
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. 
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