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Účetní novinky  

České úče tnictví  

Průlomový judikát: použitelnost účetní závěrky 

pro rozhodnutí o rozdělování zisku 
 

Nejvyšší soud umožnil svým judikátem z března 2019 používat 

řádnou či mimořádnou účetní závěrku jako podklad pro 

výplatu podílu na zisku až do konce následujícího účetního 

období. Byla tak prolomena dříve judikovaná šestiměsíční 

lhůta použitelnosti účetní závěrky jako podkladu pro výplatu 

podílu na zisku. 

Dřívější právní úprava obsažená v obchodním zákoníku 

stanovila šestiměsíční lhůtu plynoucí od skončení účetního 

období, v níž musela valná hromada schválit účetní závěrku 

společnosti. Obchodní zákoník přitom výslovně nestanovil 

lhůtu, v níž by valná hromada musela rozhodnout o rozdělení 

podílů na zisku. Judikatura Nejvyššího soudu obsažená např. 

v rozsudku 29 Cdo 4284/2007 ze dne 30. 9. 2009 dovodila, 

že především z důvodů ochrany věřitelů „po uplynutí lhůty 

upravené pro svolání valné hromady za účelem projednání 

řádné účetní závěrky nemůže řádná účetní závěrka 

zpracovaná za předchozí účetní období sloužit jako podklad 

pro rozdělení zisku“. Argumentace vycházela z předpokladu, 

že starší účetní závěrka již nemá dostatečnou vypovídací 

schopnost, aby poskytla reálný obraz finanční situace 

společnosti, na jehož základě by mohli akcionáři kvalifikovaně 

rozhodnout o rozdělení zisku.  

Tento rozsudek byl řadou odborníků kritizován, nicméně i po 

1. 1. 2014, kdy vstoupil v účinnost zákon o obchodních 

korporacích, býval praxí tento judikát nadále respektován. 

Společnosti proto často po uplynutí šestiměsíční lhůty 

vyplácely raději zálohy na podíl na zisku. 

Zlom v tomto výkladu přineslo až usnesení 27 Cdo 3885/2017 

ze dne 27. 3. 2019. Nejvyšší soud v něm vyložil změny právní 

úpravy v oblasti rozdělování zisku akciové společnosti, které 

přinesl zákon o obchodních korporacích oproti úpravě 

obsažené v obchodním zákoníku.  

Nejvyšší soud se zabýval především následujícími třemi 

otázkami: 

1. rozhodováním valné hromady o rozdělení zisku a vztahu 

k použitelnosti účetní závěrky, 

2. výkladem náležitostí pozvánky na valnou hromadu, 

3. souladem usnesení valné hromady s dobrými mravy. 

 

V další části tohoto článku se budeme zabývat pouze prvním 

bodem. 

Použitelnost účetní závěrky za předchozí účetní období 

Nejvyšší soud v prvé řadě konstatoval, že právní úprava 

rozdělování zisku akciové společnosti doznala s účinností od 

1. 1. 2014 několika změn, a proto nelze bez dalšího přejímat 

judikatorní závěry přijaté při výkladu obchodního zákoníku.  

Ačkoliv i zákon o obchodních korporacích určuje, že podíl na 

zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní 

závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní korporace 

(§ 34 odst. 1 z. o. k.) a současně upravuje lhůtu pro projednání 

řádné účetní závěrky akciové společnosti 

(§ 403 odst. 1 z. o. k.), předchozí judikaturu vztahující se 

k obchodnímu zákoníku již nadále nelze aplikovat. Je tomu tak 

proto, že zákon o obchodních korporacích – na rozdíl od 

obchodního zákoníku – výslovně upravuje tzv. insolvenční test 

(§ 40 odst. 1 z. o. k.), jenž by měl dostačovat pro dosažení cíle 

zabránit vyplacení podílů na zisku „na úkor“ věřitelů 

společnosti.  

Dále je třeba přihlédnout ke skutečnosti, že se lze dle zákona 

o obchodních korporacích judikatorně dovozenému pravidlu 

o „omezené využitelnosti“ řádné účetní závěrky pro rozdělení 

zisku snadno vyhnout tím, že společnost emituje akcie 

s pevnými podíly na zisku. Právo na pevný podíl na zisku za 

předchozí účetní období totiž vzniká již k prvnímu dni 

následujícího účetního období, pokud byl v předchozím 

účetním období zisk vytvořen. Akcionáři s akciemi s pevným 

podílem na zisku tedy dosáhnou na pevný podíl na zisku bez 

ohledu na to, zda a kdy valná hromada rozhodne o rozdělení 

zisku.  

Dle Nejvyššího soudu „s účinností od 1. 1. 2014 tudíž řádná 

účetní závěrka zpracovaná za předchozí účetní období může 

sloužit jako podklad pro rozdělení zisku až do konce 

následujícího účetního období“.  

V tomto ohledu se jedná o průlomové rozhodnutí, na jehož 

základě bude možné, aby valná hromada rozhodla o rozdělení 

zisku kdykoli v průběhu celého následujícího účetního období 

za předpokladu, že společnost bude splňovat insolvenční test 

a výplatou zisku si nepřivodí úpadek. 

Výplata tantiém bez rozdělení zisku akcionářům 

Nejvyšší soud se také vyjádřil k otázce nemožnosti vyplatit 

tantiémy, když nedojde k výplatě zisku akcionářům. V době 

platnosti obchodního zákoníku se používalo pravidlo, 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). Dle Nejvyššího soudu „s účinností od 1. 1. 2014 

valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku i tak, že 

jeho část rozdělí v podobě tantiém mezi členy volených 

orgánů (za předpokladu, že to připouští stanovy společnosti), 

popř. ji přidělí do fondu zřízeného stanovami a tvořeného ze 

zisku, a zbytek zisku ponechá na účtu nerozděleného zisku; 

i pro nerozdělení zbývající části zisku mezi akcionáře však musí 

být dány důležité důvody“. Důležitým důvodem pro 

nerozdělení (části) zisku mezi akcionáře přitom může být 

(mimo jiné) i ujednání obsažené ve stanovách upravující 

nakládání se ziskem společnosti. 

České účetnictví 
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Novela zákona o obchodních korporacích  

V připravovaném návrhu novely zákona o obchodních 

korporacích, která by měla platit od 1. 1. 2020, je v reakci na 

novou judikaturu Nejvyššího soudu ČR výslovně uvedeno, že 

zisk zjištěný na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky 

je možné vyplácet až do konce účetního období následujícím 

po účetním období, za něž byla účetní závěrka sestavena. 

Dochází také k omezení výše záloh na výplatu podílu na zisku, 

a to do výše poloviny průměru výsledků hospodaření 

dosažených v posledních třech účetních obdobích.  

Celý text rozhodnutí naleznete na webových stránkách 

Nejvyššího soudu. 

Zdroj: www.nsoud.cz 

Jitka Kadlecová 

jkadlecova@deloittece.com

Pozvánka na seminář 
 

Aktuality v českém účetnictví  

Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a Hradec Králové 

Zveme Vás na tradiční podzimní seminář zaměřený na účetní 

závěrku a účetnictví v České republice. Seminář povedeme 

formou praktických příkladů a tipů v oblastech, kde jakožto 

poradci a auditoři nejčastěji shledáváme nesprávnosti 

a procesní potíže. Seznámíme vás také s připravovanou 

koncepcí nové účetní legislativy 2020–2030. Probereme 

i plánované změny v české účetní legislativě v souvislosti 

s připravovanou novelou zákona o obchodních korporacích. 

Chybět nebudou ani daňové novinky s dopadem na účetní 

závěrku společností. 

Seminář je určen především účetním, ekonomům 

a finančním manažerům, kteří připravují účetní závěrku 

podle české účetní legislativy a souvisejících daňových 

a právních předpisů nebo jsou s její přípravou jinak 

spojeni. Seminář je vhodný i pro všechny, kteří se chtějí 

o českém účetnictví a daňových i právních novinkách 

dozvědět více. 

Seminář není určen poradcům ani zaměstnancům společností 

podnikajících v poradenství. 

Termíny 

Praha 12. listopadu 2019 a 10. prosince 2019 

Ostrava 21. listopadu 2019 

Plzeň 5. prosince 2019 

Hradec Králové 11. prosince 2019 

Brno 12. prosince 2019 

 

Pro více informací a registraci prosím navštivte:akce.deloitte.cz 

 

 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/30EE34B5B4EF766CC12583D9002E4ADB?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/
mailto:jkadlecova@deloittece.com
http://akce.deloitte.cz/
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IFRS 

Největší nástrahy standardu IFRS 16, který řeší 

vykazování pronajatého majetku 
 

Od 1. ledna 2019 platí standard IFRS 16, který výrazně změnil 

způsob účtování o pronajatém majetku na straně nájemců. 

Pro firmy to nyní znamená náročnější práci s daty, nutnost 

stanovit, které jejich smlouvy spadají do rozsahu IFRS 16, ale 

třeba i školení zaměstnanců. S jakými úskalími se nájemci 

v souvislosti s novým standardem nejčastěji potýkají? 

A existuje možnost, jak si celý účetní proces usnadnit? 

Zatímco dříve se splátky z operativního leasingu účtovaly 

přímo do nákladů, popřípadě se časově rozlišovaly 

mimořádné splátky či období bez nájemného, nyní musí 

nájemci nově vykazovat v rozvaze právo k užívání pronajatého 

majetku a zároveň závazek z budoucích leasingových splátek, 

podobně, jak tomu bývalo u leasingu finančního. Do nákladů 

pak vstupuje pronájem formou odpisů práva k užívání a úroků 

z leasingového závazku.  

Co všechno můžeme pod pojem „leasing“ v rámci IFRS 16 

zahrnout? Mnozí si možná představují, že se jedná pouze 

o leasing automobilů či jiného movitého majetku. Ve 

skutečnosti je ale leasingem např. I pronájem budovy, 

kanceláří, pozemků nebo třeba IT infrastruktury. 

3 největší výzvy, s nimiž se musí firmy při účtování leasingů 

vypořádat: 

1. Data nemají jednotnou strukturu. Aby mohla firma 

správně určit hodnotu práva k užívání a závazek z leasingu, 

musí nejprve vyhodnotit, které smlouvy spadají do rozsahu 

standardu, a následně z nich získat potřebná data, 

přičemž tato primární data nejsou strukturovaná. Smlouvy 

mají často různou formu a např. nájemné není vždy 

uvedeno jako jednotná částka, ale zejména u nájmů 

nemovitostí se skládá z více složek. V těchto případech je 

potřeba rozhodnout, jestli konkrétní složku ve výpočtu 

zohlednit, či nikoliv, některé z nich se navíc pravidelně 

zvyšují v závislosti na inflaci. 

 

2. Úsudky ohledně doby nájmu. Smlouvy často obsahují 

opce na prodloužení či zkrácení, u kterých musí firma 

vyhodnotit, zda je přiměřeně jisté, že jich využije. Zvláštní 

problematikou jsou pak smlouvy na dobu neurčitou, 

zejména u nájmů nemovitostí. IFRS 16 totiž explicitně 

neuvádí, jak u těchto smluv vyhodnotit dobu nájmu, na 

jejímž základě se následně vypočítá výše práva k užívání 

aktiva a závazku z leasingu. Management tak musí provést 

úsudek, který může mít podstatný vliv na výkaz o finanční 

situaci a pravděpodobně bude velice pečlivě posuzován 

také auditorem. 

 

3. Excel často nestačí. Po vytvoření registru smluv se všemi 

potřebnými údaji dochází na výpočet práva k užívání 

a leasingového závazku. K prvotnímu výpočtu postačí 

zkušenost s prací v Excelu a znalost základních funkcí 

finanční matematiky. Mnoho firem se vydalo touto cestou, 

tedy vlastním výpočtem v Excelu. Život však přináší změny 

– nové smlouvy vznikají, jiné zanikají, prodlužují se, rozšiřují 

se nebo se naopak zkracují. Na tyto události standard IFRS 

16 pamatuje a dává návod, jak o nich účtovat. Zde je ale 

kámen úrazu jednoduchých modelů v Excelu – pokud má 

alespoň částečně automatizovaně řešit i tyto situace, už to 

nemůže být ze své podstaty jednoduchý Excel. Jakmile 

k tomu začne počet smluv růst, přidají se smlouvy placené 

v eurech, dostane se až na limity toho, co je možné v něm 

udržet ve spolehlivé a zároveň transparentní podobě. 

 

Zapomeňte na Excel – je tady dLease, chytrý pomocník při 

účtování o pronajatém majetku 

V Deloitte jsme se proto rozhodli jít jinou cestou, a sice 

vytvořit SQL databázový nástroj, který nabízíme klientům pod 

jménem dLease. Kromě toho, že je možné v něm spravovat 

desítky až tisíce smluv bez dopadu na stabilitu systému, 

vestavěné vzorce zároveň řeší výše uvedené změny, včetně 

přepočtu cizích měn a automatizované indexace splátek např. 

dle vývoje inflace. Kliknutím na jedno tlačítko pak dLease 

vygeneruje report se všemi údaji potřebnými nejen 

k zaúčtování nájmů dle IFRS 16, ale také s údaji vyžadovanými 

standardem ke zveřejnění v příloze k finančním výkazům. Jako 

každý nový standard totiž i IFRS 16 nemá jen zvýšené nároky 

na účtování, ale i na zveřejnění doplňujících informací. Chcete 

se o dLease dozvědět více? Podívejte se na náš web.  

Standard je povinný pro účetní období začínající 1. 1. 2019. 

Ačkoliv společnosti musely již v závěrce za rok 2018 zveřejnit 

očekávaný dopad tohoto standardu, mnoho z nich odkládá 

průběžné účtování až na chvíli sestavování účetních výkazů za 

rok 2019. Pokud ještě nemáte nástroj na účtování 

o nájemních smlouvách, doporučujeme se již teď zabývat jeho 

výběrem a předejít tak nepříjemným překvapením na poslední 

chvíli. 

Tomáš Kachlík 

tkachlik@deloittece.com 

 

 

  

IFRS 

https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/audit/solutions/ifrs-16-leasing-dlease.html?utm_source=dreport_blog&utm_medium=link&utm_campaign=relevant_service
mailto:tkachlik@deloittece.com
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Stav schvalování IFRS v Evropské unii 
 

Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) 

aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování 

všech IFRS, tj. standardů, interpretací a jejich úprav, naposledy 

13. září 2019. 

Na schválení Evropské komise k použití v Evropské unii čekaly 

k 23. září 2019 následující dokumenty rady IASB: 

Standardy 

 IFRS 14 Časové rozlišení při cenové regulaci (vydáno v lednu 

2014) – Evropská komise se rozhodla nezahajovat 

schvalovací proces tohoto prozatímního standardu 

a počkat na finální standard 

 IFRS 17 Pojistné smlouvy (vydáno v květnu 2017) 

Úpravy 

 Úprava standardu IFRS 3 Definice podniku (vydáno 

v říjnu 2018) 

 Úprava standardů IFRS 10 a IAS 28 Prodej nebo vklad aktiv 

mezi investorem a jeho přidruženým či společným podnikem 

(vydáno v září 2014) 

 Úprava standardů IAS 1 a IAS 8 Definice pojmu významný 

(vydáno v říjnu 2018) 

 Úpravy odkazů na Koncepční rámec IFRS (vydáno 

v březnu 2018) 

Zpráva o schvalování IFRS v EU 

Jitka Kadlecová 

jkadlecova@deloittece.com

 

Pozvánka na podzimní semináře 
 

Novinky v IFRS 2019 
Tradiční podzimní on-line seminář společnosti Deloitte 

z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) 

je opět tady.  

Z pohodlí své kanceláře získáte kompletní a bleskový přehled 

o nových a novelizovaných standardech. V krátkosti přiblížíme 

povahu změn, takže budete schopni identifikovat, zda se ta či 

ona změna může týkat právě Vaší společnosti. Dozvíte se také, 

kolik času Vám zbývá na jejich případnou implementaci.  

V průběhu webcastu bude prostor i pro vaše dotazy. 

Během on-line semináře se nebudeme detailně zabývat 

novým standardem IFRS 16 Leasingy, kterému se budeme 

věnovat na jiných seminářích v průběhu podzimu. 

Webcast je určen především účetním, ekonomům a finančním 

manažerům projektů spojených s IFRS, ale také všem, kteří se 

chtějí o IFRS dozvědět více. 

Termín: 

 16. října 2019, 10:00–11:00 hod. 

Pro více informací a registraci prosím navštivte: 

akce.deloitte.cz  

Úskalí účetní závěrky dle IFRS za rok 2019 
Přijďte na podzimní seminář společnosti Deloitte z oblasti 

Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).  

Poskytneme Vám přehled standardů a interpretací, které jsou 

povinně účinné od 1. ledna 2019 nebo později, a upozorníme 

na hlavní změny a jejich dopad na účetní závěrku za rok 2019.  

Podrobněji se podíváme na nový standard IFRS 16 Leasingy, 

účinný od 1. ledna 2019. Tento standard přináší významné  

změny zejména z pohledu nájemce, neboť operativní leasingy 

jsou nově vykazovány v rozvaze. Zaměříme se zejména na to, 

jakým způsobem by se měla v účetní závěrce za rok 2019 

projevit implementace tohoto nového standardu a jaká 

zjednodušení lze při přechodu využít. Připomínáme, že 

standardu IFRS 16 se budeme detailně věnovat na speciálním 

semináři s názvem „IFRS 16 Leasingy prakticky“. 

Upozorníme vás také na chyby, na které naši auditoři 

nejčastěji naráželi při auditech účetních závěrek dle IFRS za 

rok 2018. Vzhledem k tomu, že  nejčastěji souvisely s aplikací 

nových standardů IFRS 9 Finanční nástroje a IFRS 15 Výnosy ze 

smluv se zákazníky, budeme jim v rámci semináře věnovat 

dostatečný prostor.   

Pozornost zaměříme i na chybějící zveřejnění informací 

v přílohách.  

Na závěr se podíváme také na přehled změn, které se v oblasti 

IFRS chystají v blízké i vzdálenější budoucnosti. 

Seminář je určen účetním, ekonomům a finančním 

manažerům projektů spojených s IFRS, ale také všem, kteří se 

chtějí o IFRS dozvědět víc.  

Celodenní seminář proběhne v Praze, Brně a Ostravě 

a vystoupí na něm odborníci z naší společnosti. 

Termíny: 

Praha 6. listopadu 2019, 9:00–15:00 hod. 

Ostrava 12. listopadu 2019, 9:00–15:00 hod. 

Brno 19. listopadu 2019, 9:00–15:00 hod. 

Pro více informací a registraci prosím navštivte: 

akce.deloitte.cz 

http://www.iasplus.com/en/tag-types/other-publications/efrag-endorsement-status-reports
mailto:jkadlecova@deloittece.com
http://akce.deloitte.cz/
https://akce.deloitte.cz/akce/19-11-26-ifrs-16-leasingy-prakticky/
http://akce.deloitte.cz/
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IFRS 16 Leasingy prakticky 
Zveme Vás do našich nových prostor v Praze na Vinohradech 

na podzimní seminář z oblasti Mezinárodních standardů 

účetního výkaznictví (IFRS). Budeme se detailně věnovat 

novému standardu IFRS 16 Leasingy, který nahrazuje IAS 17 

Leasingy a související interpretace a který je účinný pro období 

začínající 1. ledna 2019. Nový standard přináší významné 

změny zejména z pohledu nájemce, neboť operativní leasingy 

jsou nově vykazovány v rozvaze.  

Na semináři se zaměříme na problematické oblasti, které 

vyžadují při aplikaci nového standardu zapojení větší míry 

úsudku. Aplikaci požadavků standardu budeme ilustrovat na 

řadě praktických případů. Detailněji se budeme věnovat 

i různým zjednodušením, která lze při přechodu na nový 

standard využít. Dozvíte se také, jaké nové informace bude 

třeba zveřejňovat v příloze.  

V průběhu semináře bude samozřejmě i prostor pro 

zodpovězení Vašich dotazů. 

Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním 

manažerům projektů spojených s IFRS, ale také všem, kteří se 

chtějí o IFRS dozvědět víc.  

Celodenní seminář proběhne v Praze a vystoupí na něm 

odborníci z naší společnosti. 

Termín 

 Praha: 26. listopadu 2019, 9:00–16:00 hod. 

 

Pro více informací a registraci prosím navštivte: 

akce.deloitte.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z auditního 

oddělení společnosti Deloitte, s odbornou skupinou Deloitte na adrese CZ_TechnicalDesk@deloittece.com nebo s jedním 

z následujících odborníků:

České účetnictví 

Jarmila Rázková 

jrazkova@deloittece.com 

IFRS a US GAAP 

Martin Tesař 

mtesar@deloittece.com 

Soňa Plachá 

splacha@deloittece.com 

Gabriela Jindřišková 

gjindriskova@deloittece.com 

Deloitte Audit s. r. o.  

Churchill I 

Italská 2581/67 

120 00 Praha 2 – Vinohrady 

Česká republika 

Tel.: +420 246 042 500 

Přihlaste se k odběru dReportu a jiných newsletterů. 

 

http://akce.deloitte.cz/
mailto:CZ_TechnicalDesk@deloittece.com
mailto:jrazkova@deloittece.com
mailto:mtesar@deloittece.com
mailto:splacha@deloittece.com
mailto:gjindriskova@deloittece.com
https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/about-deloitte/articles/email-subscriptions.html
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