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Plnění podmínek § 5 odst. 1 písm. b) a c) ZoA – NAP Holding a.s., NEXIA AP a.s. 
 
Komora auditorů České republiky (dále jen „Komora“) obdržela dne 23. 3. 2022 od 
auditorské společnosti NEXIA AP a.s. a 24. 3. 2022 od právního zástupce auditorské 
společnosti NAP Holding a.s. informace týkající se plnění podmínek pro výkon auditorské 
činnosti ve smyslu § 5 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (dále jen 
„ZoA“).  
 
Informace, které Komora obdržela od právního zástupce společnosti NAP Holding a.s., resp. 
informace které Komora sama získala svědčí o tom, že auditorská společnost NAP Holding 
a.s., ev. číslo 518, neprovedla nápravu ve smyslu §7 odst. 2 písm. b) ZoA ve lhůtě, která 
marně uplynula dne 23. 3. 2022 a proto nesmí ve smyslu §7 odst. 2 ZoA od 24. 3. 2022 
vykonávat auditorskou činnost a v souladu s § 7c odst. 1 ZoA ji zaniklo její auditorské 
oprávnění. Tato skutečnost byla zapsána do rejstříku auditorů vedeného Komorou. 
 
Auditorská společnost NEXIA AP a.s., ev. č. 096 doložila rozsáhlou dokumentaci ohledně 
plnění podmínek pro výkon auditorské činnosti ve smyslu § 5 odst. 1 písm. b) a c) ZoA. 
Z informací, které Komora od auditorské společnosti NEXIA AP a.s. obdržela, jakož i 
z informací, které Komora již měla, resp. získala svou činností učinila Komora tyto závěry: 
 

1) Auditorská společnost NEXIA AP a.s. přestala ke dni 24. 3. 2022 plnit podmínku § 5 
odst. 1, písm. b) ZoA, když v důsledku zániku auditorského jejího akcionáře NAP 
Holding a.s. nedisponují většinou hlasovacích práv statutární auditoři, auditoři 
z jiného členského státu, auditorské společnosti nebo auditorské osoby z jiného 
členského státu jak požaduje § 5 odst. 1, písm. b) ZoA.  
 

2) Auditorské společnosti NEXIA AP a.s. běží v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 písm. 
b) ZOA lhůta k nápravě v délce 6 měsíců (tzn. do 24. 9. 2022). V případě marného 
uplynutí této lhůty dojde ze zákona k zákazu výkonu auditorské činnosti a zániku 
auditorského oprávnění. 
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3) Auditorská společnost NEXIA AP a.s. aktuálně plní podmínku podle § 5 odst. 1, 
písm. c) ZoA, když na valné hromadě konané dne 17. 12. 2021 došlo ke zvolení Ing. 
Mikuláše Laše novým členem představenstva NEXIA AP a.s., čímž auditorská 
společnost v rámci lhůty k nápravě dané § 7 odst. 2 písm. b) ZoA uvedla řídící orgán 
auditorské společnosti do souladu s § 5 odst. 1 písm. c) ZoA – řídící orgán auditorské 
společnosti má 2 členy a jeden z nich je statutárním auditorem. Komora učinila tento 
závěr i za situace, kdy Ing. Mikuláš Laš není dosud zapsán v obchodním rejstříku, když 
Komora vychází ze dvou základních premis a sice: i) rejstříkové řízení stojí na 
registračním principu a zápis v obchodním rejstříku je povahy deklaratorní a ii) 
usnesení valné hromady ze dne 17. 12. 2021 (jehož průběh byl osvědčen NZ 46/2022 
sepsaným notářem JUDr. Romanem Bláhou) je nutno považovat za platné dokud 
nebude příslušným soudem (nikoliv soudem rejstříkovým) vyslovena neplatnost 
takového usnesení na základě žaloby na určení neplatnosti podané některým 
z akcionářů NEXIA AP a.s..  

 
Komora vyzývá auditorskou společnost NEXIA AP a.s., aby Komoru v souladu s informačním 
řádem Komory proaktivně a včas informovala o vývoji situace (zejména o případné žalobě na 
určení neplatnosti usnesení valné hromady NEXIA AP a.s. ze dne 17. 12. 2021), jakož i o 
nápravě ve smyslu §7 odst. 2, písm. b) ZoA, když zákaz výkonu auditorské činnosti, resp. 
zánik auditorského oprávnění podle §7c odst. 6 ZoA nastává automaticky ze zákona a 
Komora o něm žádné řízení nevede.  
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
                                Ing. Irena Liškařová 

prezidentka Komory auditorů ČR 
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