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Posudek k diplomové práci Petra Potůčka na téma  
„Rozdělení a výplata zisku v akciové společnosti a zálohy na něj“ 

 
Rozsah práce:    66 tiskových stran 
Datum odevzdání práce:  4. dubna 2020 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
Diplomant zvolil tradiční téma, prakticky nesmírně relevantní, jež nicméně neztrácí nic na své 
aktuálnosti, neboť se s ním stále pojí nespočet výkladových sporů i nejasností. Na aktuálnosti 
mu přidává průběžný vývoj odborné diskuse, judikatury a v poslední době i právní úpravy 
(velká novela zákona o obchodních korporacích – zák. č. 33/2020 Sb., jež nabude účinnosti 
počátkem příštího roku). Je proto potřebné a užitečné téma průběžně zpracovávat.  
 
2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody) 
Téma lze hodnotit jako středně náročné. Pojí se k němu sice slušný okruh odborných pramenů. 
Jeho zvládnutí se nicméně neobejde bez potřebného přesahu do souvislostí účetních a 
ekonomických. Velkou novelu zákona o obchodních korporacích, ale také některá relevantní 
soudní rozhodnutí k tématu z poslední doby přitom odborná literatura dosud nezpracovává. 
Přinejmenším v části matérie se tak diplomant musel spolehnout na vlastní úvahy a rešerše.  
  
3. Kritéria hodnocení práce 
 
A.  Splnění cíle práce 
Diplomant si vytkl cíl sumarizovat vybrané stěžejní problematické otázky, které se váží k tématu 
práce, a podrobit je analýze, a to i ve světle zmiňované novely. Domnívám se, že tohoto cíle 
dosahuje.  
 
B.  Samostatnost při zpracování tématu 
Autenticita předloženého díla je evidentní. Nepochybuji o tom, že je výsledkem diplomantovy 
samostatné práce.  
 
C.  Logická stavba práce 
Struktura práce je vystavěna srozumitelně a přehledně. Úvod správně nastiňuje cíle a metody 
diplomantovy práce, závěr rekapituluje jeho hlavní zjištění. Diplomant logicky postupuje od 
obecného (vymezení stěžejních pojmů – kapitola 1 a možností, jež se akcionářům otevírají při 
tvorbě zvláštních druhů akcií, pokud jde o právo na podíl na zisku – kapitola 2) ke stěžejním 
kapitolám 3 až 5, jež přehledně člení na výklad ohledně předpokladů pro rozdělení (kapitola 3), 
výplatu (kapitola 4) a zálohování zisku (kapitola 5).  
 
D. Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací 
Okruh použitých pramenů je obsáhlý a mapuje snad všechny dostupné tuzemské zdroje k aktuální 
právní úpravě tématu práce. Příkladné je vnitřní členění přehledu, jakož i mimořádně precizní a 
důsledná práce s poznámkovým aparátem. Třebaže diplomant úvodem avizuje zohlednění 
německé, rakouské a slovenské úpravy, pramenů vážících se k nim zmiňuje jen poskrovnu. 
Oceňuji na druhé straně slušnou reflexi tuzemské judikatury. U rozhodnutí publikovaných ve 
Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek by snad jen tato skutečnost stála za zmínku. Dovedl by 
diplomant u ústní obhajoby vysvětlit proč? Na několika místech práce jsem odkaz na judikaturu 
postrádal, například pokud jde o otázku, do jaké míry je třeba § 350 odst. 2 nyní účinného znění 
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ZOK aplikovat na efektivní snížení základního kapitálu či které rozhodnutí nastoluje téma 
obcházení pravidel pro rozdělení zisku plněními akcionářům, která jsou pro společnost 
nevýhodná, na něž novela reaguje § 40 odst. 5 ZOK. Judikatura také (aniž to diplomant uvádí) 
potvrdila diplomantovu tezi, že právo na pevný podíl na zisku vzniká první den následujícího 
účetního období, za které společnost zisk vytvořila (na str. 17 práce). Dokonce do rozporu 
s aktuální judikaturou se dostalo diplomantovo stanovisko o kogentnosti stávající úpravy 
splatnosti pevného podílu na zisku (na str. 47 práce). Závěry stěžejního rozhodnutí Nejvyššího 
soudu z poslední doby potom diplomant zcela přehlíží ve svých úvahách nad pojmem obchodního 
vedení a zásahy valné hromady do něj (pokud jde o pokyn k záloze) na str. 54 a 55 práce. Uvítám, 
jestliže diplomant doplní odkazy na tato rozhodnutí alespoň v průběhu ústní obhajoby.  
 
E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 
Hloubka diplomantovy analýzy vyhovuje nárokům kladeným na diplomovou práci. Diplomant 
pečlivě, precizně a faktograficky věrně (až na několik dílčích výjimek, na něž upozorňuji v tomto 
posudku) mapuje stav dosavadního vědění na vymezeném úseku, včetně dostupné judikatury, 
rozvíjí jej o vlastní postoje a případně (i když ne vždy) o další argumenty, ale také důležité 
postřehy týkající se stavu právní úpravy po 1. lednu 2021. Třebaže ne vždy souhlasím (konkrétně 
viz níže), oceňuji jeho místy kritický pohled i snahu o jeho zdůvodnění a obhajobu. Práce podává 
svědectví o diplomantově odborné i argumentační vyspělosti. 
 
F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Formální úroveň práce je standardní.  
 
G.  Jazyková a stylistická úroveň 
Práce je na vysoké slohové i jazykové úrovni. Chyby či překlepy jsem v ní prakticky 
nezaznamenal.  
 
4.  Případná další vyjádření k práci 
V práci jsem narazil na několik dílčích nepřesností či závěrů, jejichž správností si nejsem jist. 
Pochybuji kupříkladu o diplomantově úvaze nad tím, že právo na zisk (ve své latentní podobě) 
vzniká pouze akcionářům (na str. 6). V jakém postavení bude kupříkladu tichý společník, jemuž 
takové právo založí smlouva o tiché společnosti, zvláště když stanovy připustí podíl takové třetí 
osoby na zisku a smlouvu schválí valná hromada? Rovněž, učiní-li tak ve vztahu k členovi 
voleného orgánu jeho smlouva o výkonu funkce? Bude valná hromada povolána v těchto 
případech ještě vůbec schvalovat konkrétní rozdělení zisku takové osobě, bude-li vytvořen v části, 
ve které by jí podle smlouvy (pevně) náležel? Co když by rozdělení neschválila? Jak tyto otázky 
řešil návrh velké novely ZOK, co z něj zůstalo a jaký to má význam pro výklad platného práva? 
Nejsem si jist rovněž diplomantovou tezí na str. 15, podle níž akcie přestane být prioritní, bude-li 
přednostní právo na podíl na zisku obohaceno o další. Nesouhlasím (a publikoval jsem proč) 
s diplomantovým závěrem na str. 17, že výplata pevného podílu na zisku se nakonec bez 
ingerence valné hromady neobejde. Ve světle diplomantova (přiléhavého) stanoviska, že 
společnost může vydat akcie zcela zbavené podílu na zisku, nerozumím jeho skeptickému postoji 
k otázce, proč by stanovy nemohly podmínit vznik akcionářova práva na podíl na zisku splacením 
určitého dluhu společnosti (na str. 19 práce). Nesdílím diplomantův názor, že tantiému může 
valná hromada členovi voleného orgánu přiznat, jen když ji předvídá jeho smlouva o výkonu 
funkce (na str. 33 práce). V diplomantově výkladu k nejasnostem ohledně formy průlomu do 
stanov, děje-li se usnesením valné hromady, postrádám zmínku o řešení, jež přináší novela. 
Diplomantův odkaz na § 548 odst. 1 věta druhá ObčZ na str. 46 práce pomíjí, že odkazované 
pravidlo dopadá pouze na podmínku rezolutivní. Diplomant však v práci pojednává spíše o 
podmínkách suspenzivních. Jak by posoudil právní důsledky jejich nemožnosti? Není pravdou, že 
stanovisko expertní skupiny KANCL č. 30 obsahuje text, který diplomant cituje na str. 62 práce, 
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totiž že záloha se má vypořádat „osobě, která byla akcionářem v rozhodný den pro uplatnění 
práva na výplatu podílu na zisku.“ Ocením, jestliže se k těmto výhradám diplomant vyjádří 
v průběhu ústní obhajoby. 
 
5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
Výše dle textu ad 3.D. a 4. Na str. 22 a 23 diplomant správě uzavírá, že valná hromada v ideálním 
případě nejprve schválí účetní závěrku a teprve následně rozhodne o rozdělení zdrojů v ní 
vykázaných. Jak by však posoudil, kdyby uvedené pořadí na tomtéž zasedání přece jen obrátila? 
Řešila někdy judikatura podobnou otázku opačného pořadí přijímaných usnesení (byť nikoliv ve 
vztahu k rozdělení zisku)? 
 
6.  Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň 
Vzdor uvedeným dílčím výhradám práci celkově hodnotím jako zdařilé dílo. Její výsledné 
hodnocení ponechávám závislým na průběhu ústní obhajoby, předběžně nicméně nevylučuji 
klasifikovat ji ani stupněm výborně.  
 
V Praze dne 9. května 2020      
 

JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. 


