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1. ÚVOD 

Jakým způsobem získat, udržet a motivovat k nejlepším výkonům talentované 

pracovníky? To je otázka, kterou si již od začátku existence startupu1 obvykle kladou jeho 

zakladatelé. Na jedné straně se nabízejí odpovědi založené na materiálních hlediscích, např. 

finančních v podobě vyššího odměňování kvalitních jedinců. Na druhé straně čím dál častěji 

vstupují do popředí i nemateriální hlediska, kterými může být dobrý kolektiv spolupracovníků, 

možnost podílet se na zajímavém a smysluplném projektu, nebo dokonce pouhá sounáležitost  

s určitou skupinou lidí. Startup již v rané fázi často může tyto nemateriální výhody pracovníkům 

nabídnout, avšak jen těžko tím může vyvážit obvyklý problém, kterým je nedostatek peněz na 

zaplacení dostatečně vysokých odměn. Začínající startup, mnohdy silně ztrátový a závislý na 

penězích od investorů, tak na pracovním trhu zpravidla nemůže přímo konkurovat zavedeným 

bohatým společnostem. 

Existuje však způsob, jak i při aktuálním nedostatku peněz těmto žádaným lidem 

nabídnout zajímavou motivaci, a to formou umožnění budoucí účasti na hodnotě společnosti, pro 

kterou pracují. V České republice jde dnes o relativně populární záležitost, kterou dle 

dostupných dat používá 36 % českých startupů2. V případě zavedení takového programu ovšem 

společnost, resp. její společníci, stojí před významným rozhodnutím. Tím je volba způsobu 

nastavení tohoto programu. V zásadě totiž platí, že hlediska při výběru konkrétního modelu jsou 

jednak ekonomické (zejména náklady na zavedení a provoz programu včetně zdanění), jednak 

strategické (do jaké míry budou pracovníci schopni ovlivnit chod startupu). 

Po mnoha diskuzích s předními českými právníky věnujícími se právu startupů a vlastní 

zkušenosti jsem došel k závěru, že díky specifikům českého právně-daňového prostředí 

neexistuje shoda a jistota, jak pracovníkům společnosti s ručením omezeným efektivně umožnit 

podílet se na růstu její hodnoty. Toto zjištění je hlavním důvodem, proč jsem se rozhodl tomuto 

tématu v diplomové práci věnovat. 

 

1 Práce je zúžená na společnosti označované jako startup. Neexistuje žádná obecně přijímaná definice, a tak pro 

účely této práce vymezuji startup následujícími znaky: i) Společnost začínající vykonávat činnost, ii) zaměřená 

na exponenciální růst iii) pomocí tzv. škálovatelnosti (tedy úspor z rozsahu) iv) bez ohledu na aktuální 

ztrátovost v) s vidinou extrémního zhodnocení společnosti v horizontu několika let a vi) s tím spojeným 

(alespoň částečným) exitem. K vymezení termínu exit viz podkapitola Popis obecného fungování programů  

v části Všeobecná právní analýza. 
2 KEIRETSU FORUM CEE SE. STARTUP REPORT 2019_2020. 2020, s. 132 [cit. 2020-10-07]. Dostupné z: 

https://www.startupreport.cz/ 

https://www.startupreport.cz/


 

2 

1.1. Cíl práce 

Tato práce má za cíl zhodnotit aktuální možnosti českých startupů v právní formě 

společnosti s ručením omezeným, jak (nejefektivněji) umožnit pracovníkům účastnit se na 

hodnotě společnosti. Tak, jako je při výběru modelu programu jedním z nejdůležitějších aspektů 

zdanění, se i já soustředím na daňové implikace jednotlivých programů v části 4. Podobně 

důležité jsou však i dopady na správu společnosti vyplývající z právního nastavení jednotlivých 

programů (část 3). V 2. části se zamýšlím nad výhodami a nevýhodami účasti pracovníků na 

hodnotě společnosti obecně, bez ohledu na jurisdikci nebo konkrétní model zapojení. 5. část je 

vyhrazena návrhům de lege ferenda, jak zlepšit české právně-daňové prostředí tak, aby 

vyhovovalo současným tržním požadavkům. V závěrečné 6. části shrnuji, k čemu jsem v práci 

došel. 

Dopad daňových norem se sice nemění podle typu a velikosti společnosti a jsou tedy de 

iure stejné pro klasickou začínající společnost, velkou korporaci, či startup. Požadavky, 

předpoklady a cíle programů účasti pracovníků jsou však diametrálně odlišné. Zatímco stabilní 

velká korporace může část odměny poskytnout ve formě svých akcií – jakožto relativně 

bezpečné zhodnocení peněz pracovníků s očekávaným konzervativním růstem a pravidelnou 

výplatou dividend – zakladatelé startupu naopak část svého podílu na společnosti nabízejí jako 

sázku na úspěch celého projektu, kdy každý zúčastněný doufá v mnohonásobný růst hodnoty  

a exit v relativně krátkém horizontu. Možné je také udělení opcí, či přímo podílu na mateřské 

společnosti investora pracovníkům startupu, který byl tímto investorem odkoupen. Jelikož však  

v těchto případech často jde o společnosti s jinou právní formou, zahraniční společnosti nebo 

společnosti kótované na burze, jde o téma nad rámec této práce a nebudu se jím zabývat. 

1.2. Metodologie 

Tato práce představuje výsledek doktrinálního kvalitativního přístupu zaměřujícího se na 

analýzu současných možností účasti pracovníků na startupu v právní formě společnosti  

s ručením omezené především z perspektivy daňových implikací. Právní základy této práce jsou 

zpracovány deskriptivní metodou, jejíž užití má sloužit k vymezení a popisu relevantní právní 

úpravy. Na užití deskriptivní metody pak navazuje metoda analytická, prostřednictvím které 

hledám nejvhodnější model zapojení pracovníků na účasti na společnosti a odpovědi na otázky 

de lege ferenda. 
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1.3. Forma s.r.o. 

Jelikož v České republice startupy v 91 % volí formu společnosti s ručením omezeným3, 

rozhodl jsem se i já analýzu v části 4, resp. 5 zaměřit výhradně na programy zapojení pracovníků 

do účasti na společnosti s ručením omezeným. Důvody, proč je forma akciové společnosti mezi 

českými startupy tak vzácná, zmiňuji v kapitole 5.1. Využití akciové společnosti. 

1.4. Pracovníci 

Skrze celou práci používám termín „pracovníci“, který zahrnuje jak zaměstnance, tak  

tzv. osoby samostatně výdělečně činné pracující pro daný startup. Samotní zakladatelé do 

kategorie „pracovníci“ nepatří, ač často v raných fázích fakticky konají podobnou práci. Tam, 

kde to je významné (zejména z daňových důvodů), používám termíny „zaměstnanci“ a zkrácené 

označení „osvč“ pro osoby samostatně výdělečně činné odděleně. 

1.5. Souhrnné označení programů 

Souhrnné označení pro všechny možnosti, jak zapojit pracovníky na hodnotě společnosti, 

bohužel neexistuje. Občas se používá označení „opční plány“, případně „ESOP“4, ale to je podle 

mého názoru pouze podskupina vedle virtuálních opčních plánů a modelu přímého prodeje, 

čemuž napovídá i samotný název práce. Podobně „employee equity“5 myslím není vhodné 

označení pro programy, které nepracují se skutečným podílem na společnosti. V této práci tedy 

používám „zapojení pracovníků“, „účast na hodnotě společnosti“, „program“ a podobné 

kombinace jako souhrnné označení pro veškeré konstrukce, které umožňují pracovníkům podílet 

se na (budoucí) hodnotě společnosti. Nezáleží přitom, zda předmětný program pracuje se 

skutečným obchodním podílem na společnosti. 

 

3 KEIRETSU FORUM CEE SE ref. 2, s. 37. 
4 Zkratka pro Employee Stock Option Plans, tedy v překladu „zaměstnanecké opční plány“. 
5 Y SOFT VENTURES. Employee Equity Handbook. Ysoft.com [online]. 2019, s. 4 [cit. 2021-03-22]. Dostupné z: 

https://www.ysoft.com/getmedia/b3a98fdc-fd45-45a3-85b6-105232bdb644/YSV-Employee-Equity-Handbook-

CZ19.pdf.aspx 

https://www.ysoft.com/getmedia/b3a98fdc-fd45-45a3-85b6-105232bdb644/YSV-Employee-Equity-Handbook-CZ19.pdf.aspx
https://www.ysoft.com/getmedia/b3a98fdc-fd45-45a3-85b6-105232bdb644/YSV-Employee-Equity-Handbook-CZ19.pdf.aspx
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2. MIMOPRÁVNÍ ANALÝZA 

Umožnit pracovníkům účastnit se na hodnotě společnosti je významným rozhodnutím, 

které startup silně ovlivní. K vytvoření závěru, zda se stávajícím společníkům vůbec vyplatí 

pracovníky zapojit, je nutné zvážit mnoho aspektů. V této kapitole proto popisuji výhody  

a nevýhody účasti pracovníků na hodnotě společnosti obecně, bez ohledu na konkrétní model. 

Klasifikace řady aspektů z pohledu výhodnosti není absolutní a co je pro někoho 

výhodou, může být jiným považováno za nevýhodu. Některé faktory tedy nehodnotím, ale pouze 

popisuji jejich (potenciální) důsledek pro všechny zúčastněné subjekty. Zapojení pracovníků se 

tak pokouším zhodnotit nejen z jejich pohledu, ale i z pohledu ostatních společníků, 

potenciálních investorů, startupu jako takového i celé společnosti. 

Inspirací ke struktuře i zdrojem obsahu této části byl do značné míry kurz 1411-6604 

Derivatives, Risk and Financial Crises, vedený Normanem Menachemem Federem a mnou 

absolvovaný na Tel Aviv University ve školním roce 2019/2020, resp. mé vlastní poznámky  

z tohoto kurzu. 

2.1. Strategické a personální aspekty 

První skupinu aspektů, kterou bych rád zmínil, souhrnně označuji jako aspekty 

strategické a personální. Jde o velmi důležitá hlediska týkající se celkového vnímání a účelu 

programů jak ze strany startupu samotného, tak i například (potenciálních) investorů, či 

pracovníků. 

2.1.1. Sjednocení zájmů 

Programy de facto způsobují, že je část odměny pracovníků vázána na úspěšnost, resp. 

hodnotu společnosti. Tím dochází k sjednocení zájmů pracovníků a ostatních společníků startupu 

(tedy typicky zakladatelů a investorů). Pracovníci díky své účasti získávají silnou motivaci 

rozvíjet společnost v dlouhodobějším horizontu tak, aby maximalizovali tržní valuaci startupu  

a tím zhodnotili i svůj majetek. 
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2.1.2. Získání a udržení talentů 

Nedostatek peněžních prostředků a kvalitních pracovníků patří mezi největší problémy 

startupů6. Slib potenciálního výnosu v budoucnu může být skvělým nástrojem, jak vyřešit oba 

tyto problémy. Pracovníkem očekávaný zisk z programu však musí být dostatečně vysoký, aby 

vykompenzoval aktuálně nižší příjem z pravidelné odměny. Svým způsobem tedy zároveň 

pracovník musí věřit v úspěšnost startupu, pro který se rozhodne pracovat (například místo velké 

korporace nabízející vyšší pravidelnou odměnu). Jak již bylo zmíněno, jedním z definičních 

znaků startupu je potenciál exponenciálního růstu (obvykle díky škálovatelnosti produktu). Právě 

proto se možnost získat malý podíl na začátku existence projektu jeví lukrativně. I etablovaná 

velká společnost může samozřejmě opční plány či jinou formu účasti na hodnotě společnosti 

svým pracovníkům nabídnout. V jejím případě však pravděpodobně nikdo neočekává extrémní 

růst hodnoty, a tak jde spíše o určitý dlouhodobější způsob zhodnocování prostředků s drobným 

podílem na zisku společnosti skrze dividendy.  

Kromě získání těchto talentovaných a klíčových pracovníků je rovněž zásadní jejich 

udržení v dané společnosti. Tomu pomáhá mechanismus tzv. (reverse) vestingu, tedy postupného 

uvolňování možnosti získat účast po určitém čase, případně za splnění jiných podmínek. 

Program by proto již ve fázi svého zavedení měl počítat s takovým nastavením podmínek, aby 

tohoto cíle bylo možné dosáhnout. Tento a další prvky jsou podrobněji popsány a vysvětleny  

v části 3. 

2.1.3. Očekávání zahraničních investorů 

Za zvážení stojí i argument, že investoři ze zemí s rozvinutějším venture kapitálovým 

ekosystémem berou zapojení pracovníků za samozřejmost. Absenci programu účasti u českého 

startupu by proto mohli považovat za nevýhodu a jistý ukazatel neoptimálního strategického  

a personálního řízení. Podobně lze argumentovat i v případě pro cizince neobvykle nastaveného 

programu. Oboje tak pravděpodobně snižuje důvěru ve správné vnitřní nastavení společnosti  

a tím pádem i valuaci daného startupu z pohledu zahraničních investorů. Naopak program 

nastavený podle mezinárodních standardů vyvolá pocit familiárnosti a bezpečí.  

 

6 KEIRETSU FORUM CEE SE ref. 2, s. 74. 
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2.1.4. Vliv na chod společnosti 

Významným aspektem, který je nutné zvážit při nastavování programu, je možnost 

pracovníků ovlivnit chod společnosti. Ačkoliv je do určité míry možné práva a povinnosti spjatá 

s podílem v s.r.o. upravit libovolně, právní řád a judikatura nastavují určité mantinely, které není 

možné překročit. Proto je nutné být velmi opatrný pokaždé, kdy pracovníkům může vzniknout 

právo získat skutečný podíl na společnosti. 

2.2. Ekonomické a psychologické aspekty 

Ekonomická podstata programů v podobě opčních a podobných plánů spočívá v ochotě 

pracovníků pracovat za nižší okamžitou peněžní odměnu výměnou za dodatečný nejistý výnos  

v budoucnosti. Pracovníci tedy na sebe berou část podnikatelského rizika a de facto se stávají 

zvláštním typem investorů (kdy zčásti místo peněžních prostředků poskytují svou práci). Aby 

toto uspořádání bylo pro pracovníky zajímavé, měl by diskontovaný očekávaný zisk z účasti  

v programu převyšovat rozdíl v odměně oproti jiné vyšší nabídce okamžité odměny (např. mzdy)  

u jiného zaměstnavatele nebo společnosti. Hlavní výhodou je potenciálně neomezený růst 

hodnoty startupu a tím pádem i z relativně malé počáteční investice může být výnos velmi 

vysoký. Kromě čistě ekonomického pohledu je ale myslím nutné zvážit i aspekty psychologické, 

tedy jakým způsobem zavedení programu ovlivní (nejen) pracovníkovo chování. 

2.2.1. Ředění podílů 

Jakýkoliv model účasti pracovníků na hodnotě startupu tzv. ředí účast ostatních 

společníků. Očividné to je zejména v situacích, kdy pracovníci přímo nabývají podíl na 

společnosti. Z ekonomického hlediska je však účast společníka na hodnotě společnosti ředěna  

i v případě virtuálních podílů, jelikož část výnosu z prodeje společnosti jde pracovníkům a o tuto 

sumu se logicky sníží výnos ostatních společníků. Ředění podílů se intuitivně zdá jako 

jednoznačná nevýhoda pro zakladatele i investory. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že 

zapojení pracovníků slouží ke zvýšení hodnoty celé společnosti (a tím pádem i jmění 

společníků). Pokud by při uvažování o zavedení programu rozhodující společníci k tomuto 
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závěru nedospěli, program by nebylo racionální spustit7. Vždy však jde jen o pouhou spekulaci  

a odhad, jelikož přínos jednotlivých pracovníků je téměř neměřitelný. 

2.2.2. Problém černého pasažéra 

Robert Holman v kontextu zaměstnaneckého vlastnictví podílu na společnosti zdůrazňuje 

problém tzv. černého pasažéra8. Popisuje situaci klasické společnosti, která velkému počtu 

zaměstnanců umožní spoluvlastnictví části sebe samé, resp. to umožní majoritní společník. Je tak 

učiněno v očekávání silnější motivace a lepších výsledků pracovníků. Jelikož je však takový 

zaměstnanec jen jedním z mnoha a jeho podíl je příliš malý, nemusí vidět přímou vazbu mezi 

svým výkonem a hodnotou společnosti. To ho vede k úvaze, že zatímco jeho kolegové budou 

usilovně pracovat, on si může dovolit svou výkonnost snížit, aniž by se tato skutečnost na 

hodnotě společnosti projevila. Díky malé vazbě jeho výkonnosti na celkovou hodnotu 

společnosti by toto opravdu mohlo platit, avšak pouze za předpokladu, že by podobnou úvahou 

nerealizovalo větší množství dalších pracovníků. To je právě hlavním nebezpečím syndromu 

černého pasažéra a podle Holmana důvodem, proč zaměstnanecké vlastnictví neplní motivační 

funkci. 

Ačkoliv Holman mluví konkrétně o situaci, kdy jsou zaměstnanci přímo spoluvlastníky 

svého zaměstnavatele, jde s ohledem na problém černého pasažéra prakticky o totéž jako  

v případě jiných modelů účasti na hodnotě společnosti. Všechny totiž odvozují (budoucí) benefit 

pro pracovníky od hodnoty společnosti. Pokud tento problém sílí se zvyšujícím se počtem 

ostatních zainteresovaných osob, začínající startup s menším týmem by se s tímto problémem 

neměl potýkat. Zejména v rané fázi startupu se počet pracovníků pohybuje v nízkých číslech9  

a každý člen hraje klíčovou roli. V kombinaci s možným mnohonásobným růstem hodnoty proto, 

dle mého názoru, účast na hodnotě startupu motivační funkci u menšího startupu plní. 

Podobný důsledek, tedy apatičnost, ztráta motivace a výkonnosti pracovníka, však může 

způsobit i neúspěch společnosti. Hodnota společnosti je obecně ovlivněna mnoha, na vůli 

pracovníka nezávislými faktory (způsob řízení společnosti, ekonomické cykly, inflace, nálada 

investorů, celosvětová epidemie atp.). I výkonný pracovník v případě klesající hodnoty 

 

7 srov. GRAHAM, Paul. The Equity Equation. Paulgraham.com [online]. 2007 [cit. 2020-12-02]. Dostupné z: 

http://www.paulgraham.com/equity.html 
8 HOLMAN, Robert. Ekonomie. 5. vyd. Praha: C.H. Beck, 2011, s. 359-360. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 

978-80-7400-006-5.  
9 V České republice je průměrný počet pracovníků startupu 8, viz KEIRETSU FORUM CEE SE ref. 2, s. 36. 

http://www.paulgraham.com/equity.html
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společnosti může dojít k závěru, že jeho snaha je zbytečná, a tím pádem snížit své pracovní 

nasazení. 

2.2.3. Repricing 

Pokud valuace společnosti klesne na určitou úroveň, program přestane být pro 

pracovníky ziskový a tím pádem ztrácí svou hodnotu a motivační funkci. Management 

společnosti v této situaci může být v pokušení program upravit tak, aby byl pro pracovníky 

znovu ziskový a udržel je ve společnosti. Příkladem může být pokles tržní ceny podílu pod strike 

price (realizační cenu uvedenou v opci). Společnost opci ve prospěch pracovníků tzv. přecení 

(reprices), tedy sníží její cenu na, nebo dokonce pod, aktuální tržní cenu. Pracovníci by se tak 

fakticky nepodíleli na podnikatelském riziku, ale pouze těžili z potenciálního růstu. Pokud 

všechny společníky nepřesvědčí argument, že repricing je nutný k udržení klíčových pracovníků, 

nebo třeba i investorů, může vést k významnému zhoršení vztahů v rámci dané společnosti. 

2.2.4. Všechny vejce v jednom košíku 

Situace, kdy je nezanedbatelná část majetku pracovníka závislá na hodnotě společnosti, 

pro kterou pracuje, je občas označována za nebezpečnou investiční strategii10. Hlavním důvodem 

této kritiky je přílišná závislost daného pracovníka na jedné společnosti – v případě jejího krachu 

snadno může přijít jak o práci, tak o své úspory ve formě účasti na její hodnotě. Tuto situaci 

vystihuje přirovnání „všechna vejce v jednom košíku“, které je převzato z anglického „put all 

one's eggs in one basket“ a znamená opak diverzifikace11. Tento argument lze samozřejmě 

uplatnit i v případě startupu. Jsem však toho názoru, že zde všechny dotčené osoby dobře rozumí 

situaci a tomu, že jde ve své podstatě o vysoce rizikovou investici. Program účasti pracovníků ve 

startupu tedy neplní roli dlouhodobé (zdánlivě) bezpečné investice, jako u velké korporace se 

stabilním růstem nebo pozicí na trhu, ale riskantní sázky na úspěch celého projektu.  

 

10 SHILLER, Robert J. Behavioral Finance and the Role of Psychology. In: Youtube [online]. 5. dubna 2012  

[cit. 2021-03-16]. Dostupné z: https://youtu.be/chSHqogx2CI 
11 Put all one's eggs in one basket. In: Merriam-Webster.com [online]. [cit. 2021-03-22]. Dostupné z: 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/put%20all%20one%27s%20eggs%20in%20one%20basket 

https://youtu.be/chSHqogx2CI
https://www.merriam-webster.com/dictionary/put%20all%20one%27s%20eggs%20in%20one%20basket
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2.2.5. Papírové bohatství 

Z psychologických aspektů považuji za důležité zmínit asi nejznámějším jev, kterému se 

říká tzv. papírové bohatství (z anglického paper wealth)12, případně papírový milionář  

(z anglického paper millionaire)13. Jde o označení situace, kdy hodnota podílu připadajícího 

pracovníkovi roste, ale pouze „na papíře“. Dokud ho neprodá (nebo jinak nedosáhne výplaty  

z programu), jde jen o teoretický, potenciální výnos. Pracovník tak může nabýt dojmu 

zbohatnutí, ačkoliv stále hrozí riziko, že se hodnota společnosti prudce propadne ještě předtím, 

než skutečně peníze z programu dostane. Za předpokladu, že ke své účasti pracovník přistupuje 

racionálně jako k rizikové investici, ho nenadálý pokles nepoškodí. Pokud však spoléhá, že se 

hodnota nesníží a například se nadměrně zadluží, může pro něj být následná nižší, nebo dokonce 

nulová výplata z programu likvidační. I v případě růstu hodnoty společnosti tak hrozí negativní 

dopad na pracovníky. 

2.3. Celospolečenské aspekty 

Zapojení pracovníků v případě úspěchu startupu potenciálně umožnuje přemostit mezeru 

v bohatství mezi pracovníky a investory, jelikož se zisk společnosti obvykle rozdělený pouze 

mezi pár investorů dostane i k dalším osobám. Podle mého názoru ale význam tohoto efektu 

závisí na tom, až do jak nízkých pracovních pozic jsou pracovníci zapojeni. Není tedy tak 

významný, pokud se na hodnotě společnosti účastní jen nejvýše postavení pracovníci, co i jinak 

vydělávají vysoké částky. Pozitivním aspektem tohoto přerozdělení kapitálového výnosu ale 

stále zůstává poskytnutí prostředků pracovníkům, kteří je následně mohou využít k financování 

vlastních inovativních projektů14. Medializace úspěšných startupů, kde díky opčním a podobným 

programům pracovníci vydělali hodně peněz, navíc může motivovat ostatní lidi stát se 

kvalifikovanými a pracovat na dalších projektech s vysokou přidanou hodnotou. 

 

12 srov. CFI EDUCATION. Paper Wealth. Corporatefinanceinstitute.com [online]. [cit. 2021-03-16]. Dostupné z: 

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/valuation/paper-wealth/ 
13 srov. ZHANG, Alice. Paper Millionaire. Investopedia.com [online]. 2020 [cit. 2021-03-07]. Dostupné z: 

https://www.investopedia.com/terms/p/papermillionaire.asp 
14 srov. BREJČÁK, Peter. Z klíčových lidí milionáři. České firmy naskakují na trend zaměstnaneckých podílů, 

mnohdy tomu ale brání legislativa. Czechcrunch.cz [online]. 2020 [cit. 2021-03-22]. Dostupné z: 

https://www.czechcrunch.cz/2020/11/z-klicovych-lidi-milionari-ceske-firmy-naskakuji-na-trend-

zamestnaneckych-podilu-mnohdy-tomu-ale-brani-legislativa/ 

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/valuation/paper-wealth/
https://www.investopedia.com/terms/p/papermillionaire.asp
https://www.czechcrunch.cz/2020/11/z-klicovych-lidi-milionari-ceske-firmy-naskakuji-na-trend-zamestnaneckych-podilu-mnohdy-tomu-ale-brani-legislativa/
https://www.czechcrunch.cz/2020/11/z-klicovych-lidi-milionari-ceske-firmy-naskakuji-na-trend-zamestnaneckych-podilu-mnohdy-tomu-ale-brani-legislativa/
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3. VŠEOBECNÁ PRÁVNÍ ANALÝZA 

Programy účasti pracovníků mohou nabývat různých podob, mají však několik 

společných rysů. Vždy jde o možnost pracovníka získat podíl na společnosti, nebo jeho peněžní 

ekvivalent, za to, že zůstane pracovníkem společnosti po určitou dobu, případně do určité 

události. Pro jednotlivé prvky programů neexistují ustálená česká označení, a tak se standardně 

používá anglická terminologie. Ta se vztahuje k opravdovým opčním plánům a je obvykle po 

drobných úpravách používána i pro programy, které se skutečnou opcí na nákup obchodního 

podílu nepracují. Obecné fungování programů tedy do jisté míry popisuji na zobecněném 

příkladu opčních plánů. Vymezení konkrétního programu daného startupu pak nalezneme  

v rámcovém dokumentu popisujícím hlavní parametry, standardně vydávaném společností jako 

takovou, označovaném obvykle jako opční plán, plán zaměstnaneckých podílů případně virtuální 

opční plán15. 

Popis obecného fungování programů 

První okamžik zapojení pracovníka do programu se odbornou veřejností označuje jako 

(option) grant. V této chvíli je konkrétnímu pracovníkovi, ať již smluvně, nebo jednostranně, 

přislíbeno opční právo, podíl, či výplata za určitých podmínek stanovených pravidly programu. 

Program je pak omezen určitou maximální výší zapojení pracovníka do účasti na společnosti. 

Souhrnná velikost potenciální účasti pracovníka se nazývá grant size, zatímco souhrnná 

potenciální velikost účasti všech pracovníků se nazývá option pool16. 

Následuje období, nazvané vesting period, během kterého pracovníkovi vestuje 

(„dozrává“) jeho právo na účast na hodnotě startupu za podmínky, že zůstane pracovníkem 

společnosti (např. se opce stávají uplatnitelné a pracovník je může použít k nabytí odpovídajících 

obchodních podílů). Konkrétní mechanismus vestingu lze nastavit libovolně, ale za tržní 

standard se považuje 4letá vesting period s jednoročním cliffem (časový úsek od grantu, během 

kterého pracovník nezískává právo k žádné účasti). Vesting může probíhat lineárně (např. na 

měsíční, či kvartální bázi může pracovníkovi vzniknout vždy stejné množství práva k účasti po 

celou dobu vesting period), nebo jiným způsobem. Alternativou je například tzv. back-weighted 

 

15 Y SOFT VENTURES, ref. 5, s. 9, 11 a 13. 
16 Y SOFT VENTURES, ref. 5, s. 6. 
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vesting (příp. backloaded vesting17), který funguje na principu, že se v každém roce zvyšuje 

získané množství účasti na hodnotě společnosti oproti předchozímu roku (např. po prvním roce 

10 %, po druhém 20 %, po třetím 30 % a po čtvrtém 40 % grant size)18. 

Pro některé pracovníky (zejména na vyšších manažerských pozicích) může být vhodné 

vesting nevázat pouze na plynutí času, ale i na jiné podmínky. Takovými mohou být ukazatele 

jako dosažení určitého obratu, zisku, úspěšné uvedení produktu na trh nebo například vstup na 

cizí trh. Vesting také může být individuálně zrychlený z důvodu motivace výjimečně 

talentovaných či kvalifikovaných pracovníků při náboru. S tímto aspektem se lze setkat zejména 

v nekótovaných společnostech, u nichž jsou obecné podmínky opčních programů často arbitrárně 

modifikovány rozhodnutími tzv. opčního výboru v zájmu růstu podniku, bez velkého ohledu na 

principy rovného zacházení s pracovníky19.  

Jelikož je každý program účasti vázán na skutečnost, že daný pracovník pracuje pro 

společnost, je nutné se vypořádat se situací jeho odchodu. Dopad na vesting je obvykle závislý 

na okolnostech případu a v praxi se používá rozlišení na bad leaver a good leaver (tedy 

pracovník, který společnost opouští „ve špatném“, či „v dobrém“). Podstata tohoto rozlišení 

spočívá v odlišném dopadu na pracovníkova práva odvislá od vesting period. Bad leaver obvykle 

automaticky ztrácí nevestované nebo neuplatněné opce. Může dokonce mít povinnost již nabytou 

účast „vrátit“ společnosti, resp. zakladateli nebo jinému společníkovi. Jde tedy o jakýsi sankční 

prvek programu a typicky se používá jen pro velmi závažné důvody (např. výpověď pro 

významné porušení povinností, porušení mlčenlivosti či zákazu konkurence, trestná činnost 

atp.)20. V Evropě se mechanismy aplikované na pracovníky označované za bad leaver občas 

vztahují i na situace prostého odchodu pracovníka ze společnosti. Toto je však silně kritizováno 

a doporučuje se okruh bad leaver pracovníků zúžit a uplatnit tuto sankci jen v nejzávažnějších 

případech21. Good leaver naopak odchází z legitimních důvodů (např. zdravotních, rodinných, po 

dohodě se společností atp.) a je mu umožněno si již nabytou účast na hodnotě společnosti nechat, 

případně vykonat již vestované opce.  

 

17 Y SOFT VENTURES, ref. 5, s. 18. 
18 BALDERTON CAPITAL. The Balderton Essentials Guide To Employee Equity. Balderton.com [online]. 2019,  

s. 36  [cit. 2020-10-10]. Dostupné z: https://www.balderton.com/wp-content/uploads/2021/02/Equity-Guide-

Balderton-Capital-January-2020.pdf 
19 Tímto podle mého názoru může vzniknout riziko porušení zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace 

pracovníků, jejíž rozbor jde ovšem nad rámec této práce. 
20 Y SOFT VENTURES, ref. 5, s. 20. 
21 JACQUESSON, Dominic. ESOP rules – Good and bad leaver provisions. Indexventures.com [online]. 2018  

[cit. 2021-03-16]. Dostupné z: https://www.indexventures.com/rewardingtalent/leavers 

https://www.balderton.com/wp-content/uploads/2021/02/Equity-Guide-Balderton-Capital-January-2020.pdf
https://www.balderton.com/wp-content/uploads/2021/02/Equity-Guide-Balderton-Capital-January-2020.pdf
https://www.indexventures.com/rewardingtalent/leavers
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Dalším zásadním termínem je exercise window, což je časový úsek, ve kterém je možné 

opce vykonat. K tomuto aspektu přistupují společnosti různě. Y SOFT VENTURES rozlišují 

krátké okno jako časový úsek běžící od odchodu ze společnosti (americký standard je 90 dnů)  

a dlouhé okno jako období od vstupu pracovníka do programu běžící několik let. Krátké okno se 

aktivuje při odchodu pracovníka ze společnosti, kdežto dlouhé okno běží pokud ve společnosti 

setrvá. Uplatnitelnost vestovaných práv může být v případě odchodu pracovníka ze společnosti 

také znemožněna až do momentu exitu, aby nedošlo k nárůstu počtu minoritních společníků, 

kteří však ve společnosti nepracují22. Naopak tzv. akcelerace umožňuje dřívější vykonatelnost 

ještě nevestovaných práv v případě jasně definované události v průběhu vesting period. Takovou 

událostí je typicky exit v možné kombinaci s propuštěním daného pracovníka23. 

Klíčovou událostí v životě startupu, a tím pádem i programu účasti pracovníků, je změna 

vlastnictví společnosti. Tyto situace se obvykle označují jako exit, případně liquidity event,  

a typicky pracovníkům aktivují výplatu z programu. V své podstatě jde o momenty, kdy 

společníkům plynou peníze od třetí strany výměnou za jejich podíly na startupu, nebo jejich 

významnou část.  V českém prostředí jde u startupů v podobě společnosti s ručením omezeným 

téměř výhradně o prodej podílů. 

  Jako možný příklad definice liquidity event pro účely programu účasti pracovníků lze 

uvést textaci ze stanov již zaniklého Družstva přátel Kiwi.com ze dne 2. 8. 2017 (IČO: 

06376142): 

„Zpeněžením služby Kiwi.com se rozumí (i) nabytí kontroly nad více než 50% hlasovacích 

práv na valné hromadě společnosti Kiwi.com jednou nebo více společně jednajícími osobami 

prostřednictvím nabytí podílů nebo akcií nebo přeměnou společnosti Kiwi.com, nebo (ii) plně 

upsaná veřejná nabídka akcií společnosti Kiwi.com na regulovaném trhu s cenými papíry, nebo 

(iii) prodej nebo pronájem závodu společnosti Kiwi.com nebo jeho podstatné části nebo úplatné 

poskytnutí licence k převážné části duševního vlastnictví společnosti Kiwi.com. Zpeněžením 

služby Kiwi.com však není nabytí podílů nebo akcií společnosti Kiwi.com dosavadními 

společníky či akcionáři společnosti Kiwi.com nebo jimi ovládanými osobami, ani přeměna, 

jejímiž účastníky jsou pouze společnost Kiwi.com a jiná osoba ovládaná jedním nebo více 

dosavadních společníků či akcionářů společnosti Kiwi.com.“ 

 

22 Y SOFT VENTURES, ref. 5, s. 18. 
23 BALDERTON CAPITAL, ref. 18, s. 39. 
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Výsledkem úspěšného programu je pak pracovník, který díky účasti na hodnotě 

společnosti obdrží co největší množství peněz (např. za prodej podílu, či vyplacené u virtuálního 

programu). Realizovat zisk z programu je teoreticky možné i prodejem vestovaných opcí na 

sekundárním trhu, aniž by je pracovník uplatnil. Vzhledem k funkci udržení talentů a ochraně 

před vstupem třetích osob do vlastnické struktury společnosti je však tato možnost obvykle silně 

limitována24.  

Různé druhy podílů 

V programech pracujících se skutečným obchodním podílem na s.r.o. se vyplatí zvážit 

odlišení druhu podílů určených pro pracovníky od těch zakladatelů, či investorů. Jako 

nejvýznamnější možné omezení pracovníků přichází v úvahu využití podílů bez hlasovacího 

práva. S těmi zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon  

o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“) počítá, když v ustanovení § 135 odst. 3 stanoví, že 

odejmutím hlasovacího práva není dotčeno pravidlo z ustanovení § 171 odst. 2 ZOK. Stále tedy 

při hlasování valné hromady o změně společenské smlouvy zůstává povinnost získat souhlas 

společníků, do jejichž práv a povinností taková změna zasahuje. Hranice, kdy změna již zasahuje 

do práv konkrétního, resp. všech společníků není jednoznačná a musí být v každém případě 

posuzována individuálně25. 

Nutné je také zvážit, zda a jakým způsobem omezit převoditelnost podílů určených pro 

pracovníky. Vzhledem k výše popsanému silnému postavení společníka v s.r.o. je nežádoucí 

umožnit vstup do vlastnické struktury třetím osobám. Dalším argumentem pro omezení 

převoditelnosti je i samotná motivační funkce programu, která by se při možnosti podíl ihned 

prodat zmenšila na motivaci ve společnosti pracovat pouze do obdržení posledního podílu, bez 

ohledu na budoucí hodnotu společnosti. Opačný požadavek na převoditelnost podílu naopak 

vyvstává s vyhlídkou exitu. Za účelem umožnění prodat potenciálnímu kupujícímu celý startup 

(nebo jeho významnou část) musí být podíly pracovníků předmětem tzv. drag-along práva, tedy 

závazku „odprodat svůj podíl na společnosti třetí osobě za stejných podmínek, za jakých svůj 

 

24 JACQUESSON, Dominic. ESOP rules – Transfer restrictions. Indexventures.com [online]. 2018  

[cit. 2021-03-07]. Dostupné z: https://www.indexventures.com/rewardingtalent/watchlist-share-capital-and-

transfer-restrictions 
25 Více k této limitaci včetně příkladů viz ŠUK, Petr. § 171 [Rozhodování valné hromady ve zvláštních případech]. 

In: ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. Zákon o obchodních 

korporacích. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 415. ISBN 978-80-7400-799-6. 

https://www.indexventures.com/rewardingtalent/watchlist-share-capital-and-transfer-restrictions
https://www.indexventures.com/rewardingtalent/watchlist-share-capital-and-transfer-restrictions
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podíl třetí osobě prodává jiný společník“26. Konkrétní nastavení pravidel převoditelnosti podílu 

však může každá společnost zvolit (víceméně) libovolně. 

Následují některé typy programů a jejich právní struktura tak, jak v české s.r.o. (podle 

mého názoru) přichází v úvahu. V praxi přitom není vyloučena ani jejich vzájemná kombinace. 

3.1. Opční plán 

„Plnohodnotným“ způsobem, jak umožnit pracovníkům podílet se na hodnotě 

společnosti, je tradiční opční plán27. Tento program je založen na klasické opci, kdy „opce je 

právem, nikoliv povinností, koupit, nebo prodat věc v budoucnosti za stanovenou cenu. Pokud 

jde o právo koupit, jde o kupní opci, pokud jde o právo prodat, jde o prodejní opci“28. V rámci 

tohoto programu pracovník od společnosti získává kupní opce na její podíly. Tyto opce se 

postupně stávají uplatnitelnými podle dohodnuté, resp. stanovené, vesting schedule. Pokud se 

pracovník rozhodne opci uplatnit, zaplatí stanovenou cenu (strike price) a nabude odpovídající 

podíl na společnosti (tzv. physically settled option – fyzicky vypořádaná opce). Druhou možností 

nastavení tohoto programu je opci vypořádat v penězích (tzv. cash-settled option). V takovém 

případě je při realizaci opce pracovníkovi vyplacen rozdíl mezi aktuální tržní a stanovenou 

cenou, místo aby mu bylo umožněno nabýt opravdový obchodní podíl ve společnosti29. 

Vypořádání v penězích je tak dle mého názoru (v kontextu opčních plánů) do jisté míry 

podstatou virtuálních programů. 

Klasické provedení opčního plánu, jak je běžné v zahraničí, spočívá ve vyčlenění podílů 

při zahájením samotného programu. Tím vzniká option pool pod kontrolou společnosti samotné, 

 

26 ŠVANDA, Matúš. Drag-along, tag-along, deadlock - vedlejší dohody společníků v praxi. Epravo.cz [online]. 

2018 [cit. 2021-03-13]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/drag-along-tag-along-deadlock-vedlejsi-

dohody-spolecniku-v-praxi-108236.html 
27 Považuji za důležité upozornit na dvojznačnost vyjádření „opční plán“. Podle kontextu tak může být označen 

samotný typ programu umožňující pracovníkům pomocí opčního práva nabývat podíly na společnosti, ale 

zároveň jde i o pojmenování rámcového dokumentu stanovujícího základní parametry celého programu v dané 

společnosti. 
28 Jedná se o vlastní překlad originálního anglického znění „Option is the right, but not the obligation, to buy or sell 

an item in the future at a set price. If the option is to buy, it is a call option; if the option is to sell, it is a put 

option“ viz FEDER, Norman Menachem. Deconstructing Over-The-Counter Derivatives. Columbia Business 

Law Review. 2002, vol. 2002, no. 3, s. 692. 
29 Srov. FEDER, Norman Menachem, ref. 28, s. 682. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/drag-along-tag-along-deadlock-vedlejsi-dohody-spolecniku-v-praxi-108236.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/drag-along-tag-along-deadlock-vedlejsi-dohody-spolecniku-v-praxi-108236.html
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z něhož následně mohou pracovníci nabývat podíly30. V českém s.r.o. je tento postup podle 

mého názoru vyloučený. ZOK totiž zakazuje společnosti s ručením omezeným nabýt podíl na 

sobě samé smlouvou o převodu podílu31. K teoretické možnosti podílení se na zvýšení vlastního 

základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti zákon mlčí. Myslím, že smyslem a účelem 

relevantních právních norem je omezit úmyslnou „sebekontrolu“, ke které by v případě 

připuštění tohoto postupu mohla dojít velmi jednoduše. Možným protiargumentem je ustanovení 

§ 149 odst. 2 ZOK, podle kterého „společnost, která nabude svůj podíl, nevykonává s tímto 

podílem hlasovací práva“, čímž je svým způsobem „sebekontrola“ vyloučena (například jednatel 

společnosti vlastnící většinu podílů v sobě samé nemůže hlasovat pro své opakované zvolení, či 

odměňování). Zároveň lze podotknout, že účetní zvýšení základního kapitálu z vlastního kapitálu 

(což by se dělo v situaci popsané výše), je podstatou tzv. zvýšení základního kapitálu z vlastních 

zdrojů. U toho ZOK jednoznačně stanoví, že případně nově vzniklé podíly připadnou stávajícím 

společníkům32 a stanoví také další pravidla, která by se tak připuštěním možnosti podílení se na 

zvyšování vlastního základního kapitálu dala snadno obcházet. Toto je ovšem právně-teoretický 

spor a v praxi společnosti vycházejí z toho, že option pool vytvořit a držet nemohou. Proto se 

hledají syntetické metody, jak dosáhnout obdobného ekonomického účinku. 

Vzhledem k zákonným požadavkům při převodu podílů, respektive každé změně ve 

vlastnické struktuře české s.r.o., je fyzicky vypořádaný opční plán relativně nákladný. Vysoké 

transakční náklady realizace opce (organizace valné hromady, dokumentace pro zvýšení 

základního kapitálu, případně převody podílů, náklady za právní a notářské služby atd.) 

odůvodňují omezit vykonatelnost opcí (např. jednou ročně, nebo jen při liquidity event) a zúžit 

okruh zúčastněných pracovníků. To však na druhou stranu může snížit atraktivitu programu. 

Nabízí se i možnost vykonatelnost opce navázané na liquidity event kombinovat s povinností 

souběžného prodeje pracovníkova podílu. 

3.1.1. Opční plán – zvyšování základního kapitálu 

Jednou možností, jak simulovat tradiční opční plán v české společnosti s ručením 

omezeným je model pracující s efektivním zvýšením základního kapitálu. Pracovník v něm 

 

30 K tomuto blíže viz HAYES, Adam. Option Pool. Investopedia.com [online]. 2020 [cit. 2020-12-21]. Dostupné z:  

https://www.investopedia.com/terms/o/option-pool.asp nebo viz JEPSEN, Douglas. Dilution And Stock Option 

Pools. Ipohub.org [online]. 2020 [cit. 2020-12-23]. Dostupné z: https://www.ipohub.org/dilution-stock-option-

pools/ 
31 Ustanovení § 149 ZOK. 
32 Ustanovení § 229 odst. 2 ZOK. 

https://www.investopedia.com/terms/o/option-pool.asp
https://www.ipohub.org/dilution-stock-option-pools/
https://www.ipohub.org/dilution-stock-option-pools/
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během vesting period získává právo převzít vkladovou povinnost a získat tak nově vytvořený 

podíl (resp. zvýšit svou stávající účast) ve společnosti.  

Aby ovšem takovýto program mohl fungovat, považuji za nutné opční plán vydaný 

statutárním orgánem doplnit smlouvou mezi společníky a společností. Ta může v obecnější 

rovině definovat, v jakých mezích se má při tvorbě opčního plánu statutární orgán pohybovat 

(například maximální velikost option pool, či mechanismus výkonu opcí). Dále by měla 

obsahovat základní parametry opčního plánu a závazky stran nutné pro jeho realizaci. Těmi by 

pro případy uplatnění opce pracovníkem bylo zejména hlasování pro zvýšení základního kapitálu 

společnosti a umožnění převzetí vkladové povinnosti tímto pracovníkem. Obecně řečeno by se 

jednalo o smluvní povinnost společnosti a společníků udělat vše nutné pro toto zvýšení 

základního kapitálu a naplnění smyslu opčního plánu. Vzhledem k závaznosti inter partes by 

bylo nutné zabezpečit přistoupení všech budoucích společníků k této smlouvě, čehož však lze 

docílit pouze dalšími smluvními závazky. Potenciálně tedy hrozí situace, že podíl získá nový 

společník (např. zděděním), avšak ke smlouvě nepřistoupí. V závislosti na velikosti jeho podílu 

může následně „beztrestně“ funkčnost opčního programu narušit, například hlasováním proti 

zvýšení základního kapitálu. Obdobné závazky by zřejmě bylo možné zakotvit i ve společenské 

smlouvě a tím zajistit jejich „trvanlivost“. Na druhou stranu by poté byly zveřejněny ve sbírce 

listin. 

Souběžně považuji za vhodné upravit společenskou smlouvu v souladu s ustanovením  

§ 220 odst. 3 ZOK tak, aby bylo vyloučeno přednostní právo společníků k účasti na zvýšení 

základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti (stanovené v § 220 odst. 1 ZOK). 

Alternativně se lze spoléhat na smluvní povinnost společníků činit vše nutné pro realizaci 

opčního plánu a jejich ad hoc vzdání se přednostního práva. 

Každý individuální pracovník, kterému bude umožněna účast v programu, uzavře opční 

smlouvu se společností o jeho účasti v opčním plánu. Takováto smlouva upřesňuje podmínky  

a nastavuje konkrétní parametry pracovníkova zapojení (zejména grant size, strike price a 

vesting period).  

Po uplatnění opce musí být jednatelem společnosti svolána valná hromada a na ní 

rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu. Rozhodnutí obsahuje zejména částku, o niž se 
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základní kapitál zvyšuje, lhůtu pro převzetí vkladové povinnosti a určení druhu nových podílů33. 

Pracovník uplatňující opci následně převezme vkladovou povinnost písemným prohlášením 

obsahujícím údaje stanovené v § 224 ZOK. 

3.1.2. Opční plán – ESOP entita převádějící podíly na startupu pracovníkům 

Alternativou k umožnění pracovníkům podílet se na zvyšování základního kapitálu je 

převádění podílů na pracovníky pomocí speciální „holdingové“ entity. Společníci startupu (nebo 

část z nich – například jen zakladatelé bez případných investorů) založí speciální entitu ve formě 

s.r.o., která nabude obchodní podíly na startupu určené pro pracovníky. Co se týká samotného 

„vložení“ podílů do entity, v úvahu připadá buďto prostý převod, nepeněžitý příplatek mimo 

základní kapitál, nebo převzetí příplatkové povinnosti při zvýšení základního kapitálu startupu. 

Poslední variantu považuji za nejvhodnější, jelikož se tak snadno dá vytvořit speciální druh 

podílů a zároveň není nutné transakci zatěžovat znaleckým oceněním, jako v případě 

nepeněžitého příplatku34. Tato entita, nazvěme ji například ESOP entitou, tak na začátku 

programu bude držet option pool. Zároveň je po celou dobu trvání programu pod kontrolou 

původních společníků startupu. 

Pracovník do programu může vstoupit tak, že s ESOP entitou uzavře opční smlouvu, ze 

které mu vyplynou opce uplatnitelné podle vesting schedule. Opční smlouva má tedy svým 

způsobem charakter rámcové smlouvy o převodu podílů. Jakmile se opce stane uplatnitelnou, 

může se pracovník obrátit na ESOP entitu s výzvou k uzavření dílčí převodní smlouvy na 

odpovídající podíl, za který zaplatí předem stanovenou cenu. 

Výhoda oproti převádění podílů přímo společníky startupu je v zjednodušení celého 

procesu, jelikož k dílčím převodům již není nutná aktivita daného společníka. Za ESOP entitu 

jedná jednatel, optimálně shodný s osobou jednatele startupu. 

3.1.3. Opční plán – využití družstva jako členské ESOP entity 

Dalším způsobem, jak využít ESOP entity držící option pool je postupně do ní umožnit 

vstup pracovníkům, resp. zvyšovat jejich účast v ní. Pracovníci tedy nevlastní podíly na startupu 

 

33 Ustanovení § 223 ZOK. 
34 Ustanovení § 163 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 143 ZOK. 
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přímo (nejsou společníky startupu), ale nepřímo skrze tuto „holdingovou“ ESOP entitu35. 

Program je založen na skutečných podílech, a proto ho neřadím do skupiny virtuálních plánů. 

Výhodou oproti přímému vlastnictví je nižší míra zatížení správy samotného startupu i snížení 

strategických rizik popsaných v kapitole 3.2. Přímý prodej. 

Pro tento druh programu za vhodnou formu ESOP entity považuji družstvo, které ZOK 

charakterizuje v § 552 odst. 1 jako „společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za 

účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání.“  

V případě ESOP entity půjde o podporu svých členů, bez účelu podnikání. Podpora spočívá v 

tom, že (alespoň někteří) společníci startupu založí toto družstvo, a to se zúčastní efektivního 

zvýšení základního kapitálu startupu, čímž nabyde option pool. Následně představenstvo do 

družstva umožní vstup vybraných pracovníků, kteří budou mít podle daných pravidel nárok na 

výplatu peněz. Vhodnost družstva dále spatřuji v možnosti stanovami flexibilně nastavit způsob 

vnitřního fungování, včetně kontroly představenstva nad vstupem nových členů36. Vstup 

pracovníků do družstva – a tedy programu jako takového – může být stanoven opčním plánem 

vyhlášeným představenstvem. Představenstvo je voleno členskou schůzí, tedy orgánem tvořeným 

všemi členy družstva37. Množství hlasů při hlasování na členské schůzi je tak nutné stanovami 

upravit, aby např. zakladatelé startupu měli vždy většinu a pracovníci nemohli družstvo 

nepřátelsky převzít38. 

Principem takto nastaveného programu je možnost družstva podíly na startupu prodávat  

a výnos distribuovat mezi své členy. Velikost grantu každého pracovníka na družstvu je 

stanovena v opčním plánu vyhlášeném představenstvem. Na velikost tohoto grantu (tedy 

jakéhosi virtuálního podílu stojícího vedle družstevní podíl) lze následně ve stanovách navázat 

výpočet velikosti podílu na zisku39, vypořádacího podílu40 nebo likvidačního zůstatku41. 

Pracovat podle mého názoru lze i s variantou, kdy při exitu pracovníci mohou, resp. musí prodat 

své podíly na družstvu kupujícímu startupu, který tak zprostředkovaně nabude podíl na 

samotném startupu. V takovém nastavení programu je potřeba velmi precizně nastavit pravidla 

pro realizaci finální transakce, výhodou ovšem je zjednodušení peněžních toků a potenciálně 

 

35 Srov. Y SOFT VENTURES, ref. 5, s. 14. 
36 Ustanovení § 577 ZOK. 
37 Ustanovení § 656 odst. b) ve spojení s § 649 ZOK. 
38 Vyšší počet hlasů je možné přidělit podle ustanovení § 650 odst. 1 ZOK. Odst. 2 poté vymezuje, pro které případy 

bude i nadále platit zásada jeden člen – jeden hlas. 
39 Ustanovení § 586 odst. 1 ZOK. 
40 Ustanovení § 625 ZOK. 
41 Ustanovení § 38 odst. 3 ve spojení s § 3 odst. 3 ZOK. 
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příznivější daňový režim. Nevýhodou pravděpodobně bude neochota kupujícího startupu 

postupovat podle takto složitého schématu. 

3.1.4. Opční plán – využití svěřenského fondu 

Opční plán je možné zkonstruovat s využitím institutu svěřenského fondu. Takovýto 

svěřenský fond by byl tvořen souhrnem podílů na společnosti určených pro pracovníky (option 

pool). Ty by se následně v průběhu vesting period převáděly na pracovníky. Druhou možností je, 

aby svěřenský správce fondu podíly nepřeváděl na pracovníky, ale při exitu je prodal a výnos 

podle pravidel statutu (v kombinaci s opčním plánem) distribuoval mezi pracovníky. 

Za nejjednodušší způsob implementace svěřenského fondu považuji variantu, kdy 

zakladateli fondu jsou společníci startupu. Ti ho vytvoří tím, že vyčlení část podílů ze svého 

vlastnictví. Ačkoliv možnost plurality zakladatelů přímo z textu zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník (dále jen „OZ“ či „občanský zákoník“) nevyplývá, komentářová literatura ji považuje za 

přípustnou42. Zákon také mlčí o možnosti zakladatele, resp. zakladatelů následně měnit statut 

svěřenského fondu. Takováto libovůle by silně ohrožovala celý smysl opčního plánu 

využívajícího svěřenský fond. Pokud by například již bývalí společníci-zakladatelé měli možnost 

měnit okruh obmyšlených, pracovníci by neměli žádnou právní jistotu ve vztahu k programu. 

Odborná veřejnost se však spíše kloní k závěru, že změny statutu možné nejsou43, případně podle 

některé komentářové literatury by možnost změn musela být ve statutu výslovně uvedena44. 

Vytvořit svěřenský fond může i společnost sama – nemůže tak ovšem učinit vyčleněním 

vlastních podílů, pokud je nevlastní. Vzhledem k omezením uvedeným v § 149 ZOK tak připadá 

v úvahu řešení vyčlenit do svěřenského fondu peněžní prostředky, které svěřenský správce 

následně využije k nabytí podílů na společnosti. V tomto případě není zřejmé, zda se neuplatní 

 

42 SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, MAREK, Radan, SVEJKOVSKÁ, Jana, KABELKOVÁ, Eva, SEDLÁČKOVÁ, 

Jarmila, KRÁLÍK, Aleš, LAVIČKA, Josef, DEVEROVÁ, Lenka, POLČÁK, Stanislav. § 1448 [Vytvoření 

svěřenského fondu]. In: SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, MAREK, Radan, SVEJKOVSKÁ, Jana, KABELKOVÁ, 

Eva, SEDLÁČKOVÁ, Jarmila, KRÁLÍK, Aleš, LAVIČKA, Josef, DEVEROVÁ, Lenka, POLČÁK, Stanislav. 

Správa cizího majetku v novém občanském zákoníku. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2015. s. 389. ISBN 978-80-

7400-548-0. 
43 KLEIN, Šimon. Ke změnám statutu svěřenského fondu. Nkcr.cz [online]. 2020 [cit. 2021-04-03]. Dostupné z: 

https://www.nkcr.cz/casopis-ad-notam/detail/39_814-ke-zmenam-statutu-sverenskeho-fondu 
44 PIHERA, Vlastimil. § 1448 [Vymezení svěřenského fondu]  In: SPÁČIL, Jiří, KRÁLÍK, Michal, BĚLOVSKÝ, 

Petr, BEZOUŠKA, Petr, DOBROVOLNÁ, Eva, HANDRLICA, Jakub, HAVEL, Bohumil, HAVLÍK, David, 

HOLEJŠOVSKÝ, Josef, HORÁK, Tomáš, HRABÁNEK, Dušan, LASÁK, Jan, PIHERA, Vlastimil, RICHTER, 

Tomáš, VRZALOVÁ, Lenka. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2021, s. 1555. ISBN 978-80-7400-803-0. 

https://www.nkcr.cz/casopis-ad-notam/detail/39_814-ke-zmenam-statutu-sverenskeho-fondu
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pravidla pro finanční asistenci45. Jsem toho názoru, že o finanční asistenci nepůjde. Důvodem je 

jednoznačné znění § 41 ZOK, který za finanční asistenci považuje zálohy, zápůjčky, úvěr  

a zajištění poskytnuté obchodní korporací pro účel získání jejích podílů. V případě této 

konstrukce opčního plánu ale půjde o prostředky, resp. podíly, de facto nepřímo darované 

pracovníkům. I komentářová literatura zastává názor, že se tyto pravidla neuplatní na nabytí 

podílu zaměstnanci46. 

Další nevyjasněnou otázkou je, zda nejde o situaci, kdy společnost vlastní podíl na sobě 

samé. Proti tomuto hovoří text OZ v ustanovení § 1448 odst. 3 větě za středníkem – „majetek ve 

svěřenském fondu však není ani vlastnictvím správce, ani vlastnictvím zakladatele, ani 

vlastnictvím osoby, které má být ze svěřenského fondu plněno.“ 

Statut svěřenského fondu by svým způsobem plnil funkci opčního plánu, ikdyž by nutně 

ponechával určitou diskreci a „manipulační prostor“ svěřenskému správci – optimálně jednateli 

společnosti. Ve statutu za obmyšlené budou označeni pracovníci specifikováni podle daných 

pravidel programu správcem, resp. statutárním orgánem společnosti. Konečná realizace 

programu může mít dvojí podobu. Buďto pracovníci podle vesting mechanismu obdrží podíly na 

společnosti, nebo jsou podíly ve svěřenském fondu spravovány a při exitu prodány kupujícímu 

startupu. Výtěžek z tohoto prodeje je následně přerozdělen pracovníkům. Statut by měl počítat  

i se situací, kdy by se nevyčerpal celý option pool a ve fondu tak zůstaly „nepřidělené“ podíly.  

V těchto „patových“ situacích by za obmyšlené zřejmě bylo vhodné poměrně označit zbylé 

společníky. 

3.2. Přímý prodej 

V případě modelu přímého prodeje se pracovník stává společníkem startupu hned při 

vstupu do programu a to v celém rozsahu své grant size. Získání podílů pracovníky může 

proběhnout jak převodem od stávajících společníků, tak efektivním zvýšením základního 

 

45 Srov. MIMROVÁ, Tereza. Zaměstnanecký svěřenský fond. Epravo.cz [online]. 2019 [cit. 2021-01-24]. Dostupné 

z: https://www.epravo.cz/top/clanky/zamestnanecky-sverensky-fond-108848.html 
46 HAVEL, Bohumil. § 41 [Vymezení finanční asistence]. In: ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, 

Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. Zákon o obchodních korporacích. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 121. 

ISBN 978-80-7400-799-6. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/zamestnanecky-sverensky-fond-108848.html
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kapitálu společnosti. Obdobou vestingu je tzv. reverse vesting, který spočívá v povinnosti 

určitou, postupně se zmenšující, část účasti v případě opuštění společnosti „vrátit“ zpět47.  

Vzhledem k tomu, že česká právní úprava společnosti s ručením omezeným nepřiznává 

právo nabýt vlastní podíl převodem48, je nutné reverse vesting konstruovat jinak. Jednou 

možností je vybraným společníkům společnosti (např. zakladatelům startupu) přiznat kupní opci 

vůči podílům pracovníků s vykonatelností vázanou na jejich odchod ze společnosti, jejíž velikost 

by se plynutím reverse vesting period zmenšovala. Diferencovat mezi good leaver a bad leaver 

situací by bylo možné zejména pomocí různé výše strike price a velikostí „vráceného“ podílu. 

Podíly přidělované v programu přímého prodeje logicky musí mít omezenou převoditelnost tak, 

aby je pracovník ještě před uplynutím reverse vesting period nepřevedl na třetí stranu (například 

ihned po vstupu do programu). 

Zásadním problémem přímého prodeje je skutečnost, že se noví pracovníci stávají 

společníky startupu, a to navíc hned při vstupu do programu. Komplikuje se tak správa 

společnosti a i přes veškerá potenciální omezení pracovníků-společníků (podíly bez hlasovacích 

práv, s omezenou převoditelností, ujednáními typu drag-along atd.) hrozí nekalé jednání z jejich 

strany. Například pokud pracovník nebude spolupracovat při zpětném převodu během reverse 

vesting period, ostatním nezbyde nic jiného než postupovat soudní cestou, což způsobí vysoké 

náklady a časové zatížení. To v případě dynamického života startupu může mít fatální následky. 

Potenciální investor či zájemce o celý startup toto může považovat za velké riziko snižující 

hodnotu společnosti. 

Přímý prodej pomocí ESOP entity 

Pro jednodušší administraci programu navrhuji možnost celý option pool vložit do ESOP 

entity kontrolované původními společníky, která by následně podíly převáděla dle plánu přímého 

prodeje na jednotlivé pracovníky. Každá převodní smlouva by obsahovala povinnost pracovníka 

určitou část podílu převést zpět na ESOP entitu, pokud přestane pro startup pracovat v průběhu 

reverse vesting period. Ohledně vytvoření a struktury ESOP entity jsem již pohovořil  

v podkapitole 4.1.2. Opční plán – ESOP entita převádějící podíly na startupu pracovníkům a pro 

účely modelu přímého prodeje jsou tyto informace obdobně aplikovatelné. 

 

47 Y SOFT VENTURES, ref. 5, s. 10. 
48 Ustanovení § 33 ve spojení s § 149 odst. 1 ZOK. 
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3.3. Virtuální program 

V ČR zřejmě nejpopulárnější způsob, jak umožnit pracovníkům podílet se na hodnotě 

společnosti, je tzv. program virtuálních podílů (anglicky obvykle phantom/virtual stocks, příp. 

phantom/virtual stock option plan49). Tento model nejčastěji funguje tak, že startup slíbí 

pracovníkům vyplacení určité částky v případě exitu. Velikost částky je určena pomocí grant size 

a vesting schedule jako v případě klasického opčního plánu – jde tedy o podíl na hodnotě 

společnosti v momentě exitu. Pro příslib budoucí výplaty, tedy pro vstup pracovníka do 

programu, se analogicky použije označení virtuální grant. Vzhledem k tomu, že ve virtuálním 

programu je výplata zásadně vázána až na exit, nikoliv na moment uplatnění opce, je vhodné  

i vesting označovat jako virtuální vesting50. Během virtuálního vestingu se tedy pouze zvyšuje 

budoucí podíl daného pracovníka, avšak neovlivňuje moment výplaty. 

Výhodou virtuálního programu je celkově snadná administrace programu. Zejména  

z pohledu společnosti a společníků je velmi žádoucí skutečnost, že se pracovníci nestávají 

společníky a tím pádem se nezvyšuje komplexita corporate governance51. Ve společnosti  

s ručením omezeným je toto obzvláště strategicky výhodné. 

 Způsobů, jak může být virtuální program nastaven je mnoho. Rozděluji je podle toho, 

který subjekt pracovníkům částku platí. V úvahu tak připadá společnost sama, společníci 

startupu, nebo kupující v případě exitu.  

3.3.1. Virtuální program od startupu 

Zřejmě nejjednodušší možností, jak pracovníkům umožnit podílet se na hodnotě 

společnosti, je vyplacení určité částky přímo společností, pro kterou pracují. Ve své podstatě se 

jedná o peněžitý bonus, jehož výše je vypočtena součinem virtuálního podílu a hodnoty 

společnosti v určitý moment. Společnost se samozřejmě může kdykoliv, i bez existence 

jakéhokoliv programu, rozhodnout k vyplacení bonusu. S ohledem na motivační a retenční 

funkci lze však doporučit program nastavit jednoznačně a transparentně jej dopředu představit 

pracovníkům. 

 

49 BALDERTON CAPITAL, ref. 18 s. 6. 
50 Y SOFT VENTURES, ref. 5, s. 12. 
51 Y SOFT VENTURES, ref. 5, s. 13. 
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Nabízí se virtuální opční plán vydat pouze v „hrubých obrysech“ s dodatkem, že 

vyplacení bonusů a jejich výše je v plné diskreci společnosti. To však snižuje jistotu pracovníků 

a tedy i atraktivitu takového modelu52. Dle mého názoru tento postup také popírá smysl celého 

institutu účasti pracovníků. Problematika (ne)nárokovosti bonusů je nad rámec této práce, ale 

jistě bude při konstrukci konkrétního virtuálního programu hrát roli. 

Aby virtuální opční program co nejvěrněji kopíroval ten skutečný, lze virtuální opční plán 

doplnit virtuální opční smlouvou. Ta by upřesnila práva a povinnosti (tedy zejména grant size, 

vesting period a další parametry programu) konkrétního pracovníka. Dvojstupňové řešení má  

i praktické výhody, jelikož pracovník přesně zná své postavení v rámci programu. 

Vzhledem k tomu, že v případě úspěšného prodeje startupu může jít o velmi vysoké 

částky, je nutné se vypořádat s tím, jak peníze určené pro pracovníky vložit do společnosti. Za 

nejjednodušší řešení považuji příplatek nového společníka mimo základní kapitál. Ačkoliv 

existuje možnost, že nový vlastník startupu neučiní kroky nutné k výplatě pracovníků, nemyslím 

si, že to je významné riziko s ohledem na důležitost (spokojených) pracovníků pro hodnotu 

startupu. 

3.3.2. Virtuální program od společníků 

V případě prodeje společnosti je možné pracovníky vyplatit z peněz, které za své podíly 

obdrží společníci. Společníci tedy dopředu slíbí, že podle určitého mechanismu předají část 

kupní ceny některým pracovníkům. Takovýto virtuální program by tedy byl právním vztahem 

mezi společníky startupu a pracovníky. Konkrétní nastavení může mít více podob. Za praktické 

řešení považuji opět kombinaci virtuálního opčního plánu (vydaný společníky a smluvně 

potvrzen mezi společníky) a virtuálních opčních smluv. Problémem by mohla být situace, kdy 

některý společník prodá svůj podíl, ale vzhledem k jeho velikosti se nebude jednat o exit 

aktivující vyplacení programu. Po prodeji podílu totiž bývalí společníci ztrácejí zájem zvyšovat 

hodnotu společnosti a snižuje se tak jejich motivace uspokojit pracovníky. S ohledem na tyto 

důvody přicházím proto ještě s další variantou virtuálního opčního plánu, která i z daňového 

hlediska nabízí jednu výhodu. 

 

52 JACQUESSON, Dominic. Country by country review – Ripe for change. Indexventures.com [online]. 2018  

[cit. 2021-03-28]. Dostupné z: https://www.indexventures.com/rewardingtalent/ripe-for-change 

https://www.indexventures.com/rewardingtalent/ripe-for-change
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3.3.3. Virtuální program od kupujícího 

Podle mého názoru připadá v úvahu možnost, aby při prodeji společnosti kupující vyplatil 

pracovníky napřímo. Aby byla pracovníkům zajištěna určitá míra jistoty, museli by se společníci 

pro případ exitu zavázat, že převodní smlouvy budou obsahovat ujednání o splatnosti kupní ceny 

přímo pracovníkům dle virtuálního opčního plánu. Jde ovšem o neotestované řešení, které by 

podle mne mohlo mnoho investorů odradit. Myslím si ovšem, že nic nebrání tuto variantu 

stanovit jako doplňkové (potenciální) řešení v rámci jiného typu programu. Například při 

obvyklém virtuálním programu od společnosti, jak je popsán výše, by virtuální opční plán  

(a související dokumenty) navíc obsahoval možnost výplaty od třetího subjektu. V případě, že by 

s tím investor souhlasil, mohl by pracovníky vyplatit napřímo, a pokud ne, výplata by proběhla 

od společnosti. 

Smlouva (pravděpodobně o převodu podílů mezi společníky a kupujícím startupu), ve 

které by se kupující zavázal zaplatit určitou částku pracovníkům jakožto třetím osobám, by byla 

smlouvou ve prospěch třetí osoby ve smyslu § 1767 OZ. Pokud by pracovníci při vstupu do 

programu uzavřeli smlouvu se společníky, kteří by se naopak zavázali zařídit výplatu uvedenou 

výše, šlo by optikou OZ o tzv. smlouvu o plnění třetí osoby53. Zde je nutné rozlišit závazek  

u třetí strany plnění zajistit, které znamená pouhé přimluvení se aby bylo splněno, od závazku, že 

třetí osoba něco splní, který již umožňuje po zavázaném vyžadovat náhradu škody v případě 

nesplnění třetí osoby. 

3.4. Využití cenného papíru 

Podle mého názoru nic nebrání tomu, aby bylo opční právo vtěleno do cenného papíru  

a ten následně nabídnut ke koupi pracovníkovi. Občanský zákoník výslovně umožňuje vydat 

nepojmenovaný cenný papír v ustanovení § 515, a to za podmínky, že listina bude obsahovat 

údaje o emitentovi a alespoň odkazem na emisní podmínky specifikovat právo, které je s cenným 

papírem spojeno. Pracovník má tedy možnost vstoupit do opčního programu tak, že si od 

společnosti koupí kupní opci ve formě cenného papíru. V něm jsou popsány všechna práva  

a povinnosti jak pracovníka, tak společnosti, včetně parametrů daného zapojení (zejména 

velikost grantu a vesting schedule). Hlavním právem spojeným s touto opcí může být právo 

podílet se na efektivním zvýšení ZK, jak je rozebráno v podkapitole 4.1.1. Opční plán – 

 

53 Ustanovení § 1769 OZ. 
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zvyšování základního kapitálu. Vedle toho ale také může být do tohoto cenného papíru vtěleno 

právo na vypořádání opce v penězích. Nikoliv vyplacením bonusu, jako v případě virtuálního 

opčního plánu, ale pomocí prodeje cenného papíru zpět společnosti, nebo kupujícímu startupu. 

Jedním z práv spojených s cenným papírem může být tedy i možnost ho prodat. Podmínky 

tohoto prodeje musí být velmi opatrně nastaveny, zejména co do osob, na něž může pracovník 

cenný papír převést. Důležité je jasně stanovit i moment, kdy je možné cenný papír prodat –  

z povahy věci to bude pravděpodobně vždy navázáno na exit. Důvodem inkorporace opčního 

práva k podílu do cenného papíru s možností jeho následného prodeje je teoreticky velmi 

výhodný daňový režim. 
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4. DAŇOVÁ ANALÝZA 

Skutečnost, že pro české startupy velmi často lidé pracují jakožto osoby samostatně 

výdělečně činné, má významný dopad na daňové aspekty programů. Důvodů pro volbu 

spolupráce formou (živnostenského) podnikání místo pracovního poměru je několik. KEIRETSU 

FORUM CEE SE ve své analýze uvádí, že „důvodem je zpravidla skutečnost, že zaměstnance 

(specialisty) na hlavní pracovní poměr by startupy plně nevytížily“54. Tento důvod je ale myslím 

jen jedním z projevů smluvní volnosti, kterou podnikatelský vztah narozdíl od vztahu 

pracovněprávního umožňuje. Za další takový projev považuji například možnost sjednání práva 

obou stran jednostranně ukončit smlouvu o spolupráci bez udání důvodu, narozdíl od limitací 

ukončení pracovního poměru kladených zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen 

„zákoník práce“) v ustanoveních § 48 a násl. Jak bude dále rozebráno, souhrn odvodů státu je  

v případě osvč poskytující služby startupu obvykle nižší než u zaměstnance a zaměstnavatele. 

Tato ekonomická výhoda zřejmě vyvažuje absenci ochrany, kterou zaměstnancům poskytuje 

zákoník práce. 

Odměna pracovníka za práci pro startup 

Příjmy osvč vyplývající ze spolupráce s daným startupem spadají do kategorie příjmů ze 

samostatné činnosti, jelikož půjde zpravidla o živnostenské podnikání55. (Dílčím) základem daně 

z příjmů fyzických osob jsou tyto příjmy snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, 

zajištění a udržení56. Pro příjmy ze živnostenského podnikání ZDP dává možnost výdaje uplatnit 

paušálně, a to ve výši 60 % příjmů (maximálně však 1.200.000 Kč)57. Pro další typy příjmů ze 

samostatné činnosti stanoví ZDP jiné výše výdajových paušálů. V praxi ovšem pozoruji, že 

osoby poskytující služby startupům podnikatelskou formou (u nichž lze o zařazení do programu 

uvažovat) jsou v naprosté většině případů v režimu živnosti ohlašovací volné (např. 

programátoři, konzultanti v oblasti PR a marketingu atp.). Této skutečnosti je přizpůsobena celá 

tato část. Zaměstnanec oproti tomu výdaje uplatnit nemůže vůbec a je tak z pohledu stanovení 

základu daně v nevýhodě58. 

 

54 KEIRETSU FORUM CEE SE ref. 2, s. 36. 
55 Ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) ZDP. 
56 Ustanovení § 7 odst. 3 ZDP. 
57 Ustanovení § 7 odst. 7 odst. b) ZDP. 
58 Ustanovení § 6 odst. 12 ZDP. 
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Co se týká sazby daně z příjmů fyzických osob, pro část základu daně do 48násobku 

průměrné mzdy se uplatní sazba 15 % a pro část základu převyšujícího 48násobek průměrné 

mzdy se podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. b) ZDP použije sazba 23 %. Zde mezi 

zaměstnancem a osvč tedy rozdíl není59. 

Důležitý rozdíl se týká odvodů do systémů sociálního a zdravotního pojištění podle 

zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti (dále jen „zákon o sociálním zabezpečení“), zákona č. 187/2006 Sb.,  

o nemocenském pojištění (dále jen „zákon o nemocenském pojištění“), zákona č. 592/1992 Sb., 

o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (dále jen „zákon o pojistném na zdravotní 

pojištění“) a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „zákon  

o zdravotním pojištění“) (dohromady také jen „zákony upravující sociální a zdravotní 

pojištění“). 

 Sociální pojištění se skládá z důchodového pojištění, nemocenského pojištění  

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti60. Zatímco pro osvč je účast v nemocenském 

pojištění dobrovolná, pro zaměstnance je obligatorní61. V případě zaměstnance jsou sazby 

sociálního pojištění dvojího druhu. 6,5 % z hrubé mzdy tvoří odvod na straně zaměstnance. 

Zaměstnavatel musí navíc odvést 24,8 % z hrubé mzdy jakožto sociální pojištění62. Co se týká 

zdravotního pojištění je konstrukce obdobná. 4,5 % je odvedeno přímo z hrubé mzdy 

zaměstnance a 9 % zaměstnavatel odvádí nad rámec ze svého63. Osoba samostatně výdělečně 

činná oproti tomu na pojistném odvádí 29,2 % z vyměřovacího základu v rámci sociálního 

pojištění (bez účasti v nemocenském pojištění)64. Vyměřovací základ si osvč může také zvolit 

libovolně, nejméně však musí odpovídat 50 % jeho dílčího základu daně z příjmů ze samostatné 

činnosti podle ZDP. Pojistné na zdravotní pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu, který 

odpovídá 50 % z dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti podle ZDP65. Maximální 

 

59 Ustanovení § 16 odst. 1 písm. a) a b) ZDP. 
60 Ustanovení § 1 odst. 1 zákona o sociálním zabezpečení. 
61 Ustanovení § 2 písm. a) ve spojení s § 5 písm. a), resp. § 2 písm. b) ve spojení s § 5 písm. b) zákona  

o nemocenském pojištění. 
62 Ustanovení § 5 odst. 1 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. a) a b) zákona o sociálním zabezpečení. 
63 Ustanovení § 2 odst. 1 ve spojení s § 3 odst. 1 zákona o pojistném na zdravotní pojištění ve spojení s ustanovením 

§ 9 odst. 2 zákona o zdravotním pojištění. 
64 Ustanovení § 5b odst. 1 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. c) zákona o sociálním zabezpečení. 
65 Ustanovení § 2 odst. 1 ve spojení s § 3a odst. 1 zákona o pojistném na zdravotní pojištění. 
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vyměřovací základ (tzv. strop) pro pojistné na sociální pojištění je 48násobek průměrné mzdy,  

a to jak pro zaměstnance66, tak pro osvč67. 

V tomto režimu jsou zdaněny i některé příjmy vyplývající z účasti v programech zapojení 

pracovníků. Proto když je dále v této práci napsáno, že nějaký příjem podléhá zdanění jako 

„běžný příjem ze spolupráce“ mám tím namysli pravidla popsaná výše. 

Rizika spolupráce podnikatelskou formou místo pracovního poměru 

V souvislosti s rozlišením mezi osvč a zaměstnancem je důležité zmínit tzv. švarcsystém. 

Tak je označována situace, kdy dochází k zastření závislé práce obchodním vztahem (např. 

smlouvou o dílo), čímž dochází k výkonu nelegální práce68. Kromě výše uvedených výhod 

spolupráce osvč oproti pracovnímu poměru může být zásadní motivací k tomuto jednání i snaha 

příjmy pracovníka podřadit do režimu příjmů ze samostatné, nikoliv závislé činnosti podle ZDP. 

To poté umožňuje odečtení nákladů a také nižší odvody na veřejná pojištění. Čistě z pohledu 

odměny pracovníka je tedy podnikatelský vztah ke společnosti výhodnější. 

Problém však vzniká v případě překvalifikování podnikatelské spolupráce osvč a startupu 

na zaměstnanecký poměr. Kromě doměření daňových povinností a dalších sankcí může být totiž 

silně ovlivněn již probíhající program účasti na hodnotě společnosti. Zohlednění možné 

participace ve švarcsystému je tedy zásadní a je na místě zvýšená opatrnost, a to i v případě 

dobrovolného převedení osvč pracovníků do pracovněprávních vztahů nebo naopak, například  

v průběhu prodeje startupu v důsledku jedné z podmínek kupujícího startupu. Pokud se tak stane 

před výplatou z programu účasti pracovníků, významně to může změnit výši částky, kterou 

pracovníci obdrží, resp. jejich daňové povinnosti. 

Nabytí podílu na s.r.o. ESOP entitou 

Několik programů využívá ESOP entity, která v určitý moment nabývá podíl na startupu 

– společnosti s ručením omezeným. Pokud ESOP entita ve formě s.r.o. podíl na jiné s.r.o. získá 

od svých společníků formou nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál, je nutné jeho ocenění 

 

66 Ustanovení § 15a odst. 1 zákona o sociálním zabezpečení. 
67 Ustanovení § 15a odst. 5 zákona o sociálním zabezpečení. 
68 STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE. Kompetence orgánů inspekce. Suip.cz [online]. [cit. 2021-03-19]. 

Dostupné z: http://www.suip.cz/pracovnepravni-vztahy/kompetence-organu-inspekce-prace/ 

http://www.suip.cz/pracovnepravni-vztahy/kompetence-organu-inspekce-prace/
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znalcem69. Příplatek mimo základní kapitál se pro účely ZDP považuje za vklad70, a tak nabytí 

podílu není zdanitelným příjmem ESOP entity71. Pokud by ESOP entita podíl za zvýhodněnou 

cenu nabývala převodem, nebo při zvýšení základního kapitálu startupu, půjde na její straně  

o nepeněžní příjem podléhající zdanění. Pokud subjekt převádějící podíl nesplní podmínky pro 

osvobození příjmu, realizovaný zisk bude muset taktéž zdanit, jak je popsáno níže. 

Prodej podílu v s.r.o. 

Pokud fyzická osoba prodává podíl ve společnosti s ručením omezeným, jde o zdanitelný 

příjem72. (Dílčím) základem daně je rozdíl mezi příjmem z prodeje a nabývací cenou podílu73. 

Pokud ovšem od nabytí uběhne doba 5 let, dojde ke splnění tzv. časového testu a příjem  

z prodeje podílu je od daně osvobozen74. 

Pravidla zdanění příjmu z prodeje podílu na s.r.o. jsou u právnické osoby nastaveny 

odlišně. Aby byl příjem této právnické osoby z prodeje obchodního podílu osvobozen, musí jít  

o převod podílu v dceřiné společnosti, ve které má převádějící mateřská společnost účast alespoň 

10 % po dobu 12 měsíců75. Tato podmínka ale může být splněna i dodatečně po (osvobozeném) 

převodu76. Pokud příjem osvobozen nebude, snížen o nabývací cenu podílu bude součástí 

základu daně z příjmů právnické osoby podléhajícího 19% sazbě daně z příjmů právnických 

osob77. 

Podíl na zisku s.r.o. 

V případě výplaty zisku české s.r.o. společníkům fyzickým osobám jde o příjem  

z kapitálového majetku, který tvoří samostatný základ daně a je srážkově zdaněn zvláštní 15% 

 

69 Ustanovení § 163 odst. 2 ve spojení s § 143 ZOK. 
70 Ustanovení § 24 odst. 7 ZDP. 
71 PELC, Vladimír. § 21f [Použití ustanovení o vkladech u svěřenských fondů, fundací a ústavů]. In: PELC, 

Vladimír. Zákon o daních z příjmů. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 491. ISBN 978-80-7400-517-6. 
72 Ustanovení § 10 odst. 1 písm. c) ZDP. 
73 Ustanovení § 10 odst. 4, resp. odst. 6 ZDP. 
74 Ustanovení § 4 odst. 1 písm. s) ZDP, pokud není splněna některá z výjimek v tomto ustanovení. 
75 Ustanovení § 19 odst. 1 písm. ze) bod 2. ve spojení s odst. 3 písm. b) a c) a odst. 4 ZDP. 
76 Ustanovení § 19 odst. 4 ZDP. 
77 Ustanovení § 18 odst. 1 ve spojení s § 20 odst. 1, § 23 odst. 1, § 24 odst. 7 a § 21 odst. 1 ZDP. 
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sazbou daně78. Pokud je společníkem právnická osoba, je podíl na zisku zdaněn i osvobozen za 

stejných podmínek jako příjem z prodeje podílu na dané společnosti79.  

Ocenění podílu  

Vzhledem k časté potřebě zjištění skutečné hodnoty podílu v daném startupu je nutné 

analyzovat tento postup v kontextu ZDP. ZDP stanoví, že za příjem se pro účely daně z příjmů 

považuje i nepeněžní příjem. Ten se ocení podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 

(dále jen „zákon o oceňování majetku“)80. Pro ocenění podílů v obchodních korporacích 

ustanovení § 23 zákona o oceňování majetku odkazuje na ZOK. V ZOK ale přímo úprava 

ocenění podílu na společnosti není, pouze v ustanovení § 36 hovoří o ocenění vypořádacího 

podílu. Zřejmě by se tedy analogicky aplikoval tento postup. 

Daň z přidané hodnoty 

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti, že pracovníci jsou často osobami samostatně 

výdělečně činnými, je nutné zmínit i právní úpravu daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). 

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) za předmět daně mimo jiné 

označuje „poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, s místem 

plnění v tuzemsku“81. Poskytnutím služby ve smyslu ZDPH jsou všechny činnosti, které nejsou 

dodáním zboží82. Úplatou je potom „částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého 

plnění, které jsou poskytnuty v přímé souvislosti s plněním“83. Osobou povinnou k dani je osoba, 

která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti (např. poskytování služeb za účelem 

získávání pravidelného příjmu), s výjimkou zaměstnance v pracovněprávnímu vztahu84.  

Osoba samostatně výdělečně činná poskytující služby českému startupu podnikatelským 

způsobem tak jednoznačně je osobou povinnou k dani a poskytované služby jsou v naprosté 

většině představitelných případů zdanitelným plněním ve smyslu ZDPH85. Dá se předpokládat, 

že tato osvč je obvykle i plátcem DPH, ať již povinně při překročení ročního obratu  

 

78 Ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 36 odst. 2 písm. b) a § 38d odst. 1 ZDP. 
79 Ustanovení § 18 odst. 1 a § 19 odst. 1 písm. ze) bod 1. ve spojení s odst. 3 písm. b) a c) a odst. 4 ZDP. 
80 Ustanovení § 23 odst. 6 a § 3 odst. 2, odst. 3 ZDP. 
81 Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) ZDPH. 
82 Ustanovení § 14 odst. 1 ZDPH. 
83 Ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) bod 1 ZDPH. 
84 Ustanovení § 5 odst. 1, odst. 3 a odst. 2 písm. b) a ZDPH. 
85 Ustanovení § 2 odst. 2 ZDPH. Osvobození od DPH viz ustanovení § 51 až § 71g ZDPH. 
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1.000.000 Kč86, nebo díky dobrovolné registraci87. Dobrovolná registrace pro tohoto pracovníka 

dává smysl, jelikož své služby pravděpodobně poskytuje převážně plátcům DPH, kteří tak 

mohou uplatňovat odpočet DPH na vstupu podle ustanovení § 72 a násl. ZDPH. 

Samotný výpočet výše DPH probíhá tak, že se základ daně vynásobí příslušnou sazbou 

DPH88. Je tedy důležité vymezit, co přesně je daňovým základem. ZDPH v ustanovení § 36 odst. 

1 stanoví, že „základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za 

uskutečněné zdanitelné plnění, včetně částky na úhradu spotřební daně od osoby, pro kterou je 

zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, a to bez daně za toto zdanitelné plnění.“ Co 

se týče sazeb DPH, tak základní sazba daně činí 21 %, první snížená 15 % a druhá snížená  

10 %89. Pracovník za své služby startupu vystavuje faktury, na kterých je podle dané sazby 

připočtena i DPH. Za dané zdaňovací období90 tuto částku (DPH na výstupu) sníženou o DPH na 

vstupu odvede správci daně. Pokud by DPH na vstupu převyšovala DPH na výstupu, tento rozdíl 

tvoří tzv. nadměrný odpočet91 a pracovníkovi by měl od správce daně být „vrácen“92.   

Pro zjištění, zda příjem pracovníka z programu podléhá DPH je tedy nutné posoudit, zda 

takový příjem je úplatou za poskytnuté služby ve smyslu ZDPH, resp. protiplněním, což je 

termín používaný směrnicí 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006, o společném systému daně  

z přidané hodnoty (dále jen „směrnice“). Jak již bylo zmíněno, úplata musí být poskytnuta v 

přímé souvislosti s plněním (tedy s poskytnutím služby) a nezáleží, zda je peněžního či 

nepeněžního charakteru93 a zda je poskytnuta od příjemce služeb, nebo třetí osoby94. 

Ohledně základu daně, resp. protiplnění (úplaty), existuje množství judikatury Soudního 

dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“), bohužel žádná se netýká programů účasti pracovníků 

na hodnotě společnosti. I bez toho lze podle mého názoru dojít k závěru, že základem DPH může 

být příjem z programu až v momentě, kdy ho pracovník obdrží, jelikož do té doby je maximálně 

 

86 Ustanovení § 6 ZDPH. 
87 Ustanovení § 94a odst. 1) ZDPH. 
88 Ustanovení § 37 písm. a) ZDPH. 
89 Ustanovení § 47 odst. 1 písm. a), b) a c)  ZDPH. Snížené sazby se podle odst. 4 použijí v případě poskytování 

služeb vypočtených v příloze 2 a 2a ZDPH. Ty podle mého názoru pracovníci zapojení do programů účasti na 

hodnotě společnosti pro startup obvykle nevykonávají. 
90 Tedy měsíčně, nebo kvartálně podle ustanovení § 99 a § 99a odst. 1 ZDPH. 
91 Ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) ZDPH. 
92 Podrobněji viz MARTÍNKOVÁ, Michaela. Vracení nadměrného odpočtu DPH. Portal.pohoda.cz [online]. 2013 

[cit. 2021-04-06]. Dostupné z: https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/vraceni-nadmerneho-odpoctu-

dph/ 
93 Ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) bod 1 ZDPH. 
94 Ustanovení § 36 odst. 1 ZDPH a článek 73 směrnice. 

https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/vraceni-nadmerneho-odpoctu-dph/
https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/vraceni-nadmerneho-odpoctu-dph/
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hodnotou určenou podle objektivních kritérií, nikoliv, jak vyžaduje ustálená judikatura SDEU 

protiplněním skutečně získaným95. Toto je zásadní pro situace, kdy má pracovník např.  

z virtuálního programu obdržet odměnu po několika letech práce pro společnost. Proti tomuto 

závěru částečně stojí pravidlo zakotvené v ustanovení § 21 odst. 8 ZDPH, které zdanitelné plnění 

poskytované po dobu delší než 12 měsíců považuje za uskutečněné nejpozději na konci roku 

následujícího po roce, ve kterém započalo. Na moment uskutečnění zdanitelného plnění totiž 

ZDPH váže povinnost přiznat daň96. Zároveň si však myslím, že je možné argumentovat 

výjimkou pramenící z (částečné) fakturace za poskytnuté služby v průběhu tohoto období97. 

Vzhledem ke způsobu výpočtu výše výplaty z programu je nutné zdůraznit i faktickou 

nemožnost určit výši daňového základu, dokud nedojde k samotné výplatě. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že aby příjem z programu podléhal DPH, musí jít  

o přímo související protiplnění za poskytnuté služby daným pracovníkem startupu. Taková 

situace podle mého názoru jednoznačně nastává u virtuálních programů, které jsou de facto 

zvláštní smluvní konstrukcí výpočtu výše části odměny za poskytnuté služby. U ostatních 

programů lze myslím argumentovat obdobně pro (nepeněžní) příjem, který pracovník obdrží 

formou slevy (např. při nabytí podílu na startupu). Pokud tak opční smlouva jednoznačně 

stanoví, že po roce poskytování služeb daný pracovník může zvýhodněně nabýt určitý podíl za 

polovinu jeho skutečné hodnoty v momentě realizace, je zřejmé, že dané zvýhodnění je hodnotou 

nepeněžitého plnění s přímou souvislostí na poskytnuté služby ve smyslu ZDPH. Naopak příjem 

z následného prodeje tohoto podílu již předmětem DPH nebude, jelikož nezávisí na poskytování 

služeb daného pracovníka98. 

Je tedy zřejmé, že z pohledu DPH bude velmi záviset na konkrétním nastavení vybraného 

programu a každé plnění bude nutné samostatně posoudit optikou ZDPH, směrnice i judikatury. 

Nutnost posuzování každého konkrétního případu plnění, které na první pohled nemusí působit 

jako úplata ve smyslu ZDPH zmiňuje také aktuální komentářová literatura99. 

 

95 Rozsudek SDEU ze dne 9. června 2011, Campsa Estaciones de Servicio, C-285/10, ECLI:EU:C:2011:381 nebo 

rozsudek SDEU ze dne 26. dubna 2012, spojené věci Balkan and Sea Properties a Provadinvest, C-621/10  

a C-129/11, ECLI:EU:C:2012:248. 
96 Ustanovení § 20a odst. 1 ZDPH. 
97 Ustanovení § 21 odst. 8 písm. a) ZDPH. 
98 Převod podílu je navíc osvobozen od DPH podle ustanovení § 51 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 54 odst. 1 písm. a) 

ZDPH. 
99 viz OLŠANSKÝ, Václav. § 13 [Dodání zboží]. In: NOVOTNÁ, Monika, OLŠANSKÝ, Václav. Zákon o dani 

 z přidané hodnoty. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, s. 160. ISBN: 978-80-7400-826-9. 
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4.1. Opční plán 

V programech pracujících s opravdovým podílem na společnosti postavených na 

mechanismu tradičních opčních plánů, tedy odlišení momentu přislíbení podílu od jeho 

skutečného nabytí, resp. výplaty prostředků, nastává mnoho daňově relevantních momentů. 

Následující podkapitoly analyzují daňové dopady jednotlivých variant těchto programů. 

4.1.1. Opční plán – zvyšování základního kapitálu 

Nejvyšší správní soud se vyjádřil k vymezení výše a typu příjmu zaměstnance při 

zvýhodněném nabytí akcií od zaměstnavatele pomocí opčního práva, včetně momentu jeho 

zdanění takto: „Je-li zaměstnanci poskytnuto zaměstnavatelem opční právo na nákup určitého 

množství akcií, pak zdanitelný příjem ve smyslu § 3 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních  

z příjmů, nevznikne již poskytnutím tohoto opčního práva ze strany zaměstnavatele, nýbrž až jeho 

využitím ze strany zaměstnance, tedy nákupem konkrétního množství akcií. Výše tohoto příjmu je 

pak dána rozdílem mezi celkovou tržní cenou koupených akcií v době realizace nákupu  

a garantovanou cenou, za niž jsou akcie nakoupeny.“100. Obdobně se k této problematice staví 

Generální finanční ředitelství ve svém pokynu GFŘ D-22: „Při bezúplatném poskytnutí práva 

opce na koupi akcií za předem sjednanou cenu se za příjem ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 

písm. d) a odst. 3 zákona považuje majetkový prospěch, který zaměstnanci plyne až v okamžiku 

uplatnění opce, nikoliv při jejím poskytnutí; výše příjmu se stanoví jako rozdíl mezi vyšší 

obvyklou cenou akcií v okamžiku uplatnění opce a jejich nižší sjednanou kupní cenou.“101. 

Generální finanční ředitelství tedy navíc tento (nepeněžní) příjem zaměstnance výslovně 

klasifikuje jako příjem ze závislé činnosti. 

Ačkoliv se obě tato vyjádření týkají nabývání akcií, nevidím důvod stejný postup 

neaplikovat i na případy zvýhodněného nabývání podílu v s.r.o., pokud toto zaměstnancům 

umožňuje společnost samotná jako v případě zvýšení základního kapitálu. Analogicky  

k příkladům uvedeným výše tak je rozdíl mezi skutečnou hodnotou podílu, který zaměstnanec 

(nový společník) získá a vkladem, který v rámci splnění převzaté vkladové povinnosti splatí 

společnosti, nepeněžním příjmem ze závislé činnosti102. V případě osvč by toto zvýhodnění 

 

100 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 01. 2012, č. j. 2 Afs 58/2011-67. 
101 Pokyn číslo GFŘ-D-22 Č. j.: 5606/15/7100-10 Generálního finančního ředitelství ze dne 25. března 2015. s. 9. 

Dostupné z: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Pokyn_GFR_D-22.pdf 
102 Ustanovení § 6 odst. 1 písm. d) ve spojení s odst. 3 písm. a) ZDP. 

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Pokyn_GFR_D-22.pdf


 

34 

poskytnuté přímo startupem, kterému dodává služby, zřejmě představovalo příjem ze samostatné 

činnosti103. Vazba mezi tímto příjmem a živnostenským podnikáním je velmi úzká (totožnost 

stran obou závazků i faktický důvod výplaty – tedy kontinuální poskytování služeb pro plátce 

příjmu), případně jde toto zvýhodnění pravděpodobně označit za část pracovníkovi odměny.  

U obou kategorií pracovníků tak tento příjem podléhá stejnému zdanění jako jejich běžný příjem 

ze spolupráce, který od startupu dostávají za vykonanou práci, resp. poskytnuté služby. 

Jakmile se pracovník stane společníkem startupu, je již ve standardním daňovém režimu 

společníka s.r.o. Při výplatě podílu na zisku společnosti, případně při prodeji podílu se tedy 

uplatní pravidla vysvětlená výše v podkapitolách Podíl na zisku s.r.o. a Prodej podílu v s.r.o. 

4.1.2. Opční plán – ESOP entita převádějící podíly na startupu pracovníkům 

Vklad podílů do entity není z pohledu ZDP zdanitelným příjmem104. Následné úplatné 

převody na jednotlivé pracovníky ovšem zdanitelným příjmem jsou a uplatní se tedy pravidla 

popsaná v podkapitole Prodej podílu v s.r.o. Pokud navíc pracovníci podíly nabývají za 

výhodnější cenu, než je jejich skutečná hodnota, rozdíl je nepeněžním příjmem pracovníka105. 

Skutečnost, že příjem zaměstnanci plyne od jiného subjektu než startupu samotného (tedy 

než od zaměstnavatele ve smyslu zákoníku práce), s největší pravděpodobností nemá zásadní 

vliv na jeho klasifikaci podle ZDP. Důvodem je ustanovení § 6 odst. 1 písm. d) ZDP, které mezi 

příjmy ze závislé činnosti řadí i příjmy plynoucí v souvislosti se současným (případně budoucím) 

zaměstnaneckým poměrem bez závislosti na tom, kdo ho poskytuje. 

Tato klasifikace podle ZDP však sama o sobě nestačí k naplnění definice zaměstnavatele 

ve smyslu zákonů upravujících sociální a zdravotní pojištění (a tím pádem k povinnosti z této 

částky odvést pojistné). Musela by totiž být splněna i druhá podmínka, a to vztah „zaměstnání“ 

mezi zaměstnancem a subjektem jemu poskytujícím daný příjem106. Význam tohoto rozlišení  

v situacích, kdy třetí osoba odměňuje cizí zaměstnance, zdůraznil a potvrdil i Nejvyšší správní 

soud107. Tato situace, tedy že příjem zaměstnance je podle ZDP příjmem ze závislé činnosti, ale 

 

103 Ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) ZDP. 
104 PELC, Vladimír, ref. 71, s. 491. 
105 Ustanovení § 3 odst. 2 ZDP. 
106 Ustanovení § 3 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 zákona o sociálním zabezpečení ve spojení s ustanovením § 3 písm. g) 

zákona o nemocenském pojištění, resp. ustanovení § 4 písm. b) ve spojení s ustanovením § 2 odst. 2 zákona  

o zdravotním pojištění. 
107 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24.10.2018, č. j. 1 Afs 162/2018-39. 
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není předmětem odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění, se opakuje i u jiných typů 

programů. 

Problematická situace nastává u osob samostatně výdělečně činných, kdy tuto situaci 

nerozebírá žádná z dostupných odborných publikací. Pokud příjem ze zvýhodněného nabytí 

podílu (odpovídající výši slevy oproti skutečné hodnotě podílu) označíme za část odměny osvč 

za jeho živnostenské poskytování služeb, půjde ve smyslu ZDP o „příjem ze živnostenského 

podnikání“ a tedy příjem ze samostatné činnosti108. Opačně je možné argumentovat tím, že tento 

pracovník (podnikatel) třetí straně neposkytuje žádné plnění, ani nejde o odměnu za nějakou 

konkrétně specifikovanou službu (a tedy podnikatelskou činnost). Poté by tento příjem mohl být 

označen za jakési bezúplatné darování a tím pádem kvalifikován jako ostatní příjem ve smyslu 

ZDP109. Výhodou druhého postupu by byla absence povinnosti zvyšovat vyměřovací základ pro 

sociální a zdravotní pojištění o slevu na podílu jako tomu je u běžného příjmu ze spolupráce. 

Podle mého názoru je nutné se přiklonit spíše ke klasifikaci uvedené na prvním místě, tedy slevu 

při nabývání podílu označit za součást odměny pracovníka a jako takovou za příjem ze 

samostatné činnosti ve smyslu ZDP. Praxe se k tomuto problému zřejmě staví tak, že tento 

(nepeněžní) příjem – rozdíl mezi strike price a skutečnou hodnotou podílu – nevyplývá z žádné 

fakturace a tím, že nejde o veřejně obchodované společnosti, je správcem daně těžko zjistitelný. 

Jakmile je pracovník společníkem startupu, uplatní se obecný režim jak pro výplatu 

podílu na zisku (viz podkapitola Podíl na zisku s.r.o.) tak pro jeho následný prodej (viz 

podkapitola Prodej podílu v s.r.o.). 

4.1.3. Opční plán – využití družstva jako členské ESOP entity 

Vzhledem k tomu, že družstvo je obchodní korporací110, se vše, co bylo v kontextu ZDP 

řečeno výše o podílu ve společnosti s ručením omezeným uplatní obdobně i pro podíl družstevní. 

Daňově tak zvýhodněné nabytí družstevního podílu v rámci účasti v opčním programu bude 

nutné klasifikovat shodně jako zvýhodněné nabytí podílu v startupu samotném (viz předchozí 

podkapitola 4.1.2. Opční plán – ESOP entita převádějící podíly na startupu pracovníkům). 

Zdanění podílu pracovníka na zisku družstva i příjmu z prodeje družstevního podílu poté probíhá 

 

108 Ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) ZDP. 
109 Ustanovení § 10 odst. 1 písm. n) ZDP. 
110 Ustanovení § 1 odst. 1 ZOK. 
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podle pravidel popsaných v podkapitole Podíl na zisku s.r.o., resp. podkapitole Prodej podílu  

v s.r.o. 

U družstva držícího option pool může k realizaci výnosu dojít i tím, že družstvo podíly 

prodá. Kromě výplaty podílu na zisku družstva (viz výše) mohou peníze pracovníci obdržet ve 

formě podílu na likvidačním zůstatku (při likvidaci celého družstva), nebo vypořádacího podílu 

při zániku členství konkrétního člena. Oba tyto příjmy jsou podle ZDP tzv. ostatními příjmy111  

a základ daně tak je tvořen tímto příjmem sníženým o nabývací cenu podílu112. 

Daňovou výhodou tohoto nastavení opčního plánu je, že jediný příjem, který (zřejmě) 

zvyšuje vyměřovací základ sociálního a zdravotního pojištění, je sleva při nabytí družstevního 

podílu osvč. Ta přitom zřejmě nikdy nebude natolik významná, aby šlo o neudržitelnou zátěž 

pracovníka. 

4.1.4. Opční plán – využití svěřenského fondu 

Vložení prostředků do svěřenského fondu se podle ZDP posuzuje jako vklad do obchodní 

korporace113 a nejde tedy o zdanitelný příjem114. Svěřenský fond je poplatníkem daně z příjmů 

právnických osob115 a proto je nutné posoudit potenciální příjmy v případě jeho využití jako 

ESOP entity. Podle podkapitoly 3.1.4. Opční plán – využití svěřenského fondu jde o podíl na 

zisku startupu v němž svěřenský fond drží podíl a o příjem z prodeje takového podílu. Úprava 

zdanění těchto příjmů je stejná jako v případě ostatních právnických osob, včetně možnosti 

osvobození těchto příjmů116 a je tedy popsána v podkapitolách Podíl na zisku s.r.o. a Prodej 

podílu v s.r.o.  

Co se týká příjmů pracovníků jakožto obmyšlených, připadají v úvahu následující situace. 

První je plnění ze zisku svěřenského fondu (tedy zejména přerozdělování dividend a ziskové 

části výtěžku z prodeje podílu) pracovníkům. Druhou je nabývání podílů ze svěřenského fondu. 

ZDP plnění ze zisku výslovně označuje jako příjem z kapitálového majetku, který tak tvoří 

samostatný základ daně a je srážkově zdaněn zvláštní 15% sazbou daně117. Přímé nabytí podílu 

 

111 Ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) bod 1., resp. odst. g) ZDP. 
112 Ustanovení § 10 odst. 4 ve spojení s odst. 6 ZDP. 
113 Ustanovení § 21f odst. 1 ZDP. 
114 PELC, Vladimír, ref. 71, s. 491. 
115 Ustanovení § 17 odst. 1 písm. f) ZDP. 
116 Ustanovení § 19 odst. 1 písm. ze) bod 1, 2, ve spojení s odst. 3 písm. b), c) a odst. 4) ZDP. 
117 Ustanovení § 8 odst. 1 písm. i) a odst. 3) ve spojení s § 36 odst. 2 písm. a) a § 38d odst. 1 ZDP. 
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na startupu je poté (nepeněžním) příjmem obmyšleného ze svěřenského fondu a podle ZDP  

tzv. ostatním příjmem118. 

Tato obecná pravidla se podle mého názoru neuplatní v případě zaměstnanců, kterým je 

ze svěřenského fondu jakkoliv plněno, jelikož tyto příjmy mají přímou souvislost s jejich 

pracovním poměrem119. Pokud svěřenský fond distribuuje zaměstnancům zisk, půjde tak  

s největší pravděpodobností o příjem ze závislé činnosti, stejně jako pokud z fondu přímo 

nabydou podíly na startupu. Fakt, že tento příjem plyne od subjektu, pro který zaměstnanec 

nevykonává práci, vylučuje povinnost z něj odvést pojistné na sociální a zdravotní pojištění120.  

Obecná pravidla pro zdanění příjmu ze svěřenského fondu se tak uplatní jen u osvč. 

Výhodou tohoto obecného režimu je nezvyšování vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní 

pojištění jako tomu je u běžného příjmu ze spolupráce pracovníka se startupem. Vyvstává ovšem 

otázka, zda by správce daně tento postup neoznačil jako zastřené právní jednání121 a neoznačil 

tyto příjmy za příjmy ze živnostenského podnikání (a tím pádem jako příjmy ze samostatné 

činnosti122). Tedy, že ve skutečnosti je využití svěřenského fondu pouze snahou odměnu za 

služby poskytnuté osvč podřadit pod daňově výhodnější režim, přičemž jde o argument vcelku 

logický. Důležité je však vzít v potaz i skutečnost, že ZDP příjmy ze svěřenského fondu řadí 

mezi příjmy z kapitálového majetku, resp. mezi ostatní příjmy, výslovně. Podobně tak činí  

v případě platu prezidenta republiky, který by jinak nepochybně byl příjmem ze závislé činnosti 

podle § 6 odst. 1 písm. a) bodu 1 ZDP, když ho výslovně řadí mezi ostatní příjmy123. Za použití 

argumentu per analogiam tedy myslím lze tvrdit, že zákonodárce zkrátka některé příjmy řadí do 

vybrané kategorie příjmů, ačkoliv by svou podstatou jinak patřily do kategorie jiné. Výjimkou 

pak naopak může být již zmíněné podřazení pod příjem ze závislé činnosti v případě 

zaměstnance díky velmi širokému ustanovení § 6 odst. 1 písm. d) ZDP. Další otázkou je to, zda 

správce daně vůbec může odhalit a dokázat existenci opčního plánu navázaného na kontinuální 

poskytování služeb danými pracovníky.   

 

118 Ustanovení § 10 odst. 1 písm. m) ZDP. 
119 Ustanovení § 6 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 3 odst. 2 ZDP. 
120 Více k této problematice v podkapitole 4.1.2. Opční plán – ESOP entita převádějící podíly na startupu 

pracovníkům. 
121 Ustanovení § 8 odst. 3 a 4 zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád. 
122 Ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) ZDP. 
123 Ustanovení § 10 odst. 9 písm. a) ZDP. 
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4.2. Přímý prodej 

Již dříve v této práci jsem se zabýval strategickými riziky programu přímého prodeje. Ta 

jsou vyvážena potenciálně velmi výhodným daňovým režimem. Tím, že pracovník celý svůj 

podíl nabývá při vstupu do programu a často tedy ve velmi rané fázi života startupu, bude v tu 

chvíli skutečná hodnota podílu pravděpodobně nízká. Pokud pracovník za podíl zaplatí cenu 

odpovídající jeho skutečné hodnotě, nevznikne mu žádná daňová povinnost. Pokud pracovník 

podíl nabývá zadarmo, nebo zvýhodněně, zdanění je stejné jako bylo popsáno v podkapitole 

4.1.1. Opční plán – zvyšování základního kapitálu, případně v podkapitole 4.1.2. Opční plán – 

ESOP entita převádějící podíly na startupu pracovníkům podle toho, zda podíl nabývá účastí na 

zvyšováním základního kapitálu startupu, nebo převodem od ESOP entity. Nevýhodou v obou 

případech je ekonomické zatížení pracovníka v momentě, kdy mu ještě neplynou žádné finanční 

prostředky z programu. Výhodou naopak je, že díky pravděpodobně nižší valuaci společnosti 

nepůjde o příliš vysoké částky. 

Hlavní výhodou z daňového hlediska však je šance, že pracovník bude podíl prodávat po 

splnění pětiletého časového testu, a tím pádem bude celý jeho příjem z prodeje podílu 

osvobozen. Zejména v případě úspěchu startupu a jeho prodeje za vysokou částku toto může 

oproti ostatním programům způsobit naprosto zásadní rozdíl. 

Pokud nastane situace, kdy pracovník bude mít povinnost podíl „vrátit“, může rovněž jít 

o daňově relevantní událost. Zaprvé na straně subjektu, na který je podíl převáděn, pokud je 

zpětný prodej realizován za nižší než skutečnou cenu (rozdíl tvoří nepeněžní zdanitelný příjem). 

Zadruhé na straně pracovníka samotného, pokud podíl převádí za cenu vyšší, než za kterou ho 

při vstupu do programu nabyl, a to podle pravidel popsaných v podkapitole Prodej podílu v s.r.o. 

4.3. Virtuální program 

Kromě strategických aspektů je společnou výhodou všech virtuálních programů absence 

daňové zátěže pracovníka předcházející skutečnému peněžnímu příjmu. Nenastává tedy moment, 

kdy by pracovník musel vynaložit peníze bez jistoty zisku a zdanění je odloženo až do chvíle 

výplaty. Druhou stranou této mince je skutečnost, že zdanění podléhá celý výnos z programu  

a až v pozdní fázi, kdy hodnota společnosti může být mnohonásobně vyšší než v raných fázích. 

Jak bude dále popsáno, díky tomuto může být zdanění skutečně vysoké. Nutné je vycházet  

z toho, že výplaty z virtuálních opčních plánů jsou svou povahou ze všech programů nejblíže 
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běžnému příjmu ze spolupráce a obvykle tak jsou výslovně konstruovány (jako bonusový 

program k běžnému příjmu). 

Jak bylo zmíněno v podkapitole Daň z přidané hodnoty, u virtuálního programu kromě 

dopadů ZDP jednoznačně vyvstává i otázka momentu uskutečnění zdanitelného plnění. 

4.3.1. Virtuální program od startupu 

Příjem z virtuálního programu od společnosti samotné, tedy od startupu, pro který 

pracovník pracuje, je daňově jednoznačně klasifikovatelný. Ve své podstatě jde totiž o bonus ke 

standardnímu příjmu, který pracovník za práci pro startup dostává. Zdanění a odvody do systému 

veřejných pojištění jsou tedy stejné, jako je případě běžného příjmu ze spolupráce. Pokud jde  

o program určený zaměstnancům, je důležité v příslušné dokumentaci zdůraznit, že částka 

vypočtená jako zaměstnancův podíl na hodnotě společnosti představuje celkovou částku, kterou 

společnost zaplatí (to znamená včetně sociálního a zdravotního pojistného na straně 

zaměstnavatele). V opačném případě by zaměstnancův podíl mohl být vyhodnocen jako hrubá 

mzda a společnost by tak nesla dodatečné náklady na sociální a zdravotní pojištění. 

4.3.2. Virtuální program od jiného subjektu než startupu 

To, že příjem z virtuálního programu plyne od třetí strany (tedy společníka startupu, 

případně kupujícího), nemá vliv na jeho charakteristiku z pohledu ZDP. Stále totiž jde o určitý 

bonusový program k běžnému příjmu ze spolupráce se startupem. Jak ovšem bylo popsáno  

v podkapitole 4.1.2. Opční plán – ESOP entita převádějící podíly na startupu pracovníkům  

v případě výplaty zaměstnancům nedojde k naplnění definice zaměstnavatele ve smyslu zákonů 

upravujících sociální a zdravotní pojištění a tím pádem ani k odvodům do těchto pojistných 

systémů. 

V případě, že pracovníky účastnící se virtuálního programu vyplácí společníci startupu, je 

důležité zmínit riziko dvojího zdanění. To by nastalo, pokud by v případě prodeje svého podílu 

společníci nesplnili pětiletý časový test a museli by tak příjem z prodeje podílů zdanit jako 
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vlastní příjem124. Až po tomto prvním zdanění by část peněz vyplatili pracovníkům, což by bylo 

znovu zdaněno způsobem popsaným výše. 

4.4. Využití cenného papíru 

Teoretická daňová výhoda tohoto kreativního způsobu nastavení programu má dvě 

roviny. Pokud společnost pracovníkům umožní koupit cenný papír za jeho skutečnou hodnotu, 

nevzniká žádný zdanitelný příjem. Pokud by šlo o nabytí zvýhodněné, rozdíl oproti skutečné 

hodnotě by byl zdanitelný stejně jako v případě zvýhodněného nabytí podílu při zvýšení 

základního kapitálu viz podkapitola 4.1.4. Opční plán – zvyšování základního kapitálu. 

Při následném prodeji cenného papíru pracovníkem by šlo o ostatní příjem125. Základem 

daně, resp. dílčím základem daně, je rozdíl mezi příjmem z prodeje sníženým o výdaje126.  

V případě cenného papíru je výdajem cena, za kterou byl nabyt, resp. cena určená podle zákona 

o oceňování majetku při původním bezúplatném nabytí127. Časový test k osvobození příjmu  

z prodeje cenného papíru činí pouhé 3 roky (od nabytí do prodeje)128. Pokud je tedy splněn  

a cenný papír byl při vstupu do programu nabyt za skutečnou hodnotu, pracovníkovi nevznikne  

s účastí v programu žádná daňová povinnost. 

Hlavní riziko tohoto řešení spatřuji v možnosti překvalifikování příjmu z prodeje cenného 

papíru na příjem ze závislé, resp. samostatné činnosti u osvč. To by mohlo nastat v situaci, kdy 

by správce daně tuto konstrukci označil za obcházení zákona, tedy, že vydání cenného papíru  

s jeho zpětným odkupem je zastřeným právním jednáním. Situaci by následně posuzoval podle 

podle (tvrzeného) skutečného obsahu právního jednání129, tedy odměňování za práci, resp. za 

poskytování služeb a daňově příjem z prodeje cenného papíru kvalifikoval jako běžný příjem ze 

spolupráce. 

 

124 Zdanění při prodeji podílu viz podkapitola Prodej podílu v s.r.o. 
125 Ustanovení § 10 odst. 1 písm. b) bod 2. 
126 Ustanovení § 10 odst. 4 ZDP. 
127 Ustanovení § 10 odst. 5 ZDP. 
128 Ustanovení § 4 odst. 1 písm. x) ZDP. 
129 Ustanovení § 8 odst. 3 a 4 zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád. 
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5. DE LEGE FERENDA 

Jak z předcházející analýzy v této práci jednoznačně vyplývá, právní řád České republiky 

ohledně možnosti zapojení pracovníků do účasti na hodnotě společnosti nenabízí příliš vhodné 

nástroje. Jedním z cílů této práce je navrhnout příslušné úpravy, resp. nastínit jakým směrem by 

se zákonodárce mohl vydat, aby se situace zlepšila a vyjasnila. K tomu slouží tato kapitola. 

Nejprve ovšem stojí za zmínku připomenout, proč je forma akciové společnosti pro zavedení 

programu vhodnější než s.r.o., a proč ji české startupy přesto nevyužívají. 

5.1. Využití akciové společnosti 

Akciová společnost je oproti společnosti s ručením omezeným z pohledu zavedení 

opčního programu formou vhodnější. Důvodů je přitom několik. Oproti společníkovi v s.r.o. 

nemá drobný akcionář téměř žádnou možnost blokovat chod společnosti, jelikož veškerá 

rozhodnutí valné hromady jsou založena na systému hlasování většiny130. ZOK dokonce se 

zvýhodněným nabýváním akcií pracovníky počítá131 a také přímo upravuje možnost vtělit 

přednostní právo k nabytí akcií do cenného papíru, tzv. opčního listu132. Akciová společnost tedy 

není motivována hledat ze strategických důvodů alternativní způsoby účasti pracovníků na 

hodnotě společnosti v takové míře, jako s.r.o.133. Důvodem volby jiného (např. virtuálního) 

programu tak spíše mohou být nižší náklady na zavedení a realizaci oproti programu, který je 

možné realizovat podle ZOK upravených právních institutů. 

Důležité je ale zmínit, že a.s. nemůže upisovat vlastní akcie134, což by jinak bylo 

efektivní cestou, jak vytvořit option pool. Pokud by společnost akcie vlastnila, následné převody 

na pracovníky by vyžadovaly pouze dílčí převody (tj. jednoduché jednání společnosti, resp. 

statutárního orgánu a pracovníka) v momentě uplatnění opce. To by oproti procesu upisování 

akcií významně šetřilo náklady samotného programu. Vlastní akcie může a.s. nabývat jiným 

způsobem, ovšem za přísných podmínek stanovených v ustanovení § 298 a násl. ZOK. 

 

130 Ustanovení § 415 ZOK. 
131 Ustanovení § 258 ZOK. 
132 Ustanovení § 295 – § 297 ZOK.  
133 Podrobněji k tématu nabývání akcií zaměstnanci a.s. viz PRZYBYLA, Marek. Nabývání akcií zaměstnanci 

akciové společnosti. Praha: 2019. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního 

práva. Vedoucí práce ČERNÁ, Stanislava. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/194996/ 
134 Ustanovení § 298 odst. 1 ZOK. 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/194996/
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Jak již bylo řečeno v úvodu této práce, forma akciové společnosti mezi českými startupy 

není populární. Hlavním důvodem je zřejmě požadavek na výši základního kapitálu  

(2.000.000 Kč)135, což je pro začínající projekt, obvykle bez jakéhokoliv příjmu, příliš vysoká 

částka. Tento problém by se podle mého názoru dal obejít koupí již existující akciové 

společnosti136, ovšem stále by její provoz byl nákladnější než s.r.o. Dalším důvodem je  

i složitější správa a kogentnější právní úprava a.s. oproti s.r.o.137. 

5.2. Obchodněprávní úpravy s.r.o. 

Z výše uvedených důvodů akciová společnost není příliš vhodná pro začínající startupy  

a ty tedy volí formu s.r.o. Ta ovšem, jak vyplývá z analýzy jednotlivých modelů v této práci, 

není připravena pro jednoduché a efektivní zapojení pracovníků do účasti na hodnotě 

společnosti. Hlavní překážkou je příliš silné postavení každého společníka, což je pro startup 

významným strategickým rizikem. Dalším problémem je nemožnost efektivně držet option pool 

vzhledem k de facto nemožnému nabývání vlastních podílů (což způsobuje vysoké náklady 

alternativních programů pracujících se skutečným podílem na společnosti).  

Nabízí se tedy navrhnout změny, které by tyto dva hlavní problémy řešily. Možnost nabýt 

podíl společností na sobě samé pro účely jejich následných převodů na pracovníky by zřejmě 

nebylo příliš složité do ZOK vložit. Stačilo by společnostem s ručením omezeným výslovně 

povolit účastnit se vlastního zvýšení základního kapitálu a toto případně omezit maximálním 

podílem, který může sama v sobě držet (např. 20 %) nebo účelem, k jakému podíly budou sloužit 

(k převodu na pracovníky)138. Co se týká silného postavení společníka, je situace složitější. 

Ačkoliv by toto jistě bylo možné také změnit, je nutné zvážit, zda by již nešlo o popření samotné 

podstaty s.r.o. jakožto právní formy na pomezí mezi kapitálovou a osobní společností. Zvláště, 

když už nyní kapitálové prvky převažují139. 

Za úvahu tedy stojí vytvoření nového typu korporace, která by kombinovala relativní 

jednoduchost a flexibilitu s.r.o. s některými kapitálovými prvky a.s. Z pohledu opčních plánů by 

 

135 Ustanovení § 246 odst. 2 ZOK. 
136 Což by zakladatele vyšlo na přibližně 50.000 až 100.000 Kč – srov. nabídku společností od Společnosti pro Vás 

SE dostupnou na: https://www.spolecnostiprovas.cz/ready-made-spolecnosti/as 
137 Srov. ČERNÁ, Stanislava, ŠTENGLOVÁ, Ivana, PELIKÁNOVÁ, Irena a kol. Právo obchodních korporacích. 

1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 100. ISBN 978-80-7478-735-5. 
138 Například způsobem obdobným jako při upsání vlastních akcií slovenskou jednoduchou společností na akcie viz 

níže. 
139 ČERNÁ, Stanislava, ŠTENGLOVÁ, Ivana, PELIKÁNOVÁ, Irena a kol., ref. 137, s. 287. 

https://www.spolecnostiprovas.cz/ready-made-spolecnosti/as
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konkrétně měla umožnit vydat, držet a postupně převádět na pracovníky své vlastní podíly/akcie. 

Co se týká síly postavení jednotlivých společníků, bylo by vhodné se přiklonit k současné úpravě 

a.s., aby bylo vyloučeno riziko „šikany“ ze strany naprosto minoritních pracovníků-společníků. 

Pro obecnou dostupnost a otevření této nové formy začínajícím startupům by bylo vhodné 

minimální základní kapitál stanovit na velmi nízkou částku. 

Jednoduchá spoločnosť na akcie 

Inspiraci pro zavedení nového typu obchodní společnosti není nutné hledat daleko. 

Slovensko již v roce 2015 (s účinností od roku 2017) do svého zákona č. 513/1991 Zb., 

obchodný zákonník (dále jen „Slovenský obchodní zákoník“) vložilo tzv. jednoduchou 

spoločnosť na akcie (j.s.a.)140. V důvodové zprávě této novelizace navrhovatel uvádí, že hlavním 

důvodem je podpora venture kapitálového ekosystému (tedy rizikových investic do startupů). 

Ten vyžaduje specifické možnosti vstupu a výstupu investorů do a ze společnosti nebo právě 

také vhodné nástroje pro zapojení pracovníků do účasti na společnosti141. Jde o novou formu 

obchodní společnosti kombinující prvky s.r.o. a a.s. Minimální základní kapitál (základné 

imanie) je stanoven ve výši 1 euro142. Z pohledu programů účasti pracovníků na hodnotě 

společnosti je zásadní možnost společnosti upisovat vlastní akcie a tyto ve lhůtě pěti let převádět 

na zaměstnance i osvč143. Zajímavá je i specifikace těchto osvč, a to tím, že výsledky jejich 

činnosti pro společnost musejí být předmětem práv duševního vlastnictví. Tímto zákonodárce 

zřejmě nastavuje j.s.a. pro technologické startupy a podle mého názoru jednoznačně ukazuje 

pochopení fungování a potřeb praxe. 

Valná hromada j.s.a. (valné zhromaždenie) ve všech případech rozhoduje stejně jako  

v případě akciové společnosti (akciová spoločnosť), tedy většinou hlasů144. I toto je zásadním 

předpokladem pro bezpečný opční program. 

 

140 Zákonem č. 389/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 
141 Důvodová zpráva k zákonu č. 389/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník. Dostupné z: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=417987 
142 Ustanovení § 220t odst. 2 Slovenského obchodního zákoníku. 
143 Ustanovení § 220r odst. 1 písm. b) Slovenského obchodního zákoníku. 
144 Ustanovení § 220h odst. 3 ve spojení s § 186 odst. 1 Slovenského obchodního zákoníku. Výjimku tvoří 

záležitosti nezařazené na pozvánku viz ustanovení § 185 odst. 2 tamtéž, které logicky vyžadují souhlas všech. 

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=417987
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5.3. Daňové změny 

Ačkoliv obchodněprávní úpravy mají potenciál významně zjednodušit, zlevnit  

a zabezpečit fungování startupů včetně možnosti realizace opčních plánů, bez daňových změn 

jde jen o poloviční řešení. Níže se proto zabývám vhodnými daňovými změnami. 

5.3.1. Srovnání České republiky a vybraných států 

Česká republika v porovnání (nejen) s evropskými zeměmi nevychází z pohledu 

podmínek pro zapojení pracovníků do účasti na hodnotě startupů vůbec dobře. Významná 

venture kapitálová společnost Index Ventures (UK) LLP řadí Českou republiku z pohledu 

daňově-právní úpravy opčních programů do nejhorší kategorie nazvané „zralé na změnu“ (ripe 

for change)145. Hlavním důvodem je vysoké zdanění (nejčastějších) virtuálních opčních 

programů, které jsou používány místo komplikovaných skutečných opčních plánů z důvodu 

strategických rizik představovaných pracovníky-společníky. Inspiraci je tedy možné hledat  

u nejlépe hodnocených zemí, jejichž právní řády jsou naopak z pohledu účasti pracovníků 

nastaveny vstřícně. 

Z tohoto pohledu v Evropě jednoznačně vítězí Pobaltí. Estonsko, Lotyšsko i Litva mají 

ohledně úpravy nastavení a zdanění opčních plánů mnoho společného. Za nejdůležitější považuji 

jednoduché zavedení programu (včetně využití nehlasovacích podílů/akcií) v kombinaci  

s přesunutím zdanění až na moment prodeje podílu. Daňová sazba příjmové daně dopadající na 

zisk z konečného prodeje podílu je v těchto zemích 20 % (v Litvě do určité částky dokonce jen 

15 %). Mezi těmito zeměmi existují samozřejmě různé podmínky pro tento výhodný daňový 

režim. Jejich důkladný rozbor je však nad rámec této práce, proto uvedu jen tu hlavní. Tou je 

vždy prostý časový test mezi grantem opce a jejím uplatněním (Lotyšsko vyžaduje 1 rok, 

Estonsko a Litva 3 roky). Nejde tedy o časový test od nabytí podílu do jeho prodeje, ale od 

nabytí opce do jejího výkonu146. 

Za příklad země mimo Evropskou unii s jednoznačně a pro podporu inovací skrze 

startupy vhodně nastaveným zdaněním opčních plánů lze zmínit Izrael. Společnosti tam mohou 

využít speciálního režimu, nazvaného Section 102 (podle svého umístění v tamnější obdobě 

 

145 JACQUESSON, Dominic, ref. 52. 
146 JACQUESSON, Dominic. Country by country review. Indexventures.com [online]. 2018 [cit. 2021-03-31]. 

Dostupné z: https://www.indexventures.com/rewardingtalent/country-detail-tables 

https://www.indexventures.com/rewardingtalent/country-detail-tables
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ZDP147), který dává na výběr tři možná nastavení opčního plánu z daňového (resp. regulatorního) 

pohledu. Prvním je Ordinary Income Track, v jehož rámci jsou výnosy zdaněny stejně jako 

běžná mzda. Druhým, mezi startupy oblíbeným, režimem je Capital Gains Track, který nabízí 

zúčastněným osobám podstatně výhodnější daňový režim. Při splnění podmínek je příjem  

z Capital Gains Track zdanitelný sice 25% sazbou příjmové daně, ale k vlastnímu zdanění 

dochází až v momentě, kdy pracovník svůj podíl prodává. Základem daně je rozdíl mezi prodejní 

cenou a cenou, za kterou pracovník podíl (akcie) nabyl. Podíly (akcie) jsou během celého 

programu, ať už v režimu Ordinary Income Track, nebo Capital Gains Track, v úschově  

u certifikovaného správce (trustee), který kontroluje splnění podmínek stanovených pro daný 

daňový režim včetně srážkového odvádění daní. V této úschově musí být alespoň po dobu 24 

měsíců. Třetí možností je nevyužít úschovy certifikovaného správce, což má za následek zdanění 

jako v případě Ordinary Income Track a navíc společnosti samotné vznikají povinnosti 

související s administrací programu148. 

5.3.2. Možné úpravy daňových předpisů 

Co se týká daňových změn, i zde dává smysl se inspirovat v zahraničí. K tomu myslím 

dobře poslouží nejlépe hodnocené země zmíněné výše. Při pohledu na to, co mají tyto státy 

společného, jednoznačně vyplývá pár základních charakteristik režimu vhodného pro efektivní  

a smysluplné zdanění zaměstnaneckých opčních plánů. 

Zásadním krokem je bezesporu přesunutí momentu zdanění příjmu pracovníka až do 

chvíle, kdy podíl/akcii prodává. Díky tomu nedochází k situaci, kdy by pracovník musel zaplatit 

daň, aniž by skutečně obdržel jakékoliv peníze z účasti na společnosti. To se v případě českých 

opčních plánů děje (s výjimkou těch virtuálních) a je to odborníky kritizováno149. Podle mého 

názoru tento přesun významně usnadňuje celou situaci i v tom ohledu, že je jasně dána velikost 

daňového základu (totiž rozdíl mezi strike price a prodejní cenou podílu) a odpadá nutnost 

oceňování společnosti, resp. podílu na ní. Časový test k takovémuto odkladu zdanění od 

poskytnutí opce do jejího uplatnění dává dále šanci zamezit zneužívání tohoto výhodnějšího 

režimu pro fingované konstrukce a zajišťuje, že bude užíván pro skutečné opční plány (a ne ad 

 

 (.Izraelský zákon o daních z příjmů z roku 1961, nová verze) 1961 פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, תשכ״א 147
148 EXCELLENCE NESSUAH GROUP. ESOP Questions & Answers. Xnes.co.il [online]. [cit. 2021-03-19]. 

Dostupné z: https://www.xnes.co.il/enesop/qanda/ 
149 DITRYCH, Tomáš. Český daňový režim trestá startupy i jejich zaměstnance. Advokát píše, co s tím lze dělat. 

Forbes.cz [online]. 2021 [cit. 2021-03-22]. Dostupné z: https://forbes.cz/cesky-danovy-rezim-tresta-startupy-i-

jejich-zamestnance-advokat-pise-co-s-tim-lze-delat/ 

https://www.xnes.co.il/enesop/qanda/
https://forbes.cz/cesky-danovy-rezim-tresta-startupy-i-jejich-zamestnance-advokat-pise-co-s-tim-lze-delat/
https://forbes.cz/cesky-danovy-rezim-tresta-startupy-i-jejich-zamestnance-advokat-pise-co-s-tim-lze-delat/
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hoc účelové poskytnutí výhody), přičemž zároveň zůstává i v dynamickém životě startupu 

splnitelný. 

Dále, co se týká specifičnosti možných daňových změn, lze se zřejmě vydat buďto cestou 

jednotného zdanění nabytí a prodeje podílů/akcií fyzickými osobami pro všechny soukromé 

společnosti (jako například v Estonsku150), nebo cestou komplikovanější regulatoriky například 

po vzoru Izraele. Druhá možnost znamená vytvořit více možných daňových režimů, které si daná 

společnost pro svůj opční program může vybrat za splnění všemožných podmínek (což zvyšuje 

administrativní zátěž jak na straně startupu, tak kontrolujících úřadů). 

Menším zásahem do systému daní z příjmů by mohlo být snížení daňové zátěže  

u virtuálních programů. Pokud by se příjem z virtuálního programu vhodně nadefinoval, mohl by 

poté být zařazen mezi příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP), nebo mezi ostatní příjmy (§ 10 

ZDP). Tím, že by se z tohoto příjmu neodvádělo sociální a zdravotní pojištění, byl by celý příjem 

zdaněn daní z příjmů fyzických osob. V případě podřazení mezi kapitálové příjmy by pak bylo 

systematicky snadné a myslím velmi vhodné tuto daň vybírat srážkou již u společnosti samotné 

(obdobně jako při výplatě podílu na zisku společníkům). Takováto daňová úleva by samozřejmě 

znamenala snížení příjmů státního rozpočtu. Na druhou stranu jejím účelem je podpora 

inovativních projektů, které mohou ve výsledku vytvořit vysokou přidanou hodnotu pro Českou 

republiku a s tím související výběr daně z příjmů právnických osob nebo DPH či jiných 

nepřímých daní. Jde tedy o politické (a fiskální) rozhodnutí. Co se mi jeví jako velmi důležité je 

ale přesnost případné definice příjmu z virtuálního programu. Bylo by nutné ošetřit, aby 

výhodnější režim nemohl být zneužíván k standardnímu odměňování pracovníků. 

 

150 INTERNATIONAL HOUSE OF ESTONIA. Taxes in Estonia. Workinestonia.com [online]. 2019  

[cit. 2021-04-01]. Dostupné z: https://www.workinestonia.com/working-in-estonia/taxes/ 

https://www.workinestonia.com/working-in-estonia/taxes/
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6. ZÁVĚR 

Hlavním cílem této práce bylo analyzovat a nastínit, jaké možnosti mají české s.r.o. 

startupy v případě, že se rozhodnou svým pracovníkům umožnit podílet se na výnosu  

z potenciálního exitu dané společnosti a jaké daňové implikace jednotlivá nastavení mají. Co se 

týká možností a typů programů, byla myslím pokryta celá škála, která se v českém právním 

prostředí nabízí. Daňové implikace se podařilo představit také, ovšem ne vždy bylo možné učinit 

jednoznačný závěr. 

Optimální program v české s.r.o. 

Úmyslem také bylo za pomoci této analýzy vybrat jeden typ programu jako nejlepší 

řešení podle stávajícího platného práva. Zde docházím k závěru, že nyní neexistuje ekonomicky 

(daňově i nákladově) výhodný a zároveň strategicky „bezpečný“ model zapojení pracovníků do 

účasti na hodnotě společnosti s ručením omezeným. Výjimku tvoří program s využitím cenného 

papíru (kapitola 3.4. Využití cenného papíru), který ovšem není praxí ověřený a nese riziko sporu 

o kvalifikaci daných příjmů z pohledu ZDP, ZDPH a zákonů upravujících sociální a zdravotní 

pojištění. Každý typ má tedy své výhody i nevýhody a startup musí volit, jaké výhody vyžaduje, 

a zároveň které nevýhody je ochoten podstoupit. 

Pokud startupu nevadí podstoupit strategické riziko, nejlépe podle mého názoru vychází 

model přímého prodeje. Jde o daňově výhodné řešení – v počátku programu je zdaněna sleva při 

nabytí podílu a při prodeji je zisk pracovníka zdaněn daní z příjmů fyzických osob s 15% sazbou 

daně, avšak s možností splnění pětiletého časového testu pro úplné osvobození tohoto příjmu od 

této daně. Daňová výhoda je vykoupena faktem, že se zvyšuje počet společníků již při vstupu 

pracovníků do programu (tedy často o neznámé osoby). Přímý prodej tak dává smysl v počáteční 

fázi startupu, pro klíčový tým lidí, ze kterých se tak de facto stávají jacísi kvazi-zakladatelé 

(podle míry omezení práv spojených s jejich podíly). I tak je podle mne nutné kvalitně nastavit 

závazky k „vracení“ podílů či společným prodejům. U většího startupu s programem pro více 

pracovníků naopak přímý prodej podle mého názoru nepřipadá v úvahu vůbec. 

Větší startup, resp. takový, který chce zapojit široký okruh pracovníků, má na výběr  

z ostatních variant. Pokud nemá zájem vynakládat velké množství prostředků na zavedení  

a provoz programu, zvolí virtuální typ. Ten je obvykle vyplácen přímo startupem, což je 

vykoupeno významným zdaněním (zejména u zaměstnanců, kdy je zhruba polovina celkové 
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částky přicházející v úvahu k výplatě odvedena státu). Doporučil bych tedy zvolit variantu 

výplaty od společníků prodávajících podíl, nebo přímo od kupujícího startupu. Je zřejmé, že tyto 

varianty nemusí být v momentě exitu pro všechny strany schůdné, a proto je možné zvolit 

kombinaci (tedy určitou kaskádu, s tím, že společnost a společníci budou při vyjednávání exitu 

usilovat o co nejvýhodnější režim pro pracovníky). 

V případě vůle využít sofistikovanějších (a na provoz nákladnějších) řešení se mi jako 

smysluplné jeví dvě varianty. První je svěřenský fond, který dovoluje širokou paletu nastavení 

programu (od přerozdělování podílů až po jejich držení a prodej) a zároveň rozumný daňový 

režim i v případě zaměstnanců (pouze daň z příjmů fyzických osob bez sociálního a zdravotního 

pojištění). Druhou variantou je vydat se cestou speciální holdingové entity (družstva), v níž by se 

pracovníci mohli stát členy. Takovýto program je pravděpodobně náročnější co do konstrukce  

i průběžné správy oproti svěřenskému fondu. Daňově ale může být výhodnější, pokud pracovníci 

prodávají svůj podíl na této entitě po splnění pětiletého časového testu. 

Program založený na zvyšování základního kapitálu vyvolaném uplatněním opce pro 

účely zapojení pracovníků považuji za nevhodný. Kromě opakujícího se strategického problému 

spojeného s větším množstvím společníků zde navíc přistupují vysoké transakční náklady, 

jelikož by každé uplatnění opce znamenalo nutnost svolání valné hromady. Za ekonomicky 

udržitelnou variantu lze zvážit limitaci uplatnění vestovaných opcí v určitých tranších (tedy po 

určitých částech, porcích). Pracovníci by tak mohli uplatnit své vestované opce vždy jen ke 

konkrétnímu dni (např. k poslednímu dni v roce, nebo pololetí), čímž by se snížila 

administrativní a finanční náročnost programu. V každé společnosti jsou potřeby odlišné, a proto 

by i nastavení tranší mohlo být různé. 

Při nastavování programu je nutné myslet i na to, kdo má ekonomicky nést náklady 

celého programu (včetně výplaty pracovníkům). Při práci se skutečnými podíly na startupu tedy 

například určit, jaké podíly budou ředěny v případě zvyšování základního kapitálu (zda jen ty 

zakladatelů, nebo všech společníků). Ve virtuálních programech jde samozřejmě v první řadě  

o to, kdo pracovníkům vyplácí příjem z programu. Pokud jde o program od společnosti samotné, 

je důležité, zda tak činí před, či po převzetí kupujícím. 
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Shrnutí úvah de lege ferenda 

Dalším cílem této práce bylo identifikovat, jaké hlavní nedostatky má české platné 

obchodní, resp. daňové právo s ohledem na opční programy ve startupech a navrhnout, jakým 

směrem by se měl český zákonodárce vydat. V tomto ohledu jsem dospěl k následujícímu.  

Česká společnost s ručením omezeným svou právní úpravou jednoznačně nevyhovuje co 

do možnosti zavedení opčních plánů. Akciová společnost je pro české startupy naopak 

nedostupná a neatraktivní. Ačkoliv by teoreticky bylo možné změnit příslušná ustanovení ZOK 

týkající se s.r.o., za optimální řešení považuji po vzoru Slovenska vytvořit novou formu 

obchodní korporace, jejíž právní úprava by vyhovovala potřebám technologických startupů 21. 

století. Ta by tak svou charakteristikou stála mezi dnešní s.r.o. a akciovou společností, nabízela 

možnost upisovat vlastní akcie a ty následně po dobu několika let držet a (zvýhodněně) převádět 

na pracovníky. Také by u této formy neměly být vysoké požadavky na výši základního kapitálu 

ani na náklady správy společnosti samotné. Díky tomu by v České republice vznikl vhodný typ 

entity umožňující efektivnější realizaci inovativních podnikatelských nápadů. 

Co se týká daňových změn, po vzoru Pobaltí navrhuji přesunout moment zdanění opcí až 

do okamžiku prodeje podílu pracovníkem, čímž by odpadla nutnost oceňování podílu a cashflow 

problém na straně pracovníka. Daňovým základem by pak logicky byl rozdíl mezi strike price, 

kterou pracovník zaplatil při uplatnění opce a celkovým příjmem z prodeje podílu. Druhou 

možností je přesunutí příjmů z virtuálních programů v rámci ZDP do § 8, tedy mezi kapitálové 

příjmy, ovšem s nástroji proti zneužívání tohoto výhodnějšího režimu. 

Kombinací těchto obchodněprávních a daňových změn by podle mého názoru 

zákonodárce Českou republiku významně posunul směrem ke světové špičce, co se startupového 

ekosystému týká. Tím by naši zemi zatraktivnil jak v očích zakladatelů inovativních projektů  

a venture kapitálových investorů, tak i talentovaných pracovníků z celého světa. 
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ABSTRAKT 

Daňové implikace zaměstnaneckých opčních plánů a jejich alternativ v České republice 

Tato práce pojednává o možných způsobech, kterými mohou české startupy ve formě 

společnosti s ručením omezeným umožnit svým pracovníkům podílet se na hodnotě dané 

společnosti. Hlavním cílem práce je čtenáři podat obecný přehled, jaké možnosti tyto dynamické 

společnosti vůbec mají a zároveň je analyzovat jak soukromoprávně (zejména obchodněprávně), 

tak z daňového pohledu. Dalším cílem bylo zhodnotit, zda z této palety různorodých programů 

lze vůbec vybrat jeden optimální typ. Nakonec se autor práce pokusil nastínit potřebné úpravy 

relevantních právních předpisů tak, aby bylo možné opční plány ve společnostech efektivně 

implementovat. K dosažení těchto cílů je práce rozdělena do šesti částí. 

První úvodní část vysvětluje zúžení práce na problematiku opčních plánů (a jejich 

alternativ) ve startupech ve formě společnosti s ručením omezeným a to jak pro zaměstnance, tak 

osoby samostatně výdělečně činné dodávající startupu své služby podnikatelským způsobem. 

Druhá část popisuje obecné mimoprávní aspekty týkající se zapojení pracovníků do účasti na 

hodnotě společnosti, které je nutné zvážit ještě předtím, než dojde k rozhodnutí o zavedení 

programu. Jde o aspekty strategické a personální, ekonomické a psychologické  

a celospolečenské – toto rozdělení kopíruje i struktura tří kapitol v této části. Třetí část kromě 

obecného popisu fungování opčních plánů (včetně vysvětlení nejdůležitějších termínů) přináší 

soukromoprávní analýzu jednotlivých možných typů (a podtypů) těchto programů. Každý typ – 

opční plán, přímý prodej, virtuální program a využití cenného papíru – je analyzován  

v samostatné kapitole, a každý podtyp v podkapitole. Čtvrtá část na toto navazuje vysvětlením 

daňových implikací, které se vážou k jednotlivým typům (resp. podtypům) popsaným  

v předchozí části. Jde primárně o hledisko daně z příjmů a odvodů pojistného na sociální  

a zdravotní pojištění. Zmíněna je ovšem i daň z přidané hodnoty a její potenciální aplikace. 

Členění této části do značné míry z důvodu přehlednosti kopíruje část předchozí. Pátá část je 

věnována úvahám de lege ferenda. Pro vyhodnocení vhodnosti úprav českých právních norem 

obsahuje i stručný popis základních pravidel opčních plánů v zemích, které jsou odbornou 

veřejností považovány za (v tomto ohledu) nejvyspělejší. Závěrečná část podává shrnutí 

dosažených poznatků a odpovídá na to, zda a jak byly naplněny cíle této práce. 

Klíčová slova:  

zdanění opčních plánů, právo startupů, ESOP
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ABSTRACT 

Tax implications of employee stock option plans and their alternatives in the Czech 

Republic 

This thesis deals with possible ways in which Czech startups in the form of a limited 

liability company can enable their employees to participate in the value of the company. The 

main goal of the thesis is to give the reader a general overview of what possibilities these 

dynamic companies have and at the same time to analyze them both from a civil law (especially 

commercial law) perspective and from a tax law perspective. Another goal was to evaluate 

whether one optimal type can be selected from this range of diverse programs at all. Finally, the 

author tried to outline the necessary adjustments to the relevant legislation so that stock option 

plans can be effectively implemented in companies. To achieve these goals, the work is divided 

into six parts.  

The first introductory part explains the focus of the thesis on the issue of option plans 

(and their alternatives) in startups in the form of a limited liability company, both for employees 

and contractors supplying startups with their services as business partners. The second part 

describes the general non-legal aspects concerning enabling the employees to participate in the 

value of the company, which must be considered before deciding on the introduction of  

a program. These are strategic and human resources, economic and psychological and societal 

aspects – this division is also reflected in the structure of the three chapters in this part. The third 

part, in addition to a general description of the option plans (including an explanation of the most 

important terms), provides a private law analysis of the various possible types (and subtypes) of 

these programs. Each type – option plan, direct sale, virtual program and use of a security – is 

analyzed in a separate chapter, and each subtype in a subchapter. The fourth part follows this by 

explaining the tax implications that relate to the individual types (or subtypes) described in the 

previous part. This is primarily an aspect of income tax and social security and health insurance 

premiums. However, value added tax and its potential application are also mentioned. The 

division of this part largely copies the previous part for the sake of clarity. The fifth part is 

devoted to considerations de lege ferenda. To evaluate the appropriateness of amendments to 

Czech legal norms, it also contains a brief description of the basic rules of stock option plans in 

countries that are considered by the professional public to be (in this respect) the most advanced. 

The final part provides a summary of the findings and answers to whether and how the goals of 

this thesis were accomplished. 
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