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NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 5 356 ks kmeňových akcií spoločnosti České 
aerolínie a.s., so sídlom Jana Kašpara 1069/1, Praha 6, IČO: 457 95 908, znejúcich na meno akcionára 
hlavné mesto SR Bratislava, emitovaných v listinnej podobe, v nominálnej hodnote jednej akcie 
5 000,- Kč (slovom: päťtisíc českých korún) majoritnému akcionárovi spoločnosti Český Aeroholding, 
a.s., so sídlom Jana Kašpara 1069/1, Praha 6, IČO: 248 21 993, za ponúknutú kúpnu cenu 792.688,- 
Kč (slovom: sedemstodeväťdesiatdvatisíc šesťstoosemdesiatosem českých korún). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa  
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 921/2012 zo dňa 13. 
decembra 2012 (ďalej len „uznesenie č. 921/2012“) zobralo na vedomie informáciu 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. (ďalej len „informácia“), 
v ktorej boli uvedené tieto skutočnosti.  

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 95,6898 %).  

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 (Príloha č. 2). 

Za odkúpenie akcií vo vlastníctve hlavného mesta 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.  

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. 

V závere informácie bolo uvedené, že 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. 

Po prerokovaní tejto informácie mestské zastupiteľstvo hlavného mesta uznesením č. 
921/2012 poverilo primátora hlavného mesta rokovaním so spoločnosťou Český Aeroholding, a.s. 



o spoločnom postupe pri predaji akcií spoločnosti ČSA strategickému záujemcovi a súčasne požiadalo 
primátora hlavného mesta, aby zabezpečil spoločný postup pri predaji akcií uvedenej spoločnosti s jej 
ďalším akcionárom, a to Hlavným mestom Praha. 

V súlade s týmto uznesením poverený zástupca hlavného mesta rokoval so spoločnosťou 
Český Aeroholding, a.s. o spoločnom postupe pri predaji akcií spoločnosti ČSA, pri ktorých sa zistilo, 
že  záujem o kúpu akcií spoločnosti ČSA vo vlastníctve spoločnosti Český Aeroholding, a.s. prejavili 
v mesiaci november 2012 dve zahraničné letecké spoločnosti, a to Qatar Airways a Korean Air. 
Vzhľadom na skutočnosť, že ide o letecké spoločnosti, ktoré nemajú štatút európskej leteckej 
dopravnej spoločnosti, tieto môžu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1008/2008 získať prevodom maximálne 49% - ný podiel  v spoločnosti ČSA.  

Zo stanov spoločnosti ČSA jednoznačne vyplýva, že akcie tejto spoločnosti majú obmedzenú 
prevoditeľnosť, pretože prevod akcií je podmienený súhlasom predstavenstva po predchádzajúcom 
súhlase dozornej rady. Spoločnosť ČSA nás informovala, že uvedené orgány spoločnosti podporujú 
iba prevod akcií v rámci súčasnej akcionárskej štruktúry. 

Zástupca hlavného mesta rokoval aj s ďalším akcionárom spoločnosti ČSA, a to Hlavným 
mestom Praha.  Pre informáciu uvádzame, že Rada Hlavného mesta Prahy uznesením č. 1852 zo dňa 
6.11.2012 odsúhlasila predaj 16 068 kusov akcií ČSA spoločnosti Český Aeroholding, a.s. za 
ponúknutú kúpnu cenu 2.380.990,- Kč. Z dostupných informácii sme zistili, že Zastupiteľstvo 
hlavného mesta Prahy na svojom zasadnutí dňa 24. januára 2013 uznesením č. 23/4 schválilo 
predmetný predaj akcií ČSA spoločnosti Český Aeroholding, a.s. 

Na základe uvedených skutočností predkladáme mestskej rade hlavného mesta návrh 
uznesenia, ktorým sa odporúča mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta schváliť predaj 5 356 ks 
kmeňových akcií spoločnosti ČSA, znejúcich na meno akcionára hlavné mesto majoritnému 
akcionárovi spoločnosti Český Aeroholding, a.s., za ponúknutú kúpnu cenu 792.688,- Kč. 

Predložený návrh sa predkladá ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že o prevode 
akcií bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo hlavného mesta na základe písomnej ponuky 
majoritného akcionára spoločnosti ČSA, a to spoločnosti Český Aeroholding, a.s. a z dôvodu, že 
stanovy spoločnosti ČSA neupravujú predkupné právo ostatných akcionárov spoločnosti.  

Materiál bol prerokovaný v komisii finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom 
mesta MsZ dňa 22.1.2013 a v Mestskej rade hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 763/2013 zo 
dňa 24.1.2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 







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. 

Kód uzn.: 7.4 
7.4.1 
32.1 

 

Uznesenie č. 921/2012 
     zo dňa 13. 12. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo 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 SR 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 SR Bratislavy, 
aby zabezpečil spoločný postup pri predaji akcií spoločnosti České aerolínie a.s., s akcionárom tejto 
spoločnosti hlavným mestom ČR Prahou. 

- - - 

 





Návrh na prevod akcií spoločnosti České aerolínie a.s. vo vlastníctve hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy spoločnosti Český Aeroholding, a.s., ako prípadu 
hodného osobitného zreteľa 

Kód uzn.: 7.4 
7.4.1 
5.2.7 

Uznesenie č. 763/2013 
     zo dňa 24. 01. 2013 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu  

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 5 356 ks kmeňových akcií 
spoločnosti České aerolínie a.s., so sídlom Jana Kašpara 1069/1, Praha 6, IČO 45795908, 
znejúcich na meno akcionára hlavné mesto SR Bratislava, emitovaných v listinnej podobe, 
v nominálnej hodnote jednej akcie 5 000,00 Kč (slovom: päťtisíc českých korún), 
majoritnému akcionárovi spoločnosti Český Aeroholding, a.s., so sídlom Jana Kašpara 
1069/1, Praha 6, IČO 24821993, za ponúknutú kúpnu cenu 792 688,00 Kč (slovom: 
sedemstodeväťdesiatdva tisíc šesťstoosemdesiatosem českých korún). 

- - - 

 


