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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     

–Akvizície majetku (asset deal) – kúpna 
zmluva/zmluva o predaji podniku  

• Zmena právnej formy spoločnosti 
• Prevzatie imania spoločnosti spoločníkom 

 



Všeobecne o fúziách 

• Jeden zo základných spôsobov transformácie 
spoločnosti 

• Prečo dochádza k fúzii spoločností? 
– Trhové, produktové, finančné/kapitálové motívy 

• Posilnenie pozície na trhu (synergický efekt) 

• Optimalizácia nákladov 

• Diverzifikácia rizík/geografická diverzifikácia 

• 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) 

 



Regulácia fúzií v práve EÚ 

• Tretia smernica OS – Smernica o zlúčení a splynutí akciových spoločností 
– Prijatá v roku 1978 (78/855/EHS) 
– 2011/35/EÚ 
– Kodifikované znenie je od roku 2017 súčasťou smernice 2017/1132 
– 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 

• Prelom – prípad SEVIC Systems C-411/03 



Smernica o cezhraničných zlúčeniach a 
splynutiach 

• Prvý návrh už v roku 1967 
• Prijatá v roku 2005 
• Kodifikované znenie je od roku 2017 súčasťou smernice 

2017/1132 
• 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


Smernica o cezhraničných zlúčeniach a 
splynutiach 

• 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  



Fázy  

• Príprava (due diligence) 

• Schvaľovanie návrhu zmluvy o zlúčení/splynutí 

• Uzavretie zmluvy o zlúčení/splynutí 

• Zápis do obchodného registra 

 



Zlúčenie spoločností § 69 ods. 3 

• Dobrovoľné zrušenie spoločnosti bez likvidácie 

• Zanikajúca a nástupnícka spoločnosť - rovnaká právna 
forma 
– zákonné výnimky: 

•  zlúčenie s.r.o. a a.s. – nástupnícka musí byť a.s. (§ 218l ods. 1 OBZ) 

•  zlúčenie j.s.a. a a.s. – nástupnícka musí byť a.s. (§ 220zk OBZ) 

• Zlúčenie: 
– zánik jednej alebo viacerých spoločností 

– imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už 
jestvujúcu spoločnosť 

– nástupnícka spoločnosť sa stáva právnym nástupcom 
zanikajúcich spoločností 



Zlúčenie spoločností § 69 ods. 3 

A A 

B 



Zmluva o zlúčení 

• Náležitosti § 69 ods. 6 OBZ 
• Pri s.r.o., a.s., j.s.a. – forma notárskej zápisnice 
• schválenie návrhu zmluvy o zlúčení - súhlas 

všetkých spoločníkov zanikajúcich spoločností, ak 
zákon alebo spoločenské zmluvy týchto 
spoločností neurčujú inak  

• Zmluva – obsahuje tiež dohodu o tom, že 
niektorí spoločníci zanikajúcich spoločností sa 
nestanú spoločníkmi nástupníckej spoločnosti; 
obdobné právo majú i spoločníci spoločnosti, na 
ktorú prechádza imanie zanikajúcich spoločností 



Splynutie spoločností § 69 ods. 3 OBZ 

• Dobrovoľné zrušenie spoločnosti bez likvidácie 

• Zanikajúca a nástupnícka spoločnosť - rovnaká 
právna forma 

• Splynutie: 
– zánik dvoch alebo viacerých spoločností 

– imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú 
novozaloženú spoločnosť 

– novozaložená spoločnosť sa svojím vznikom stáva 
právnym nástupcom zanikajúcich spoločností 



Splynutie spoločností § 69 ods. 3 OBZ 

A 

C 

B 



Zmluva o splynutí 

• Náležitosti § 69 ods. 6 OBZ 
• Pri s.r.o., a.s., j.s.a. – forma notárskej zápisnice 
• schválenie návrhu zmluvy o splynutí - súhlas 

všetkých spoločníkov zanikajúcich spoločností, ak 
zákon alebo spoločenské zmluvy týchto 
spoločností neurčujú inak 

• Zmluva – obsahuje tiež dohodu o tom, že 
niektorí spoločníci zanikajúcich spoločností sa 
nestanú spoločníkmi nástupníckej spoločnosti; 
obdobné právo majú i spoločníci spoločnosti, na 
ktorú prechádza imanie zanikajúcich spoločností 



Rozdelenie spoločnosti § 69 ods. 4 OBZ 

• Dobrovoľné zrušenie spoločnosti bez likvidácie 
• Zanikajúca a nástupnícka spoločnosť - rovnaká právna forma 
 
• Rozdelenie zlúčením: 

– zánik spoločnosti 
– imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na iné už jestvujúce spoločnosti 
– nástupnícke spoločnosti sa stávajú právnymi nástupcami zanikajúcich spoločností 
– štiepenie obchodného imania rozdeľovanej spoločnosti - > prechod na viacero subjektov 

(nástupnícke spoločnosti) v rozsahu určenom v projekte rozdelenia – singulárna sukcesia 
 

• Rozdelenie splynutím: 
– zánik spoločnosti 
– imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na novozaložené spoločnosti 
– nástupnícke spoločnosti sa stávajú právnymi nástupcami zanikajúcich spoločností 
– štiepenie obchodného imania rozdeľovanej spoločnosti - > prechod na viacero subjektov 

(nástupnícke spoločnosti) v rozsahu určenom v projekte rozdelenia – singulárna sukcesia 
 

• nástupnícke spoločnosti ručia za záväzky, ktoré prešli rozdelením zo zaniknutej spoločnosti 
na ostatné spoločnosti celým svojím majetkom 

 
 



Rozdelenie spoločností § 69 ods. 4 OBZ 

Rozdelenie zlúčením 

Rozdelenie splynutím 

 

 

B (existujúca) 

C (existujúca) 

A (rozdeľovaná) 

A (rozdeľovaná) 
B (novozaložená) 

C (novozaložená) 



Projekt rozdelenia 

• Náležitosti a podmienky schválenia § 69 ods. 6 až 8 OBZ 
• Pri s.r.o., a.s., j.s.a. – forma notárskej zápisnice 
• schválenie projektu rozdelenia - súhlas všetkých spoločníkov 

zanikajúcich spoločností, ak zákon alebo spoločenské zmluvy týchto 
spoločností neurčujú inak 

• Projekt: 
– obsahuje tiež dohodu o tom, že niektorí spoločníci zanikajúcej 

spoločnosti sa nestanú spoločníkmi nástupníckej spoločnosti; 
obdobné právo majú i spoločníci spoločnosti, na ktorú prechádza 
imanie zanikajúcich spoločností 

– obsahuje presný popis a určenie častí obchodného majetku a 
záväzkov zanikajúcej spoločnosti, ktoré prechádzajú na jednotlivé 
nástupnícke spoločnosti, a pravidlá rozdelenia podielov jednotlivých 
nástupníckych spoločností medzi spoločníkov (§ 69 ods. 9 OBZ) 

– tiež náležitosti podľa § 69 ods. 6 OBZ 



Predpoklady účinnosti splynutia, zlúčenia alebo 
rozdelenia spoločnosti § 69 ods. 11 OBZ 

• hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti nesmie presahovať hodnotu jej majetku 

 

• nástupnícka spoločnosť alebo zanikajúca spoločnosť nesmú byť v likvidácii 

 

• voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti 

– nemôžu pôsobiť účinky vyhlásenia konkurzu (výnimka – súhlas správcu konkurznej 
podstaty),začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie 

– nemôže viesť konanie o ich zrušení a nemôžu byť súdom alebo na základe 
rozhodnutia súdu zrušené 

• každá zanikajúca spoločnosť doručí oznámenie o vypracovaní návrhu zmluvy o splynutí 
alebo zmluvy o zlúčení spoločností alebo návrhu projektu rozdelenia spoločnosti, 
príslušnému správcovi dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, najneskôr 60 dní 
pred dňom konania valného zhromaždenia, ktoré má rozhodnúť o schválení návrhu zmluvy 
o zlúčení alebo zmluvy o splynutí spoločností alebo návrhu projektu rozdelenia spoločnosti 

(§ 69 ods. 13 OBZ) 

 



Správa audítora § 69 ods. 14 OBZ 

• audítor určený v schválenej zmluve o zlúčení, splynutí alebo v 
schválenom projekte rozdelenia 

• správa osvedčujúca, že za predpokladu zachovania stavu zúčastnených 
spoločností ku dňu, od ktorého sa úkony zanikajúcich spoločností považujú 
z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet nástupníckej spoločnosti 
budú splnené podmienky podľa § 69 ods. 11 písm. a) OBZ 

• pred podaním návrhu návrhu na zápis do obchodného registra  

• správa audítora je prílohou návrhu na zápis zmien do OR 

 



Účinky splynutia, zlúčenia alebo 
rozdelenia spoločnosti 

• zápisom do obchodného registra 
– prechádza imanie zanikajúcich spoločností na nástupnícku spoločnosť, 
– spoločníci zanikajúcich spoločností sa stávajú spoločníkmi nástupníckej 

spoločnosti; ustanovenie § 69 ods. 8 tým nie je dotknuté,  
– spoločnosti zanikajúce splynutím, zlúčením alebo rozdelením zanikajú, 
– pri splynutí alebo rozdelení vznikajú nástupnícke spoločnosti. 

• výmaz zanikajúcej spoločnosti a zápis zlúčenia alebo rozdelenia 
spoločnosti zlúčením pri nástupníckej spoločnosti sa vykoná k 
tomu istému dňu 

• návrh na zápis splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti do 
obchodného registra podávajú súčasne všetky zanikajúce 
spoločnosti a nástupnícke spoločnosti 

• návrh na zápis do obchodného registra - najneskôr do 30 dní od 
schválenia zmluvy o splynutí, zmluvy o zlúčení alebo projektu 
rozdelenia spoločnosti 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20180901
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20180901
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20180901


Akvizície  

• akvizície podielu/akcie (share deal) 

– prevod obchodného  podielu/prevod akcií     

• akvizície majetku (asset deal) 

• zmluva o predaji podniku  



Prevod obchodného podielu §115 

• zmena v osobe spoločníka 
– prevod na  iného spoločníka – súhlas VZ alebo podľa ustanovení 

spoločenskej zmluvy 
– prevod na osobu mimo spoločnosti – podmienka prípustnosti 

spoločenskou zmluvou, spoločenská zmluva môže tiež určiť 
požiadavku súhlasu VZ s prevodom    

• zmluva o prevode obchodného podielu 
– písomná forma + osvedčenie podpisov 
– náležitosti 

• osobitná obligatórna obsahová náležitosť – vyhlásenie o pristúpení k 
SZ a stanovám (pri prevode na osobu mimo spol.) 

• limity – ochrana veriteľov 
– prevod väčšinového obch. podielu - súhlas správcu dane § 115 

ods. 5 OBZ 
– Najvyšší súd ČR rozsudok, sp. zn. 29Odo 387/2006 

 



Prevod akcií 

• zmena v osobe akcionára 
– osobitosti prevodu v závislosti od formy akcie aj 

podoby akcie 
– právny titul – zmluva/dohoda 
– prevod listinných akcií 

• úprava OBZ – rubopis a odovzdanie akcie § 156 ods. 4 OBZ 
• úprava ZCP – písomná zmluva pri odplatnom prevode 

listinných akcií na meno § 30 ods. 3 ZCP 
• úprava ZZŠ 

– prevod zaknihovaných akcií (bez ohľadu na formu) 
• úprava ZCP 

– bezodplatný prevod (bez ohľadu na formu) – 
požiadavka písomnej formy § 30 ods. 4 ZCP 
 

 
 



Kúpa majetku (asset deal) 

• kúpna zmluva  - hnuteľný/nehnuteľný majetok 
• kontrola majetkových operácií medzi kapitálovými spoločnosťami a ich 

spoločníkmi § 59a OBZ   
– k spoločnosť nadobúda majetok na základe zmluvy uzatvorenej s jej 

zakladateľom alebo spoločníkom za protihodnotu vo výške najmenej 10 % 
hodnoty základného imania, musí byť hodnota predmetu zmluvy určená 
znaleckým posudkom 

– ak je zmluva uzatvorená do dvoch rokov odo dňa vzniku spoločnosti – návrh 
zmluvy musí vopred schváliť VZ 

– účinnosť zmluvy viazaná na založenie do zbierky listín spolu so znaleckým 
posudkom 

– porušenie – (v zásade) neúčinnosť, nie neplatnosť 
– vzťahuje sa na a.s. 

• koncept zákazu vrátenia vkladov § 67j OBZ – plnenie poskytnuté 
spoločnosťou bez primeraného protiplnenia (dopad na kúpne zmluvy) 



Kúpa podniku/časti podniku 

• Zmluva o predaji podniku § 476 OBZ 
– písomná forma  
– úradné osvedčenie podpisov 
– možnosť previesť nehnuteľnosť v režime OBZ 

• Podnik 
– hromadná vec §151 ods. OZ 
– vymedzenie § 476 OBZ odlišné od § 5 OBZ 
– súčasťou sú aj pasíva 

• Prechod práv a záväzkov 
– na kupujúceho prechádzajú všetky práva a záväzky, na ktoré sa 

predaj vzťahuje 
– na prechod záväzkov na kupujúceho sa nevyžaduje súhlas 

veriteľa 
 
 
 



Ochrana veriteľov pri prevode podniku 

• Zákonné ručenie predávajúceho § 477 OBZ 
– predávajúci ručí za splnenie prevedených záväzkov kupujúcim 
 

• Odporovateľnosť § 478 OBZ 
– nepochybné zhoršenie vymožiteľnosti pohľadávky veriteľa v dôsledku 

predaja 
– odporovateľnosť prevodu 

• 60 dní - subjektívna lehota (od kedy sa dozvedel o prevode) 
• 6 mesiacov – objektívna lehota (od zápisu prevodu do OR) 
• ak predávajúci nie je zapísaný v OR – do 60 dní od kedy sa veriteľ dozvie o 

predaji, najneskôr do 6 mesiacov od uzavretia zmluvy 
 

• Publicita predaja § 488 OBZ 
• ak predá podnik osoba zapísaná v obchodnom registri, navrhne vykonanie 

zápisu o predaji podniku alebo jeho časti v tomto registri 
 

 
 
 



Zmena právnej formy spoločnosti §69b 

• spoločnosť môže zmeniť svoju právnu formu na inú právnu formu spoločnosti alebo na družstvo, ak 
zákon neustanovuje inak  
– j.s.a. môže zmeniť svoju právnu formu len na a.s., obchodná spoločnosť alebo družstvo nemôže zmeniť svoju 

právnu formu na j.s.a. (§ 220 zl OBZ) 

 
• zmenou právnej formy spoločnosť ako právnická osoba nezaniká 

– spoločnosť kontinuálne funguje so zachovaním identifikačných údajov 
– pokračuje v prevádzkovaní živností 

 
• na rozhodnutie o zmene právnej formy sa vyžaduje súhlas všetkých spoločníkov, ak zákon 

neustanovuje alebo spoločenská zmluva neurčuje inak 
– s.r.o. – 2/3 spoločníkov 
– a.s. – 2/3 prítomných akcionárov (viaceré druhy akcií – 2/3 prítomných z akcionárov držiacich príslušný druh 

akcií) 

 
• účinky zmeny právnej formy spoločnosti nastávajú zápisom zmeny právnej formy do obchodného 

registra  
 
• osobitná ochrana veriteľov pri s.r.o., a.s., j.s.a., ak dôjde k zníženiu ZI alebo nová forma nevytvára ZI 

(69b ods. 8 OBZ) 
– povinnosť štatutárneho orgánu oznamovať zmenu pr. formy do 30 od účinnosti známym veriteľom 
– povinnosť zverejniť zmenu pr. formy 2x za sebou najmenej s 30 dňovým odstupom, spolu s výzvou na 

prihlásenie pohľadávok 



Prevzatie imania spoločnosti 
spoločníkom §88a OBZ 

 
• Ak nastanú dôvody zrušenia spoločnosti podľa § 88 ods. 1 písm. a), 

c), d), e), f) a g) OBZ pri jednom spoločníkovi alebo pri viacerých 
spoločníkoch a ak v spoločnosti zostáva iba jeden spoločník, môže 
sa tento spoločník rozhodnúť, že prevezme ako právny nástupca 
imanie zrušenej spoločnosti bez jej likvidácie ---) osoba sa stáva FO 
podnikateľom, zapísanou OR 

 
• Rozhodnutie musí spoločník urobiť do jedného mesiaca odo dňa, 

keď nastal dôvod na zrušenie 
– písomná forma + osvedčený podpis 
 

• Účinky prevzatia imania spoločnosti spoločníkom nastávajú 
zápisom do obchodného registra 
– návrh na zápis podáva spoločník 

 



 

 

Ďakujem za pozornosť   


