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Seminář Rozdělení a výplata zisku a jiných složek vlastního kapitálu  
Právní a daňové souvislosti. Odpovědnost statutárního orgánu obchodní společnosti.  
 

Rozhodujete-li na základě pozitivních výsledků hospodaření v minulém roce o rozdělení a 

výplatě zisku, pak musíte dodržet přesný postup v souladu s platnou legislativou, ověřit si, že 

vyplatit podíly na zisku, o kterých rozhodla valná hromada, lze, provést test insolvence a další 

úkony, abyste si byli jisti, že jednáte s péčí řádného hospodáře. Seznamte se s jednotlivými 

druhy nároků na výplatu z vlastního kapitálu a s právními podmínkami vyplácení a příjmu 

těchto úhrad. 
 

Přednáší: Mgr. Tomáš Hrdina, advokát 

Místo konání: Praha 4, konferenční centrum Na Sádce 

Datum konání: 27. 2. 2020 
 

Zaměření semináře: V rámci semináře budou nejprve vymezeny nároky, které společníkům 

vůči společnosti z titulu jejich účastenství na společnosti (vlastnictví obchodního podílu na 

společnosti) pravidelně vznikají. Rozebrány budou jak nároky vznikající po dobu existence 

obchodní společnosti, tak i nároky související s jejím zrušením a zánikem, resp. související se 

zánikem účasti společníka na společnosti. Jádrem semináře je seznámení posluchačů 

s teoretickými i praktickými podmínkami, za nichž dochází k rozdělení a výplatě zisku mezi 

společníky coby nejtypičtějšího typu výplaty z vlastního kapitálu společnosti, v rámci 

semináře však bude zmíněno i to, jak dochází ke vzniku a úhradě ostatních typů výplat 

z vlastního kapitálu společnosti. Pozornost bude věnována taktéž odpovědnostním aspektům 

souvisejícím s výplatou podílu na zisku, resp. s porušením souvisejících právních povinností. 
 

Komu je seminář určen: Seminář je určen všem osobám, které vlastní či mají v úmyslu 

nabýt obchodní podíl na obchodní společnosti, členům orgánu (zejména pak statutárního) 

obchodních společností, ale též hlavním účetním či daňovým poradcům. 
 

Program semináře:  

8:45–9:00 Registrace účastníků + ranní káva a občerstvení 

9:00–11:00 Druhy výplat z vlastního kapitálu obchodní společnosti: Podíl na zisku, 

Podíl na likvidačním zůstatku, Vypořádací podíl, Vrácení poskytnutého 

příplatku společníkovi, Platba společníkům po snížení základního kapitálu 

společnosti 

Podíl na zisku: Nárok na podíl na zisku (poměr podílu jednotlivých 

společníků, přednostní podíl, obchodní podíly bez podílu na zisku, práva 

třetích osob na úhradu podílu na zisku), Peněžitý a nepeněžitý podíl na zisku, 

Rozhodnutí o rozdělení či nerozdělení dosaženého zisku mezi společníky, 

Podmínky a realizace výplaty podílu na zisku společníkům vč. testu 

insolvence, Zdanění výplaty podílu na zisku 

11:00–11:30 Přestávka na občerstvení  

11:30–13:30 Ostatní typy výplat složek vlastního kapitálu společnosti společníkům: 

Vznik a určení výše nároku na výplatu, Úhrada nároku, Daňové souvislosti 

Odpovědnost za dodržení právních podmínek výplaty podílu na zisku: 

Osoby odpovědné za dodržení právních podmínek výplaty podílu na zisku, 

Odpovědnost občanskoprávní, Odpovědnost insolvenčně-právní, Odpovědnost 

trestněprávní, Závěrečná diskuse 
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Závazná objednávka účasti na semináři Rozdělení a výplata 
zisku a jiných složek vlastního kapitálu  
Cena semináře: 4150,- Kč bez DPH za jednoho účastníka 

 

Při účasti více zaměstnanců z jedné organizace bude poskytnuta sleva ve výši 10 % z celkové 

ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků semináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 
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