
Dotaz: 

 

„V realizaci schváleného projektu rozdělení společnosti AA a.s. odštěpením se vznikem nové 

společnosti BB a.s. došlo k pochybení. Konečná účetní závěrka a zahajovací rozvahy nebyly 

ověřeny statutárním auditorem, tj. auditorem předem určeným nejvyšším orgánem společnosti 

(viz zákon o auditorech č. 93/2009 Sb., § 17). Závěrka a zahajovací rozvahy pokud vůbec 

byly ověřeny auditorem (ve sbírce listin OR ověření není založeno), pak se jednalo o auditora 

„smluvního“, který nemůže nahradit povinné auditorské ověření statutárního auditora.  

Z toho vyplývá, že povinný audit u konečné závěrky a zahajovacích rozvah nebyl proveden. 

Pak ani projekt rozdělení nebyl řádně naplněn a jeho realizace nemůže být platná. 

Právně tak trvá stav do 30.9.2011, kdy byla jedna společnost a to AA a.s. 

Všechny následné kroky, jako vznik nové společnosti a prodej původní AA a.s. jsou 

neplatné?“ 

 

Při formulaci našeho stanoviska jsem vycházeli pouze z informací, které jste nám poskytl. 

Tyto informace jsem žádným způsobem neověřovali.  
 

 

Stanovisko: 

 

V souladu s požadavkem § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (dále jen „zákon o 

auditorech“) musí být auditor účetní závěrky u účetní jednotky, která je právnickou osobou a 

má povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, určen jejím nejvyšším orgánem. Pokud 

statutární orgán této účetní jednotky uzavře smlouvu o povinném auditu s auditorem, kterého 

neurčil nejvyšší orgán (nebo, za splnění určitých podmínek dozorčí orgán), jedná v rozporu 

s požadavky zákona o auditorech a takto uzavřená smlouva je, v souladu s názorem 

prezentovaným v materiálu „Zákon o auditorech v otázkách a odpovědích“, který byl vydán 

Komorou auditorů ČR v prosinci 2010, neplatná.  

 

Pokud jde o dotaz, zdali jsou  vznik nové společnosti a prodej původní společnosti neplatné, 

doporučujeme konzultaci s právníkem, a to zejména s ohledem na ustanovení § 56 a 

následujících zákona č. 125/2008 Sb, o přeměnách, (dále jen „zákon o přeměnách“), který byl 

v platnosti do 31. 12. 2011 nebo § 57 a následujících téhož zákona, který nabyl účinnosti 1. 

ledna 2012.  

 

V § 56 zákona o přeměnách, který byl v platnosti do 31. 12. 2011 je stanoveno: 
 

 

 „Po zápisu přeměny do obchodního rejstříku 

  

a) nelze tento zápis zrušit, 

  

b) nelze se dovolávat určení neplatnosti projektu přeměny nebo vyslovení neplatnosti usnesení 

valné hromady nebo členské schůze; tím není dotčeno právo společníků nebo členů na 

dorovnání, a 

  

c) projekt přeměny nemůže být změněn ani zrušen.“ 

 


