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J A N A S K Á L O V Á
P A R T N E R K A T P A

Valné hromady
a schválení rozdělení
zisku nebo dalších složek
vlastního kapitálu

Valná hromada
schvalující účetní
závěrku se musí
konat nejdéle
do konce šestého
měsíce po skončení
účetního období.
V tomto termínu je
nutno rozhodnout
i o rozdělení zisku
a o výplatě dividend
či podílů na zisku.
Jsou zde ale i jiné
položky, které by
měla valná hromada
sledovat.

Mezi položky, které by valná hro‑
mada měla sledovat, patří například
příležitost k výplatě jiných složek
vlastního kapitálu, tedy například
ke zrušení rezervního fondu či
k vyplacení specifické položky „Jiný
výsledek hospodaření minulých let“.
Zásadní je aktuálnost údajů, proto
je namístě důrazně doporučit do‑
držení uvedené lhůty konání valné
hromady.
Mezi kolegy právníky je veden

spor, zda je nadále aktuální roz‑
sudek Nejvyššího soudu (29 Cdo
4284/2007), který prohlásil za ne‑
platné rozhodnutí o rozdělení zisku
realizované po uplynutí cca 10
měsíců od účetní závěrky. Z jeho
odůvodnění vyplývá, že společníci
na valné hromadě nemohou roz‑
hodnout o rozdělení zisku, pokud
nemají k dispozici aktuální údaje
z účetní závěrky. Proto si dovolu‑
jeme doporučit, aby všechny kroky
při přípravě účetní závěrky a valné
hromady byly organizovány tak,
aby výše uvedená lhůta pro konání
valné hromady schvalující řádnou
účetní závěrku a rozdělení zisku,
tedy konání do konce šestého mě‑
síce po skončení účetního období,
byla dodržena.
Kromě rozhodnutí o rozdělení

zisku roku 2016 by se měla valná
hromada zabývat také tím, zda byl

vykázán „Jiný výsledek hospodaře‑
ní minulých let“. Do této položky
v pasivech rozvahy jsou zaúčtovány
opravy významných účetních chyb
minulých let či změny účetních me‑
tod. Právě za rok 2016 lze očekávat,
že řada společností tuto položku
použila a provedla např. změnu
metody oceňování výrobků dle no‑
velizovaného zákona o účetnictví.
Lze doporučit, aby zůstatek účtu
„Jiný výsledek hospodaření minu‑
lých let“ byl také předložen valné
hromadě, která rozhodne o jeho
převodu do nerozděleného zisku
minulých let, nebo o jeho vyplacení
vlastníkům.
Některé společnosti v průběhu

roku 2016 vyplatily zálohy na po‑
díly na zisku. O zálohách na podíly
na zisku rozhodoval statutární
orgán, jejich výplata podléhala sráž‑
kové dani, pokud nebyla příjemcem
mateřská společnost, kde je možno
uplatnit osvobození. Pokud tedy
byly zálohy na podíly na zisku vy‑
placeny, musí valná hromada schvá‑
lit rozdělení zisku alespoň v částce
ve výši zálohy (společníci však jistě
uvítají částku vyšší). Pokud by se
opomenulo schválení rozdělení zis‑
ku, vznikla by povinnost společníků
vrátit zálohy na podíly na zisku,
a to ke dni konání valné hromady,
která neschválila rozdělení zisku.
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Při přípravě
programu
jednání valné
hromady je
vhodné za‑
myslet se nad
možnostmi
výplaty nejen
podílů na zis‑
ku, ale i jiných
složek vlast‑
ního kapitálu
a je vhodné
hledat opti‑
mální cesty.

K této problematice se vyjádřil
KANCL (Komise pro aplikaci nové
civilní legislativy) ve svém stano‑
visku č. 30. Pokud by vůbec nedošlo
ke svolání valné hromady, a tím
také nebylo přijato žádné rozhod‑
nutí o rozdělení zisku, povinnost
vrátit přijatou zálohu společníkům
vzniká dle výše uvedeného stano‑
viska ke konci účetního období,
tedy k 31. 12. 2017.
Valná hromada schvalující účetní

závěrku je také příležitostí k vý‑
platě ostatních položek vlastního
kapitálu. Společníci obchodní
korporace tak mohou rozhodnout
o snížení základního kapitálu, vý‑
platě ostatních kapitálových fondů
nebo výplatě emisního ážia. Při vý‑
běru vhodného zdroje vlastního ka‑
pitálu k výplatě je vhodné přihléd‑
nout k různým daňovým režimům.
V podstatě jsou dva různé daňové
režimy, které se liší podle toho, zda
je vyplácen vlastní kapitál, který
byl v minulosti vytvořen vkladem
vlastníků, nebo zda byl vytvořen
ziskem za života společnosti či
jejích předchůdců.
Vrácení vkladů je postaveno do re‑

žimu srážkové daně pro příjemce,
fyzickou či právnickou osobu, kdy
příjem z vrácení emisního ážia, pří‑
platku mimo základní kapitál nebo
těmto plněním obdobných plnění je
zdaňován srážkovou daní po odečte‑
ní nabývací ceny podílu společníka
(§ 36 odst. 2 písm. e) zákona o da‑
ních z příjmů, dále jen „ZDP“).
Výplata podílu na zisku je pak

řešena zdaněním srážkovou daní
(§ 36 odst. 2 písm. a) až d) ZDP)
s možností uplatnit osvobození
od srážkové daně, pokud je příjem
vyplácen mateřské společnosti, kte‑
rá držela minimální podíl 10 procent
na základním kapitálu dceřiné spo‑
lečnosti po dobu nejméně 12 měsíců
(§ 19 odst. 1 písm zi) ZDP).
V současnosti společnosti často

rozhodují o zrušení rezervních fon‑
dů, které byly vytvořeny povinně
za účinnosti starého obchodního zá‑
koníku ve společnostech s ručením
omezeným a v akciových společ‑
nostech. Pokud byl tento rezervní
fond vytvořen za života korporace
výhradně příděly ze zisku, zrušení
rezervního fondu bude nejvhodnější
převodem do nerozdělených zisků
minulých let nebo jeho výplatou
společníkům. Tato výplata rezervní‑
ho fondu bude zdaněna stejně jako
výplata podílu na zisku.

Výpočet částky pro druhého akcionáře Kč

Příjem ze snížení jmenovité hodnoty akcií 2 400 000

Nabývací cena akcií 2 000 000

Základ pro srážkovou daň 400 000

Srážková daň 60 000

Čistá výplata (2 400 000–60 000) 2 340 000

Akciová společnost se základním kapitálem 10 milionů

Snížení základního kapitálu
snížením jmenovité hodnoty akcií
nebo podílu ve společnosti s ruče‑
ním omezeným s výplatou vlast‑
níkům pak může být zdaňováno
oběma výše uvedenými způsoby.
České obchodní právo připouště‑
lo a připouští tvorbu základního
kapitálu jak vklady vlastníků, tak
jeho zvýšení z nerozděleného zisku.
Při následném snížení základního
kapitálu stanovuje zákon o daních
z příjmů, že pro daňové účely je
nejdříve vyplácena ta část základ‑
ního kapitálu, která byla dotvořena
ze zisku. Proto při snižování zá‑
kladního kapitálu je nutné nejprve
zkoumat, zda byl někdy v minu‑
losti zvýšen z vlastních zdrojů,
tedy ze zisku. Pokud ano, pak se
nejprve snižuje a vyplácí ta částka,
která pochází ze zisku. Její zdaně‑
ní je buď srážkovou daní ve výši
15 procent, nebo osvobozením pro
mateřskou společnost. Následně se
vyplácí částka pocházející z vkladů
společníků. Tento příjem je podro‑
ben srážkové dani, ale pouze ta
jeho část, která přesahuje nabývací
cenu podílu. Velmi často žádná
srážková daň nebude vybrána, jak
je vidět na následujícím příkladu:

Akciovou společnost se základ‑
ním kapitálem 10 mil. korun vlastní
dva akcionáři. První, který drží
60procentní podíl, tuto akciovou
společnost založil a vložil 6 mil.
korun do základního kapitálu. Jeho
nabývací cena akcií tak činí 6 mil.
korun. Druhý akcionář, jehož akcie
tvoří 40procentní podíl na základ‑
ním kapitálu, je koupil za pořizovací
cenu 2 mil. korun. Na valné hromadě
konané v dubnu 2017 bylo rozhod‑
nuto o snížení základního kapitálu
o 6 mil. korun snížením jmenovité
hodnoty akcií o 60 procent. První ak‑
cionář z toho snížení základního ka‑

pitálu obdrží částku 3,6 mil. korun.
Pro výpočet srážkové daně bude jeho
příjem snížen o nabývací cenu akcií
ve výši 3,6 mil. korun, takže bude
nulový základ pro srážkovou daň
a nebude odvedena žádná srážková
daň. Na druhého akcionáře připadá
částka snížení jmenovité hodnoty
jeho akcií ve výši 2,4 mil. korun.
U něho již dojde k výběru srážkové
daně dle výše uvedené tabulky.

Na závěr je důležité připomenout,
že dle § 67 zákona o veřejných rejs‑
třících se do Sbírky listin rejstříko‑
vého soudu spolu s účetní závěrkou
nebo výroční zprávou ukládá návrh
rozdělení zisku nebo vypořádání
ztráty a jejich konečná podoba,
nejsou‑li součástí účetní závěrky.
Rozsah účetní závěrky za rok

2016 je pro jednotlivé kategorie
účetních jednotek stanoven záko‑
nem o účetnictví a příslušnými vy‑
hláškami a může se lišit od toho, co
následně bude zveřejněno ve Sbírce
listin. Příkladem tak může být účet‑
ní závěrka společnosti s ručením
omezeným – mikro účetní jednotky,
která musí zveřejnit ve Sbírce listin
pouze rozvahu a přílohu. Podle
vyhlášky pro podnikatele ale musí
také sestavit výkaz zisku a ztráty
vždy v plném rozsahu (§ 3a odst. 4
vyhlášky). Tento odstavec říká,
že výkaz zisků a ztrát sestavují
v plném rozsahu vždy obchodní
společnosti.
Při přípravě programu jednání

valné hromady je tedy vhodné
zamyslet se nad možnostmi výplaty
nejen podílů na zisku, ale i jiných
složek vlastního kapitálu a je
vhodné hledat optimální cesty. Lze
tedy doporučit prozkoumání růz‑
ných možností zdanění při výplatě
jednotlivých položek vlastního
kapitálu a na valné hromadě zvolit
tu nejvýhodnější. ◆
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