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Abstrakt 
Tématem mé diplomové práce je Právo společníka na podíl na zisku 

v jednotlivých formách obchodních společností. Cílem práce je komplexní pohled na 

aktuální právní úpravu otázky práva společníka na podíl na zisku v různých formách 

obchodních společností, její srovnání s úpravou nadcházející, která je sice v současné 

době platná, nikoliv však účinná. V právní úpravě vztahující se k právu společníka na 

podíl na zisku je stále mnoho otázek, které dosud nebyly v odborné literatuře detailněji 

popsány a řešeny. Dále je v této materii mnoho otázek, které sice jiţ v odborné literatuře 

řešeny byly, názory jednotlivých autorů na danou problematiku se však liší. Proto jsem 

se ve své práci snaţila srovnat jednotlivé názory i právní úpravu konkrétních problémů.  

 Práce je členěna do dvanácti kapitol, dále obsahuje úvod a závěr. První kapitola 

se věnuje základnímu vymezení pojmu zisku v právu obchodních společností.  

 Dále následuje kapitola věnující se pramenům právní úpravy otázky podílu na 

zisku. 

 Třetí kapitola se zabývá podmínkami, které je nutno naplnit, aby zisk společnosti 

mohl být rozdělen mezi společníky, na coţ navazuje kapitola řešící se otázkou 

nakládáním se ziskem v obchodní společnosti. 

 Důleţitou problematikou, která je obsahem kapitoly páté, je otázka záloh na 

podíl na zisku.  

 Dle mého názoru stěţejní kapitolou je kapitola šestá, která je věnována 

samotnému rozdělení zisku mezi společníky v jednotlivých formách obchodních 

společností.  

 Následující dvě kapitoly pojednávají o procesech navazujících a úzce 

souvisejících s rozhodnutím o rozdělení zisku, tedy o způsobu výplaty podílu na zisku 

společníkům a na podobě, kterou tento podíl můţe mít.  

 Kapitola desátá se zabývá moţností rozdělení zisku i mezi jiné osoby neţ jsou 

společníci společnosti, tedy rozdělení podílů na zisku členům orgánů společnosti a 

zaměstnancům. 
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 Případ, kdy by rozhodnutí o rozdělení zisku nebylo v souladu se zákonem, řeší 

kapitola jedenáctá. 

 Kapitola dvanáctá se představuje exkurz dob problematiky koncernového práva, 

jelikoţ některé otázky koncernového práva mohou ovlivňovat právo společníka na podíl 

na zisku. Jedná se zejména o smlouvy o převodu zisku mezi jednotlivými společnostmi 

zúčastněnými na koncernu.   
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Úvod 
 Právo společníka na podíl na zisku povaţuji za jedno z nejzásadnějších práv 

spojených s účastí na obchodní společnosti. V literatuře i judikatuře je mu však dosud 

věnováno jen velmi málo prostoru. Přitom při podrobnějším studiu lze narazit na celou 

řadu dosud nevyřešených problémů, a otázek, ohledně nichţ nepanuje mezi autory 

shoda. Zároveň toto téma této práce umoţňuje řešit otázky spojené s právem společníka 

na podíl na zisku komplexně, srovnávat právní úpravy jednotlivých společností, stejně 

jako úpravu současnou a úpravu jiţ platnou, účinnou od 1. 1. 2014, srovnat různé právní 

názory různých autorů a vytvořit si vlastní právní názor na danou problematiku.  

 V některých otázkách je patrný přesah tématu práva společníka na podíl na zisku 

do jiných oblastí úpravy, nicméně tyto budou ponechány stranou s výjimkou těch, kde 

související instituty jsou jistým výkladovým vodítkem, nebo mohou pomoci snáze 

pochopit záměr zákonodárce v otázce podílu na zisku. Právo na podíl na zisku nelze, 

stejně jako ostatní dílčí otázky práva obchodních společností chápat izolovaně, 

jednotlivá práva a povinnosti spolu souvisí a v ideálním případě koncepčně zapadají do 

celé právní konstrukce konkrétní formy obchodní společnosti, či korporátního práva 

jako celku.   



5 
 

Podíl na zisku – základní vymezení 
Pojem zisku není v našem právním řádu nijak definován. Jedná se zejména o 

kategorii ekonomickou, o objektivní skutečnost, která je výsledkem konkrétního 

hospodaření společnosti, a otázku, jak se tato objektivní skutečnost zjišťuje a jak se 

s výsledkem hospodaření společnosti naloţí, řeší právní předpisy. Zisk jako ekonomická 

kategorie „vyjadřuje to, co podnik z vloženého kapitálu svojí činností vytěžil, jak 

rozmnožil ty hodnoty, které byly původně do podniku vloženy“.
1
 Domnívám se, ţe 

základním motivem subjektů k zakládání a účasti na obchodních společnostech je právě  

zisk, přínos spočívající ve zvětšení majetku toho kterého subjektu. To, ţe cílem samotné 

existence obchodních společností a jejího zakládání je tvorba zisku, lze odůvodnit i 

dikcí obchodního zákoníku. Ten ve svém § 56 odst. 1 stanoví, ţe obchodní společnost je 

právnickou osobou, založenou za účelem podnikání. Taktéţ dle § 2 odst. 2 písm. a) 

obchodního zákoníku je podnikatelem ex lege osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

v návaznosti na § 34 odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku, který uvádí, ţe do 

obchodního rejstříku se zapisují všechny obchodní společnosti a druţstva. Lze tedy bez 

pochyb konstatovat, ţe obchodní společnost je podnikatelem, a jako taková je tedy 

v souladu s § 2 odst. 1 obchodního zákoníku zaloţena za účelem dosaţení zisku (vyjma 

společností zaloţených za jiným účelem neţ dosaţení zisku – viz níţe) 

 Nelze směšovat kategorii zisku, vytvořeného společností a podílu na zisku jejích 

jednotlivých společníků, neboť se jedná o dva oddělené, i kdyţ pevně provázané právní 

subjekty, či lépe řečeno kategorie subjektů. Společnost je povinna se ziskem naloţit tak, 

jak jí ukládá zákon, to je v první řadě dostát svým závazkům a kogentním ustanovením 

obchodního zákoníku, případně jiných zákonů, které sledují zejména cíl ochrany třetích 

osob, a pak aţ je moţné rozdělit zisk mezi společníky. O konkrétních ustanoveních 

tohoto charakteru bude pojednáno dále v rámci příslušných témat.  

 Právní vztah společnosti a společníka je definován souhrnem práv a povinností 

společníků vůči společnosti ve vzájemném vztahu s právy a povinnostmi společnosti 

vůči společníkům. Práva a povinnosti společníků lze dělit do několika kategorií, z nichţ 

dle mého názoru jednou z nejdůleţitějších je skupina práv majetkových. Sem lze zařadit 

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

                                                           
1
 KOVANICOVÁ, Dana. Abeceda účetních znalostí pro každého. 14. aktualiz. vyd. Praha: Polygon, 

2004, vii, 417 s. ISBN 80-727-3098-3, str. 10 



6 
 

likvidačním zůstatku. Za zásadní povaţuji právo na podíl na zisku, který společnost 

vytvořila. Tomuto právo odpovídá povinnost společnosti, pokud v souladu se všemi 

zákonnými ustanoveními a v neposlední řadě také v souladu s ustanoveními 

společenské smlouvy, zakladatelské smlouvy, zakladatelské listiny a stanov, vzniklo 

společníkovi právo na podíl na zisku, mu tento podíl vyplatit.  

 Jsem přesvědčena, ţe nejen společnost jako taková existuje za účelem tvorby 

zisku, ale i společníci, kteří ji tvoří, se účastní společnosti z důvodu zisku připadajícího 

jim ze zisku společnosti. Účast na obchodní společnosti s sebou nese náklady ve formě 

vkladu do společnosti (ano, ne pro všechny společnosti je ex lege stanovena vkladová 

povinnost, nicméně i v případě veřejné obchodní společnosti bude nutno vloţit do 

majetku společnosti nějaký vklad pro to, aby mohla společnost vůbec fungovat
2
 a 

vyvíjet ekonomickou činnost), a zároveň přináší účast na obchodní společnosti rizika. 

V osobních společnostech je to riziko vyplývající z ručení společníka za závazky 

společnosti neomezeně celým svým majetkem, v kapitálových společnostech je to riziko 

ztráty vloţených prostředků a některé další specifické instituty ručení. Nebylo by tedy 

účelné takové riziko podstupovat, kdyby společníkovi účast na obchodní společnosti 

nepřinášela i výhody. Jednou z těchto výhod je právě právo podílet se na hospodářském 

výsledku společnosti. Mohla by se nabízet otázka, proč společník nepodniká 

samostatně. Obchodní společnost představuje příleţitost pro vyšší zhodnocení vlastního 

vkladu, protoţe je schopna kumulovat kapitál a díky tomu má moţnost působit ve 

větším rozsahu v rámci své podnikatelské činnosti, má větší potenciál vytvořit zisk, 

který by měl být v konečném důsledku přínosem pro společníka. 

 K otázce práva společníka na podíl na zisku se vyjádřil i Nejvyšší soud ČR, kdyţ 

konstatoval, ţe právo společníka na zisku je jedním ze základních práv společníka a 

jako takové je lze omezit jen z důleţitých důvodů.
 3

 Usnesení tohoto obsahu bylo 

vydáno ve sporu mezi akcionáři a akciovou společností, závěr o klíčovosti práva 

                                                           
2
 Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích s vklady společníků do veřejné obchodní společnosti 

výslovně počítá, a to nejen v obecných ustanoveních, ač téţ vkladovou povinnost nestanoví. 
3
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25.2.2010, sp.zn.29 Cdo 1326/2009, 

 ŠTENGLOVÁ, Ivana, Stanislava ČERNÁ a Petr ČECH. Pocta Ivaně Štenglové k sedmdesátým 

narozeninám: právo společností : ohlédnutí za dvěma desetiletími účinnosti obchodního zákoníku. 14. 

aktualiz. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 288 p. ISBN 978-807-4002-625. Str. 99-108 
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společníka na podíl na zisku lze však dle mého názoru vztáhnout i na ostatní obchodní 

společnosti a jejich společníky. 

 Právo společníka na podíl na zisku nelze v existujících formách obchodních 

společností v našem právním řádu vyloučit ani dohodou společníků
4
. Jednalo by se o 

tzv. Societas leonina, kdy by jeden či více společníků byl zcela vyloučen z účasti na 

hospodářském zisku společnosti a ručil by pouze za ztrátu a jiný by naopak participoval 

jen na kladném hospodářském výsledku. Tato otázka je aktuální zejména ve vztahu 

k veřejné obchodní společnosti a ke komplementářům komanditní společnosti, kde při 

neexistenci odchylné úpravy nehraje roli podíl společníka na společnosti, nicméně tato 

klauzule by se mohla objevit i u komanditistů komanditní společnosti či společníků 

společnosti s ručením omezeným. Takzvané „lví klauzule“ by byly neplatné
5
, platily by 

za nenapsané a postupovalo by se, jako kdyby neexistovala odchylná úprava od 

zákonných ustanovení. Tento nepřípustný způsob dělení zisku dostal jméno podle 

Ezopovy bajky o koze, jalůvce a ovci, které uzavřely spolek se lvem. V této bajce se 

koza, jalůvka a ovce spolčily se lvem, aby se mohly dělit o kořist, kterou snadněji uloví 

společně. Kdyţ společně ulovili jelena, lev sice jelena rozsápal na 4 části, všechny si 

však ponechal z titulu práva silnějšího.
6
 Paralela s obchodní společností se zde jeví 

zcela zřejmá. Takové počínání by bylo dle našeho práva nezákonné, coţ vyplývá jiţ 

z obecné části ustanovení týkajících se obchodních společností, kde v § 56a odst. 2 

obchodní zákoník stanoví, ţe jakékoliv jednání, jehoţ cílem je některého ze společníků 

zneuţívajícím způsobem znevýhodnit, je zakázáno. Toto ustanovení je ze své podstaty 

kogentní. Tento závěr je nutné vztáhnout na všechny vztahy mezi společníky a vztahy 

mezi společníky a společností, tudíţ i na právo na podíl na zisku společnosti.  

 V českém právním řádu a v i v rámci unijního práva, které je nedílnou součástí 

českého právního řádu, se můţeme setkat i s obchodními společnostmi, které vznikají 

za jiným účelem, neţ je podnikání, respektive vytvoření zisku. Tak mohou za jiným 

                                                           
4
 DVOŘÁK, Tomáš. Osobní obchodní společnosti. Praha: ASPI, 2008, xxv, 318 s. Právnické osoby. 

ISBN 978-807-3573-836. 
5
 ŠTENGLOVÁ, IVANA., PLÍVA, Stanislav., TOMSA, Miloš. a kol.:Obchodní zákoník. Komentář. 13. 

vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, 1469 s., Beck - online 
6
 DVOŘÁK, Tomáš, Stanislava ČERNÁ a Petr ČECH. Společnost s ručením omezeným: právo 

společností : ohlédnutí za dvěma desetiletími účinnosti obchodního zákoníku. 3., přeprac. vyd. Praha: 

ASPI, 2008, xxvi, 428 s. Právnické osoby. ISBN 978-807-3573-447.  
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účelem neţ je podnikání být zaloţeny společnost s ručením omezeným a akciová 

společnost dle § 56 odst. 1 věta poslední obchodního zákoníku, a dále Evropské 

hospodářské zájmové sdruţení ve smyslu čl. 3 odst. 1 nařízení Rady č. 2137/85 o 

evropském hospodářském zájmovém sdruţení. I tyto subjekty však vstupují do 

hospodářských vztahů s dalšími osobami, a i tyto subjekty tedy mohou dosahovat zisku, 

proto je třeba se se ziskem nějakým způsobem vypořádat. Tyto společnosti vznikají za 

účelem dosaţení nějakého konkrétního cíle, jiného, neţ je zisk. 

  Co se týče pojetí práva společníka na podíl na zisku v jednotlivých 

formách obchodních společností, lze vystopovat značné odlišnosti v návaznosti na 

tradiční dělení společností na kapitálové a osobní obchodní společnosti. Toto dělení sice 

nelze jiţ aplikovat zcela důsledně, jelikoţ některé obchodní společnosti v sobě nesou 

prvky obou kategorií, nicméně ve vztahu k podílu na zisku společníka povaţuji toto 

dělení za stále aktuální. Právo společníka na podíl na zisku je výrazným způsobem 

propojeno s dalšími oprávněními a povinnostmi a zpravidla zapadá do koncepce 

společnosti jako celku. Pokud bychom sledovali vývoj obchodních společností a jejich 

právní konstrukci jednak v horizontální rovině, tedy v rámci okolních evropských států 

a jednak v rovině vertikální, tedy v rámci vývoje historického, konstrukce práva 

obchodních společností se sice v různých obdobích a v různých zemích liší, nicméně 

základní vymezení práv a povinností, alespoň s ohledem na rozdělení společností 

osobních a kapitálových, vykazuje obdobné prvky. Na tyto koncepce navázal i náš 

obchodní zákoník v rámci rekodifikace obchodního práva po roce 1989, kdy bylo nutno 

celé právo obchodních společností vytvořit znovu po období let 1948-1989, kdy na 

našem území došlo k téměř absolutní likvidaci soukromého podnikání. Náš obchodní 

zákoník vycházel jednak z předchozí úpravy platné na našem území, jednak ze zákona 

1/1863 říšského zákoníku Všeobecný obchodní zákoník, zákona č. 58/1906 říšského 

zákoníku o společnostech s ručením omezeným a tzv. akciového regulativu, nařízení č. 

175/1899 říšského zákoníku
7
, a jednak z právní úpravy ostatních evropských států, 

zejména právní oblasti německé a rakouské. Z těchto myšlenkových vlivů vychází i 

nový zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.
8
 

                                                           
7
 VOJÁČEK, Ladislav. České Právni dějiny. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 694 p. ISBN 80-738-0257-0. 

8
 Důvodová zpráva (volební období 2010-2014)- 363/0 Vládní návrh zákona o obchodních korporacích a 

druţstvech (zákon o obchodních korporacích, Codexis Academia, ktualizace září 2012) 
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Prameny právní úpravy  
 Základním pramenem právní úpravy je zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, 

ze dne 5. listopadu 1991, který vyšel v částce Sbírky zákonů č. 98/1991 (dále jen 

obchodní zákoník). Obchodním společnostem je věnována část druhá, hlava I. Otázky 

týkající se rozdělování zisku lze nalézt jak v obecných ustanoveních, tedy dílu prvním 

(zejména § 56a upravující zákaz zneuţití většiny na úkor menšiny a zákaz 

zneuţívajících klauzulí, § 65a a § 67 upravující některé podmínky rozdělení zisku), dále 

je tato problematika upravena speciálně u kaţdého typu obchodní společnosti. Existují i 

otázky, které explicitně neřeší obchodní zákoník v části věnované obchodním 

společnostem, podle povahy těchto otázek je nutno v některých případech hledat 

odpověď v části věnující se obchodním závazkovým vztahům (například otázka 

promlčení). Obchodní zákoník byl za dobu své existence mnohokrát novelizován, 

z hlediska tématu povaţuji za velmi významnou zejména novelu č. 370/2000 Sb. ze dne 

14. září 2000, která vyšla v částce Sbírky zákonů č. 100/2000, která se dotkla mnoha 

ustanovení upravujících podíl na zisku. V případě neexistence řešení v obchodním 

zákoníku bude nutné subsidiárně pouţít zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník ze dne 

26. února 1964, který vyšel v částce Sbírky zákonů č. 19/1964 [(například výše úroku 

z prodlení v případě prodlení s vyplacením podílu na zisku) dále jen občanský zákoník].  

 Mezi další zákony patří zákon č. 360/2004 Sb. o Evropském hospodářském 

zájmovém sdruţení ze dne 20. května 2004, který vyšel v částce Sbírky zákonů číslo 

118/2004 a nařízení Rady 2137/85 o evropském hospodářském zájmovém sdruţení. 

Evropské hospodářské zájmové sdruţení sice není primárně zaloţeno za účelem 

dosaţení zisku, nicméně pro případ, ţe společnost vykáţe zisk, obsahuje zákon č. 

360/2004 Sb. odkaz na ustanovení obchodního zákoníku o veřejné obchodní 

společnosti. Stejným způsobem bude řešena problematika podílu akcionáře na zisku 

evropské společnosti. Její právní úprava se řídí nařízením Rady č. 2157/2001 o statutu 

evropské společnosti a zákonem č. 627/2004 Sb. o evropské společnosti ze dne 11. 

listopadu 2004, který vyšel v částce Sbírky zákonů č. 213/2004, které úpravou pramenů 

právní úpravy odkazují k ustanovením obchodního zákoníku o akciové společnosti. 

Vzhledem k tomu se budu v následujícím výkladu o otázkách podílu na zisku v těchto 

nadnárodních, nebo lépe řečeno evropských právních formách zmiňovat pouze 
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v souvislosti s odchylkami od úpravy, na kterou odkazují, případně specifiky 

vyplývající z jejich povahy.  

 S ohledem na skutečnost, ţe se nyní soukromé právo České republiky, tedy i 

právo obchodní, nachází na rozcestí právních úprav v rámci rekodifikace soukromého 

práva, povaţuji za nutné věnovat pozornost jiţ platnému, avšak dosud neúčinnému 

zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a druţstvech (zákon o obchodních 

korporacích) ze dne 25. ledna 2012, který vyšel v částce Sbírky zákonů č. 34/2012 (dále 

jen zákon o obchodních korporacích). Tento zákon nabyde účinnosti 1. 1. 2014 a na 

rozdíl od současného obchodního zákoníku bude upravovat pouze otázku obchodních 

společností a druţstev. Předpis klade větší důraz na úpravu obecných ustanovení, 

autonomii vůle společníků, a dále odpovídá na některé otázky, které byly dosud řešeny 

pouze doktrinálně. Vnáší do úpravy obchodních společností nové instituty za účelem 

modernizace práva obchodních společností a druţstev v duchu právních úprav jiných 

evropských zemí, z jejichţ zkušeností čerpá.
9
 S ohledem na to, ţe tento zákon je jiţ 

součástí našeho právního řádu, budu se jím při řešení jednotlivých otázek zabývat vedle 

účinné úpravy, zejména s ohledem na změny, které přinese. Úprava obchodního práva 

mimo otázku obchodních společností se bude od 1. ledna 2014 řídit novým občanským 

zákoníkem, tedy zákonem č. 89/2012 ze dne 3. února 2012, který vyšel v částce Sbírky 

zákonů č. 33/2012 (dále jen nový občanský zákoník). Tento zákon nástupem své 

účinnosti ruší stávající obchodní zákoník. 

 Z unijních právních předpisů povaţuji za významnou Druhou směrnici Rady č. 

77/91/EHS o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a 

třetích osob vyţadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 58 druhého 

pododstavce Smlouvy při zakládání akciových společností a při udrţování a změně 

jejích základního kapitálu, za účelem dosaţení rovnocennosti těchto opatření. Tato 

směrnice upravuje některé záleţitosti rozdělování dividend v akciových společnostech, 

zejména v čl. 15.  

                                                           
9
 Důvodová zpráva (volební období 2010-2014)- 363/0 Vládní návrh zákona o obchodních korporacích a 

druţstvech (zákon o obchodních korporacích), Codexis Academia, aktualizace září 2012) 
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 Zákonná ustanovení však upravují jen základní podmínky rozdělování zisku a 

práva společníků na podíl na něm, sledují ochranu základního kapitálu společností, 

ochranu závazků vůči třetím osobám, stanovují základní pravidla uplatnitelná v případě, 

ţe se k této otázce nevyjádří společenská smlouva, zakladatelská smlouva, 

zakladatelská listina, nebo v případě akciové společnosti stanovy. Tyto dokumenty tedy 

budou zpravidla upravovat podrobněji problematiku realizace práva společníka na podíl 

na zisku ve vztahu ke konkrétní společnosti. Jediným limitem je zákaz rozporu 

společenské smlouvy a ostatních s kogentními ustanoveními obchodního zákoníku. 

S ohledem na skutečnost, ţe některé otázky týkající se zejména výplaty podílů na zisku 

v obchodním zákoníku nenajdeme, bude více neţ praktické upravit je v zakládajících 

dokumentech či stanovách. V případě stanov akciové společnosti obchodní zákoník 

dokonce výslovně stanoví, ţe stanovy musí obsahovat způsob rozdělení zisku a úhrady 

ztráty. Co se týče samotného rozdělení zisku mezi společníky, kromě dělení zisku 

v akciové společnosti (a tedy i evropské společnosti), kdy zákon připouští odchýlení se 

od zákonem stanoveného způsobu rozdělení jen v případě prioritních akcií, jsou 

ustanovení týkající se rozdělení zisku vţdy dispozitivní. Je samozřejmě nutno trvat na 

zákazu zneuţívajících klauzulí a naplnit podmínky pro rozdělení zisku mezi společníky.  

 Důraz na ustanovení společenské smlouvy a dalších zákonem předvídaných 

dokumentů, jakoţto výraz autonomie vůle účastníků společnosti, ponechává i zákon o 

obchodních korporacích. 

 Při výkladu o pramenech práva obchodních společností nelze vynechat otázku 

judikatury. Ta sice v našem právním řádu nemá obecnou závaznost, nicméně je zcela 

zásadním pramenem při výkladu jednotlivých ustanovení, a to zejména judikatura 

Nejvyššího soudu ČR. Jeho právní názor je závazný pro rozhodovací činnost soudů 

niţších. Judikatura ve věcech podílu na zisku je však bohuţel sporá, zabývá se pouze 

některými dílčími problémy, nicméně lze předpokládat, ţe s počátkem účinnosti zákona 

o obchodních korporacích role výkladu pomocí judikatury vzroste, zejména s ohledem 

na některé nové instituty. 
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Podmínky pro nakládání se ziskem společnosti 
Právní úprava práva na podíl na zisku, a vůbec nakládání se ziskem jako 

takovým, obsahuje řadu ustanovení, která omezují rozhodování společnosti o naloţení 

se ziskem nebo o rozdělování zisku. Ty je nutno dodrţet, aby bylo moţno platně určit 

nějakou část zisku k rozdělení. V této kapitole se proto budu zabývat podmínkami, které 

musí být splněny, neţ bude moţné rozdělit zisk mezi společníky, případně rozhodnout o 

naloţení s ním.  

Jak jiţ bylo řečeno výše, základním pojmem pro právo společníka na podíl na 

zisku je zisk jako takový. Jednou ze základních podmínek pro to, aby bylo vůbec moţno 

uvaţovat o dělení zisku, nebo a nějakém právu společníka na podíl na zisku, je jeho 

vytvoření. To, zda společnost vytvořila svým hospodařením zisk či ne, je skutečnost 

objektivní, neměnná
10

. Hospodářský výsledek společnosti lze zjistit z účetní závěrky, 

která by měla být přesným obrazem hospodaření společnosti. Ta je, kromě příloh 

obsahujících doplňující informace, tvořena výkazem zisku a ztráty a rozvahou 

(bilancí).
11

 „Rozvaha podává přehled o majetku společnosti (aktivech) a způsobu jeho 

krytí (pasivech).“
12

 Výkaz zisků a ztrát podává zprávu o hospodaření společnosti 

k danému okamţiku. Účetní závěrka se sestavuje k poslednímu dni účetního období a 

jejím cílem je zhodnotit hospodaření společnosti za toto uplynulé období. Jen v případě, 

ţe je na základě účetní závěrky zřejmé, ţe společnost vytvořila zisk, je moţné dále 

uvaţovat, zda jsou splněny další podmínky pro jeho rozdělení, tedy konkrétnímu 

naplnění práva společníka na podíl na zisku. Nejen to, zda byl vytvořen zisk, ale celý 

výsledek hospodaření společnosti, je skutečnost vůlí společníků neměnná. Společníci 

tedy zpravidla sice schvalují účetní závěrku, ale v případě jejich nesouhlasu s takto 

zjištěným výsledkem by přicházela v úvahu pouze revize správnosti údajů, na jejichţ 

základě se účetní závěrka schvaluje či její zpracování. V předchozím odstavci bylo 

hovořeno o účetní závěrce řádné, existují však i další druhy, tedy účetní závěrka 

mimořádná, kterou lze sestavit pouze za obchodním zákoníkem stanovených podmínek 

                                                           
10 DVOŘÁK, Tomáš. Osobní obchodní společnosti. Praha: ASPI, 2008, xxv, 318 s. Právnické osoby. 

ISBN 978-807-3573-836. 
11

 Zákon č. 563/1991 o účetnictví. In Sbírka zákonů České republiky, částka č. 107/1991, Codexis 

academia, aktualizace 9/2012 
12

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozvaha 
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a závěrka mezitímní, která se sestavuje v případě, kdy tak stanoví zvláštní předpis.
13

 

Účetní závěrku schvalují společníci osobních společností, v případě kapitálových 

společností valná hromada. Schválení účetní závěrky je nutno odlišit od rozhodnutí 

společníků o naloţení se ziskem ve společnostech, kde nedochází k rozdělení zisku 

mezi společníky ex lege. 

„Má-li nicméně společnost jiné zdroje, které lze použít k rozdělení, lze 

rozhodnout o rozdělení zisku i za rok, ve kterém nebylo zisku dosaženo.“
14

 To je 

podstatné zejména v případě kapitálových obchodních společností, v nichţ nemusí vţdy 

dojít k rozdělení veškerého zisku. Jeho část je moţno ponechat nerozdělenou, a tuto je 

moţno rozdělit i v následujících obdobích. Je však nutno trvat na poţadavku rozdělení 

zisku na základě sestavené účetní závěrky v období zákonem stanoveném. 

Dalším omezením rozdělování a nakládání se ziskem představuje § 65a odst. 2 

obchodního zákoníku. V odstavci prvním citovaného ustanovení obchodní zákoník 

stanoví povinnost účetně odepsat v průběhu pěti let dlouhodobý majetek, který je 

v aktivech vykazován jako zřizovací výdaje. Odstavec druhý pak stanovuje, ţe dokud 

není takový majetek zcela účetně odepsán, je zakázáno jakékoliv vyplácení podílů na 

zisku. Výjimku tvoří situace, kdy jsou zdroje, z nichţ lze vyplácet podíly na zisku, a 

nerozdělený zisk minulých let (případně pouze nerozdělený zisk minulých let) nejméně 

rovny neodepsané části zřizovacích výdajů. „Toto ustanovení představuje implementaci 

čl. 34 Čtvrté směrnice Rady 78/660/EHS“.
15

  

Z důvodu ochrany základního kapitálu a tím i ochrany třetích osob 

v hospodářském styku se společností, kterou základní kapitál společnosti plní, je zde 

zájem na jeho udrţení. Nelze proto zisk rozdělit mezi společníky, pokud vlastní kapitál 

společnosti je niţší neţ základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku. V případě, ţe 

by společnost rozhodla o zvýšení základního kapitálu, a tato změna by ještě nebyla 

zapsána v obchodním rejstříku, je nutno dodrţet zákaz rozdělování zisku i v případě, ţe 

by vlastní kapitál společnosti byl niţší, neţ základní kapitál zvýšený o hodnotu 

                                                           
13

 Např. Zákon č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností, In: Sbírka zákonů, částka č. 

40/2008, Codexis Academia, aktualizace 9/2012, §11 odst. 2 
14

 BARTOŠÍKOVÁ, Miroslava a Ivana ŠTENGLOVÁ. Společnost s ručením omezeným. 2. vyd. Praha: 

C.H. Beck, 2006, xvii, 660 s. Beckova edice právo a hospodářství. ISBN 80-717-9441-4. Str. 173 
15

 PELIKÁNOVÁ, Irena, Komentář k obchodnímu zákoníku – obsah zákona č. 513/1991 Sb., ASPI, ASPI 

– původní nebo upravené texty pro ASPI, 1996, LIT16911CZ  
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splacených vkladů nebo jejich částí
16

, v případě akciové společnosti upsané jmenovité 

hodnoty akcií. To platí samozřejmě u společností, které základní kapitál ze zákona mají 

povinnost vytvořit a udrţovat, tedy v případě společnosti s ručením omezeným, akciové 

společnosti a evropské společnosti. Pokud základní kapitál zapsaný v obchodním 

rejstříku je vyšší neţ zákonem poţadovaný, avšak vlastní kapitál nedosahuje takové 

výše, bylo by moţné přistoupit ke sníţení základního kapitálu na úroveň kapitálu 

reálného. Tento mechanismus však přináší řadu dalších povinností a není zcela 

praktickým řešením.  

Veřejná obchodní společnost a evropské hospodářské zájmové sdruţení ze 

zákona základní kapitál netvoří.  Pokud by na základě společenské smlouvy společníci 

rozhodli, ţe přesto základní kapitál vytvoří, nejedná se o skutečnost, která by se 

zapisovala do obchodního rejstříku
17

, a taktéţ není nutné lpět na ochraně takového 

kapitálu z toho důvodu, ţe společníci stejně nemohou vyloučit neomezené ručení za 

závazky společnosti, a zárukou plnění závazků společností zde tedy není základní 

kapitál, ale právě ono ručení. Nicméně pokud vytvoření základního kapitálu určí přímo 

společenská smlouva, je nutno takto vytvořený kapitál podrobit stejným pravidlům 

udrţení základního kapitálu jako v případě jeho obligatorního vytvoření ze zákona.  

Problematická situace při rozhodování, zda je nutno aplikovat poţadavek udrţení 

základního kapitálu, jakoţto podmínku pro nakládání se ziskem společnosti, je u 

komanditní společnosti. Obchodní zákoník sice v § 58 odst. 2 vyjmenovává komanditní 

společnost jakoţto společnost, která je povinna vytvořit základní kapitál, nicméně jeho 

minimální výši obchodní zákoník nestanoví. Stanoví pouze vkladovou povinnost pět 

tisíc korun kaţdému komanditistovi, a taktéţ pouze údaj o výši vkladu a jeho splacení 

se zapisuje do obchodního rejstříku. Komplementáři zároveň ručí za závazky 

společnosti celým svým majetkem, tudíţ ochrana třetích osob je zaručena kombinací 

obou institutů. Tuto problematiku je však nutno chápat v širších souvislostech. Se 

ziskem zjištěným na základě účetní závěrky je nakládáno ve dvou reţimech. V prvním, 

platícím pro část zisku připadající komplementářům, je nutno rozdělit zisk mezi 

komplementáře. Druhá část zisku připadá společnosti. Mezi komplementáře a 

                                                           
16 DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008, xxvi, 428 s. 

Právnické osoby. ISBN 978-807-3573-447.. . 
17

 K údajům povinně zapisovaným do Obchodního rejstříku více § 35 a § 36 obchodního zákoníku 
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společnost se však dělí jiţ zisk, který je moţné rozdělit na základě stanovených 

podmínek. Přestoţe zde dochází ke štěpení na dva odlišné reţimy nakládání se ziskem, 

komanditní společnost je nutno chápat pořád jako celek, a je tedy nutno dodrţet 

pravidla týkající se zachování základního kapitálu ještě před tím, neţ dojde k dělení 

samotného zisku mezi společnost a komplementáře. Stejně jako v případě veřejné 

obchodní společnosti lze polemizovat nad tím, zda je nutné naplnění této podmínky 

vzhledem k výše uvedenému ručení společníků, nicméně jestliţe zákonodárce stanovil 

vkladovou povinnost s tím, ţe se výše vkladu zapisuje do obchodního rejstříku, 

povaţuji za nutné trvat na tom, aby tyto vklady zůstaly v majetku společnosti 

zachovány.   

Dalším faktorem limitujícím společnost při nakládání se ziskem, a tedy i 

rozdělení zisku mezi společníky, je rezervní fond. Tento institut je popsán jiţ 

v obecných ustanoveních o obchodních společnostech, a to v § 67 obchodního 

zákoníku, dále se s ním lze setkat v části věnující se společnosti s ručením omezeným v 

§ 124 a v části věnující se akciovým společnostem v § 217. Tyto společnosti, a v rámci 

odkazu zákona o evropské společnosti k ustanovení obchodního zákoníku o akciové 

společnosti i evropská společnost, vytváří rezervní fond obligatorně. Jedná se o fond 

účelově vázaných prostředků společnosti ke krytí ztrát. V § 67 odst. 3 obchodní zákoník 

stanoví, ţe podíl na čistém zisku lze určit aţ po doplnění rezervního fondu. Společnost 

s ručením omezeným má povinnost vnést do rezervního fondu 10% čistého zisku 

v roce, ve kterém tento zisk poprvé vytvoří, ne však více neţ 5% základního kapitálu. 

Pak se tento fond doplňuje kaţdý rok nejméně o 5% z čistého zisku, dokud nedosáhne 

rezervní fond výše alespoň 10% základního kapitálu. Toto jsou však pouze zákonná 

minima. Obchodní zákoník výslovně předpokládá úpravu této otázky ve společenské 

smlouvě. Úprava rezervního fondu akciové společnosti se v zásadě neliší, pouze 

procentuální příděl rezervního fondu ku základnímu kapitálu a jeho finální výše jsou 

vyšší, přičemţ i zde zákon předpokládá úpravu ve stanovách. Před určením zisku, který 

lze rozdělit mezi akcionáře, je třeba učinit příděl do rezervního fondu dle zákona či 

společenské smlouvy, respektive stanov, nebo tento fond doplnit v případě, ţe 

nedosahuje stanovené výše v důsledku úhrady ztráty v předchozím období či obdobích. 
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Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost a evropské hospodářské 

zájmové sdruţení rezervní fond povinně netvoří.
18

 Nelze však vyloučit dohodu 

společníků ve společenské smlouvě, která by tvorbu rezervního fondu upravovala. 

Musela by se však zabývat tvorbou rezervního fondu i jeho výší s tím, ţe takovým 

ujednáním společenské smlouvy by byla společnost vázána a pak by se pro ni stala 

tvorba rezervního fondu obligatorní a k rozdělení zisku mezi společníky by mohlo dojít 

aţ po naplnění podmínek stanovených společenskou smlouvou. 

V případě společností, které jsou poplatníky daně z příjmů právnických osob, je 

nutné zisk určený k rozdělení nebo jinému naloţení nejprve zdanit, tedy zaplatit z něj 

daň z příjmu. K rozdělení je určen pouze čistý zisk. To se týká společnosti s ručením 

omezeným, akciové společnosti a evropské společnosti a části zisku připadající 

komanditistům v komanditní společnosti. Teprve zdaněný zisk je moţné rozdělit, 

respektive rozhodnout o tom, jak s ním bude naloţeno, přičemţ podíl připadající na 

společníka je vyplacen aţ po sraţení daně z příjmů, jelikoţ ve vztahu k takové dani je 

společnost plátcem a společník poplatníkem.    

Podmínky výplaty podílu na zisku doznaly podle zákona o obchodních 

korporacích určitých změn. S podmínkami sledujícími ochranu základního kapitálu se 

setkáme v nezměněné formě pouze u akciové společnosti. Se zřetelem k tomu, ţe 

v praxi nebyl základní kapitál takovou zárukou solventnosti společnosti, jak by bylo 

třeba, zákonodárce od koncepce základního kapitálu a jeho ochrany v zákoně o 

obchodních korporacích částečně upustil a současně zavedl pravidlo testu insolvence 

podle § 3 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a jeho řešení (insolvenční zákon)
19

, na které 

odkazuje v obecných ustanoveních v § 40 odst. 1, kde stanoví, ţe obchodní korporace 

nesmí vyplácet zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet 

zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu. Toto 

ustanovení navazuje na dikci § 68 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, který 

hovoří o ručení člena či členů statutárního orgánu na základě rozhodnutí soudu 

v případě úpadku společnosti. Tato konstrukce v podstatě vychází z úvahy, ţe 

                                                           
18

  a contrario §67 odst. 2 zákona obchodního zákoníku 
19

 Důvodová zpráva (volební období 2010-2014)- 363/0 Vládní návrh zákona o obchodních korporacích a 

druţstvech (zákon o obchodních korporacích, Codexis Academia, aktualizace září 2012) 
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společnost můţe činit vše, co jí nepřivodí úpadek, a to i v souvislosti s nakládáním se 

ziskem. V případě, ţe se společnost přece jen do úpadku dostane, soud můţe 

rozhodnout o tom, ţe za závazky společnosti ručí člen či členové statutárního orgánu, 

pokud mohli vědět, ţe společnost je v hrozícím úpadku, a neučinili v rozporu s péčí 

řádného hospodáře vše potřebné k odvrácení tohoto úpadku. Je otázkou, zda tato 

konstrukce bude dostačující a bude schopna plně nahradit ochrannou funkci koncepce 

základního kapitálu.   

Zákaz rozdělení zisku mezi akcionáře akciové společnosti, pokud ke dni 

skončení posledního účetního období vlastní kapitál je sníţen pod základní kapitál 

zvýšený o fondy, které nelze podle zákona rozdělit mezi akcionáře, lze nalézt v § 350 

odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Ta je také jedinou obchodní společností, které 

nová právní úprava stále ukládá povinnost vytvořit základní kapitál. Zákon hovoří o 

fondech, které nelze rozdělit mezi akcionáře. Oproti stávající právní úpravě neobsahuje 

zákon o obchodních korporacích definici rezervního fondu, nicméně o něm na mnoha 

místech hovoří. Předpokládá vytvoření rezervního fondu na základě stanov a dále 

v některých zvláštních případech. Vytvoření tradičního rezervního fondu tak, jak je 

znám nyní, mohou obligatorně uloţit zvláštní právní předpisy. Ze zvláštních rezervních 

fondů bych jmenovala zvláštní rezervní fond na vlastní akcie a zvláštní rezervní fond při 

finanční asistenci. V případě aplikace ustanovení § 350 odst. 1 zákona o obchodních 

korporacích bude tedy třeba učinit před rozdělením zisku příděl do těchto fondů, 

případně do fondu zřízeného stanovami. Tato změna pravděpodobně reflektuje odstup 

od koncepce ochrany základního kapitálu, ač alespoň u akciové společnosti 

zákonodárce povinnost vytvoření základního kapitálu ponechal. Osobně přesto, bez 

ohledu na existenci nějakého základního majetku společnosti, povaţuji fond vytvořený 

a udrţovaný za účelem úhrady případné ztráty za velmi přínosný pro jakoukoliv 

společnost. Pravdou zůstává, ţe zákon o obchodních korporacích s ním na mnoha 

místech počítá, nicméně povinnost jej zřídit jiţ společnosti nemají, a tudíţ je otázka, jak 

se k této problematice praxe postaví. 

Obdobně jako u akciové společnosti jsou definovány podmínky v rámci pravidel 

rozdělení zisku společnosti s ručením omezeným. Zde se stanoví, ţe částka určená 

k rozdělení, nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného 
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účetního období, zvýšenou o nerozdělený zisk z minulých let a sníţenou o ztráty 

z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů, v souladu se zákonem a 

společenskou smlouvou. Konstrukce rezervního fondu je stejná, jeho vytvoření není 

obligatorní, nicméně se obligatorně sniţuje zisk určený k rozdělení o ztrátu minulého 

období, která by dle mého názoru měla být pokryta právě prostředky rezervního fondu.  
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Naložení se ziskem společnosti 
 Pokud je z účetní závěrky zřejmé, ţe společnost vytvořila za účetní období zisk, 

je nutno s těmito prostředky nějakým způsobem naloţit. V úvahu přichází rozdělení 

tohoto zisku mezi společníky, jeho ponechání ve společnosti za účelem dalších investic, 

případně zvýšení základního kapitálu společnosti, nebo kombinace obou moţností. 

Některé způsoby lze realizovat pouze ve vztahu k některým formám obchodních 

společností. 

 V případě veřejné obchodní společnosti je řešení této otázky poměrně 

jednoznačné. Obchodní zákoník v § 82 odst. 1 výslovně stanoví, ţe zisk se rozdělí mezi 

společníky. K tomu, aby společníkovi vzniklo právo na rozdělení zisku, není třeba 

dalšího rozhodnutí společníků. Jiţ okamţikem schválení účetní závěrky vzniká 

společníkovi právo na podíl na zisku dle společenské smlouvy nebo na základě 

podpůrného pravidla určeného obchodním zákoníkem. Ponechání zisku ve společnosti 

není moţné, coţ lze odůvodnit jednak charakterem veřejné obchodní společnosti jako 

společnosti vhodné pro podnikání malého rozsahu, s pevným sepětím společníka ke 

společnosti, jednak souvisejícími předpisy práva daňového. Takovým předpisem je 

zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Podle tohoto zákona je veřejná obchodní 

společnost poplatníkem daně z příjmu pouze ve vztahu k příjmům, z nichţ je daň 

vybírána zvláštní sazbou.
20

  To se ovšem netýká zisků z běţné hospodářské činnosti 

společnosti. Ve vztahu k těmto ziskům nepodléhá společnost daňové povinnosti, 

daňovým poplatníkem ve vztahu k zisku veřejné obchodní společnosti jsou společníci, 

přičemţ zisk je jim vyplácen po sraţení daně z příjmů, tedy plátcem je společnost. 

V případě nevyplacení podílů na zisku společnosti by nebyl zisk za dané období zdaněn, 

coţ by vzhledem k obecné daňové povinnosti nebylo přípustné. V literatuře se lze setkat 

i s názorem, ţe společenská smlouva by mohla tuto otázku upravit i tak, ţe by se 

nerozdělil veškerý zisk. 
21

 Z výše uvedených důvodů se však s tímto názorem 

neztotoţňuji.  

 V případě, ţe by společníci přece jen chtěli z prostředků vytvořených 

hospodářskou činností společnosti, tedy ze zisku, realizovat rozšíření obchodního 
                                                           
20

 Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, In: Sbírka zákonů, částka č. 117/1992, Codexis Academia, 

verze 9/2012, §18 odst. 9 
21

 PELIKÁNOVÁ, Irena a Stanislava ČERNÁ. Obchodní právo. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006, 545 s. ISBN 

80-735-7149-8, str. 232 
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potenciálu společnosti zvýšením jejího majetku, bylo by nutno realizovat takové 

rozhodnutí formou dodatečných vkladů společníků do společnosti
22

, tedy jiţ jiným 

institutem neţ je naloţení se ziskem společnosti. Takové rozhodnutí by, při absenci 

odchylné úpravy společenské smlouvy od zákonných ustanovení o rozhodování 

společníků ve veřejné obchodní společnosti, muselo být schváleno společníky 

jednomyslně. Článek T. Dvořáka, Práva a povinnosti společníků veřejné obchodní 

společnosti,
23

 poukazuje na rozdílný názor prof. Pelikánové, publikovaný v publikaci 

Veřejná obchodní společnost – Srovnávací právo
24

, tedy ţe nerozdělení zisku by bylo 

moţné na základě společenské smlouvy. Vzhledem k výše uvedenému se však 

přikláním k názoru, ţe takový postup moţný není. 

 Problematickou se jeví situace nakládání se ziskem komanditní společnosti. Zde 

se zisk dělí mezi společnost a komplementáře.  V případě části zisku připadající 

komplementářům povaţuji za vhodné postupovat stejně jako v případě veřejné 

obchodní společnosti. Část zisku, která připadne komplementářům, je tedy nutné mezi 

ně beze zbytku rozdělit, tato část zisku nepodléhá, stejně jako u veřejné obchodní 

společnosti, dani z příjmů, při výpočtu daně z příjmů komanditní společnosti se odečte 

od základu daně. Otázkou je, zda je třeba tento postup vzhledem k převaţujícímu 

charakteru komanditní společnosti jako společnosti osobní vztáhnout i na část zisku 

připadající společnosti, či zda je moţné s ohledem na odkaz obchodního zákoníku 

k úpravě společnosti s ručením omezeným co se právního postavení komanditistů týče 

rozhodnout o této části zisku odchylně, případně kdo by se účastnil na rozhodování této 

záleţitosti. 

 Opět povaţuji za nutné poukázat na úpravu jiţ citovaného zákona o daních 

z příjmů. Ten i z pohledu daňového práva štěpí reţim zisku mezi zisk připadající 

společnosti a zisk připadající komplementářům. V případě zisku připadajícího 

komplementářům volí stejné schéma zdanění jako v případě zisku veřejné obchodní 

                                                           
22

 DVOŘÁK, Tomáš, Práva a povinnosti společníků veřejné obchodní společnosti, ASPI, ASPI – osobní 

obchodní společnosti, 2008, str 84, LIT32064CZ, nebo ELIÁŠ, Karel, Jarmila POKORNÁ a Tomáš 

DVOŘÁK. Kurs obchodního práva: obchodní společnosti a družstva. 6. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010, 

xxxv, 503 s. Právnické učebnice (C.H. Beck). ISBN 978-807-4000-485.  
23

 Viz sub 22 
24

 PELIKÁNOVÁ, Irena. Veřejná obchodní společnost: Srovnávací právo obchodní. 1.vyd. Praha: Orac, 

2002, 282 s. ISBN 80-861-9949-5.  
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společnosti. Část zisku komanditní společnosti, která připadla společnosti, však zákon 

podrobuje jiţ dani z příjmů právnických osob s tím, ţe mezi společníky se rozděluje jiţ 

zdaněný zisk. Ten poté podléhá dani z příjmu fyzických osob při výplatě 

komanditistovi, přičemţ plátcem je zde společnost. Zde tedy překáţku jiného naloţení 

se ziskem neţ rozdělení neshledávám. Obchodní zákoník ani neobsahuje ţádné kogentní 

ustanovení, které by takovému jednání bránilo. Obchodní zákoník v § 100 odst. 1 

výslovně stanoví, ţe část zisku, která připadla společnosti, se rozdělí mezi komanditisty, 

nevyplývá-li ze společenské smlouvy něco jiného. Tato formulace dle mého názoru 

otvírá moţnost stanovit ve společenské smlouvě, ţe je moţné naloţit se ziskem jiným 

způsobem neţ jej rozdělit mezi komanditisty. Taková úprava společenské smlouvy by 

měla i stanovit způsob, jakým by se o odchylném naloţení se ziskem připadajícím 

společnosti rozhodlo. Jinak by totiţ podle § 97 odst. 2 obchodního zákoníku 

rozhodovali o takové záleţitosti komanditisté společně s komplementáři většinou hlasů, 

coţ by s ohledem na to, ţe se jedná o omezení rozdělení zisku mezi komanditisty, 

nebylo praktické. Nicméně vzhledem k tomu, ţe jde o otázku, která zasahuje do 

hospodaření společnosti, nepovaţuji za účelné vyloučit z rozhodování o této otázce ani 

komplementáře, neboť ti jsou pověřeni obchodním vedením společnosti a na které by 

nerozdělení zisku a jeho ponechání ve společnosti mělo bezesporu vliv. Jako moţné 

řešení vidím hlasování o této otázce v kaţdé skupině společníků zvlášť, přičemţ by byla 

nutná shoda v obou skupinách.   

 V souladu s řešením této problematiky v případě veřejné obchodní společnosti je 

třeba postupovat i v případě evropského hospodářského zájmového sdruţení. I zde je 

nutné respektovat pravidlo rozdělení veškerého zisku evropského hospodářského 

zájmového sdruţení. Toto pravidlo však nevyplývá pouze z odkazu zákona o 

evropském hospodářském zájmovém sdruţení na obchodní zákoník a jeho úpravu 

nakládání se ziskem veřejné obchodní společnosti, ale i ze samotného nařízení Rady č. 

2137/85 o evropském hospodářském zájmovém sdruţení, které samo jednak stanovuje, 

ţe účelem sdruţení není dosaţení zisku, a jednak uvádí výslovně v článku 21 pravidlo, 

ţe zisky vyplývající z činnosti sdruţení se povaţují za zisky jeho členů. 

 Naproti tomu v kapitálových obchodních společnostech je situace zcela odlišná. 

To, zda společnost zisk, který by bylo moţné na základě splnění zákonem stanovených 
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podmínek rozdělit mezi společníky, skutečně rozdělí, je otázkou jejího rozhodnutí, 

respektive rozhodnutí valné hromady. Důvodem pro ponechání zisku v majetku 

společnosti můţe být předpokládaná větší investice, modernizace prostředků 

k podnikání, nebo například nepříznivý vývoj trhu a potřeba vytvořit jistou rezervu.     

O tom, zda bude zisk mezi společníky společnosti s ručením omezeným a akcionáře 

akciové společnosti a evropské společnosti rozdělen, rozhoduje nejvyšší orgán 

společnosti, valná hromada. Tento orgán má zároveň ve své působnosti schvalování 

účetní závěrky, která tvoří dostatečný podklad pro rozhodnutí o tom, jak se ziskem 

naloţit. V případě akciové společnosti (a analogicky evropské společnosti) má ještě 

valná hromada při rozhodování k dispozici návrh představenstva na rozdělení zisku 

nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti (§ 191 odst. 2 obchodního 

zákoníku). Smysl tohoto institutu spatřuji v tom, ţe akciová společnost má často velmi 

široký okruh akcionářů, kteří mohou být i poměrně vzdáleni informacím o běţném 

hospodaření společnosti, a právě představenstvo, které zajišťuje obchodní vedení 

společnosti, by mělo mít nejlepší představu nejen o hospodaření společnosti, ale i o 

jejím dalším směřování, budoucích cílech a momentálním hospodářském stavu. Dalším 

podkladem, který mají akcionáři moţnost prostudovat, je samotná účetní závěrka. 

Zákon jasně stanovuje povinnost představenstva zaslat akcionářům, kteří mají akcie na 

jméno, účetní závěrku, či vybrané údaje z ní, spolu s uvedením doby a místa, kde je 

účetní závěrka k nahlédnutí, v případě vydání akcií na majitele se hlavní údaje 

s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí, uveřejní způsobem 

určeným zákonem či stanovami pro svolání valné hromady.  

 Co se týče dosavadní judikatury vztahující se k této otázce, ráda bych zmínila 

usnesení Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 29 Cdo 1326/2009, které řešilo otázku, zda můţe 

valná hromada společnosti rozhodnout o tom, ţe podíl na zisku bude vyplacen toliko 

členům orgánů společnosti. Nejvyšší soud v tomto případě dospěl k názoru, ţe prvním 

krokem při rozhodování o zisku je určení, ţe zisk se rozdělí, druhým krokem rozhodnutí 

o výplatě dividendy akcionářům a aţ třetím krokem rozhodnutí o výplatě tantiémy.
25

 

Argumentací tohoto závěru se budu zabývat v příslušné kapitole
26

, nicméně 

                                                           
25

 ŠTENGLOVÁ, Ivana, Stanislava ČERNÁ a Petr ČECH. Pocta Ivaně Štenglové k sedmdesátým 

narozeninám: právo společností : ohlédnutí za dvěma desetiletími účinnosti obchodního zákoníku. 14. 

aktualiz. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 288 p. ISBN 978-807-4002-625.  
26

 Kapitola „Podíl na zisku vyplácený třetí osobám“ 
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v souvislosti s touto problematikou Nejvyšší soud ČR vyslovil názor, ţe valná hromada 

v zásadě může z důležitých důvodů a při respektování zákazu formulovaného 

v ustanovení §56a rozhodnout tak, že zisk nebude mezi akcionáře (ani jiné osoby - §178 

odst. 3 a odst. 4 obchodního zákoníku) rozdělen a bude po povinném přídělu do 

rezervního fondu podle § 217 obchodního zákoníku (a případně dalších, v souladu se 

zákonem a stanovami vytvořených fondů) ponechán společnosti a použit pro její 

podnikání.
27

 Domnívám se, ţe tento závěr posílil postavení práva akcionáře na podíl na 

zisku v hierarchii akcionářských práv a povinností. Otázkou zůstává, co povaţuje 

nejvyšší soud za dostatečně důležité důvody, aby valná hromada mohla rozhodnout o 

nerozdělení zisku. Kaţdopádně však bude nutné, aby rozhodnutí valné hromady, a 

koneckonců i návrh představenstva, jakoţto podklad pro její rozhodnutí, byly v případě 

nerozdělní zisku řádně odůvodněny.
28

 Dle mého názoru by společnost měla mít 

moţnost rozhodovat zcela autonomně a ochranu práva akcionáře na podíl na zisku 

neshledávám za dostatečný podklad pro poţadavek důležitých důvodů pro nerozdělení 

zisku. Často můţe být právě nerozdělení zisku a jeho ponechání ve společnosti 

základním krokem k jejímu rozvoji a tedy i větším výnosům, a potaţmo i větším ziskům 

společníků v budoucnu. Je moţno argumentovat tím, ţe taková prognóza je značně 

nejistá, nicméně podnikatelská činnost sama o sobě a účast v podobě vlastnictví akcií či 

podílů přináší jiţ ze své podstaty řadu rizik, které je ten, kdo se k takové činnosti 

připojí, nucen nést.  

 Pro rozhodnutí valné hromady, respektive pro její svolání za účelem schválení 

účetní závěrky a rozhodnutí o naloţení se ziskem, stanovuje zákon lhůtu. Ustanovení 

§128 odst. 1 věta druhá obchodního zákoníku a §184a odst. 1 obchodního zákoníku 

shodně určují, ţe valná hromada se musí konat nejpozději do 6 měsíců od skončení 

účetního období. K této problematice se vyjádřil nejvyšší soud v rozsudku sp.zn.  29 

Cdo 4284/2007 ze dne 30. září 2009. Toto rozhodnutí bylo podrobně rozebráno i 
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 ŠTENGLOVÁ, Ivana, Stanislava ČERNÁ a Petr ČECH. Pocta Ivaně Štenglové k sedmdesátým 

narozeninám: právo společností : ohlédnutí za dvěma desetiletími účinnosti obchodního zákoníku. 14. 
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v odborné literatuře.
29

 V daném případě valná hromada akciové společnosti rozhodla ve 

stanovené lhůtě, ţe zisk po přídělu do rezervního fondu a uhrazení ztráty ponechá 

nerozdělený společnosti. Následně došlo k prohlášení konkurzu na majetek společnosti 

a valná hromada jiţ po zmiňované lhůtě šesti měsíců rozhodla o tom, ţe zisk se rozdělí 

mezi společníky. Nejvyšší soud zde řešil zejména otázku, zda je moţné rozhodnout o 

naloţení se ziskem společnosti po uplynutí šestiměsíční lhůty, přičemţ dospěl k názoru, 

ţe „lhůta šesti měsíců je nejzazší lhůtou, ve které lze výsledky účetní závěrky sloužící 

pro jednání řádné valné hromady pokládat za ty, jež mohou akcionářům sloužit jako 

reálný obraz účetnictví akciové společnosti, na jehož základě mohou kvalifikovaně 

rozhodovat o rozdělení zisku“
30

. Při úvaze nad debatami odborné veřejnosti nad 

správností tohoto závěru z hlediska věcné závaznosti šestiměsíční lhůty jsem se 

rozhodla podrobně zaměřit na doslovné znění ustanovení stanovujících tuto povinnost. 

Obě ustanovení totiţ skutečně hovoří pouze o povinnosti svolat valnou hromadu za 

účelem schválení účetní závěrky a rozhodnutí, jak naloţit s vykázaným ziskem, nikoliv 

o povinnosti toto rozhodnutí přijmout. Takový výklad by byl však značně 

zjednodušující a zúţený. Pokud budu uvaţovat nad účelem této povinnosti, nezbývá neţ 

se přiklonit k názoru nejvyššího soudu a to i v souvislosti s argumentem ztráty 

výpovědní hodnoty účetní závěrky vzhledem k hospodářským výsledkům společnosti. 

Nelze neţ souhlasit s kritickými hlasy odborné veřejnosti, ţe se jedná o jisté omezení 

práva valné hromady rozhodovat o naloţení s hospodářským výsledkem, nicméně 

šestiměsíční lhůtu povaţuji za dostatečně dlouhou na to, aby takové rozhodnutí mohlo 

být přijato. V souvislosti s tímto rozhodnutím vyvstává dále otázka, zda vůbec valná 

hromada můţe o této záleţitosti rozhodnout dvakrát odchylným způsobem a to jak 

valná hromada akciové společnosti, tak valná hromada společnosti s ručením 

omezeným.
31

 Pokud by nejdříve rozhodla o tom, ţe bude zisk rozdělen mezi akcionáře, 

v souvislosti s tím, ţe akcionáři nejsou povinni dividendu přijatou v dobré víře vracet, a 

jiţ rozhodnutím valné hromady o tom, ţe se zisk rozdělí, jim vzniká právo na výplatu 
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dividendy, pak by opětovné opačné rozhodnutí nepřicházelo v úvahu, neboť by bylo 

zřejmým zásahem do jiţ nabytého konkrétního práva společníka. Nejsem si ovšem 

vědoma ţádného zákonného ustanovení, které by vylučovalo tento postup v opačné 

situaci, vzhledem k rozebíranému rozhodnutí Nejvyššího soudu s dodrţením zmíněné 

šestiměsíční lhůty. Nad rámec dané problematiky shledávám, ţe v tomto konkrétním 

případě by v souvislosti s prohlášeným konkurzem na majetek společnosti a aţ 

dodatečném rozhodnutí o rozdělení zisku, na neplatnosti rozhodnutí valné hromady nic 

nezměnilo ani dodrţení šestiměsíční lhůty, jelikoţ takové rozhodnutí bylo zjevně přijato 

s úmyslem zkrátit věřitele společnosti, coţ je postup zcela nepřípustný. Závěr o nutnosti 

dodrţet šestiměsíční lhůtu při rozhodnutí o naloţení se ziskem bude nutno vztáhnout i 

na rozhodování společnosti s ručením omezeným a evropské společnosti. Zákon o 

obchodních korporacích sice volí jednodušší formulaci, kdy stanovuje jak v případě 

akciové společnosti, tak společnosti s ručením omezeným, ţe řádnou účetní závěrku 

projednává valná hromada do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního 

období
32

, nicméně dopad tohoto ustanovení je shodný jako v současnosti.    

 Kromě výše uvedených limitů však ponechání nerozděleného zisku společnosti 

nic nebrání. Osobně povaţuji takové rozhodnutí za jeden z důleţitých nástrojů 

hospodaření kapitálových společností.  
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Zálohy na podíl na zisku 
 V obchodních společnostech je zisk vyplácen kaţdoročně, na základě schválené 

účetní závěrky. Otázkou však je, zda je moţné na podíl na zisku poskytnout 

společníkovi nějakou zálohu. V této problematice přistupuje obchodní zákoník rozdílně 

k osobním obchodním společnostem a společnostem kapitálovým. V případě 

kapitálových společností je řešení jednoznačné, nebylo tomu tak ale vţdy. V případě 

akciové společnosti obchodní zákoník výslovně v § 178 odst. 1 věta poslední zakazuje 

výplatu jakýchkoliv záloh akcionářům na dividendu, přičemţ na toto ustanovení 

odkazuje i ustanovení o dělení zisku společnosti s ručením omezeným, § 123 odst. 2 

věta poslední obchodního zákoníku. Tento zákaz byl do obchodního zákoníku vloţen 

novelou č. 370/2000 Sb.. „I před zařazením výslovného zákazu převládal v praxi názor, 

že výplata zálohy na podíl na zisku kapitálové společnosti je zakázána, nicméně v praxi 

k tomu občas docházelo.“
33

 Současná právní úprava však nepřipouští ţádné nejasnosti. 

V některých menších, tzv. rodinných, společnostech s ručením omezeným „vykonávají 

společníci pro společnost určitou činnost, a to bez navázání pracovněprávního vztahu, 

přičemž podíly na zisku, resp. zálohy pak plní funkci mzdy.(…) právně korektním 

řešením by zde bylo navázání pracovněprávního vztahu“.
34

  Jinak je tomu ale v případě 

veřejné obchodní společnosti (a evropského hospodářského zájmového sdruţení) a 

komanditní společnosti. V případě těchto totiţ obchodní zákoník ţádnou úpravu 

neobsahuje.  Vzniká tedy otázky, zda je vyplácení záloh na podíl na zisku moţné, či 

nikoliv. V odborné literatuře
35

 převaţuje názor, ţe analogicky k úpravě kapitálových 

společností je výplata podílu na zisku zakázána. Existuje nicméně i názor opačný, který 

zastávají zejména odborníci z oboru účetnictví. Tento závěr vychází jednak z argumentu 

a contrario, tedy pokud by zákonodárce zamýšlel vyloučit moţnost výplaty zálohy na 

podíl na zisku i v případě veřejné obchodní společnosti, respektive komanditní 
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společnosti co se týče podílů na zisku komplementářům, tento zákaz by formuloval i u 

těchto společností, popřípadě v obecných ustanoveních o obchodních společnostech, 

jednak jej lze podpořit jedním ze základních principů soukromého práva, který stanoví 

Listina základních práv a svobod v čl. 2 odst. 3 a také Ústava české republiky v čl. 2 

odst. 4. Dle Ústavy je sice subjektem tohoto práva pouze občan, nicméně Listina 

základních práv a svobod ČR rozšiřuje toto právo definicí subjektů slovem každý, z nějţ 

lze dovodit, ţe se tento princip vztahuje i na právnické osoby. Dalším argumentem je 

skutečnost, ţe výplatou zálohy na podíl na zisku nevzniká ţádné riziko pro třetí osoby 

tím, ţe by byl sníţen majetek společnosti, z kterého by hradila své závazky, společníci 

veřejné obchodní společnosti a komplementáři komanditní společnosti ručí za závazky 

společnosti neomezeně, společně a nerozdílně celým svým majetkem. Samozřejmě by 

bylo nutné zálohy na podíl na zisku na konci účetního období vyúčtovat tak, aby na 

straně některého společníka nevznikl neodůvodněný prospěch na úkor společníků 

jiných, a zároveň by mělo být vyplácení záloh na podíl na zisku v souladu s 

očekávanými a obvykle dosahovanými hospodářskými výsledky společnosti,  zálohy by 

tak byly vyplaceny na základě důvodného očekávání dosaţení dostačujícího zisku. Zisk, 

který by byl vyplacen nad rámec podílu na zisku vypočteného na základě účetní 

závěrky, by byl bezdůvodným obohacením a společník by byl povinen jej společnosti 

vrátit. Rozhodnutí o vyplacení zálohy na podíl na zisku by pravděpodobně muselo být 

schváleno všemi společníky, nestanoví-li společenská smlouva jinak.  

V případě komanditní společnosti je vzhledem k dělení zisku mezi společnost a 

komplementáře tento problém ještě sloţitější. Co se týče části zisku připadající 

společnosti a potaţmo komanditistům, zde bych analogicky aplikovala ustanovení 

vztahující se na kapitálové společnosti, i s ohledem na odkaz obchodního zákoníku na 

ustanovení o právním postavení společníků společnosti s ručením omezeným, tedy ţe 

vyplácení záloh na podíl na zisku je zakázáno. Pokud bych se zabývala otázkou části 

zisku připadající komplementářů, sice by zde stejně jako u veřejné obchodní společnosti 

nepřicházelo v úvahu ohroţení třetích osob z důvodu neomezeného ručení 

komplementářů, nicméně by mohlo dojít k ohroţení velikosti podílu na zisku 

připadajícího společnosti. V souladu s povinností neprávem vyplacený zisk společnosti 

vrátit jako bezdůvodné obohacení by však ani toto nečinilo problém.  I s ohledem na 
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dále popsanou budoucí právní úpravu se tedy přikláním k názoru, ţe v případě osobních 

obchodních společností je výplata podílu na zisku moţná. 

 Tuto nejednoznačnost řeší zákon o obchodních korporacích zcela výslovně pro 

všechny společnosti. Upravuje otázku záloh na podíl na zisku v obecných ustanoveních, 

a to v § 40 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Tato úprava výplatu záloh na podíl 

na zisku umoţňuje, a to na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, ţe 

obchodní korporace má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Dále zákon stanoví i 

podmínky výplat zálohy na podíl na zisku tak, ţe výše nemůţe být vyšší, neţ kolik činí 

součet výsledků hospodaření běţného účetního období, nerozděleného zisku z minulých 

let a ostatních fondů ze zisku sníţený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný 

příděl do rezervního fondu. V odst. 1 citovaného ustanovení je ještě stanoveno pravidlo, 

ţe obchodní korporace nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, 

ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek.  Tato liberalizace plně 

koresponduje s poţadavky čl. 15 odst. 2 Druhé směrnice č. 77/91/EHS, která stanoví 

podmínky, za kterých můţe zákonodárství členského státu připustit výplatu záloh na 

podíl na zisku.  
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Dělení zisku 
 V předchozích kapitolách bylo řešeno, za jakých podmínek je moţné zisk 

rozdělit mezi společníky, co je vlastně zisk, i jak jinak by bylo moţno naloţit se ziskem. 

Nyní se tedy budu zabývat otázkou, jakým způsobem se bude rozhodovat o rozdělení 

zisku mezi společníky a podle jakých pravidel bude zisk rozdělen. V první řadě 

povaţuji za nutné rozlišit situaci, se kterou se setkáváme u veřejné obchodní 

společnosti, evropského hospodářského zájmového sdruţení a v případě zisku 

připadajícího komplementářům komanditní společnosti. Zde bude právo na podíl na 

zisku společníkovi vznikat jiţ jen na základě skutečnosti, ţe byla schválena účetní 

závěrka a v ní vykázán zisk společnosti. Výše takového podílu se bude řídit 

společenskou smlouvou, při neexistenci takové úpravy podle pravidel příslušných 

ustanovení obchodního zákoníku. V ostatních případech, tedy v případě části zisku 

připadajícího komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, akciové 

společnosti a evropské společnosti, bude na základě účetní závěrky nutné ještě 

rozhodnutí o tom, zda se zisk, nebo alespoň jeho část, rozdělí mezi společníky, 

respektive akcionáře, či nikoliv. Ne zcela jasný je tento postup v případě komanditní 

společnosti ohledně části zisku, která připadne společnosti.  Přesná formulace § 100 

odst. 1 věta druhá obchodního zákoníku říká, ţe část zisku, která připadla společnosti, 

se po zdanění rozdělí mezi komanditisty. Z této formulace není zcela zřejmé, zda je 

třeba nějakého dalšího rozhodnutí. Vzhledem k tomu, ţe komanditní společnost sice 

díky právnímu postavení komanditistů vykazuje jisté kapitálové znaky, ale pořád se 

jedná spíše o společnost osobní, jsem toho názoru, ţe pokud by neexistovala ţádná 

úprava ve společenské smlouvě, která by umoţňovala nerozdělení zisku či jeho části 

mezi komanditisty tak, jak o tom bylo pojednáno v příslušné kapitole
36

, nebylo by jiţ 

třeba dalšího rozhodnutí pro rozdělení zisku a zisk by bylo moţno po schválení účetní 

závěrky rozdělit mezi komanditisty dle zákonných pravidel, eventuálně dle jiných 

pravidel týkajících se poměru rozdělení zisku ve společenské smlouvě. 

 Nyní jiţ k samotnému dělení zisku mezi společníky. Ve vztahu k veřejné 

obchodní společnosti (a tím pádem i k hospodářskému zájmovému sdruţení) se zabývá 

rozdělením zisku mezi společníky § 82 obchodního zákoníku. V odst. 1 je zakotveno 

základní pravidlo dělení, tedy ţe zisk se mezi společníky dělí rovným dílem. Podíl na 
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zisku se stanoví na základě účetní závěrky, tedy zisk, který dle účetní závěrky 

společnost vytvořila, se rozdělí dle výše uvedeného pravidla. V odstavci třetím 

uvedeného ustanovení se však toto pravidlo pouţije pouze v případě, ţe společenská 

smlouva nestanoví pravidlo jiné. Takovým pravidlem by například bylo rozdělení zisku 

podle poměru splacených vkladů společníka do společnosti. Zákon sice ţádnou takovou 

povinnost společníkovi neukládá, nicméně tvorbu kapitálu veřejné obchodní společnosti 

formou vkladu společníků ani výslovně nezakazuje či jinak nevylučuje. Takové 

ustanovení by ani nebylo v rozporu se zákazem znevýhodňujícího jednání některých 

společníků na úkor jiných zakotvené v § 56a odst. 2 obchodního zákoníku, jelikoţ 

vázanost podílů společníka na zisku společnosti na jeho účast na společnosti ve formě 

vkladu povaţuji za zcela legitimní. Pravděpodobně by v rozporu s uvedeným zákazem 

nebylo ani stanovení většího podílu na zisku společníka, který se ve vyšší míře podílí na 

chodu společnosti, nicméně by byla potřebná v zájmu jasného vytyčení postavení 

společníků poměrně podrobná úprava ve společenské smlouvě. V kaţdém případě 

nepřichází v úvahu situace, kdy by na jednoho společníka připadal pouze zisk 

společnosti a jiný pouze nesl ztrátu. Takové jednání, označované jako lví klauzule
37

 je 

zcela vyloučeno. Nad rámec tématu uvádím, ţe stejným způsobem je řešena úprava 

nesení ztráty společníky, tedy i tuto nesou společníci při absenci jiné úpravy ve 

společenské smlouvě rovným dílem.  

Do problematiky dělení zisku mezi společníky přinesla značné změny novela 

obchodního zákoníku provedená zákonem č. 370/2000 Sb. s účinností ke dni 1. 1. 2001. 

Původní úprava měla v § 82 o odstavec více, přičemţ původní odstavec 2 se týkal úroků 

z hodnoty splaceného vkladu v případě dělení společníků rovným dílem. Ustanovení o 

nároku společníka na úrok z vkladu by „v  podstatě stavěl vklad společníka do 

základního kapitálu společnosti na úroveň nevratného úvěru.“ 
38

  Proto bylo nutné 

v zájmu koncepčnosti zákonné úpravy toto ustanovení vypustit.    

Právní úprava zákona o obchodních korporacích přináší některé novinky. Sice 

zachovává pravidlo dělení zisku a ztráty rovným dílem, v § 112 odst. 2 ale vytváří 

určitou garanci práva na podíl na zisku s ohledem na předpokládanou vkladovou 
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povinnost, kdyţ stanoví, ţe společník má právo na podíl na zisku ve výši 25% z částky, 

v níţ splnil svou vkladovou povinnost. Pokud by zisk nedosahoval takové výše, aby 

mohla být společníkům tato částka vyplacena, rozdělí se zisk v poměru částek, v nichţ 

splnili svou vkladovou povinnost. Teprve zisk, který bude přesahovat tyto částky, se 

rozdělí rovným dílem. Tato pravidla jsou dispozitivní, společenská smlouva můţe 

rozdělení zisku stanovit odchylně. Inspiraci k této úpravě patrně zákonodárce našel 

v oblasti německého práva, neboť i německý obchodní zákoník zakotvuje právo 

společníka na podíl na zisku ve výši 4% kapitálového podílu.
39

 Důvodová zpráva k této 

změně pouze konstatuje, ţe tímto posiluje osobní charakter veřejné obchodní 

společnosti. 

 Úprava podílu na zisku komanditní společnosti má mnoho společných rysů 

s úpravou veřejné obchodní společnosti. Nejdříve je nutno rozdělit zisk jako takový. 

Obchodní zákoník sice v § 100 odst. 1 věta první stanoví, ţe zisk se mezi společnost a 

komplementáře dělí rovným dílem, ovšem pouze v případě, ţe neexistuje odchylná 

úprava ve společenské smlouvě. Odchylnou úpravu můţe odůvodňovat řada 

skutečností, například výše vkladů na obou stranách v poměru k rizikům nesení ztráty, 

konkrétní činnost vykonávaná pro společnost a další. Část zisku připadající 

komplementářům si tito rozdělí mezi sebe rovným dílem, neobsahuje-li společenská 

smlouva jinou úpravu (§ 100 odst. 2 obchodního zákoníku).
40

 Část zisku připadající 

společnosti je nutno nejprve zdanit, posléze dojde k rozdělení mezi komanditisty. Opět 

zde bude mít rozhodující slovo společenská smlouva. Pro případ, ţe společenská 

nestanoví ţádný odchylný reţim, vyskytuje se úprava v zákoně hned na dvou místech. 

Jednak § 100 odst. 1 věta druhá stanoví rozdělení podílu na zisku v poměru splacených 

vkladů, stejné pravidlo opakuje odst. 2 citovaného ustanovení. „Jestliže některý 

z komanditistů svůj vklad dosud nesplatil, pak nemá právo na podíl na zisku, ledaže 

něco jiného stanoví společenská smlouva. U komanditistů, kteří vklady splatili toliko 

z části, není odpověď zcela jednoznačná, nicméně vzhledem k zákonné formulaci lze 
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soudit, že právo na podíl na zisku mají“
41

, nicméně pouze ve v poměru splaceného 

vkladu a celé částky vkladu, tedy jen na tu část podílu na zisku, připadající na jiţ 

splacenou část vkladu. I v úpravě § 100 obchodního zákoníku znamenala novela 

obchodního zákoníku č. 370/2000 Sb. značné změny.  Původní úprava předpokládala 

dělení zisku mezi komanditisty a komplementáře, coţ ovšem neodpovídalo daňovým 

předpisům. 
42

 Proto se zákonodárce přiklonil k úpravě dělení zisku mezi společnost a 

komplementáře, coţ je zcela v souladu s úpravou zákona o daních z příjmů. Dále došlo 

ke zpřesnění formulace celého paragrafu. 

Zákon o obchodních korporacích si podrţel v § 126 odst. 1 dělení zisku mezi 

společnost a komplementáře, i dispozitivní dělení tohoto zisku na polovinu. Způsob 

dělení zisku mezi komanditisty zůstává rovněţ shodný se stávající právní úpravou. 

Výjimku tvoří situace, kdy společenská smlouva určí, ţe komanditisté ručí za dluhy 

společnosti do výše určité částky (komanditní sumy). V takovém případě se část zisku, 

která připadla společnosti, rozdělí mezi komanditisty v poměru jejich podílů a 

komanditních sum. Změna je pouze v případě dělení zisku mezi komplementáře 

v návaznosti změny dělení podílu na zisku mezi společníky veřejné obchodní 

společnosti, na kterou ustanovení o dělení zisku komanditní společnosti odkazuje. 

V případě komplementářů totiţ § 126 odst. 2 výslovně odkazuje na § 112, tedy zisk 

mezi komplementáře se dělí stejným způsobem jako mezi společníky veřejné obchodní 

společnosti, tedy komplementář má ze zisku, připadajícího komplementářům, právo na 

podíl ve výši 25 % jeho splaceného vkladu, a pokud nebude zisk na takové rozdělení 

postačovat, rozdělí se v poměru splacených vkladů. Zisk nad rámec tohoto pravidla se 

rozdělí rovným dílem (neurčí-li společenská smlouva něco jiného).  

 Rozdělení podílu na zisku společnosti s ručením omezením je ovlivněno 

rozhodnutím valné hromady, ţe se zisk nebo jeho část rozdělí. Zpřesnění v tom směru, 

ţe lze rozdělit mezi společníky pouze tu část zisku, kterou valná hromada určila k 

rozdělení, přinesla jiţ několikrát zmíněná novela č. 370/2000 Sb. Původně se úprava 
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omezovala pouze na konstatování, ţe „společníci mají nárok na podíl na zisku 

odpovídající jejich splaceným vkladům, nestanoví-li společenská smlouva jinak“. 
43

   

I u společnosti s ručením omezeným hraje významnou roli úprava společenské 

smlouvy. V ţádném případě nelze překročit zákaz stanovený § 56a obchodního 

zákoníku. Problematická by byla úprava dělení zisku ve stanovách, nikoliv ve 

společenské smlouvě. Obchodní zákoník stanoví, ţe stanovy mohou odchylně upravit 

vnitřní organizaci společnosti, coţ dělení zisku bezesporu není, a dále podrobněji 

upravit některé otázky upravené společenskou smlouvou. Tak by bylo moţné například 

konkretizovat výplatu podílu na zisku, odchylná úprava dělení zisku společnosti 

s ručením omezeným by však pravděpodobně pouze ve stanovách upravena být 

nemohla a byla by nutná základní úprava ve společenské smlouvě. 
44

  Stěţejním 

pojmem pro právo na podíl na zisku ve společnosti s ručením omezeným je obchodní 

podíl. Zisk se mezi společníky rozděluje v poměru obchodních podílů. V případě, ţe ve 

společnosti existuje obchodní podíl, který nenáleţí ţádnému společníkovi
45

, musí 

společnost tento podíl převést na jinou osobu, eventuálně rozhodnout buď o sníţení 

základního kapitálu o uprázdněný podíl, nebo o převzetí obchodního podílu ostatními 

společníky za úplatu ve výši vypořádacího podílu. Můţe však nastat situace, kdy 

v průběhu této lhůty má dojít k rozdělování zisku. Tento problém částečně řeší § 120 

odst. 2 obchodního zákoníku, který stanoví, ţe k takovému podílu nezanikají práva a 

povinnosti splynutím, avšak společnost není oprávněna vykonávat práva společníka, 

tedy ani co se týče podílu na zisku. Citované ustanovení dále odkazuje na § 161d odst. 2 

obchodního zákoníku, který stanoví povinnost vytvořit zvláštní rezervní fond ve výši 

uprázdněného podílu. Zisk by tedy před rozdělením musel pokrýt ještě potřeby tohoto 

fondu a pak aţ by bylo moţno rozdělit zbytek mezi společníky.  

V literatuře i judikatuře se vyskytuje otázka, jak moc konkrétní má být usnesení 

valné hromady o rozdělení zisku jak v případě společnosti s ručením omezeným, tak 

v případě akciové společnosti. Odborná veřejnost v této otázce není jednotná. Část 

autorů se kloní k názoru, podle kterého v usnesení musí být vysloveny konkrétní částky 

                                                           
43

 RABAN, Přemysl. Obchodní zákoník. Vyd. 1. Praha: Eurounion, 1997, 591 s. Beckova edice 

právo a hospodářství. ISBN 80-858-5852-5. , str. 213 
44

 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s.r.o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, 435 p. ISBN 

978-80-7357-710-0 
45

 Např. při vyloučení společníka ze společnosti v rámci kadučního řízení 



34 
 

připadající na konkrétní podíly, a to jak v případě dělení zisku mezi společníky, tak i 

členům orgánů
46

, a to s ohledem na skutečnost, ţe podíly společníků mohou být různě 

velké, a jakékoliv obecné určení by nemuselo dávat jasný klíč k tomu, kolik přísluší 

kaţdému společníkovi. Lze se ale setkat i s názorem opačným, tedy ţe to, jakým 

způsobem bude zisk rozdělen, vyplývá přímo ze zákona nebo společenské smlouvy, 

proto se v usnesení valné hromady pouze uvede, jaká část zisku má být mezi společníky 

rozdělena, a tento zisk se poté rozdělí dle pravidel výše uvedených.
47

 Osobně se 

domnívám, ţe konkretizace velikosti podílů na zisku, respektive míra této konkretizace, 

bude velmi záleţet na konkrétních poměrech dané společnosti. Pokud bude společníků 

menší počet, neshledávám zákonné překáţky jejich individualizace přímo v usnesení 

valné hromady, pro společnosti s více společníky bude pravděpodobně praktičtější 

postupovat cestou rozhodnutí o rozdělení na konkrétní podíly na základě stanov 

společnosti. Tato otázka je nicméně řešena i v souvislosti s poţadavkem určitosti 

usnesení valné hromady o rozdělení zisku v případě akciové společnosti. V obou 

případech, kdy je rozhodováno o rozdělení zisku usnesením valné hromady, tedy 

v případě dělení zisku akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, je nutné, 

aby usnesení bylo formulováno jasně a srozumitelně.  K otázce určitosti usnesení valné 

hromady akciové společnosti o rozdělení zisku se vyjádřil nejvyšší soud v usnesení sp. 

zn. 29 Odo 1013/2002 ze dne 5. srpna 2003, ve které byla řešena neplatnost usnesení 

valné hromady. Nejvyšší soud zde řešil, zda je společnost povinna, pokud došlo během 

účetního období k jejímu sloučení s jinou společností, schvalovat i účetní závěrku 

společnosti, která zanikla sloučením. Pokud by tomu tak bylo, bylo by usnesení valné 

hromady o rozdělení zisku za předchozí rok, neplatné, kdyţ schvalovalo pouze účetní 

závěrku nástupnické společnosti. V této věci soud uzavřel, ţe taková povinnost 

nevznikla, nicméně při řešení přípustnosti dovolání řešil i další námitku dovolatele proti 

platnosti předmětného usnesení, který namítal, ţe usnesení valné hromady je neplatné 

pro zmatečnost. Tuto otázku neshledal jako otázku zásadního právního významu 

zejména s ohledem na to, ţe srozumitelnost a jasnost usnesení valné hromady je nutno 

posuzovat v kaţdém konkrétním případě zvlášť, nicméně v tomto usnesení nejvyšší 
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soud ČR uvedl, ţe: „obchodní zákoník nestanoví náležitosti rozhodnutí valné hromady 

o rozdělení zisku. Není však pochyb o tom, že rozhodnutí valné hromady o rozdělení 

zisku mezi akcionáře musí být formulováno jasně, srozumitelně a jednoznačně tak, aby 

bylo možno dovodit, jaká dividenda přísluší ke každé akcii společnosti a aby se 

akcionář případně mohl výplaty takové dividendy domoci.“
48

 Z výše uvedeného tedy 

vyplývá, ţe usnesení valné hromady nemůţe pouze konstatovat, ţe se zisk rozdělí, 

eventuálně jaká jeho část, musí přímo stanovit, jaká dividenda připadne na jaký druh a 

jmenovitou hodnotu akcií.     

 

Zákon o obchodních korporacích v otázce dělení zisku společnosti s ručením 

omezeným převzal stávající pravidla. Dále ale výslovně řeší problematiku podílu na 

zisku připadajícího na uprázdněný podíl společnosti s ručením omezeným. V tomto 

případě právo na podíl na zisku zaniká jeho splatností (§ 149 odst. 3 zákona o 

obchodních korporacích). Novinkou je moţnost upravit ve společenské smlouvě různé 

druhy podílů, mezi něţ patří i podíl, se kterým je spojen pevný podíl na zisku. V případě 

tohoto druhu obchodního podílu vzniká právo na podíl na zisku bez rozhodnutí valné 

hromady o rozdělení zisku, právo vzniká schválením účetní závěrky, z níţ vyplývá 

právo na podíl na zisku. Neznamená to tedy, ţe by společník měl právo na podíl na 

zisku bez ohledu na hospodářský výsledek společnosti, pouze však není jeho podíl na 

zisku závislý na rozhodnutí valné hromady o tom, ţe se zisk rozdělí. Nově můţe být 

podíl na společnosti s ručením omezeným představován kmenovým listem. Jeho vydání 

by musela určit společenská smlouva. Kmenový list společnosti s ručením omezeným je 

cenným papírem, z čehoţ vyplývá, ţe práva a povinnosti s podílem spojená jsou vtělena 

do tohoto cenného papíru, a pouze s ním je lze vykonat, coţ beze zbytku platí i 

v případě práva společníka společnosti s ručením omezeným na podíl na zisku 

společnosti. Tato úprava dle mého názoru umoţní převzít některé výhody spojené 

s účastnickými cennými papíry, které momentálně můţe vyuţívat pouze akciová 

společnost, protoţe spojení podílu s cenným papírem v případě jiné formy obchodní 

společnosti dle stávající právní úpravy není dovoleno.   
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 Úprava akciové společnosti (resp. evropské společnosti) jako jediná řeší materii 

podílu na zisku společnosti opravdu komplexně. Podíl na zisku akciové společnosti se 

nazývá dividenda. Zákonnou úpravu najdeme v §178, podle kterého má akcionář právo 

na dividendu ze zisku, který valná hromada určila k rozdělení. Tento podíl se určuje 

poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Na 

rozdíl od ostatních forem společností je toto ustanovení kogentní, jinou úpravu stanov 

umoţňuje pouze v případě prioritních akcií. Prioritní akcie jsou druhem akcií, s nimiţ 

jsou spojena přednostní práva na dividendu nebo na podíl na likvidačním zůstatku. Je 

moţné vydání prioritních akcií i s oběma zvýhodněními. Tato zvýhodnění mohou být 

(ale nemusí) vyváţena znevýhodněním představovaným ztrátou hlasovacích práv, ne 

však zcela. Nejméně v případě, kdy by nebyla vyplacena prioritní dividenda, by bylo 

moţno hlasovací právo vykonávat do doby, kdy by valná hromada rozhodla o vyplacení 

prioritní dividendy.
 49  

Výjimky z tohoto pravidla můţe stanovit zvláštní zákon. 
50

 

Konkrétní výši prioritní dividendy určí stanovy akciové společnosti.  „Na vlastní akcie 

v majetku společnosti, zatímní listy a poukázky na akcie dividenda nikdy nenáleží.“
51

 Na 

tomto místě povaţuji za nutné pojednat i o tom, kdo je vlastně subjektem práva na podíl 

na zisku, respektive vzhledem k častým převodům akcií, kdo je tedy akcionářem, jemuţ 

svědčí právo na podíl na zisku. K tomuto určení slouţí institut rozhodného dne. 

Najdeme jej v § 156b obchodního zákoníku. Jestliţe společnost vydala akcie na jméno, 

můţe práva s nimi spojená vykonávat pouze osoba zapsaná v seznamu akcionářů.  

Pro výkon samostatně převoditelných práv (coţ právo na podíl na zisku akciové 

společnosti je) je důleţité, zda byla osoba zapsána v seznamu akcionářů k rozhodnému 

dni. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je den konání valné hromady, 

která rozhodla o výplatě dividendy. Institut rozhodného dne upravuje obchodní zákoník 

v § 186b. Obchodní zákoník umoţňuje i určení rozhodného dne shodně pro účast na 

valné hromadě, která rozhodne o výplatě dividendy a pro výplatu dividendy, pouze však 

                                                           
49

 ELIÁŠ, Karel, Jarmila POKORNÁ a Tomáš DVOŘÁK. Kurs obchodního práva: obchodní společnosti 

a družstva. 6. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010, xxxv, 503 s. Právnické učebnice (C.H. Beck). ISBN 978-807-

4000-485 
50

 Podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, In: Sbírka zákonů, částka číslo 5/1992,  nejsou s prioritními 

akciemi banky spojena hlasovací práva ani v případech, kdy tak stanoví obchodní zákoník (§20 odst. 2) 
51

 DVOŘÁK, Tomáš. Akciová společnost a Evropská společnost. 2., aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2009, l, 

886 s. Právnické osoby. ISBN 978-807-3574-307.  
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na základě stanov společnosti (§ 178 odst. 10 obchodního zákoníku). Pokud bychom šli 

ještě dále, den rozhodný pro konání valné hromady mohou určit stanovy nebo 

rozhodnutí předcházející valné hromadě, nesmí však valnou hromadu předcházet o více 

neţ 30 dní (§ 184 odst. 3 obchodního zákoníku)    

 Změny, které přináší zákon o obchodních korporacích, souvisí zejména 

s moţností společnosti vydávat i akcie jiné neţ v zákoně uvedené. Společnost tedy 

můţe vydávat akcie, s nimiţ jsou spojena i jiná práva neţ doposud. Z hlediska podílu na 

zisku, coţ také zákon výslovně konstatuje, to budou zejména akcie prioritní, které nově 

budou bez odchylné úpravy ve stanovách vydávány bez hlasovacího práva. Doposud 

musely omezení hlasovacího práva určit stanovy. Dále můţe být s akciemi spojen 

rozdílný, třeba i niţší podíl na zisku neţ by tomu bylo u kmenových akcií, a 

v neposlední řadě i pevný podíl na zisku. Kaţdopádně však nesmí akciová společnost 

vydávat akcie, se kterými by bylo spojeno právo na plnění bez ohledu na hospodářský 

výsledek společnosti. U akcií s pevným podílem na zisku není třeba ke vzniku práva na 

podíl na zisku rozhodnutí valné hromady, pokud z účetní závěrky vyplývá, ţe akcionáři 

vzniklo právo na podíl na zisku (zejména ţe bylo dosaţeno zisku). Neurčí-li však 

stanovy jiný způsob dělení zisku právě v souvislosti s některým zvláštním druhem akcií, 

má akcionář právo na podíl na zisku určený poměrem akcionářova podílu k základnímu 

kapitálu (§ 348 odst. 1 zákona o obchodních korporacích). Současná formulace sice 

hovoří o poměru jmenovité hodnoty akcií k hodnotě akcií všech akcionářů, vzhledem 

k tomu, ţe základní kapitál je v akciové společnosti rozvrhnut na akcie, nicméně 

fakticky se svými důsledky úprava nijak neliší. K posunu došlo i v případě úpravy 

rozhodného dne, kdy dle nové právní úpravy je rozhodným dnem pro uplatnění práva na 

podíl na zisku den rozhodný pro účast na valné hromadě (ustanovení je dispozitivní). 
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Převoditelnost práva na podíl na zisku 
 Právo na podíl na zisku je moţné chápat ve dvou rovinách. Jednak jako obecné 

právo společníka podílet se na hospodářském výsledku společnosti, jednak jako 

konkrétní, tedy jiţ samotné právo společníka na konkrétní podíl na zisku a na jeho 

výplatu. Přelom mezi těmito oběma právy představují jiţ uváděné skutečnosti, které 

vedou k rozdělení zisku. V případě osobních obchodních společností schválením účetní 

závěrky, která potvrzuje splnění podmínek pro výplatu zisku a konstatuje, ţe společnost 

zisk vytvořila. V kapitálových společnostech jde pak o rozhodnutí valné hromady o 

tom, ţe se zisk nebo jeho část rozdělí. Mohli bychom také hovořit o právu na podíl na 

zisku a právu na vyplacení podílu na zisku. Právo na podíl na zisku v obecné rovině je 

samostatně nepřevoditelné. Je pevně spjato s podílem společníka na společnosti, je 

jedním z nejdůleţitějších práv a povinností společníka, které nelze odtrhnout od 

zbývajícího souboru práv a povinností. Jako takové přechází při převodu obchodního 

podílu na nabyvatele obchodního podílu, a vyjma ustanovení ve společenské smlouvě, 

které by však muselo být odůvodněné, tak, aby nebyl porušen zákaz zneuţívajících 

klauzulí, je i neomezitelné. Pokud se však jedná o právo na výplatu podílu na zisku, 

tedy právo na konkrétní podíl na zisku určený k vyplacení, zde je situace o něco 

komplikovanější. Oproti předchozí systematice bych nyní ráda začala u akciové 

společnosti (a evropské společnosti), jelikoţ v případě akciové společnosti zákonodárce 

zvolil výslovnou úpravu této problematiky institutem samostatně převoditelných práv. 

Těmto právům je věnován § 156a obchodního zákoníku, a jsou výjimkou z pravidla 

konstatovaného v odstavci 1 uvedeného paragrafu, tedy ţe převodem akcie se převádějí 

všechna práva s ní spojená, pokud zákon nestanoví jinak. Výjimka se týká, kromě 

přednostního práva na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů a práva 

na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku, právě práva na vyplacení dividendy a 

domnívám se, ţe v tomto případě bude moţnost samostatného převodu práva na podíl 

na zisku nejvyuţitelnější. Třetí odstavec § 156a řeší realizaci moţnosti převádět 

samostatně některá práva spojená s akcií. Dle tohoto ustanovení se samostatně 

převoditelná práva převádí smlouvou o postoupení pohledávky. Osoba, která se bude 

vůči společnosti dovolávat práva, které jí vzniklo na základě smlouvy o postoupení 

pohledávky, ponese důkazní břemeno vůči společnosti. Slovy zákona je povinna 

prokázat, ţe jí bylo právo postoupeno osobou, která byla v době jeho postoupení 
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akcionářem společnosti a byla oprávněna z tohoto samostatně převoditelného práva, 

nebo osobou, která byla v době jeho postoupení oprávněná ze samostatně 

převoditelného práva, tedy ţe jí právo bylo postoupeno osobou, které bylo jiţ 

postoupeno obdobným způsobem. Právo na vyplacení dividendy můţe být taktéţ 

spojeno se zvláštním, za tímto účelem vydaným cenným papírem, kupónem. Kupón je 

zvláštní cenný papír, s nímţ je spojeno právo na vyplacení dividendy. Právní úpravu 

kupónů nenajdeme v obchodním zákoníku, ale v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných 

papírech, konkrétně v §12. V případě vydání kupónů je pak k výplatě dividendy 

oprávněn ten, kdo se prokáţe kupónem, právo na vyplacení dividendy se převádí 

převodem tohoto cenného papíru.  

Pokud by se jednalo o moţnosti převést právo na vyplacení podílu na zisku 

v případě jiných společností neţ akciové (a evropské) společnosti, je tato otázka sporná. 

Pokud by skutečně jiţ vzniklo právo na vyplacení podílu na zisku, šlo by v podstatě o 

pohledávku společníka vůči společnosti, a jako taková by tedy i mohla být převedena 

smlouvou o postoupení pohledávky. Obchodní zákoník však ohledně této varianty mlčí. 

Pro moţnost postoupení práva na vyplacení podílu na zisku mluví skutečnost, ţe zákon 

takový postup na ţádném místě nezakazuje. Právo na vyplacení podílu na zisku splňuje 

obecné podmínky pro postoupení pohledávky, a právní úprava umoţňuje řadu otázek, 

mezi nimiţ je bezesporu i podíl na zisku, upravit ve společenské smlouvě odchylně, 

tedy i například výslovně stanovit moţnost postoupení práva na vyplacení podílu na 

zisku. Proti přípustnosti takového postoupení naopak mluví skutečnost, ţe práva a 

povinnosti jsou neodmyslitelně spjata s obchodním podílem, a vydělení některého práva 

z tohoto souboru je výjimkou, kterou by tedy měl v případě přípustnosti takového 

postupu zákon upravit. V případě akciové společnosti tak výslovně činí. V této 

argumentaci ale opět naráţíme na ústavně zakotvené pravidlo „co není zákonem 

zakázáno, je dovoleno“. Osobně se přikláním spíše ke kladnému stanovisku k této 

problematice, nicméně se domnívám, ţe by praxi značně prospělo zákonné řešení. 

Zákon o obchodních korporacích upravuje, stejně jako současný obchodní zákoník, 

pouze samostatně převoditelná práva akcionářů vůči akciové společnosti a předmětnou 

otázku tedy neřeší. 
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Výplata podílů na zisku 
 V této kapitole bych se ráda blíţe věnovala konkrétním otázkám týkajícím se 

výplaty podílu na zisku, tedy především splatnosti, místu a způsobu výplaty, a 

promlčení práva na výplatu. Současná zákonná úprava je poměrně strohá, některé 

otázky řeší jen v případě některých forem obchodních společností, a proto je nutné je 

pro ostatní formy dovodit na základě analogie z ustanovení o obchodních závazkových 

vztazích. Pravděpodobně nejkomplexnější zákonnou úpravu má, obdobně jako v jiných 

otázkách akciová společnost. V případě ostatních forem obchodních společností by bylo 

nejvhodnější myslet na ně jiţ při zakládání společnosti a úpravu zakotvit ve společenské 

smlouvě. V případě společnosti s ručením omezeným můţe některé otázky vyřešit i 

usnesení valné hromady o rozdělení zisku. 

 První otázkou bude problematika splatnosti podílů na zisku. Zákon stanoví 

splatnost podílů na zisku jednak v případě podílu na zisku veřejné obchodní společnosti 

v § 82 odst. 1, jednak v § 178 odst. 7 obchodního zákoníku pro akciovou společnost, 

přičemţ na toto ustanovení odkazuje § 123 odst. 2 věta druhá obchodního zákoníku pro 

společnost s ručením omezeným. Na evropské hospodářské zájmové sdruţení se bude 

vztahovat totéţ, co na veřejnou obchodní společnost, totoţné bude téţ řešení evropské 

společnosti a akciové společnosti s ohledem na konstrukci právní úpravy unijních forem 

společností. Jediná forma obchodní společnosti, která tuto úpravu postrádá, je tedy 

komanditní společnost. Otázka splatnosti podílu na zisku má pro společníka stěţejní 

význam, neboť určuje dobu, do kdy by mu měl být podíl na zisku vyplacen. V případě 

ţe vyplacen nebude i den, od kterého je společník oprávněn se domáhat výplaty u 

soudu, jako v případě jakékoliv jiné pohledávky. Ve všech výše uvedených případech 

zákon stanovuje, ţe podíl na zisku (dividenda) je splatný do 3 měsíců od skutečnosti 

relevantní pro jeho vznik, tedy od schválení účetní závěrky či rozhodnutí valné hromady 

o tom, ţe se zisk či jeho část rozdělí mezi společníky. V případě komanditní společnosti 

by byla vhodná úprava splatnosti určená ve společenské smlouvě, v případě, ţe by 

taková úprava chyběla, bylo by moţné analogickým výkladem dovodit, ţe bude 

splatnost stejná jako u ostatních forem obchodních společností. „Podíl na zisku nemůže 

být splatný dříve, než bude schválena účetní závěrka. Z principu rovnosti plyne, že nelze 

stanovit odchylnou splatnost podílu na zisku komplementářů a komanditistů. V případě 

neexistence žádné úpravy bude nutno postupovat podle subsidiárně využitelné úpravy 
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nejbližší, tedy veřejné obchodní společnosti“.
52

 V případě, ţe by společnost nevyplatila 

podíl na zisku do tří měsíců od schválení účetní závěrky, či rozhodnutí o tom, ţe se zisk 

či jeho část rozdělí, stala by se tato pohledávka splatnou. Bylo by tedy moţné domáhat 

se splnění na společnosti u soudu a taktéţ by vzniklo společníkovi právo na úroky 

z prodlení dle platné právní úpravy. Právní úprava zákona o obchodních korporacích 

stanoví dvojí reţim splatnosti, a to pro osobní obchodní společnosti do 6 měsíců od 

konce účetního období, v případě podílu na zisku kapitálových obchodních společností 

bude podíl na zisku splatný do tří měsíců od rozhodnutí o rozdělení zisku.   

 Nyní jiţ k samotnému vyplacení podílu na zisku. Výslovnou úpravu má 

obchodní zákoník opět pouze pro výplatu dividendy akciové společnosti. Úpravu lze 

najít v §178 odst. 8 obchodního zákoníku. Řeší jak výplatu dividendy připadající na 

akcie na jméno, ať jiţ listinné nebo zaknihované, jelikoţ rozhodující je zápis v seznamu 

akcionářů, tak i výplatu dividendy v případě zaknihovaných akcií na majitele, i 

listinných akcií na majitele. Nejprve k akciím na jméno. Dividendu připadající na akcie 

na jméno je společnost povinna vyplatit na své náklady a nebezpečí na adresu akcionáře 

vedené v seznamu akcionářů ke dni splatnosti dividendy. Toto pravidlo je pouze 

podpůrné, stanovy či usnesení valné hromady mohou stanovit jinak, taktéţ lze vyplatit 

dividendu jiným způsobem na základě dohody společnosti a akcionáře. Podpůrné 

pravidlo dle mého názoru nemá v praxi přílišné vyuţití, zejména z důvodu značné 

obtíţnosti takové výplaty pro společnost. Nicméně odráţí společenské poměry a 

obchodní zvyklosti období, ve kterém úprava vznikala. Zákon o obchodních 

korporacích samozřejmě toto pravidlo nepřevzal. V § 348 odst. 3 tohoto zákona se tedy 

nově stanoví, ţe společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí 

bezhotovostním převodem na účet akcionáře vedený v seznamu akcionářů. Tato úprava 

je mnohem bliţší dnešnímu obchodnímu styku, navíc reflektuje i poţadavek na 

transparentní finanční transakce za účelem ztíţení legalizace výnosů trestné činnosti. 

V případě zaknihovaných akcií na majitele vyplatí společnost dividendu akcionáři na 

své náklady a nebezpečí na adrese, která je uvedena v evidenci cenných papírů 

k rozhodnému dni, coţ je ustanovení stejně nepraktické, jako v případě akcií na jméno. 
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V případě listinných akcií na majitele určí místo výplaty dividendy stanovy nebo 

rozhodnutí valné hromady, nebylo-li dohodnuto něco jiného. V případě absence 

jakéhokoliv stanoveného místa výplaty, vyplatí společnost dividendu akcionáři v místě 

sídla společnosti. Zákon o obchodních korporacích jiţ tuto dualitu reţimu výplaty 

podílu na zisku připadajícího na akcie na majitele neřeší, protoţe napříště mohou být 

akcie na majitele pouze zaknihované. V takovém případě evidence zaknihovaných 

cenných papírů, určí-li tak stanovy, nahradí seznam akcionářů. V případě absence 

takového určení stanovami se bude patrně postupovat analogicky podle ustanovení o 

akciích na jméno.  

 Ostatní formy obchodních společností nemají pro výplatu podílu na zisku ţádná 

zákonná pravidla. Otevírá se zde značný prostor pro úpravu těchto otázek ve 

společenské smlouvě. V případě absence této úpravy bude nutné dovodit podpůrné 

pravidlo z úpravy obchodních závazkových vztahů o místě plnění. Takové pravidlo 

bychom nalezli v § 337 odst. 1 obchodního zákoníku, kde je stanoveno, ţe peněţitý 

závazek je dluţník povinen splnit na své nebezpečí a náklady v sídle nebo místě 

podnikání, popřípadě bydlišti věřitele, nestanoví-li zákon nebo smlouva jinak.
53

 Tímto 

postupem dojdeme tedy ke stejnému pravidlu jako v případě akciové společnosti. Tento 

postup bude nutno vztáhnout na všechny ostatní formy obchodních společností.  

Společnost s ručením omezeným sice v řadě otázek odkazuje na úpravu akciové 

společnosti, odst. 8 §178 obchodního zákoníku však mezi odkazy není. Stejně jako 

v případě akciové společnosti se jeví taková úprava značně nepraktická a bude tedy 

namístě jiná úprava ve společenské smlouvě, případně dohoda společnosti a společníka. 

V odborné literatuře se lze setkat i s názorem, ţe pokud neurčuje společenská smlouva 

ani stanovy nic, musí obsahovat úpravu výplaty podílu na zisku společnosti s ručením 

omezeným usnesení valné hromady, a to pod sankcí jeho neplatnosti. 
54

Zákon o 

obchodních korporacích bohuţel tento problém nijak zvlášť neřeší. V případě 

společnosti s ručením omezeným dokonce nový zákon převzal stávající úpravu výplaty 

na náklady a nebezpečí společnosti na adrese společníka zapsané v seznamu společníků, 
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 DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008, xxvi, 428 s. 

Právnické osoby. ISBN 978-807-3573-447. 



43 
 

nicméně alespoň přidal část nebo bezhotovostním převodem na účet společníka.  

V případě veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti však úprava opět 

chybí. Můţe tomu být tak i proto, ţe osobní charakter těchto společností, a tedy sepětí 

společníků s chodem společnosti, snáze umoţňují dohodu společníků a společnosti. 

Nicméně přesto povaţuji za vhodné upravit tyto otázky ve společenské smlouvě. Stejně 

tak není zřejmé, zda se bude podpůrné pravidlo dovozovat jako doposud na základě 

práva občanského, či zda zůstane výklad v intencích zákona o obchodních korporacích a 

bude se tedy postupovat analogicky podle úpravy společnosti s ručením omezeným a 

akciové společnosti.   

 Jak jiţ bylo řečeno výše, není-li vyplacen podíl na zisku do tří měsíců od 

rozhodnutí o tom, ţe se zisk rozdělí, nebo od schválení účetní závěrky, je společnost 

v prodlení. V takovém případě se můţe společník domáhat svého práva soudní cestou. I 

zde ovšem platí pravidlo, ţe právo svědčí bdělým. Proto se i právo na vyplacení podílu 

na zisku promlčuje. Zvláštní úprava promlčení pro obchodní společnosti stanovena 

není, pouţije se tedy obecná promlčecí lhůta stanovená v § 397, tedy promlčecí lhůta 

čtyřletá.
55

 I po začátku účinnosti nové právní úpravy nebude pro právo na vyplacení 

podílu na zisku stanovena speciální promlčecí lhůta, promlčení se bude řídit obecnými 

předpisy práva občanského, promlčecí lhůta bude dle nového občanského zákoníku i 

pro vztahy vznikající mezi obchodní společností a společníky tříletá.
56

 Zákon o 

obchodních korporacích stanoví pro některé situace počátek jejího běhu.  
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Podoba podílu na zisku 
 J. Černá v roce 2004 otevřela článkem „Nepeněţitá dividenda: Ano či ne?“ 

57
 

otázku, zda je moţné vyplácet dividendu i v jiné formě neţ v penězích. Vzhledem 

k tomu, ţe neexistuje ţádné pravidlo, které by takový postup zakazovalo, nicméně ani 

není ţádné ustanovení, které by ho vysloveně umoţňovalo, byl zde vysloven názor, ţe 

takový postup je v zásadě moţný. Stejný přístup zastává i T. Dvořák v publikaci 

„Akciová a Evropská společnost“.
58

 Dle výše uvedených autorů lze rozlišit 4 druhy 

dividendy, respektive podílu na zisku. Jednak dividenda peněţitá, tak jak ji známe 

z převaţující praxe a jak ji zřejmě předpokládá i obchodní zákoník, dále dividenda 

majetková, neboli dividenda ve formě výrobků a produktů. Tento druh bude vzhledem 

k technické stránce výplaty a v některých případech i upotřebitelnosti pro akcionáře, 

nejméně praktický. Dále dividenda akciová, tedy předání dalších akcií jakoţto podílu na 

zisku společnosti, a nakonec dividenda obligační v podobě dluhopisů. Dividendu 

akciovou, tedy vyplacení dividendy ve formě předání cenných papírů společnosti, 

předvídá zákon o podnikání a kapitálovém trhu
59

, kdyţ v § 35 odst. 3 písm. c) stanoví, 

ţe prospekt cenného papíru nemusí být uveřejněn tehdy, jsou-li akcie rozdělované 

emitentem jeho akcionářům jako forma dividendy.
60

  Obligační dividenda by byla 

realizována pravděpodobně vydáním dluhopisů a jejich předáním akcionářům, 

v kaţdém případě by tím společnost sklouzávala do dluhového hospodaření a výplatu 

dividendy jako takové by oddalovala. Nicméně jako krajní moţnost by takové řešení 

bylo zajímavé.   

Moţnost vyplatit dividendu v jiné podobě neţ v penězích by musela umoţňovat 

společenská smlouva či stanovy. Pravděpodobně by však bylo nutné řešit i související 

otázky, jako je oceňování a další. Tato se problematika nyní dostává do popředí 

v souvislosti s blíţící se účinností zákona o obchodních korporacích, neboť ten předvídá 

i jinou podobu dividendy, neţ je dividenda peněţní. Přímo tak činí v § 161 odst. 1 věta 

druhá zákona o obchodních korporacích v ustanovení o dělení zisku ve společnosti 
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s ručením omezeným, kde určuje, ţe nestanoví-li zákon nebo společenská smlouva 

jinak, vyplácí se podíl na zisku v penězích. Stejně činí i v § 348 odst. 2 zákona o 

obchodních korporacích ve vztahu k podílu na zisku akciové společnosti, s tím, ţe jinou 

podobu výplaty podílu na zisku neţ v penězích by musely umoţňovat stanovy. Zřejmě 

by ale musely opět i dle nové právní úpravy řešit právně technické otázky takového 

postupu, jelikoţ kromě zmiňovaných ustanovení jiţ tento problém zákon o obchodních 

korporacích dále nerozvíjí. 
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Podíl na zisku jiných osob než společníků 
V rámci této problematiky se budu opět nejprve věnovat akciové společnosti. 

Obchodní zákoník v § 178 upravuje jednak v odstavci třetím podíl na zisku členů 

představenstva a členů dozorčí rady, tedy členů orgánů akciové společnosti, který se 

nazývá tantiéma, jednak v odstavci čtvrtém moţnost ve shodě se stanovami společnosti 

rozdělit část zisku i mezi zaměstnance, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.
61

 V prvním 

případě vyplývá moţnost rozdělení části zisku mezi členy orgánů společnosti přímo ze 

zákona, v případě podílu na zisku zaměstnanců je třeba toto právo zakotvit ve 

stanovách. Rozdělení tantiémy mezi členy orgánů společnosti nelze směšovat 

s odměňováním členů představenstva podle § 66 odst. 2, 3 obchodního zákoníku.
62

 

Stejně tak rozdělením zisku mezi zaměstnance se nerozumí rozdělení dividendy na 

akcie vlastněné zaměstnanci společnosti, ale rozhodnutí o podílu na zisku zaměstnanců 

není vázáno na vlastnictví akcií. Přiznání práva na podíl na zisku oběma skupinám 

reflektuje pouze vůli společnosti přiznat těm, kteří se na hospodářském výsledku 

společnosti vlastní činností podílejí, určitou odměnu ve formě podílu na tomto 

hospodářském výsledku. Významnou roli zde hraje funkce motivační. Pravidla pro 

rozdělování zisku mezi akcionáře se pro rozdělení zisku mezi členy orgánů a 

zaměstnance pouţijí obdobně (§ 178 odst. 5). Mezi akcionáře je nicméně rozdělována 

dividenda podle poměru jmenovité hodnoty jimi vlastněných akcií ke jmenovité 

hodnotě všech akcií, proto bude třeba ohledně výše tantiémy a podílu na zisku 

zaměstnanců hledat jiný způsob. Obdobně se bezesporu pouţije věta první odstavce 

prvního § 178 obchodního zákoníku, stanovující, ţe o podílu na zisku rozhoduje valná 

hromada. Je otázkou jakým způsobem můţe valná hromada o této věci rozhodnout. 

Vzhledem k tomu, ţe právo na podíl na zisku zaměstnanců vychází ze stanov 

společnosti, měly by tyto určit i způsob rozdělení. Úprava stanov bude stěţejní i 

z hlediska toho, zda zaměstnanci budou mít zakotveno právo na podíl na zisku za 

předpokladu, ţe společnost vytvoří zisk, o jehoţ rozdělení valná hromada rozhodne, 

nebo stanovy pouze umoţní takovéto rozdělení zisku na základě rozhodnutí valné 

hromady. Ve druhém případě bude zcela na úvaze valné hromady, jak rozhodne, a to ve 
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věci velikosti podílů na zisku zaměstnanců. V případě tantiémy, tedy podílu na zisku 

členů orgánů akciové společnosti, platí výše řečené beze zbytku. Je pouze v působnosti 

valné hromady, zda na základě zákonného zmocnění rozhodne o rozdělení části zisku 

mezi orgány společnosti, eventuálně v jaké výši. Samozřejmě je však nutné dodrţet 

ustanovení stanovující podmínky pro to, aby vůbec zisk mohl být rozdělen. Dle odborné 

literatury
63

 nemusí být výše podílu na zisku připadající jednotlivým členům 

představenstva stejná. Takové posouzení můţe záviset například na jejich zásluhách na 

chodu společnosti, pracovním nasazení a dalších faktorech. V případě dělení zisku mezi 

zaměstnance akciové společnosti by bylo vhodné zamezit neopodstatněnému a 

neodůvodněnému zvýhodnění některých zaměstnanců na úkor jiných. „Podíl na zisku 

zaměstnanců není součástí mzdy a nelze jej sjednat při uzavírání pracovní či 

manažerské smlouvy, což neznamená, že by část mzdy zaměstnance nemohla být vázána 

na dosažený hospodářský výsledek.“
64

  Zákon dále umoţňuje vázat podíl na zisku 

zaměstnanců podmínkou účelovosti pouţití takového podílu na zisku, a to pouţitím na 

splacení emisního kurzu akcií společnosti. Takovou povinnost musí určit stanovy 

společnosti. Potom by bylo moţno vyplatit podíl na zisku jen těm zaměstnancům, kteří 

upsali akcie společnosti, ale zatím nesplatili jejich emisní kurz.  „Přitom zaměstnance 

nelze nutit, aby akcie společnosti upsali, nezavázali- li se k tomu sami např. ve smlouvě 

o uzavření smlouvy budoucí.“
65

 Literatura dále uvádí závěr, ţe nelze přiznat podíl na 

zisku zaměstnancům, kteří dosud ţádné akcie neupsali.
66

  Akcie upsané zaměstnanci 

jsou z hlediska druhu akcií běţné kmenové akcie. Tato úprava nahradila institut 

zaměstnaneckých akcií, které mohly být vydávány před 1. lednem 2001. Jednalo se o 

speciální druh akcií, které mohli vlastnit pouze zaměstnanci společnosti, popřípadě 

zaměstnanci společnosti, kteří odešli do důchodu. Nesměly tvořit více neţ 5% 

základního kapitálu společnosti, přičemţ jmenovitou hodnotu těchto akcií kryla 

společnost vlastními zdroji. Při změně zaměstnání či úmrtí zaměstnance se 

pozastavovala práva vtělená do akcie a ta musela být vrácena společnosti. Úprava 
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zaměstnaneckých akcií se nacházela v § 158 obchodního zákoníku. Motivační efekt 

zaměstnaneckých akcií byl v podstatě stejný jako dnes, měl zajistit zaměstnancům podíl 

na hospodářském výsledku společnosti. Vzhledem k tomu, ţe obchodní zákoník jiţ tuto 

úpravu neobsahuje, a v současné době nelze vydat jiné druhy akcií, neţ stanoví zákon, 

jedná se momentálně o institut historický. Není však vyloučen návrat zaměstnaneckých 

akcií po začátku účinnosti zákona o obchodních korporacích, který jednak tento institut 

nevylučuje, jednak nechává okruh druhů akcií otevřený a na uváţení společnosti.  

V judikatuře Nejvyššího soudu ČR byla řešena otázka, zda je moţné rozdělit 

tantiému členům orgánů společnosti v případě, ţe nedojde k rozdělení dividendy mezi 

akcionáře. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2009, sp. zn. 29 Cdo 1326/2009 

řešilo situaci, kdy valná hromada společnosti rozhodla o rozdělení zisku za rok 2006 

tak, ţe část zisku přidělila do rezervního fondu, část do sociálního fondu, část určila 

k rozdělení členům představenstva, přičemţ zbytek rozhodla ponechat ve společnosti. 

Členové orgánů byli v tomtéţ roce současně akcionáři společnosti, přičemţ byli 

současně osobami ovládajícími s hlasovacím podílem 51%. Takovéto usnesení valné 

hromady napadl jiný akcionář v zákonné lhůtě. K tomu Vrchní soud v Olomouci 

konstatoval, ţe jednak došlo ke zneuţití většiny hlasů ve prospěch většinových 

akcionářů na úkor menšiny a dále dovodil, ţe „není v souladu s právem, když valná 

hromada společnosti schválí zisk k rozdělení, avšak celý tento zisk stanoví na výplatu 

tantiém pro členy představenstva a dozorčí rady společnosti bez toho, že by byly 

stanoveny jakékoliv dividendy pro akcionáře společnosti. Schválí-li valná hromada zisk 

k rozdělení, mají akcionáři právo na podíl na zisku – dividendu.“
67

 Proti tomuto 

verdiktu podala společnost dovolání k Nejvyššímu soudu. Ten se přiklonil k názoru 

odvolacího soudu s tím, ţe „schválí-li ovšem valná hromada, že část zisku vytvořeného 

společností bude rozdělena, musí být předně rozdělena mezi akcionáře. Uvedený závěr 

plyne zcela zřejmě z ustanovení § 178 odst. 1 obchodního zákoníku a odpovídá taktéž 

postavení akcionáře. Je to totiž právě akcionář, a nikoliv členové orgánů společnosti, 

kdo se prostřednictvím investice do akcií podílí na podnikání společnosti a mezi jehož 

základní práva podíl na jejím zisku patří. Z uvedeného pak plyne, že valná hromada 

nemůže stanovit podíl členů představenstva a dozorčí rady na zisku (tantiému), aniž by 

schválila zisk k rozdělení a podíl akcionářů na takto určeném zisku (dividendu). 
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Nejvyšší soud tudíž uzavírá, že usnesení valné hromady akciové společnosti, jímž byl 

schválen zisk k rozdělení s tím, že podíl na něm bude vyplacen toliko členům orgánů 

společnosti a nikoliv i jejím akcionářům, je neplatné pro rozpor s ustanovením § 178 

odst. 1 obchodního zákoníku.“
68

 Z výše uvedeného vyplývá, ţe v případě přistoupení 

k rozdělování zisku, je primární právo akcionářů na podíl na zisku a aţ v dalším řadě 

ostatních osob. V literatuře se vyskytují i názory odlišné, tedy ţe není vyloučeno, aby se 

přistoupilo např. jen k výplatě tantiém a akcionáři nedostali nic, nebo jen k výplatě 

dividend
69

 (proti výplatě dividend aniţ by bylo rozhodnuto o výplatě tantiém nelze nic 

namítat ani v souvislosti s výše uvedeným rozhodnutím Nejvyššího soudu).  

Obecná úprava právních úkonů v § 37 odst. 1 občanského zákoníku vznáší 

poţadavek na to, aby úkony byly určité. Tato otázka jiţ byla řešena v souvislosti 

s usnesením valné hromady o rozdělení zisku mezi akcionáře akciové společnosti 

(případně společníky společnosti s ručením omezeným). V souladu s výše řečeným se 

domnívám, ţe by měla být konkrétní výše tantiémy připadající konkrétnímu členovi 

orgánu společnosti uvedena v usnesení valné hromady, neexistují-li ve stanovách nebo 

společenské smlouvě přesná kritéria, na jejichţ základě by bylo moţno určit výši 

tantiémy. V odborné literatuře se vyskytuje názor, ţe postačí určení části zisku, která 

bude mezi členy orgánu rozdělena, ovšem opět s vazbou na přesnější určení ve 

stanovách. 
70

  

Společnost s ručením omezeným vlastní úpravu těchto otázek postrádá. Nicméně 

v § 123 odst. 2 obchodního zákoníku nalezneme odkaz na přiměřené pouţití § 178      

odst. 5 obchodního zákoníku, coţ jasně dokazuje, ţe zákonodárce i v případě této formy 

akciové společnosti počítal s moţností rozdělení zisku nejen mezi společníky, ale i mezi 

členy orgánů společnosti. V tomto případě mezi jednatele, případně členy dozorčí rady, 

byla-li zřízena společenskou smlouvou, či je-li nutné ji zřídit dle zvláštního zákona, a 

eventuálně by bylo moţné rozdělení podílů na zisku i mezi zaměstnance. Vzhledem 
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k nutnosti určitosti usnesení valné hromady, jak bylo řečeno v příslušné kapitole, i zde 

by bylo nutné konkrétně určit podíly na zisku připadající členům orgánů a 

zaměstnancům. V případě zaměstnanců by však postačovalo určení, ţe kaţdý obdrţí 

konkrétní částku bez jmenovitého zmínění zaměstnance.
71

  

Úprava osobních obchodních společností, ať jiţ veřejné obchodní společnosti, či 

komanditní společnosti tuto problematiku vůbec neřeší. Vzhledem k povaze těchto 

společností by to zřejmě ani nebylo účelné. Výplata podílu na zisku členům orgánů 

nepřichází v úvahu, neboť společnost je vedena samotnými společníky. Existenci 

zaměstnanců těchto společností však jiţ vyloučit nelze. Zároveň je nutno podotknout, ţe 

vyjma povinnosti rozdělit veškerý zisk veřejné obchodní společnosti a veškerý zisk 

připadající komplementářům komanditní společnosti, je úprava dělení zisku 

dispozitivní, s moţnými odchylkami určenými společenskou smlouvou. Kdyby proto 

společenská smlouva výslovně stanovila, ţe část zisku se rozdělí mezi zaměstnance 

společnosti a úprava by byla dostatečně určitá tak, aby bylo moţné z ní dovodit 

konkrétní práva a povinnosti, nelze proti tomu nic namítat.   

Zákon o obchodních korporacích obsahuje stejná pravidla pro řízení osobních 

obchodních společností jako obchodní zákoník, proto otázku zvláštního podílu na zisku 

členům orgánů není třeba řešit. O eventuálním přidělení podílu na zisku zaměstnancům 

bude vzhledem k dispozitivním ustanovením o rozdělování zisku v těchto společnostech 

zachován stávající stav. Právní konstrukci podílu na společnosti s ručením omezeným 

však zákon zcela mění, umoţňuje různé druhy podílů podle práv a povinností s nimi 

spojenými, proto nelze vyloučit, ţe se v praxi objeví druh podílu, který bude moci drţet 

jen zaměstnanec společnosti. Ohledně rozdělení zisku mezi zaměstnance a členy orgánů 

platí to, co bylo řečeno výše, ustanovení o rozdělení zisku je dispozitivní. Jsou-li tedy 

splněna kritéria pro rozdělení zisku mezi společníky, nic nebrání valné hromadě 

rozhodnout o tom, ţe část zisku bude rozdělena i jiným osobám. Akciová společnost 

nemá oproti stávajícímu stavu tuto otázku upravenu, nicméně rozdělení podílů na zisku 

i jiným osobám neţ akcionářům, stejně jako v předešlém případě za splnění zákonných 

podmínek nic nebrání. V obecných ustanoveních v § 60 písm. c) zákona o obchodních 
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korporacích je pouze řečeno, ţe smlouva o výkonu funkce obsahuje otázky týkající se 

případného podílu člena orgánu na zisku. V kaţdém případě bude nutno vycházet ze 

společenské smlouvy a stanov, případně výše uvedené smlouvy o výkonu funkce člena 

orgánu. 
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Nezákonné rozdělení zisku 
 V předchozím textu jsem se zabývala zákonnými podmínkami rozdělení zisku a 

úpravou týkající se způsobu dělení zisku. Nyní je tedy třeba se zamyslet nad situací, kdy 

dojde k rozdělení zisku na základě usnesení valné hromady, které je neplatné pro rozpor 

se zákonem, společenskou smlouvou či stanovami, nebo je rozdělen zisk mezi 

společníky způsobem odporujícím zákonu či společenské smlouvě tam, kde se zvláštní 

rozhodnutí nevyţaduje. V případě společností osobních získají společníci takovým 

způsobem plnění, na které nemají nárok. Obchodní zákoník takový případ nijak 

neupravuje, ať jiţ v části týkající se osobních obchodních společností, tak v části 

týkající se obchodních závazkových vztahů. Bude tedy nutno postupovat dle práva 

občanského, konkrétně dle ustanovení o bezdůvodném obohacení. Dle § 451 odst. 2 

občanského zákoníku je bezdůvodné obohacení plnění, získané bez právního důvodu, 

plnění z neplatného právního úkonu nebo plnění z důvodu, který odpadl, jakoţ i 

majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů. Právním důvodem, který by zakládal 

právo na vyplacení podílu na zisku, by zde bylo naplnění podmínek zákona 

podmiňujících vznik práva na podíl na zisku v případě veřejné obchodní společnosti a 

části zisku vyplacené komplementářům komanditní společnosti. V případě vyplacení 

podílu na zisku v rozporu s těmito podmínkami by nenastal právní důvod, který by 

zakládal vyplacení podílu na zisku.  V případě podílu na zisku vyplaceného 

komanditistům by bylo ještě moţné v případě, ţe ještě společnost rozhodovala o 

naloţení se ziskem společnosti, uvaţovat o plnění z neplatného právního úkonu, jímţ by 

bylo rozhodnutí společnosti. Samozřejmě nelze opomenout, ţe podmínky pro rozdělení 

zisku by nebyly naplněny i v případě, ţe by byl zisk rozdělen v rozporu s nějakým 

ustanovením společenské smlouvy. V souladu s § 451 odst. 1 občanského zákoníku je 

ten, kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatil, povinen bezdůvodné obohacení vydat. 

Vzhledem k absenci odchylné úpravy v obchodním zákoníku je neprávem vyplacený 

podíl na zisku povinen vydat i ten, kdo jednal v dobré víře, ţe mu podíl na zisku po 

právu náleţí. Ostatně v případě veřejné obchodní společnosti a komplementářů 

komanditní společnosti nelze, vzhledem k pověření obchodním vedením společnosti, 

dobrou víru předpokládat. Komanditisté komanditní společnosti se sice neúčastní 

obchodního vedení společnosti, avšak vzhledem k celé konstrukci úpravy komanditní 

společnosti by se pravděpodobně jejich dobrá víra dovozovala obtíţně.  
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 Společnost s ručením omezeným má vlastní úpravu této problematiky, a to v 

§123 odst. 4 obchodního zákoníku. Ten stanoví, ţe podíly na zisku, které by byly 

společníkům vyplaceny v rozporu s určenými pravidly, jsou společníci povinni vrátit. 

Otázka dobré víry není v tomto případě řešena, lze tedy soudit, ţe povinnost vrátit 

podíly na zisku vyplacené v rozporu s pravidly není případnou dobrou vírou společníků 

dotčena. Dále obchodní zákoník upravuje zvláštní zákonné ručení jednatelů společnosti, 

kteří vyslovili souhlas s takovou výplatou. Věta druhá tohoto ustanovení, konstruující 

zákonné ručení jednatelů, má zajistit, aby se nesprávně vyplacené prostředky 

společnosti skutečně vrátily. Jednatelé by měli ke své funkci přistupovat zodpovědně, 

aby se vyhnuli sankci v podobě zákonného ručení za splnění povinnosti společníků, 

vyplývající z jejich nesprávného rozhodnutí. Právní úprava ale bohuţel není tak 

rozpracovaná, jako v případě akciové společnosti a vztahu jejích orgánů. 

 Akciová společnost se od předchozích zpravidla liší mnohem širším spektrem 

akcionářů, jejich slabší vazbou ke společnosti a jejímu fungování a menším povědomím 

nejen o záleţitostech konkrétní společnosti, ale i o zákonných podmínkách jejího 

fungování. Zřejmě proto zvolil zákonodárce konstrukci odchylnou od úpravy 

předchozích forem obchodních společností. Tuto problematiku nalezneme v § 179 

obchodního zákoníku. Zároveň se zde štěpí úprava otázky týkající se dividendy a jiných 

podílů na zisku. Zákon poskytuje ochranu akcionářů, kteří přijali dividendu v dobré 

víře. V pochybnostech se dobrá víra předpokládá. Existuje zde několik situací, které 

mohou v souvislosti s nesprávně vyplacenou dividendou nastat, a to v souvislosti s rolí 

představenstva akciové společnosti v otázce nakládání se ziskem. V případě, ţe by 

představenstvo navrhlo rozdělení zisku, aniţ by pro to byly zákonné podmínky, lze 

konstatovat, ţe akcionář je v dobré víře, ţe představenstvo jedná s péčí řádného 

hospodáře. Představenstvo by odpovídalo za škodu, kterou společnosti způsobilo. Jen 

těţko si lze představit, ţe by valná hromada rozhodla o rozdělení zisku, aniţ by pro to 

byly podmínky a to jí bylo známo z návrhu představenstva na rozdělení zisku. 

V takovém případě by akcionáři byli povinni dividendu vrátit, dobrá víra konkrétního 

akcionáře by se zde dovozovala jen těţko, a to jen v některých specifických případech. 

Další pojistkou pro to, aby k výplatě takové dividendy nedošlo, je § 179 odst. 1 věta 

třetí obchodního zákoníku, která stanoví, ţe představenstvo nesmí rozhodnout o výplatě 

dividendy, pokud nejsou splněny zákonem stanovené podmínky ani v případě, ţe tak 
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rozhodla valná hromada. Pokud by tak učinilo, nese odpovědnost za škodu, která tím 

společnosti vznikla. Jiná situace je v případě podílů na zisku vyplacených jiným osobám 

neţ akcionářům, tedy podíly na zisku zaměstnanců a tantiémy. Takováto plnění je ten, 

v jehoţ prospěch byla poskytnuta, povinen vrátit bez ohledu na to, zda byl v dobré víře, 

či nikoliv. Za splnění závazku takové plnění vrátit ručí členové představenstva společně 

a nerozdílně.  

 Změnu v této oblasti přináší zákon o obchodních korporacích. Problematiku 

vyplacených podílů na zisku v rozporu s ustanoveními zákona řeší jiţ v ustanoveních 

společných pro všechny společnosti, a to v § 35 odst. 1 zákona o obchodních 

korporacích. Stanoví, ţe vyplacené podíly na zisku se nevrací, ledaţe osoba, které byl 

podíl na zisku vyplacen, věděla nebo měla vědět, ţe při vyplacení byly porušeny 

podmínky stanovené zákonem. V pochybnostech se dobrá víra předpokládá. Zároveň 

upravuje ve druhém odstavci citovaného ustanovení počátek běhu promlčecí lhůty pro 

vrácení podílů na zisku, přičemţ promlčecí lhůta začíná běţet dnem vyplacení takového 

podílu na zisku.  
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Smlouvy o převodu zisku 
 V souvislosti s právem společníka na podíl na zisku v různých formách 

obchodních společností je nutné se zmínit alespoň okrajově o některých aspektech 

koncernového práva, které mají potenciál zasáhnout do práv společníka na podíl na 

zisku. Jednak je to existence podnikatelských uskupení jako takových, jednak jsou to 

smlouvy o převodu zisku v rámci těchto uskupení. Podnikatelským uskupením je 

uskupení, ve kterém je jedna či více osob podřízena jednotnému vedení. Koncern můţe 

vzniknout faktickým ovládáním společnosti v souvislosti se ziskem majoritního podílu 

na hlasovacích právech této společnosti (není-li prokázán opak, má se za to, ţe je 

takovou osobou i osoba, která má větší podíl na hlasovacích právech neţ je 40%, 

nedisponuje-li jiná osoba větším mnoţstvím hlasů).  V takovém případě se jedná o 

faktický koncern se všemi důsledky z toho plynoucími. Základním ohroţením práva 

společníků ovládané společnosti na podíl na zisku je skutečnost, ţe ovládající osoba je 

způsobilá prosadit opatření, která by mohla ovládanou společnost hospodářsky 

znevýhodnit a taková opatření by mohla vést k horšímu hospodářskému výsledku 

společnosti. Na takové případy pamatuje obchodní zákoník v ustanovení § 66a odst. 8, 

kde stanoví, ţe není-li uzavřena ovládací smlouva, nesmí ovládající osoba vyuţít svého 

vlivu k tomu, aby přijala opatření, z nichţ by ovládané osobě mohla vzniknout újma. 

Opatření takového druhu by bylo moţné jen v případě, ţe ovládající společnost do 

konce účetního období uhradí vzniklou újmu ovládané společnosti, případně bude 

uzavřena smlouva o tom, jak bude újma uhrazena.  Aby bylo moţné ověřit, ţe se tak 

skutečně stalo, je statutární orgán ovládané osoby povinen zpracovat do tří měsíců 

zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou. Dle odstavce 12 citovaného 

ustanovení má kaţdý společník právo v případech zákonem stanovených poţádat soud o 

jmenování znalce za účelem přezkoumání zprávy o vztazích. V případě nesplnění 

povinnosti uhradit společnosti újmu vzniklou opatřením dle § 66a odst. 8 obchodního 

zákoníku nese ovládající osoba odpovědnost za škodu, která by ovládané společnosti 

vznikla. Takovou škodu lze spatřovat i v nedosaţení hospodářského výsledku, kterého 

by bylo dosaţeno v případě nezasahování ovládající osoby. Všechna tato opatření 

směřují k ochraně ovládané společnosti, stejně tak i k ochraně třetích osob, které mají 

pohledávky vůči ovládané společnosti, ale i k ochraně ostatních společníků ovládané 

společnosti. V této souvislosti je nutné znovu zmínit § 56a obchodního zákoníku, který 
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upravuje zákaz zneuţití většiny na úkor menšiny, které v této souvislosti opět vystupuje 

do popředí. Vzhledem k výše uvedenému, pokud by tedy právo společníka na podíl na 

zisku mělo být dotčeno, mělo by se mu dostat obdobného plnění, jakoby společnost 

nebyla společností ovládanou. 

 Jinak je tomu však v případě koncernu smluvního, případně koncernu 

faktického, ve kterém ovládaná a ovládající osoba uzavřely smlouvu o převodu zisku. 

Tyto smlouvy jsou institutem koncernového práva, který umoţňuje efektivnější alokaci 

zdrojů v rámci koncernu a tím pádem jejich efektivnější vyuţití. Z pohledu řízené 

společnosti však můţe docházet k odlivu kapitálu z této společnosti, a potaţmo tedy 

k znemoţnění rozdělení zisku mezi společníky. Tato smlouva je upravena v části 

obchodního zákoníku, věnující se akciovým společnostem, nicméně se domnívám, ţe je 

nutné tuto úpravu pouţít i na ostatní formy obchodních společností. Tento názor 

potvrzuje i § 190d obchodního zákoníku, věnující se schvalování ovládací smlouvy a 

smlouvy o převodu zisku, který výslovně zakotvuje pravidla pro všechny formy 

obchodních společností. Základní vymezení v § 190a obchodního zákoníku konstatuje, 

ţe smlouvou o převodu zisku se zavazuje řízená společnost  po provedení přídělu do 

rezervního fondu, vyţaduje-li tvorbu rezervního fondu zákon nebo zakladatelský 

dokument, převést ve prospěch řídící osoby zbylý zisk nebo jeho část. Uzavření takové 

smlouvy je z hlediska práv společníků obchodní společnosti, a zejména z hlediska jejich 

práva na podíl na zisku, velmi významným zásahem. Zákon proto obsahuje v § 190a aţ 

§ 190j řadu dílčích povinností řídící osoby a zároveň stanovuje kogentní pravidla pro 

uzavření takové smlouvy.  Smlouvu o převodu zisku lze uzavřít jak samostatně, tak i 

v rámci ovládací smlouvy, která zakládá smluvní koncern.  

 V prvé řadě je nutné vyřešit otázku akcionářů či společníků, kteří dle ustanovení  

§190 odst. 1 obchodního zákoníku nejsou účastníky smlouvy. Vzhledem k tomu, ţe 

smlouva o převodu zisku můţe být uzavřena sice za předem stanovených podmínek za 

souhlasu společníků či akcionářů, nicméně stále ji uzavírá společnost vlastním jménem, 

jak plyne z ostatních ustanovení věnujících se této problematice, povaţuji tuto 

formulaci za poněkud nešťastnou a mám za to, ţe zákonodárce má na mysli společníky, 

kteří na valné hromadě, která schválila uzavření smlouvy o převodu zisku, hlasovali 

proti uzavření takovéto smlouvy. Pro tyto společníky zavádí zákon označení mimo 



57 
 

stojící akcionáři, které je jistě mnohem výstiţnější. V případě akciové společnosti a 

společnosti s ručením omezeným musí uzavření smlouvy schválit valná hromada 

tříčtvrtinovou většinou hlasů. V případě veřejné obchodní společnosti problém mimo 

stojících společníků odpadá s ohledem na skutečnost, ţe zákon vyţaduje podepsání 

smlouvy všemi neomezeně ručícími společníky, v případě komanditní společnosti by 

tedy mimo stojícím společníkem mohl být pouze komanditista. Většina hlasů je 

stanovena jak pro společnost řídící, tak pro společnost řízenou, pro rozhodnutí valné 

hromady, jímţ se schvaluje smlouva o převodu zisku, je předepsána forma notářského 

zápisu. Jednou ze základních, v zákoně několikrát zdůrazněných náleţitostí smlouvy o 

převodu zisku, je závazek řídící osoby vůči mimo stojícím společníkům poskytnout jim 

přiměřené vyrovnání. To v podstatě znamená, ţe bez projevu vůle společníka jej nelze 

v rámci koncernového práva zbavit práva na podíl na zisku. Vyrovnání by mělo být ve 

výši, která se rovná předpokládanému hospodářskému výsledku společnosti, v podstatě 

by tedy měl mimo stojící společník obdrţet vyrovnání ve výši předpokládaného podílu 

na zisku, který by připadl na jeho účast ve společnosti v případě, ţe by smlouva o 

převodu zisku uzavřena nebyla. Smlouva o převodu zisku se nemusí vztahovat na 

všechen zisk, lze ji uzavřít i ve vztahu pouze k části zisku, pak by vyrovnání mělo 

formu dorovnání. V případě, ţe by se společníkovi nezdála výše přiměřeného vyrovnání 

dostatečná, má právo se do tří měsíců ode dne, kdy byla smlouva o převodu zisku 

uloţena do sbírky listin, domáhat určení přiměřeného vyrovnání soudem. Ţaloba na 

určení přiměřeného vyrovnání soudem nemá vliv na platnost smlouvy o převodu zisku, 

rozhodnutí soudu je závazné pro všechny mimo stojící společníky.  

 V § 190c obchodního zákoníku nalezneme další právo mimo stojícího 

společníka, a to právo na to, aby společnost na jeho písemnou ţádost odkoupila jeho 

akcie, zatímní listy nebo podíl za přiměřenou cenu. Tato povinnost odkupu akcií, 

zatímních listů, či podílu společnosti reflektuje skutečnost, ţe smlouva o převodu zisku 

(a v tomto případě i ovládací smlouva) jsou skutečnosti natolik významné, ţe nelze 

společníka, který s nimi nevyslovil souhlas, nutit, aby ve vztahu ke společnosti dále 

setrval. 

 Povaţuji za nutné dále zmínit dikci §190c odst. 5 obchodního zákoníku, který je 

významný zejména v souvislosti s obchodními společnostmi, ve kterých společníci jsou 
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povinni se podílet na ztrátě společnosti. V případě, ţe řízená společnost, která uzavřela 

se společností řídící smlouvu o převodu zisku, vykazuje na konci účetního období 

ztrátu, která nemůţe být uhrazena z rezervního fondu, je povinna uhradit tuto ztrátu 

řídící společnost.  

 Smlouva o převodu zisku, nebo spíše samotný převod zisku, můţe dopadat 

pouze na zisk, který je společnost oprávněna rozdělit mezi společníky, nebo s ním jinak 

naloţit. Ve vztahu k těmto prostředkům musí být tedy naplněny zákonné podmínky, 

které jiţ byly rozebrány v příslušné kapitole. 

 Společníci, kteří vyslovili se smlouvou o převodu zisku souhlas, nárok na 

přiměřené vyrovnání ze strany řídící soby nemají.  

Úprava koncernového práva v zákoně o obchodních korporacích je soustředěna 

do obecné části zákona, vztahující se na všechny obchodní společnosti, není tedy jiţ 

roztříštěna mezi obecnou část a část věnující se akciovým společnostem, jak tomu bylo 

doposud. Zároveň opouští dělení na koncern právní (na základě ovládací smlouvy) a 

koncern faktický (na základě objektivního vztahu dvou osob). Napříště je v z hlediska 

práv společníků ovládané osoby (zavádí zde i pojem ovlivněné osoby) nerozhodné, na 

jakém právním podkladu k ovlivnění či ovládání dochází. Zákon řeší jiţ v prvním 

ustanovení týkajícím se podnikatelských uskupení (§ 71 zákona o obchodních 

korporacích) situaci, kdy je vlivem ovládající osoby způsobena společnosti ovládané 

nějaká újma. Toto ustanovení konstatuje, ţe každý, kdo rozhodujícím způsobem ovlivní 

chování obchodní korporace k její újmě, tuto újmu nahradí, ledaţe by prokázal, ţe 

jednal v zájmu ovlivněné osoby. Odstavec 2 citovaného ustanovení doplňuje toto 

pravidlo o povinnost v případě neuhrazení újmy přímo ovládané společnosti do konce 

účetního období či v jiné dohodnuté době nahradit i újmu, která by tímto vznikla 

společníkům. Toto ustanovení lze chápat jako ochranu společníků před situací, kdy by 

vinou vlivu ovládané osoby na ovládající nevznikl zisk, který by jinak mohl být 

rozdělen mezi společníky, popřípadě by vznikl, ale v niţší míře. Tohoto závazku se 

ovládající osoba můţe zprostit, jen prokáţe-li, ţe újma vnikla v zájmu ovládané 

společnosti nebo jiné osoby tvořící koncern a byla nebo bude v rámci tohoto koncernu 

vyrovnána. To se můţe stát i přiměřeným protiplněním nebo jinými prokazatelnými 

výhodami plynoucími z členství v koncernu. Nad rámec tématu dodávám, ţe v případě 
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podstatného zhoršení postavení společníků souvisejícího s účastí společnosti 

v koncernu, či v případě podstatného poškození práv společníků, jsou společníci 

oprávněni poţadovat odkup svého podílu za přiměřenou cenu. Stávající ovládací 

smlouvu a smlouvu o převodu zisku zákon o obchodních korporacích vůbec neupravuje, 

jejich uzavření ţádným způsobem nereguluje, nicméně je ani nevylučuje. Tyto smlouvy 

se tedy pravděpodobně napříště budou uzavírat v případě potřeby podle ustanovení o 

závazkových vztazích, dle nového občanského zákoníku. Vzhledem k tomu, ţe  napříště 

není koncern rozdělen na právní a faktický, jak bylo vysvětleno výše, a tudíţ 

z rozdílného právního základu neplynou rozdílná práva a povinnosti, se význam těchto 

smluv podstatně sniţuje.  Institut zprávy o vztazích v koncernu zůstává nadále 

zachován. 
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Závěr 

 Ve své práci jsem se snaţila popsat přehledným způsobem otázku práva 

společníka na podíl na zisku s důrazem na specifika úpravy jednotlivých obchodních 

společností. Zabývala jsem se i otázkami, které nejsou dosud řešeny, nebo na ně existují 

odlišné názory. V souladu se získanými poznatky a vlastním výkladem jsem se pokusila 

nastínit moţnost řešení případných nejasností. Některé z těchto otázek mohou vyvstat i 

v praxi, některé jsou více teoretické, přesto však povaţuji jejich řešení za důleţité. U 

kaţdého nastíněného problému jsem se snaţila za pomoci výkladu konkrétního 

ustanovení ve srovnání s názory odborné literatury, popřípadě judikatury, své poznatky 

utřídit a přiklonit se k jedné z moţností řešení. Věřím proto, ţe si mi podařilo podat 

alespoň částečně ucelený pohled na otázku podílu společníka na zisku, jelikoţ tato 

problematika si jistě pro svůj význam zasluhuje dostatek pozornosti. 
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Summary 
The full title of my Master’s degree thesis is Partner´s Profit Sharing Right in 

Various Forms of Companies. The aim of my thesis is to analyse the existing regulation 

governing the right to a share in profits in various kinds of companies, compare it with 

the amended law, which is already relevant, but still not in force. In the legal regulation 

concerning the profit sharing right there are still many questions that have not been 

described and solved in legal literature. There are also some issues that have been 

already solved by authors, but there are different expert’s opinions on such issues. In 

my thesis I have attempted to compare all these opinions with the wording of the law. 

The thesis consists of twelve main chapters, including an introduction and 

conclusion of my thesis. Chapter One, Profit Sharing Right to Profit Share – basic 

definition deals with the meaning and importance of the profit sharing right. 

Chapter Two “Legal Sources” defines statutes and other legal sources to which 

the thesis refers. It specifies main acts important for the issue of profit sharing right.  

Chapter Three describes conditions for creation of partners’ right to a share in 

profits and eventually for decision about using the company’s profit. 

As a follow-up to the previous chapter, Chapter Four describes options of how to 

use the profit in company, which have not mandatory regulation. 

Chapter Five addresses the issue of prepayment on profit share. 

In my opinion, Chapter Six is the most important one, because it describes a 

particular method of distribution of profit, which has been, subject to conditions for 

using profit, determined for distribution based on the partners’ decision or under the 

law. 

Chapter Seven and Chapter Eight explore the process after decision on profit 

distribution. They refer to transferability and payment of profit share. Chapter Nine 

addresses the issue of profit sharing forms. 

Next Chapter refers to profit-sharing of a person, who is not a company’s 

partner, specifically a management member or an employee.  
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  Chapter Eleven addresses the possibility of unlawful distribution of company’s 

profit, which has some consequences presumed by law. The last Chapter provides a 

basic overview of law of holding companies, and refers to contracts on transfer of 

company’s profits.  

The conclusion describes the method of work and refers to the results of 

individual Chapters.    
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