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Transformácie spoločností: 

• Zlúčenia/Splynutia (Fúzie/Mergers) Národné/cezhraničné 
• Rozdelenie spoločnosti 
• Akvizície  
-    Akvizície podielu/akcie (share deal) –  
     prevod obchodného  podielu/prevod akcií     
     súkromnej/verejnej spoločnosti/  
     obmedzenie/vylúčenie prevoditeľnosti  
-    Akvizície majetku (asset deal) vs  zmluva o predaji podniku,  
• Zmena právnej formy spoločnosti 
• Prevzatie imania spoločnosti spoločníkom 

 



Fúzie 

• Všeobecne o fúziách 

• Regulácia fúzií v práve Európskej únie 

• Desiata smernica a jej implementácia do OBZ 

• Proces cezhraničnej fúzie 

• Účasť zamestnancov  

• Ochrana veriteľov 

• Ochrana akcionárov  



Všeobecne o fúziách 
• Jeden zo základných spôsobov transformácie spoločnosti 
• Prečo dochádza k fúzii spoločností? 

– Posilnenie pozície na trhu 
– Cezhraničné premiestnenie sídla spoločnosti  bez potreby zániku a 

likvidácie spoločnosti s cieľom umiestniť spoločnosť v legislatívne 
priaznivejšej krajine 

– Záchrana spoločnosti zo zlej finančnej situácie (fúzia materskej a 
dcérskej spoločnosti) 

• Fúzia 
– Splynutie spoločnosti - § 69 ods. 3 OBZ 

• Zanikajú dve alebo viacero spoločností 
• Imanie zanikajúcich spoločností prechádza na novozaloženú spoločnosť 

– Zlúčenie spoločnosti - § 69 ods. 3 OBZ  
• Zaniká jedna alebo viacero spoločností 
• Imanie zanikajúcich spoločností prechádza na už jestvujúcu spoločnosť 

 



Regulácia fúzií v práve EÚ /I./ 

• Tretia smernica OS – Smernica o zlúčení a splynutí akciových 
spoločností 
– Prijatá v roku 1978 (78/855/EHS) 
– 2011/35/EÚ 
– Harmonizovala národné právne poriadky regulujúce fúzie spoločností  
– Nepokrývala cezhraničné fúzie, keďže tie potrebujú osobitnú reguláciu 

kvôli administratívnej a legislatívnej záťaži 

• Bolo bežné, členské štáty nepovoľovali cezhraničné fúzie 
spoločností (Nemecko) alebo iné štáty uprednostňovali iné formy 
transformácie spoločnosti – prevzatie kontroly (takeovers – Veľká 
Británia) 

• Uskutočnenie cezhraničnej fúzie bolo za určitých okolností možné 
prostredníctvom: 
– Medzinárodného práva súkromného  
– Tretej smernice OS 



 
Prípad SEVIC Systems C-411/03 

 – Fakty  
• Nemecká spoločnosť SEVIC a luxemburská spoločnosť SVC 

uzavreli zmluvu o fúzii 
• Spoločnosť SVC mala zaniknúť bez likvidácie a jej imanie 

malo byť presunuté na spoločnosť SEVIC  
• Nemecký súd odmietol zápis fúzie do obchodného registra s 

odôvodnením, že nemecké právo upravuje výlučne fúzie 
medzi nemeckými spoločnosťami  

• Spoločnosť SEVIC sa odvolala proti takémuto rozhodnutiu, 
pretože ho považovala za rozporné s právom EÚ 

• Súd konanie prerušil a adresoval prejudiciálnu otázku 
Súdnemu dvoru – potreba výkladu článkov 43 a 48 ZES – 49 
a 54 ZFEÚ  - právo usadiť sa – sú nemecké pravidlá 
umožňujúce fúzie len domácim spoločnostiam v rozpore s 
právom EÚ? 

 



 

Rozhodnutie Súdneho dvora 

 

• „cezhraničné splynutia alebo zlúčenia (fúzie) podobne ako ďalšie 
operácie spôsobujúce zásadné zmeny (transformácie) obchodných 
spoločností korešpondujú s požiadavkou spolupráce a konsolidácie 
medzi obchodnými spoločnosťami založenými podľa práva rôznych 
členských štátov“ bod 19 Rozsudku SEVIC Systems 

• Súdny dvor stanovil, cezhraničné fúzie spoločností musia byť 
posudzované ako akékoľvek iné transformácie spoločností, ktoré 
sú dôležité pre vytvorenie riadne fungujúceho vnútorného trhu 

• Súdny dvor odmietol argumentáciu nemeckých zástupcov, že toto 
obmedzenie je odôvodniteľné v rámci ochrany verejného záujmu, 
lebo táto oblasť nie je harmonizovaná 

• Súdny dvor deklaroval, že rozdielny prístup k národným a 
cezhraničným fúziám porušuje slobodu usadiť sa garantovanú 
právom EÚ 

 



Desiata smernica - Základný prehľad 

• Prvý návrh už v roku 1967 
• Prijatá v roku 2005 
• Zdĺhavý vyjednávací proces spôsobený rozporom 

členských štátov nad účasťou zamestnancov  na 
riadení spoločnosti  

• Proces prijatia tejto smernice bol obnovený po prijatí 
Nariadenia o európskej spoločnosti a Smernice 
2001/86/EC ktorou sa dopĺňajú stanovy európskej 
spoločnosti v súvislosti s účasťou zamestnancov na 
riadení spoločnosti , ktorá priniesla konsenzus medzi 
členskými štátmi ohľadom otázky účasti zamestnancov 
na riadení spoločnosti 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0086:EN:NOT


Desiata smernica – Implementácia do 
OBZ 

• Transpozícia musela prebehnúť do konca roka 2007 
• Preklopenie do OBZ – novela – zákon č. 657/2007 Z. z. – nedošlo k prijatiu 

nového zákona – v ČR zákon regulujúci tak národné ako aj cezhraničné 
fúzie - Rakúsko a Maďarsko zákon regulujúci cezhraničné fúzie 

• Slovenský právny poriadok transponoval desiatu smernicu presahujúcim 
spôsobom – uplatnenie pre všetkých formy obchodných spoločností a 
družstva 

• Ustanovenie § 69aa OBZ nadväzujúce na ustanovenia §69 a 69a OBZ 
všeobecné ustanovenia o zrušení spoločnosti bez likvidácie s právnym 
nástupcom 

• § 69aa OBZ – základné pojmy, osobitné náležitosti návrhu zmluvy o 
cezhraničnom zlúčení alebo splynutí, postup fúzie, odkaz na primerané 
použitie ustanovení platných pre národné fúzie   

• Pojem fúzia (merger) nie je v OBZ použitý – používa sa terminológia 
cezhraničné zlúčenie a cezhraničné splynutie  



Cezhraničná fúzia – všeobecne /I./  
Čoby malo byť naplnené?  

– Právna forma spoločnosti - Kapitálová spoločnosť 
• odkaz na prvú smernicu OS 
• Vytvárajúce základné imanie 
• Právna subjektivita 
• Disponovanie osobitným majetkom, ktorý slúži na krytie záväzkov spoločnosti  
• SR – aplikácia na obchodné spoločnosti a družstvá 

– Spojujúci faktor na národnú legislatívu 
• Kapitálové spoločnosti založené podľa práva niektorého z členských štátov 

majúce sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti na území 
EÚ 

• Zanikajúca / nástupnícka spoločnosť – sídlo na území SR 

– Cezhraničný element 
• Právne poriadky aspoň dvoch členských štátov musia byť aplikovateľné  

– Spoločnosť A (ČŠ A) – spoločnosť B (ČŠ B) /nástupnícka spoločnosť/ – zlúčenie 
– Spoločnosť A (ČŠ A) – spoločnosť B (ČŠ A) – spoločnosť C (ČŠB) /nástupnícka spoločnosť/ 

– splynutie 



Cezhraničná fúzia – všeobecne /II./ 

• jedna alebo viac spoločností ku dňu svojho zrušenia bez 
likvidácie prevedú všetky svoje pohľadávky a záväzky na už 
existujúcu spoločnosť („preberajúca spoločnosť“) - zlúčenie 

• dve alebo viac spoločností ku dňu svojho zrušenia bez 
likvidácie prevedú všetky svoje pohľadávky a záväzky na 
nimi založenú novú spoločnosť („nová spoločnosť“) - 
splynutie 

• jedna spoločnosť ku dňu svojho zrušenia bez likvidácie 
prevedie všetky svoje pohľadávky a záväzky na spoločnosť, 
ktorá je vlastníkom všetkých cenných papierov alebo 
podielov predstavujúcich jej základné imanie – zlúčenie 
dcérskej spoločnosti do materskej spoločnosti 



Cezhraničná fúzia – proces /I./ 
• Dve fázy 

– Prvá fáza /príprava CF 
• Táto fáza je riadená právnym poriadkom členského štátu, ktorý sa aplikuje na 

spoločnosti zúčastňujúce sa fúzie 
• Formálne a procedurálne podmienky národného právneho poriadku musia byť 

naplnené s ohľadom na ochranu veriteľov, akcionárov, vlastníkov dlhopisov, 
práv zamestnancov a ochrany ich účasti na riadení spoločnosti 

• Táto fáza bude simultánne prebiehať v členských štátoch, ktorých právne 
poriadky sa aplikujú na spoločnosti zúčastňujúce sa fúzie 

– Druhá fáza /dokončenie  CF 
• Je riadená právnym poriadkom štátu, ktorému podlieha nástupnícka 

spoločnosť– podľa tohto práva prebehne nielen zápis fúzie do registra, ale aj 
účinky fúzie  

• Orgán príslušný na zápis fúzie nemá reálny dosah na to aby preskúmal nakoľko 
boli dodržané právne predpisy iných členských štátov – tento orgán sa musí 
spoľahnúť na preskúmanie zákonnosti orgánom iného členského štátu – 
inštitút osvedčenia (vydáva príslušný orgán) 



Cezhraničná fúzia – proces /II./  

• Vypracovanie spoločného návrhu zmluvy o cezhraničnom splynutí 
alebo zlúčení 

• Zverejnenie spoločného návrhu zmluvy  
• Zverejnenie predpísaných údajov o plánovanej CF v úradnom 

vestníku ČŠ 
• Vyhotovenie správy riadiacim alebo správnym orgánom spoločnosti 
• Vyhotovenie správy nezávislého znalca  
• Schválenie cezhraničnej fúzie valným zhromaždením zúčastnených 

spoločností  
• Vydanie osvedčenia príslušným orgánom členského štátu (notár SR) 
• Podanie návrhu na zápis CF v štáte, ktorého právnemu poriadku 

podlieha nástupnícka spoločnosť  
• Preskúmanie postupu ukončenia zlúčenia 



Cezhraničná fúzia – proces /III./  

• Vykonanie zápisu CF do registra v štáte, ktorého právnemu poriadku 
podlieha nástupnícka spoločnosť 

• Nastúpenie účinkov zápisu CF 
• Oznámenie registra, ktorý vykonal zápis o tom, že CF nadobudla 

účinky registrom tých štátov, v ktorých sú zapísané spoločnosti, 
ktoré sa podieľali na CF 

• Výmaz spoločnosti, ktorá zanikla 
• Zverejnenie ukončenia zahraničnej fúzie 
• Zjednodušený postup fúzie v prípade cezhraničného zlúčenia 

majetkovo silne prepojených osôb  
– Zlúčenie dcérskej spoločnosti s materskou spoločnosťou – upstream 

merger 
• Zlúčenie 100% dcérskej spoločnosti s materskou spoločnosťou 
• Zlúčenie spoločnosti s nástupníckou spoločnosťou, ktorá vlastní viac ako 90% 

podielov/akcií zanikajúcej spoločnosti, s ktorými je spojené hlasovacie právo  

 



Cezhraničná fúzia - proces /IV./ 

• Vypracovanie spoločného návrhu zmluvy 

– Úzka spolupráca medzi spoločnosťami 
podieľajúcimi sa na fúzii 

– vytvorená vo všetkých jazykoch ČŠ, ktorých 
spoločnosti sa podieľajú na fúzii – uloženie do 
registra 

– SR – forma – notárska zápisnica – v štátnom jazyku 

– Strany sa môžu dohodnúť na pracovnom jazyku 

– V písomnej forme 



Cezhraničná fúzia – proces /V./  

• Zverejnenie určitých údajov pred konaním VZ 
zúčastnenej spoločnosti  
– Návrh zmluvy  

• musí byť náležite zverejnený v súlade s prvou smernicou OS 
• Minimálne mesiac pred konaním VZ 

– Zverejnenie predpísaných údajov v Obchodnom vestníku 
• právna forma, obchodné meno a sídlo každej zo spoločností, ktoré 

sa podieľajú na zlúčení alebo splynutí; 
• register, v ktorom sú uložené dokumenty každej spoločnosti, ktorá 

sa podieľa na zlúčení alebo splynutí, uvedené v článku 3 ods. 2 
smernice 68/151/EHS, ako aj číslo zápisu v tomto registri; 

• odkaz na úpravu výkonu práv veriteľov a menšinových spoločníkov 
každej zo spoločností, ktoré sa podieľajú na zlúčení alebo splynutí, 
a adresu, na ktorej je možné o tom bezplatne získať všetky 
uvedené informácie. 



Cezhraničná fúzia – proces /VI./  

• Správa štatutárneho orgánu zúčastnenej spoločnosti 
– Vysvetlenie a odôvodnenie právnych a ekonomických 

aspektov a dopadov fúzie 

– Vysvetlenie dopadov CF na akcionárov, veriteľov a 
zamestnancov  

– Eliminovanie “agency costs“ medzi riadením spoločnosti 
(manažment spoločnosti) a akcionármi spoločnosti a inými 
entitami spoločnosti /informačná asymetria/ 

– Sprístupnenie tejto správy akcionárom a zamestnancom  

– Ak dôjde k vyjadreniu zo strany zamestnancov takéto 
vyjadrenie má byť pripojené k tejto správe 



Cezhraničná fúzia - proces /VII./ 

• Správa nezávislého znalca alebo spoločná 
správa nezávislých znalcov 
– Zvyčajne každá zo spoločností zúčastňujúcich sa na 

fúzii si najmä expertov na vytvorenie takejto 
správy  

– Musí byť zverejnená pred konaním VZ 

– Znalec hodnotí najmä  
• Primeranosť výmenného pomeru akcií  

• Metódy aplikované pri stanovení výmenného pomeru  

• Primeranosť týchto metód  



Účasť zamestnancov na riadení 
spoločnosti 

• Účasť zamestnancov na riadení spoločnosti korešponduje s 
reguláciou v Smernici ,ktorou sa dopĺňajú stanovy 
európskej spoločnosti v súvislosti s účasťou zamestnancov 
na riadení spoločnosti 

• Základné pravidlo je, že nástupnícka spoločnosť bude 
riadená právnym poriadkom štátu, ktorý sa naň aplikuje – aj 
otázka účasti zamestnancov bude riadená týmto právnym 
poriadok 

• Pravidlo „predtým a potom“ zavedené vyššie uvedenou 
smernicou – reguluje prípad keď v jednej zo spoločností sa 
aplikuje účasť zamestnancov a právny poriadok štátu 
aplikujúci sa na nástupnícku spoločnosť účasť neaplikuje 



Ochrana veriteľov 

• Zhoršenie majetkových pomerov  
• Nezachovania vlastného imania spoločnosti /zanikajúca 

spoločnosť/ 
• Ochrana veriteľov môže variovať medzi ČŠ 
• Inštitucionálna ochrana  

– Publikačné a informačné povinnosti vo vzťahu k veriteľom – 
zverejňovanie dokumentov v zbierke listín  

– Kontrola prostredníctvom znaleckých posudkov 
– Kontrola registrovým súdom  

• Individuálna ochrana  
– Právo požadovať primerané zabezpečenie pohľadávok  
– Právo na náhradu škody voči členom orgánov zúčastnených 

spoločností 



Ochrana akcionárov /I./ 

• Zmena aplikovateľného právneho poriadku  - 
zmena pravidiel regulujúcich práva, 
povinnosti a postavenie akcionárov 
spoločnosti  - hlavne v prípade menšinových 
akcionárov 

• Daňové dopady – zdaňovanie dividend  

• Zmena jurisdikcie – žaloby (priame, kolektívne, 
derivatívne) ---) dohoda o právomoci SK súdu 
a SK rozhodnom práve v zmluve o fúzii 



Ochrana akcionárov /II./ 

• Právo na peňažný doplatok max. 10% 
menovitej hodnoty akcií vydaných 
nástupníckou spoločnosťou 

• Právo na peňažný doplatok pri neprimeranom 
výmennom kurze 

• Právo na primerané peňažné protiplnenie (pri 
exite akcionára zo spoločnosti) 



Ochrana akcionárov /III./ 

• Zverejňovanie dokumentov a informácií 
ohľadom CF 

• Jazyk dokumentov  

• Procedurálne aspekty VZ  

• Správa štatutárneho orgánu  

• Správa nezávislého znalca 



 

 

Ďakujem za pozornosť   


