
 

 
 

Informácie týkajúce sa cezhraničného zlúčenia v zmysle ustanovenia  
§ 69aa ods. 3 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

 
 
Všeobecná úverová banka, a.s., akciová spoločnosť založená a existujúca podľa právnych predpisov 
Slovenskej republiky, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 
31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 341/B 
(ďalej len VÚB) týmto oznamuje, že dňa 15. augusta 2019 bol v súlade s ustanoveniami § 69aa ods. 3 
a § 218a ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 
Obchodný zákonník) uložený v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I spoločný návrh Zmluvy 
o cezhraničnom zlúčení / Projekt cezhraničného zlúčenia (ďalej len Návrh zmluvy) spoločností VÚB a 
spoločnosti CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., akciovej spoločnosti založenej 
a existujúcej podľa právnych predpisov Českej republiky, so sídlom Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 
Praha 8, Česká republika, IČO: 046 16 073, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe 
pod spisovou značkou B 21146 (ďalej len CFH CZ)  
 
V dôsledku cezhraničného zlúčenia sa spoločnosť CFH CZ ako zanikajúca spoločnosť zruší bez 
likvidácie a spoločnosť VÚB sa stane jej nástupníckou spoločnosťou (ďalej len Cezhraničné zlúčenie). 
 
Spoločnosť VÚB týmto v súlade s § 69aa ods. 3 Obchodného zákonníka zverejňuje nasledovné údaje:  
 
a) Obchodné meno, právna forma a sídlo každej zúčastnenej spoločnosti (§ 69aa ods. 3 písm. a) 
Obchodného zákonníka) 
 
Nástupnícka spoločnosť: 
Všeobecná úverová banka, a.s., akciová spoločnosť založená a existujúca podľa právnych predpisov 
Slovenskej republiky, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika 
 
Zanikajúca spoločnosť: 
CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., akciová spoločnosť založená a existujúca 
podľa právnych predpisov Českej republiky, so sídlom Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká 
republika 
 
b) Názov obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je každá zúčastnená spoločnosť 
zapísaná a identifikačné číslo organizácie v obchodnom registri alebo inej evidencii, ak jej toto bolo 
pridelené, alebo iné číslo zápisu v obchodnom registri alebo inej evidencii, ak právo štátu, ktorým 
sa zúčastnená spoločnosť spravuje, ukladá zúčastnenej spoločnosti povinnosť zápisu do 
obchodného registra alebo inej evidencie (§ 69aa ods. 3 písm. b) Obchodného zákonníka) 
 
Nástupnícka spoločnosť: 
Všeobecná úverová banka, a.s., je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel: Sa, vložka č.: 341/B, IČO: 31 320 155 
 
Zanikajúca spoločnosť: 
CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., je zapísaná v Obchodnom registri 
Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou B 21146,  IČO: 046 16 073 
 
 
 
 



 

c) Odkaz na opatrenia prijaté na zabezpečenie ochrany práv veriteľov a menšinových spoločníkov 
s uvedením poštovej adresy a adresy webového sídla, ak je zriadené, na ktorom možno bezplatne 
získať všetky uvedené informácie vrátane informácií uvedených v § 69aa ods. 4 Obchodného 
zákonníka (§ 69aa ods. 3 písm. c) Obchodného zákonníka) 
 
Dňom účinnosti Cezhraničného zlúčenia sa spoločnosť VÚB ako nástupnícka spoločnosť stane 
dlžníkom vo vzťahu ku všetkým záväzkom prevzatým od spoločnosti CFH CZ ako zanikajúcej 
spoločnosti. 
 
Vymožiteľnosť pohľadávok veriteľov spoločnosti CFH CZ sa s prihliadnutím na kapitálovú štruktúru 
spoločnosti VÚB a záruky ochrany práv veriteľov vyplývajúce z práva Európskej únie, ktoré je 
spoločnosť VÚB povinná dodržiavať ako regulovaný subjekt pôsobiaci na finančnom trhu dohliadaný 
Európskou centrálnou bankou a Národnou bankou Slovenska, v dôsledku Cezhraničného zlúčenia 
nezníži.  
 
V zmysle § 69aa ods. 5 Obchodného zákonníka, veritelia spoločnosti VÚB, ktorí majú ku dňu 
schválenia návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení zúčastnených spoločností, voči spoločnosti VÚB 
nesplatené pohľadávky, majú právo požadovať, aby splnenie ich neuhradených pohľadávok bolo 
primerane zabezpečené. Ako je však uvedené vyššie, Cezhraničné zlúčenie nebude mať na 
vymožiteľnosť pohľadávok veriteľov spoločnosti VÚB žiadny vplyv a okrem štandardných 
mechanizmov spoločnosti VÚB ako bankovej inštitúcie nebude preto potrebné prijímať žiadne ďalšie 
opatrenia na zabezpečenie vymožiteľnosti pohľadávok veriteľov. 
 
Osvedčenie o splnení požiadaviek ustanovených pre Cezhraničné zlúčenie podľa § 69aa ods. 7 
Obchodného zákonníka pri spoločnosti VÚB ako slovenskej zúčastnenej spoločnosti bude vydávať 
notárka: JUDr. Dagmar Hudecová, sídlo notárskeho úradu: Dunajská 8, 811 08 Bratislava, Slovenská 
republika,  tel: +421 2 526 35 439, e-mail: dagmar.hudecova@notar.sk.  
 
Spoločnosť CFH CZ nemá menšinových akcionárov. Jediným akcionárom spoločnosti CFH CZ je 
spoločnosť VÚB, ktorá sa v dôsledku Cezhraničného zlúčenia so spoločnosťou CFH CZ stane 
nástupníckou spoločnosťou spoločnosti CFH CZ. Keďže je spoločnosť VÚB jediným akcionárom 
spoločnosti CFH CZ a keďže v dôsledku Cezhraničného zlúčenia nedôjde k zvýšeniu základného imania 
spoločnosti VÚB a ani k zmene akcionárskej štruktúry a akcie spoločnosti VÚB nebudú podliehať 
výmene a ani zmenám ich menovitej hodnoty, podoby, druhu ani formy, nebolo potrebné prijímať 
žiadne opatrenia na zabezpečenie ochrany práv menšinových akcionárov. 
 
Spoločnosť VÚB zároveň v jej sídle na adrese Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, 
v súlade s § 218c ods. 2 Obchodného zákonníka sprístupnila akcionárom a zamestnancom spoločnosti 
VÚB od 16. augusta 2019 nasledovné dokumenty: 
 
a) návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení; 
 
b) účtovné závierky spoločností VÚB a CFH CZ (ako súčasť výročných správ) a správy 

predstavenstva spoločnosti VÚB o podnikateľskej činnosti spoločnosti VÚB (ako súčasť 
výročných správ) za posledné tri roky; 

 
c) správu predstavenstva spoločnosti VÚB a správu štatutárneho riaditeľa a správnej rady 

spoločnosti CFH CZ. 
 
Všetky informácie ohľadom Cezhraničného zlúčenia uvedené vyššie a informácie v zmysle § 69aa 
ods. 4 Obchodného zákonníka je možné bezplatne získať na nasledujúcej adrese: Mlynské nivy 1, 

mailto:dagmar.hudecova@notar.sk


 

829 90 Bratislava, Slovenská republika a na webovom sídle: https://www.vub.sk/ na stránke: 
https://www.vub.sk/informacny-servis/informacie-o-cezhranicnom-zluceni/. 
 
 
Cezhraničné zlúčenie podlieha predchádzajúcemu súhlasu Európskej centrálnej banky, ktorý bude 
udelený pred podpisom zmluvy o cezhraničnom zlúčení a zápisom Cezhraničného zlúčenia do 
slovenského obchodného registra.  
 
 
V Bratislave dňa 15. augusta 2019 
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