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Záznam webináře Rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů nově 
aneb konec časového omezení účetních závěrek 

 

Do kdy je zapotřebí schválit účetní závěrku a rozhodnout o rozdělení podílu na zisku nebo 

jiných vlastních zdrojů? Jaká jsou omezení a překážky pro poskytování dividend a záloh na ně 

společníkům a akcionářům obchodních společností? 

 

Přednáší: Mgr. Radek Wejmelka, advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS s.r.o 

Místo konání: offline 
 

Zaměření záznamu webináře:  

Záznam webináře je zaměřen na zákonné podmínky pro rozdělení zisku a jiných vlastních 

zdrojů mezi akcionáře a společníky obchodních společností a stanovení výše částky, v jaké 

lze zisk mezi akcionáře a společníky rozdělit. Záznam webinář se dále zabývá zákonnými 

omezeními pro rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů a v neposlední řadě i pravidly pro 

poskytování záloh na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích. 

 

Komu je záznam webináře určen:  

Záznam webináře je určen pro jednatele a členy dozorčí rady společností s ručením 

omezeným a členy představenstva a dozorčí rady, případně statutární ředitele a členy správní 

rady akciových společností. Webinář je rovněž vhodný pro akcionáře a společníky 

obchodních společností. 

 

Program nahrávky webináře: 

Stanovení podílu na zisku (dividenda) a určení celkové částky k rozdělení mezi společníky a 

akcionáře; 

Výplata a splatnost dividendy; 

Omezení výplat dividend; 

Záloha na dividendu a pravidla jejího poskytnutí. 
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Závazná objednávka záznamu webináře Rozdělování zisku 
Cena záznamu webináře: 1590,- Kč bez DPH  

 

Při zakoupení více přístupů pro jednu organizaci 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 webináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 
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