod odpadl, 

tedy k rozdělení zisku nedošlo, jednalo by se ze strany příjemce zálohy na zisk o bezdůvodné 

obohacení (srov. § 2991 OZ).367 Není přitom rozhodné, zda příjemci zálohy na zisku tuto platbu 

sami považovali za zálohové plnění, neboť Nejvyšší soud ČR dovodil, že rozhodující je 

objektivní povaha poskytnutého plnění.368 Povinnost navrátit bezdůvodné obohacení vznikne 

i v okamžiku, kdy k rozhodnutí o rozdělení zisku sice dojde, ale v nižší výši oproti té, v jaké byla 

záloha na zisk vyplacena.369 

Zákon o obchodních korporacích stanovuje (srov. § 35 odst. 3 ZOK), že v případě vracení 

zálohy na zisku se nepoužijí první dva odstavce § 35 ZOK. R. Hótová k tomu souhrnně uvádí, že 

„zálohy na podíl na zisku nepodléhají režimu nonrefundace a principu předpokládané dobré víry 

v oprávněnost výplaty“370. Současně připomíná, že je nutno uplatnit § 629 OZ371 a § 638 OZ372 

s tím, že počátek promlčecí lhůty stanovuje v případě záloh na zisku § 621 OZ.373 Rakouská 

právní úprava přitom režim předpokládané dobré víry v oprávněnost výplaty ponechává pro 

všechna plnění, která obdrželi akcionáři jako podíly na zisku, a to s pětiletou promlčecí 

 
366 O tomto faktu trefně psal v závěru roku 2019 kolektiv autorů při hodnocení nového soukromého práva po pěti 

letech, viz BEZOUŠKA, Petr a kolektiv. Pět let poté: Nové soukromé právo v předškolním věku. Právní rozhledy. 

2019, č. 1, s. 1 – 9. 
367 Viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 9. 2019, sp. zn. 28 Cdo 2458/2019 k okamžiku vzniku 

bezdůvodného obohacení u zálohového plnění: „Teprve tímto okamžikem odpadá důvod, na jehož základě bylo 

plněno, záloha se stává bezdůvodným obohacením získaným jako plnění, jehož právní důvod dodatečně odpadl, 

a ten, kdo zálohu poskytl, se může domáhat jejího vrácení.“. V témže usnesení soud odkazuje na závěry usnesení 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 11. 2016, sp. zn. 23 Cdo 3259/2016, který dovodil i následující: „Běh promlčecí 

doby k uplatnění nároku na vrácení zálohy počíná běžet teprve okamžikem, kdy se ten, kdo zálohu na plnění ze 

smlouvy poskytl, dozvěděl, že taková smlouva nebude uzavřena.“. 
368 Srov. závěry rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 9. 2018, sp. zn. 28 Cdo 2553/2018. 
369 Fakticky tedy dojde ke vzniku přeplatku, viz shodně KUHN, Petr. K § 40 [Omezení výplaty zisku nebo jiných 

vlastních zdrojů]. In: Komentář C. H. Beck, op. cit. sub 3, s. 108. 
370 HÓTOVÁ, Renáta. In: BĚLOHLÁVEK, Alexander a kolektiv. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. 

Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2013, s. 243. 
371 Stanovení obecné tříleté subjektivní a desetileté objektivní promlčecí lhůty. 
372 Stanovení délky promlčecí lhůty na vydání bezdůvodného obohacení na deset, resp. patnáct (v případě 

úmyslného nabytí bezdůvodného obohacení) let. 
373 HÓTOVÁ, Renáta 2013, op. cit. sub 370. 
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lhůtou.374 V německém akciovém právu oproti tomu AktG stanovuje v tomto případě 

dvojnásobně dlouhou promlčecí lhůtu, přičemž akcionáři mají povinnost navrátit neoprávněně 

obdržené podíly na zisku375 pouze, pokud věděli nebo nevěděli kvůli své nedbalosti376, že nejsou 

oprávněni takové plnění přijmout.377 

Spory mezi právní doktrínou vyvolává otázka, jak naložit s povinností navrácení zálohy 

u bývalých akcionářů, kteří obdrželi zálohu na zisku, načež následně v mezidobí mezi 

vyplacením zálohy na zisku a rozhodnutím o schválení rozdělení zisku došlo k převodu 

vlastnického práva k akciím, tj. přestali být akcionáři. V zásadě lze vypozorovat dva názorové 

proudy. První je reprezentován P. Kuhnem, který je toho názoru, že bývalý akcionář378 je 

povinen navrátit zálohu na zisk, pakliže na jeho straně v tomto kontextu vzniklo bezdůvodné 

obohacení.379 Uvádí přitom hned pět argumentů380: i) zákon o obchodních korporací neobsahuje 

zvláštní ustanovení, které by nahrazovalo § 2991 OZ, z čehož lze usoudit, že i v intencích 

obchodních korporacích je nutno užít obecné ustanovení obsažené v občanském zákoníku, ii) 

vznikne-li povinnost navrátit zálohu na zisk až po převodu vlastnického práva k akcii, v době 

převodu taková povinnost neexistuje, a tudíž nemůže ani přejít na nového nabyvatele, iii) opačný 

názor by přinesl závažné procesněprávní důsledky, které by vyústily do nemožnosti domoci se 

spravedlnosti381, iv) pokud bychom přijali, že povinnost je součástí akcie, může dojít k zániku 

podílu ještě před vznikem povinnosti navrátit zálohu, tj. danou povinnost by nešlo vypořádat, 

a konečně v) podíl na zisku nemusí být součástí akcie, neboť pohledávka oprávněné osobě může 

vzniknout, aniž by ona sama musela být akcionářem, přičemž zároveň nelze dovodit povinnost 

(původního vlastníka akcie) tam, kde ji zákon sám neukládá.382 

 
374 Srov. třetí a čtvrtý odstavec § 56 öAktG; vzhledem k této dikci a absenci jiného ustanovení, které by zakazovalo 

dané vztáhnout na určitá plnění, soudím, že se totéž uplatní i na zálohy na zisk. 
375 Vzhledem k absenci ujednání, které by zakazovalo dané vztáhnout i na zálohy na zisku, se domnívám, že totéž 

lze uplatnit i na zálohy na zisk. 
376 Poslední věta prvého odstavce § 62 AktG doslova zní: „Haben sie Beträge als Gewinnanteile bezogen, so besteht 

die Verpflichtung nur, wenn sie wußten oder infolge von Fahrlässigkeit nicht wußten, daß sie zum Bezug nicht 

berechtigt waren.“. Soudím, že „infolge von Fahrlässigkeit nicht wußten“ lze přeložit do tuzemského právního 

jazyku též jako „nevěděl z důvodu své nedbalosti“. 
377 Srov. § 62 AktG. 
378 Vzhledem k zaměření práce jsou vztáhnuty argumenty P. Kuhna výlučně k akciové společnosti, byť on je užívá 

ve vztahu ke všem obchodním korporacím. Domnívám se, že takto je možno postupovat, a to vzhledem k argumentu 

a maiori ad minus. 
379 KUHN, Petr. K § 40 [Omezení výplaty zisku nebo jiných vlastních zdrojů]. In: Komentář C. H. Beck, op. cit. 

sub 3, s. 108. 
380 Ibid. 
381 P. Kuhn upřesňuje, že pokud by například došlo k několikanásobnému převodu v krátkém časovém úseku, 

nebylo by možno včas identifikovat konkrétního nabyvatele z pohledu procesního práva. 
382 Doslova své úvahy P. Kuhn zakončuje slovy: „Výklad založený na argumentu, že je-li součástí podílu právo, 

musí být součástí i (zrcadlová) povinnost, není souladný s ústavním pořádkem, když na vznik povinnosti se kladou 

vyšší nároky než na vznik práva. Společníkům však nebrání si takovou povinnost sjednat ve společenské smlouvě, 

pokud se však tak nestane, povinnost stíhá osobu, která se obohatila.“. 
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Na druhé straně názorového proudu stojí P. Šuk, B. Havel, I. Štenglová383, společně 

s P. Čechem a J. Skálovou384 či J. Dědičem a J. Lasákem385 anebo K. Eichlerovou386. 

Z poskytnutého výčtu autorů považuji převahu jejich nazírání na diskutovanou problematiku za 

evidentní; zároveň však zmínění autoři nepředstavují zcela názorově homogenní skupinu, viz 

rozdílné nazírání na časový okamžik, který je rozhodný pro účely určení osoby, jež je povinna 

navrátit bezdůvodné obohacení, mezi P. Čechem společně s J. Skálovou a K. Eichlerovou.387 

Stěžejní argument výše uvedených autorů, kteří oponují závěrům P. Kuhna, lze spatřovat 

ve znění ustanovení § 31 ZOK, které stanovuje, že podíl představuje účast společníka v obchodní 

korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. Právo na podíl na zisku, stejně jako 

povinnost navrátit zálohu na zisku, je poté možno vnímat jako práva a povinnosti inkorporované 

do účastnické akcie, jež je věcí v právním slova smyslu (srov. § 489 OZ). Ze stanoviska Expertní 

skupiny pro aplikaci nové civilní legislativy, která se k otázce zálohy na zisk vyjádřila v červnu 

roku 2014, plyne, že v kontextu akciových společností se záloha na zisk má vypořádat vůči 

„osobě, která byla akcionářem v rozhodný den pro uplatnění práva na výplatu podílu na 

zisku“388. Trojice autorů P. Šuk, B. Havel a I. Štenglová navíc soudí, že pokud by se přijal 

opačný názor, tj. že povinnost navrátit bezdůvodné obohacení v podobě vyplacené zálohy 

nepřechází společně s převodem podílu (resp. akcie), vedlo by to k závěru, že „společník, jemuž 

byla vyplacena záloha na podíl na zisku, ji musí – převede-li podíl dříve, než příslušný orgán 

rozhodne o rozdělení zisku a o jeho vyplacení – vrátit vždy, byť by zisk byl rozdělen a bylo 

rozhodnuto o jeho vyplacení, a nabyvateli podílu bude podíl na zisku vyplacen v plné výši bez 

ohledu na to, že převodci již byla vyplacena záloha.“389. S tímto názorem, stejně jako se závěrem 

výše uvedeného stanoviska z června roku 2014 se ztotožňuji, byť nutno uznat, že argumenty P. 

Kuhna lze též označit za logické i přesvědčivé. 

Nezbývá proto než vyčkat na relevantní ustálenou judikaturu tuzemských soudů. První 

náznaky, jakým směrem se bude situace vyvíjet, lze rozpoznat již nyní. Nejvyšší soud ČR ve 

 
383 KUHN, Petr. K § 40 [Omezení výplaty zisku nebo jiných vlastních zdrojů]. In: Komentář C. H. Beck, op. cit. 

sub 3, s. 108. 
384 ČECH, SKÁLOVÁ 2014, op. cit. sub 315. 
385 DĚDIČ, LASÁK 2014, op. cit. sub 41. 
386 EICHLEROVÁ 2014, op. cit. sub 311. 
387 Srov. ČECH, SKÁLOVÁ 2014, op. cit. sub 315; srov. EICHLEROVÁ 2014, op. cit. sub 311. 
388 Výkladové stanovisko č. 30 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu 

spravedlnosti ze dne 25. 6. 2014 - k vypořádání zálohy na výplatu podílu na zisku dle ustanovení § 40 ZOK. In: 

Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck.  Dostupné z: www.beck-online.cz. Stanovisko 

dále upřesňuje následující: „Nevyplácí-li se zisk za účetní období, na nějž byla záloha na podíl na zisku poskytnuta, 

je třeba provést vypořádání s tím, kdo je vlastníkem podílu ke dni, v němž bylo příslušným orgánem obchodní 

korporace rozhodnuto, že zisk se na podíly na zisku nerozdělí, resp. nevyplatí, jinak v poslední den účetního období 

následujícího po účetním období, na nějž byla záloha na podíl na zisku poskytnuta.“. 
389 KUHN, Petr. K § 40 [Omezení výplaty zisku nebo jiných vlastních zdrojů]. In: Komentář C. H. Beck, op. cit. 

sub 3, s. 108. 

http://www.beck-online.cz/
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svém usnesení z října roku 2018 judikoval pro společnost s ručením omezeným s odkazem na 

§ 31 ZOK, 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“390. 

Necelý půl rok poté tentýž soud upřesnil, že ačkoli se citované vztahovalo na právní úpravu 

účinnou před přijetím rekodifikace soukromého práva, uplatní se i po 1. 1. 2014.391 Soudím, že 

citované závěry lze vztáhnout i na akciové společnosti, vzhledem k argumentaci obecným 

ustanovením § 31 ZOK. Domnívám se přitom, že přechází-li nárok na vyplacení podílu na zisku 

na nového nabyvatele podílu (resp. akcie), tak stejně přechází i povinnost navrátit vyplacenou 

zálohu na zisku, stane-li se bezdůvodným obohacením. Z toho důvodu považuji za vhodné 

v převodní dokumentaci tento fakt reflektovat zakomponováním ustanovení, kterým smluvní 

strany pro vyloučení pochybností prohlásí, že si toho jsou vědomy. 

Výše uvedené sporné otázky nevyjasňuje ani novela ZOK. Právní úprava navrácení záloh 

na zisku bude obsažena v § 35 odst. 2 ZOK, přičemž stanoví, že „záloha na podíl na zisku se 

vrací do 3 měsíců ode dne, kdy řádná nebo mimořádná účetní závěrka byla nebo měla být 

schválena, ledaže částka zisku k rozdělení vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky 

dosahuje alespoň součtu záloh na podíl na zisku vyplacených v souladu se zákonem a nejvyšší 

orgán rozhodl o rozdělení této částky.“392. Zároveň nutno však neopomenout přechodné 

ustanovení, které stanovuje, že citované se použije poprvé až na zálohy vyplácené v průběhu 

účetního období, které započalo po 1. 1. 2021.393 

  

 
390 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 10. 2018, sp. zn. 27 Cdo 1499/2017. 
391 Srov. závěry usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 3. 2019, sp. zn. 27 Cdo 3625/2017. 
392 Novela ZOK, čl. 1, bod 19. 
393 Novela ZOK, čl. 2, bod 4. 
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Závěr 

Cíl této práce byl v jejím úvodu vymezen jako sumarizace vybraných stěžejních 

problematických otázek ve vztahu k rozdělení a výplatě zisku v akciových společnostech, a to 

včetně těch, které vyvstávají v kontextu záloh na podíl na zisku. Následně bylo cílem uvedené 

podrobit analýze a pokusit se nabídnout vlastní náhled na diskutované problémy. Pomyslnou 

červenou nití, jež protkala všechny kapitoly této práce, se stala novela ZOK, v důsledku níž 

došlo s účinností k 1. 1. 2021 ke značným změnám v zákonu o obchodních korporacích. Závěrů 

bylo v této práci učiněno vícero, v rámci přehlednosti se tak omezím pouze na ty, alespoň 

z mého pohledu, nejdůležitější. Je však zároveň nepochybné, že některé oblasti, například otázka 

jednorázového prolomení stanov, propichování firemního závoje či nezmíněné zastřené 

rozdělování zisku, by zasluhovaly další a hlubší zkoumání, které však svým charakterem 

přesahuje cíl (a mnohdy i téma) této práce. 

Ze závěrů prvé kapitoly je zřejmé, že právní doktrína rozlišuje právo na podíl na zisku 

akciové společnosti na právo na dividendu, právo na tantiému a právo na podíl na zisku náležící 

osobám odlišným od akcionářů a členů akciové společnosti, a to dle charakteru právního poměru 

oprávněných osob vůči akciové společnosti. V téže kapitole bylo dovozeno, že je nutno 

rozlišovat právo na podíl na zisku, které vzniká okamžikem rozhodnutí valné hromady o 

schválení rozdělení zisku akciové společnosti, a právo na zisk, jež je inkorporováno do akcie 

jakožto cenného papíru či zaknihovaného cenného papíru. Současně bylo konstatováno, že 

výkladové problémy spojené s nedostatečnou pojmovou definicí zisku a jiných vlastních zdrojů 

jsou vyřešeny novým vymezením, které poskytuje důvodová zpráva k novele ZOK. 

V druhé kapitole byl věnován prostor klasifikaci akcií na kmenové a akcie se zvláštními 

právy, přičemž s přihlédnutím k důvodové zprávě k novele ZOK a novému znění zákona o 

obchodních korporacích lze konstatovat, že toto formalistické členění již nadále nebude 

způsobovat výkladové problémy, neboť novela ZOK zmíněné rozlišování zrušuje bez náhrady. 

Ze závěrů druhé kapitoly dále plyne, že akcie bez práva na dividendu lze právem aprobovaným 

způsobem emitovat, dále že priorita prioritních akcií spočívá v přednostních právech týkajících 

se podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích nebo na likvidačním zůstatku, přičemž onu 

přednost nutno vykládat nikoli jako přednost výlučně časovou. Taktéž byly vymezeny akcie 

s rozdílným a pevným podílem na zisku, které nepřináší příliš výkladových problémů, přičemž 

akcie s pevným podílem na zisku představující ideální možnost, jak zajistit akcionářům podíl na 

zisku bez ohledu na (ne)schválení rozdělení zisku ze strany valné hromady akciové společnosti. 

Akcie s podřízeným podílem oproti nim doposud nejsou zákonodárcem uchopeny tak, aby bylo 
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napevno jisté, jakým způsobem je možno vykládat nadřízenost a podřízenost dluhu, resp. podílu 

na zisku. Zdá se však, dle mého úsudku, že nejpřiléhavěji je lze připodobnit k tzv. divizním 

akciím, kterým však nebyl doposud v tuzemské právní doktríně věnován dostatečný prostor. 

Co se týče závěrů třetí kapitoly, lze shrnout, že již není větších pochyb o tom, že rozhodnout 

o schválení rozdělení zisku může valná hromada i na základě účetní závěrky starší šesti měsíců. 

Dále byl věnován prostor zákonným předpokladům rozdělení zisku v akciové společnosti a 

možnostem, jak se ziskem naložit, přičemž je zřejmé, že v praxi se lze sekat s více způsoby, jak 

zisk distribuovat vně akciové společnosti, případně převést v rámci tzv. vnitřního rozdělení 

zisku. Je zřejmé, že důležité je věnovat dostatečný prostor i vedlejším dohodám akcionářů, neboť 

i ty mohou značně zasáhnout do majetkových práv akcionářů. Obzvlášť vhodné je nadále 

podrobit zkoumání možné jednorázové prolomení stanov. V závěru třetí kapitoly byly shrnuty 

důvody pro nerozdělení zisku, které se staly několikrát, a to i v nedávné době, předmětem 

soudního přezkumu, z něhož především plyne, že k nerozdělení zisku může dojít výlučně 

z důležitých důvodů, které musí být uvedeny již v pozvánce na valnou hromadu, na níž má být 

o nerozdělení zisku rozhodnuto. 

Čtvrtá kapitola akcentuje nové limity, které pro výplatu zisku v akciové společnosti přináší 

novela ZOK. Nejvýznamnější změnou přitom je, že počínaje rokem 2021 bude docházet 

k prekluzi práva na výplatu podílu na zisku, nebude-li zisk z důvodu nesplnění testu insolvence 

vyplacen do konce účetního období. Novela ZOK zároveň mění strukturu monistického systému 

řízení akciové společnosti, neboť zrušuje rozlišování na statutárního ředitele a správní radu, 

přičemž funkce statutárního ředitele se nadále bez náhrady zrušuje. Opomenuta není v této 

kapitole ani odpovědnost statutárního orgánu ve vztahu k výplatě zisku, která se nikterak 

neoslabuje s časovou prodlevou mezi způsobenou škodou a nevyplacením zisku. 

Poslední kapitola přináší závěry, z nichž plyne, že nelze bez dalšího konstatovat, že pokyn 

valné hromady v oblasti záloh na zisku učiněný vůči statutárnímu orgánu akciové společnosti 

není pokynem, jímž se zasahuje do obchodního vedení akciové společnosti. Doktrinálně nadále 

sporná zůstává i otázka týkající se povinnosti navrátit zálohu na zisku jako bezdůvodné 

obohacení osobou, která již není akcionářem. 

 Z výše uvedeného je zřejmé, že ačkoli novela ZOK mnohé vyjasnila, je nadále úlohou 

právní doktríny a tuzemských soudů, aby neustávaly ve snaze vyjasnit veškeré problematické 

otázky, a to jak ty již známé, tak i nové, doposud neobjevené, které nakonec nepochybně přinese 

i samotná novela ZOK. 
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Rozdělení a výplata zisku v akciové společnosti a zálohy na něj 

Abstrakt 

Jakkoli tradiční se může téma této diplomové práce zdát, jeho aktuálnost vyplývá 

z kontinuální odborné debaty právní doktríny a z novelizační činnosti zákonodárce, jež vyústila 

v přijetí zákona č. 33/2020 Sb., který promění právní prostředí, v jakém k rozdělení a výplatě 

zisku v akciové společnosti a zálohám na něj dochází. Cílem této diplomové práce je tak 

zmapovat vybrané problematické otázky, podrobit je analýze, a to s přihlédnutím jak 

k odborným názorům právní doktríny, tak i k tuzemské judikatuře a místy i k zahraniční právní 

úpravě. Za účelem naplnění tohoto cíle je zároveň rozebrána i právní úprava, na jejíž půdorysech 

problematické otázky vznikají. 

Systematicky je materie této diplomové práce rozčleněna do pěti kapitol, z nichž poslední 

tři lze označit za stěžejní. První kapitola se věnuje pojmovému vymezení zisku, dividendy a 

tantiémy, stejně jako komparaci mezi právem na zisk a podílem na zisk, přičemž stranou 

nezůstane ani vlastní kapitál a jiné vlastní zdroje. Následující kapitola zpracovává různé druhy 

akcií ve vztahu k zisku, mezi které řadí prioritní akcie, akcie s rozdílným podílem na zisku, akcie 

s pevným podílem na zisku, a konečně též akcie s podřízeným podílem na zisku. Současně se 

vyjadřuje i k tomu, zda může akciová společnost emitovat akcie, u nichž by právo na dividendu 

zcela absentovalo. Třetí kapitola začíná analýzou zákonných podmínek rozdělení zisku v akciové 

společnosti, načež je akcentován tzv. časový test účetní závěrky. Dále popisuje možné způsoby 

rozdělení zisku, věnuje se ale též problematice dispozičního oprávnění osob, kterým vznikne 

z titulu rozhodnutí o schválení rozdělení zisku pohledávka za akciovou společností. Dostatečný 

prostor je věnován též vedlejším dohodám akcionářů, neboť i ty mohou významným způsobem 

zasáhnout do majetkových práv akcionáře. V závěru třetí kapitoly je rozebráno i za jakých 

podmínek lze rozhodnout o nerozdělení zisku. Předposlední kapitola se poté zabývá výplatou 

zisku a jeho navrácením v akciové společnosti. Zdůrazněny jsou přitom limity, na které je nutno 

dbát počínaje rokem 2021. Podrobeno analýze je následně omezení výplaty zisku, její forma, 

způsob i splatnost. Související otázce odpovědnosti statutárního orgánu je taktéž věnován 

prostor, stejně jako otázce navrácení zisku. Poslední kapitola se týká záloh na zisku a jejich 

úskalí, především ve smyslu oprávněného orgánu a případných pokynů valné hromady vůči 

statutárnímu orgánu akciové společnosti. Pozornosti však neunikají ani předpoklady přípustnosti 

vyplacení záloh na zisku, její maximální výše či její vypořádání. 

 

Klíčová slova: rozdělení zisku, výplata zisku, zálohy na zisk 



 

81 

 

Distribution and payment of profit in joint stock company and advance 

payment 

Abstract 

Although the theme of this diploma thesis may seem traditional, its topicality results from 

the ongoing expert debate of legal doctrine and the recent legislative activity, resulting into the 

adoption of Act No. 33/2020 Coll. that will change the legal environment in which the 

distribution, payment of profits and advances on it occur. This thesis aims to map selected 

problematic issues and to analyze them, considering expert opinions of legal doctrine, domestic 

jurisprudence and to some extent as well the foreign legal regulation. To achieve this goal, the 

legislation on which ground problematic questions arise is also considered. 

This thesis is divided into five chapters, the last three of which can be described as 

crucial. The first chapter lays out the conceptual definition of profit, dividends, and royalties, as 

well as the comparison between the right to profit and the right to a share in profit while not 

leaving aside equity and other own resources. The following chapter deals with the different 

types of profit-related shares in relation to their classification as preferred shares, shares with a 

different share of profit, a fixed share or shares with a subordinate share of profit. This chapter 

also comments on whether a joint-stock company can issue shares with no right to a dividend. 

The third chapter begins with an analysis of the legal conditions of profit distribution, after 

which the so-called time test of financial statements is accentuated. It also describes possible 

ways of distribution of profits and deals with the issue of the disposition of persons whose 

disposition rights arise as a result of approving the distribution of profits. Considerable attention 

is paid to shareholders´ side-letters, as they may significantly affect the shareholder's property 

rights. At the end of the third chapter, it is analyzed under which circumstances it is possible to 

not distribute the profit. The penultimate chapter is then concerned with the payment of profit 

and its return to a joint-stock company. Emphasis is added on the limits to be observed from the 

year 2021. Subsequently, the subject of the analysis is the limitation of the payment of profit, its 

form, method, and maturity. Regard is also given to the related issue of liability of the statutory 

body, as well as to the question of profit reversion. The last chapter deals with advances in 

profits and their pitfalls, especially in terms of the instructions of the general meeting towards 

the statutory body of the joint-stock company. Nevertheless, attention is paid to the assumptions 

of the admissibility of payment of advances for profit, its maximum amount or its settlement. 

 

Key words: profit distribution, profit payment, advance payments 


