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kód uzn. 7.4 

 
 
 

NÁVRH UZNESENIA 
 
 

 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy  
 

s ch v a ľ u j e  
 

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 216/2007 v časti  
B. zo dňa 4.10.2007 takto : 
 
1. text: „2 678“ sa nahrádza textom: „5 356“  
2. text: „10.000“ sa nahrádza textom: „5.000“ 
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Dôvodová správa 
 

     Zmenu predmetného uznesenia mestského zastupiteľstva č. 216/2007 v časti B zo dňa 
4.10.2007  predkladáme z dôvodu rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia 
spoločnosti České aerolinie, a.s. z dňa 14.9.2009 a na základe Uznesenia Mestského súdu 
v Prahe z dňa 16.9.2009, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 21.9.2009, ktoré schválilo rozdelenie 
počtu akcií formou zníženia menovitej hodnoty akcií, pričom podiely akcionárov ostali 
zachované. Výmena akcií prostredníctvom odovzdacích protokolov a protokolov o prevzatí 
prebehla dňa 18.11.2009. Po vyššie uvedenom právnom úkone sa Hlavné mesto Slovenskej 
republiky Bratislava stalo držiteľom hromadnej listinnej akcie nahrádzajúcej 5 356 ks akcií 
znejúcich na meno v menovitej hodnote 5.000,- Kč za jednu akciu.  
 
     Akcie tejto spoločnosti mesto získalo v rámci privatizácie. Hlavné mesto SR Bratislava 
vlastní v tejto spoločnosti 0.98%-tný podiel v nominálnej hodnote 26.780.000,- Kč. Podnikanie 
tejto spoločnosti nepatrí do komunálneho záujmu mesta. O ich predaj sme sa už niekoľkokrát 
pokúšali, avšak tieto aktivity neboli úspešné pre nezáujem kupujúcich a nízku ponúkanú kúpnu 
cenu (cca na úrovni 10% nominálu). Odhad trhovej hodnoty podielu mesta je aj v tejto 
spoločnosti ťažké stanoviť. Spoločnosť dlhodobo nevypláca dividendy, preto nie je možné 
orientovať sa pri stanovaní predajnej ceny týmto ukazovateľom. K stanoveniu čo najreálnejšej 
trhovej hodnoty by bolo potrebné urobiť hlbšiu analýzu ekonomiky spoločnosti, vrátane jej 
postavenia na trhu, samotného fungovania a perspektív do budúcnosti. Preto nemôžeme takúto 
analýzu poskytnúť bez jej vypracovania externou odbornou firmou čo je veľmi drahé 
a vzhľadom k tomu, že ide o známu spoločnosť čitateľnú pre investorov, považujeme jej 
vypracovanie aj za zbytočné.  
      
     Po prijatí uznesenia Mestské zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 216/2007  zo 
dňa 4.10.2007 hlavné mesto postupovalo v zmysle stanov spoločnosti a oslovilo akcionárov na 
využitie predkupného práva. Dňa 17.6.2008 bolo Hlavnému mestu SR Bratislava doručená 
žiadosť o možnosti spoločného odpredaja akcií spolu s Ministerstvom financií Českej 
republiky, ktoré vyhlásilo výberové konanie  na nového majiteľa väčšinového podielu Českých 
aerolinii, a.s..  Hlavné mesto SR Bratislava reagovalo kladne a čakalo na výsledok konania. Po 
neúspešnom pokuse Ministerstva financií Českej republiky koncom roka 2009 odpredať podiel 
štátu v spoločnosti České aerolinie, a.s.  formou privatizácie, skončil aj samotný záujem štátu 
reprezentovaný Ministerstvom financií ČR a ostatných akcionárov o akcie Hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
 
     Dňa 16.2.2010 hlavné mesto SR Bratislava obdržalo žiadosť o odkúpenie akcií ČSA, a.s. od 
spoločnosti MERCATUS, s.r.o..  
 
     Podľa stanov akciovej spoločnosti článku 7 akcie spoločnosti a článku 8 prevoditeľnosť 
akcií a obmedzenie prevoditeľnosti akcií je základný kapitál spoločnosti rozdelený na 547.102 
kusov akcií v listinnej podobe, znejúcich na meno s obmedzenou prevoditeľnosťou 
s menovitou hodnotou 5.000,- Kč. Keďže ide o listinné akcie nahradené hromadnými akciami 
ich prevod sa uskutočňuje rubopisom a odovzdaním akcie. K ich právoplatnému a účinnému 
prevodu bude potrebné získať schválenie predstavenstvom. Prevod akcií nie je obmedzený 
predkupným právom voči ostávajúcim akcionárom. Účinnosť prevodu akcií voči spoločnosti 
nastane dňom schválenia predstavenstva po predchádzajúcom súhlase dozornou radou a po 
vyznačení zmeny v osobe akcionára v zozname akcionárov. Zmluva o prevode akcií nadobudne 
účinnosť až po schválení predstavenstvom a dozornou radou (písomne alebo v zápisnici 
z predstavenstva). V prípade, že nedôjde k nadobudnutiu účinnosti zmluvy o prevode akcií do 3 
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mesiacov od jej uzavretia môže, ktorýkoľvek účastník od zmluvy odstúpiť. Predstavenstvo je 
povinné súhlas odmietnuť vždy, keby prevod akcií zmenil postavenie ČSA ako leteckého 
dopravcu. Podľa Stanov je prevod akcií realizovaný v rozpore s príslušnými ustanoveniami 
neplatný, neúčinný, pričom subjekt, ktorý nadobudol akcie spoločnosti v rozpore 
s ustanoveniami Stanov, nebude zapísaný do zoznamu akcionárov. 
 
      Na základe uvedených skutočností a v zmysle platných právnych predpisov sa prevod akcií 
Českých aerolinií, a.s. sa bude riadiť predovšetkým Stanovami spoločnosti, ktoré podrobne 
upravujú všetky úkony spojené s prevodom akcií na iný subjekt, ustanoveniami § 156 a §§ 409 
a nasl. Obchodného zákonníka, ustanoveniami § 30 zákona č. 566/2001 o cenných papieroch 
a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a § 9 ods. 2 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
     Prevod akcií navrhujeme uskutočniť formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a ods. 1 
písm. a) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a §§ 281 a nasl. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Kritériom pre dodržanie hospodárnosti 
a efektívnosti pri prevode akcií v rámci obchodnej verejnej súťaže bude stanovenie najvyššej 
kúpnej ceny, pričom v zmysle uznesenia MsZ č. 216/2007 z 4.10.2007 je minimálna kúpna 
cena stanovená na nominálnu hodnotu jednej akcie. Keďže ide o hromadnú akciu je prevod 
akcií možný len ako celok, tzn., že hlavné mesto SR Bratislava bude predávať hromadnú akciu 
nahrádzajúcu 5 356 ks listinných akcií znejúcich na meno. 
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Informácia o stave a hospodárení obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného 
mesta SR Bratislavy za rok 2006 

Kód uzn.- 7.4 
 

Uznesenie č. 216/2007 
zo dňa 4. 10. 2007 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A.   b e r i e   n a   v e d o m i e 

informáciu o stave a hospodárení obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta 
SR Bratislavy za rok 2006. 

B.   s c h v a ľ u j e 

prevod hromadnej akcie spoločnosti České aerolinie, a.s., ktorá nahrádza 2 678 ks akcií znejúcich 
na meno v listinnej podobe neverejne obchodovateľných v menovitej hodnote 10 000,-- Kč za akciu, 
minimálne za cenu menovitej hodnoty jednej akcie. 

- - - 
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Výpis  
zo zasadnutia komisie pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   

konaného dňa 08.03.2010 
___________________________________________________________________________ 

 
K bodu 
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
č.216/2007 v časti B zo dňa 4.10.2007  
 
Návrh uznesenia: 

Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ  schváliť zmenu 
uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 216/2007 v časti B. zo 
dňa 4.10.2007 takto: 
 
1. číslo: „2678“ sa nahrádza číslom: „5356“ 
2. suma: “10.000“ sa nahrádza sumou „5.000“ 
 

Hlasovanie: 
prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0   
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová 
V Bratislave, 08.03.2010 
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Výpis 
zo zápisnice č. 3 zo zasadnutia komisie finančnej stratégie  

Mestského zastupiteľstva konaného dňa 10.3.2010 

 
 
 
 
 
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
216/2007 v časti B zo dňa 4.10.2007 
 
Stanovisko: Komisia finančnej stratégie po prerokovaní predloženého materiálu odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 216/2007 v časti B zo dňa 4.10.2007. 
 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0 

 
 
 
Bratislava 12.3.2010 
Zapísal: Ing. Juraj Bulík, tajomník komisie 

 
 
 


