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Příklad 
 
Rozdělení zisku či úhrada ztráty u a.s., s.r.o., družstev a částečně u 
k.s. MD Dal 

 1.  Převod zisku do rezervního fondu   
2. Převod zisku do nerozděleného zisku minulých let   
3.  Přiznání dividend nebo podílů na zisku společníkům   

4. Úhrada ztráty ze zisků minulých let   

5. Úhrada ztráty z rezervního fondu   
6. Převod ztráty do neuhrazených ztrát minulých období   
7. Předpis ztráty k úhradě společníkům, pokud to ZOK umožňuje   

 
   

Rozdělení zisku či úhrada ztráty u individuálního podnikatele MD Dal 
 1.  Převod zisku do kapitálu individuálního podnikatele   
2. Převod ztráty do kapitálu individuálního podnikatele   

 
Rozhodnutí o použití zisku – úhrad ě ztráty 

ZOK spole čnost Poznámka 

§ 34 obecně rozdělení mezi společníky neurčí-li VH jinak 

§ 112 v.o.s. právo na podíl na zisku,  

zisk a ztráta se dělí mezi společníky rovným dílem  

§ 126 k.s. zisk a ztráta se dělí mezi společnost a komplementáře,  

komplementáři si dělí část zisku a ztráty podle § 112 

zisk společnosti si po zdanění rozdělí komanditisté v poměru 
podílů, ztrátu nenesou 

§ 190/2/g s.r.o. působnost valné hromady 

§ 417/3 a.s.  umožnění výplaty podílu na zisku jiným osobám než 
akcionářům – nutný ¾ souhlas společníků 

§ 421/2/h a.s. působnost valné hromady 

§ 435 a.s. dualistický systém představenstvo a.s. předkládá návrh na rozdělení zisku nebo 
úhradu ztráty 

§ 447 a.s. dualistický systém dozorčí rada a.s. přezkoumává návrh na rozdělení zisku a 
úhradu ztráty 

§ 456 a.s. monistický systém představenstvo ← statutární ředitel 

dozorčí rada ← správní rada 

§ 656/i družstvo působnost členské schůze 

§ 707 družstvo představenstvo družstva předkládá návrh na rozdělení zisku a 
úhradu ztráty 

§ 716 družstvo kontrolní komise družstva dává písemné stanovisko k návrhu 
na rozdělení zisku, úhradu ztráty 

 
Schválení ú četní záv ěrky 

ZOK spole čnost Lh ůta 

§ 181/2 s.r.o. 6 měsíců 

§ 403/1 a.s. 6 měsíců 

§ 638 družstvo 6 měsíců 

 

 


