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NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 
A. berie na vedomie  
informáciu o ponuke spoločnosti Český Aeroholding, a.s. a návrh ďalšieho postupu pri prevode 
majetkovej účasti hlavného mesta SR Bratislavy v spoločnosti České aerolínie a.s. 
 
B.  poveruje 
primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy rokovaním so spoločnosťou Český 
Aeroholding, a.s. o spoločnom postupe  pri predaji akcií spoločnosti České aerolínie a.s. strategickému 
záujemcovi 
 
C.  žiada 
primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, aby zabezpečil spoločný postup pri predaji 
akcií spoločnosti České aerolínie a.s. s akcionárom tejto spoločnosti Hlavným mestom Praha. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



Informácia  
o ponuke spoločnosti Český Aeroholding, a.s. a návrh ďalšieho postupu pri prevode 

majetkovej účasti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v spoločnosti České 
aerolínie a.s. 

 
Spoločnosť Československé aerolínie a.s.  bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 8. júla 

1992 a do obchodného registra bola táto spoločnosť zapísaná dňa 1. augusta 1992. S ohľadom na 
rozdelenie Československej federatívnej republiky na dva samostatné štáty bola od 1. januára 1993 
spoločnosť Československé aerolínie a.s. právnickou osobou Českej republiky. 

Na valnom zhromaždení spoločnosti Československé aerolínie a.s. dňa 24. februára 1995 bolo 
rozhodnuté o zmene obchodného mena tejto spoločnosti na České aerolínie a.s. (ďalej len „spoločnosť 
ČSA“). V súvislosti so zmenou obchodného mena nedošlo k žiadnym iným zmenám v právnom 
statuse spoločnosti, ako ani vo finančných a právnych záväzkoch. 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“)  získalo akcie 
spoločnosti ČSA v rámci privatizácie. Hlavné mesto ako akcionár tejto spoločnosti vlastní 5 356 ks 
kmeňových akcií znejúcich na meno, v listinnej podobe, v nominálnej hodnote 5 000,- Kč za jednu 
akciu, takže jeho účasť na základnom imaní spoločnosti predstavuje 0,5115 %. Menovitá hodnota 
hromadnej listinnej akcie spoločnosti ČSA znejúcej na meno hlavné mesto nahradzujúcej jednotlivé 
listinné akcie  je 26.780.000,- Kč.  

V roku 2010 prechádzala spoločnosť ČSA významnými zmenami súvisiacimi 
s implementáciou reštrukturalizačného plánu, ktorý na začiatku mája schválila vláda ČR. Medzi 
najdôležitejšie zmeny reštrukturalizačného plánu patrí aj zmena štruktúry spoločnosti a prechod k jej 
holdingovému usporiadaniu.  Súčasťou reštrukturalizačného plánu spoločnosti ČSA je aj založenie 
spoločnosti Český Aeroholding, a.s., ktorá sa dňom 1.9.2012 stala majoritným akcionárom spoločnosti 
ČSA (s podielom 96,2628 %).  

Pre úplnosť uvádzame, že ďalšími akcionármi spoločnosti ČSA  je Česká pojišťovna, a.s.        
(s podielom 2,2642 %)  a Hlavní město Praha ( s podielom 1,5345 %). 

Spoločnosť Český Aeroholding, a s. listom z 3.10.2012 predložila hlavnému mestu ako 
akcionárovi spoločnosti ČSA písomnú ponuku na odkúpenie akcií (Príloha č. 1), ktoré má hlavné 
mesto vo svojom vlastníctve. V uvedenom ponukovom liste sa uvádza, že pre účely vkladu boli akcie 
Českej republiky – ministerstva financií ocenené súdnym znalcom, spoločnosťou E & Y Valuations 
s.r.o., ktorý určil, že akcie vo vlastníctve Českej republiky – ministerstva financií majú hodnotu 
148 474 000,- Kč. 

Za odkúpenie akcií vo vlastníctve hlavného mesta nám spoločnosť Český Aeroholding, a s. 
ponúka kúpnu cenu  792.688,- Kč,  ktorej výšku určili rovnakým spôsobom ako bola určená cena akcií 
Českej republiky – ministerstva financií. Na uvedenú ponuku by malo hlavné mesto reagovať v lehote 
60 dní, nakoľko v opačnom prípade sa táto ponuka považuje za bezpredmetnú. 

Niet pochýb o tom, že podnikanie spoločnosti nepatrí do komunálneho záujmu hlavného 
mesta.  Vzhľadom na to, že spoločnosť dlhodobo nevypláca dividendy, jej akcie nemajú pre hlavné 
mesto žiadny význam a bolo by vhodné ich predať. O predaj akcií sa hlavné mesto niekoľkokrát 
pokúšalo, avšak tieto aktivity neboli úspešné pre nezáujem kupujúcich a pre nízku ponúkanú kúpnu 
cenu. 

Hlavné mesto disponuje informáciou, že spoločnosť Český Aeroholding, a. s. oslovila okolo 
42 obchodných spoločností so sídlom v rôznych štátoch sveta za účelom odpredaja svojich akcií 
v spoločnosti ČSA. Na základe uvedeného a po predchádzajúcich diskusiách o tejto veci v Komisii 
finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ sa odporúča, aby zástupca 
hlavného mesta ako akcionár spoločnosti ČSA rokoval o predaji akcií vo vlastníctve hlavného mesta 
v úzkej súčinnosti so spoločnosťou Český Aeroholding, a. s. s cieľom spoločného postupu pri predaji 
akcií strategickému záujemcovi. 

Materiál bol prerokovaný v komisii finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom 
mesta MsZ dňa 26.11.2012 a v Mestskej rade hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 752/2012 zo 
dňa 28.11.2012. 
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HI. mesto Slovenskej republiky 
Bratislava 
Primaciálne nám. 1 
P.O. BOX 192 
Bratislava 1 
PSČ 814 99 
Slovenská republika 

NAŠE ZNAČKA1OUR REF.: PV/952/2012 i WRŠZWE1RESP JUDr. Alexandra Valentová DATUWDATE. 3. října 2012 

Věc: Nabídka na odkoupení akcií 

Vážený akcionáři, 

dovolujeme si Vás tímto oslovit ve výše uvedené věci: 

Společnost Český Aeroholding, a. s. („ČAH") se dne 1. 9. 2012 stala majoritním akcionářem 
společnosti České aerolinie a.s. („ČSA"). Akcie České republiky — ministerstva financí v ČSA 
byly převedeny do vlastnictví ČAH formou nepeněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu 
ČAH, a to v souladu s usnesením vlády ČR č. 848 ze dne 24. 11. 2010, které položilo základy 
pro vytvoření holdingu tvořeného společnostmi Letiště Praha, a. s., ČSA a jejich dceřinými 
společností. 

Pro účely vkladu byly předmětné akcie České republiky — ministerstva financí oceněny soudem 
jmenovaným znalcem - společností E & Y Valuations s.r.o. Tento znalec určil, že hodnota akcií 
ČSA ve vlastnictví České republiky činí 148 474 000,- Kč. Kopie znaleckého posudku je 
přiloženém CD nosiči. 

Jako současný většinový akcionář společnosti ČSA si Vám jménem společnosti ČAH 
dovolujeme zaslat nabídku na odkoupení akcií ČSA, které jsou ve Vašem vlastnictví. 

Předmětem koupě by měly být tyto akcie: 
Emitent - České aerolinie a.s. 
Sídlo - Jana Kašpara 1069/1, Praha 6, PSČ 160 08 
IČ - 45795908 
Počet akcii - 5356 kusů 
Jmenovitá hodnota 1 akcie - 5.000,-Kč 
Druh a forma- kmenová akcie na jméno hl. mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Podoba — listinná 
Jmenovitá hodnota hromadné listiny nahrazujicí jednotlivé akcie — 26.780.000,- Kč 
Čísla nahrazovaných akcií — 541.747-547.102 
Datum emise — 20. července 2010 

    

Český Aeroholding, 
a.s. 

Jana Kašpara 1069/1 
160 08 Praha 6 

Zapsaná Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 17005 
IČO: 24821993 
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Za odkoupení výše specifikovaných akcií Vám nabízíme kupní cenu ve výši 792.688,- Kč (slovy 
sedm set devadesát dva tisíce šest set osmdesát osm korun českých). Kupní cenu jsme určilí 
stejným způsobem, jakým byla určena cena akcií České republiky — ministerstva financí ve 
znaleckém posudku společnosti E & Y Valuations s.r.o. 

V případě Vašeho zájmu, si Vás dovolujeme požádat, abyste se k nabídce vyjádřili do 60 dnů 
ode dne doručení tohoto dopisu. Jestliže Vaše vyjádření do tohoto data neobdržíme, považujte 
prosím naši nabídku za bezpředmětnou. 

V případě, jakýchkoli doplňujících dotazů, prosím kontaktujte tajemníka společnosti, který je 
připraven je kdykoliv zodpovědět. 

Ing. Miroslav Dv  k Mgr. Petr Vlasák 
Předseda představenstva 1. místopředseda představenstva 

Český Aeroholding, 
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