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1 ÚVOD  

Konkurenceschopnost je hybnou silou, která nutí podniky uvažovat nad tím, jak 

budovat svůj úspěch. Nekonečný boj s konkurencí je umocněn rozvíjejícími se technologiemi 

a stále otevřenější ekonomikou. Existuje mnoho cest, jak vybudovat své „stálé“ místo na trhu, 

ale nemají-li podniky jedinečné know-how, musí se spolehnou na racionální investice. Proto 

společnosti stále častěji nežli dříve volí cestu integrace. Jednou z jejich forem je fúze 

a akvizice, které zasáhly v dnešním turbulentním světě mnoho společností napříč 

podnikatelským spektrem.  Představují složitý proces, jež se dotýká všech klíčových elementů 

podnikání, jako je strategické řízení, řízení hodnoty podniku a lidských zdrojů, element 

financí, daní, účetnictví, bankovnictví, práva aj. Účinné provedení fúze i akvizice tudíž 

vyžaduje rozsáhlé komplexní znalosti a kompetence. Statistiky jsou ale nemilosrdné, jen 

pouhá třetina všech uskutečněných fúzi a akvizic vytváří přidanou hodnotu. Trh fúzí i akvizicí 

zvolna klesá a to zásluhou jejich nízké efektivnosti.  

Tématem bakalářské práce je problematika fúze a akvizice jako nástroje růstu 

a reorganizace podniku. Cílem práce je pomocí ohodnocení konkrétních akciových 

společností a zjištění jejich tržní ceny se pokusit odhadnout výši synergického efektu, který 

by dané společnosti mohly po uskutečnění fúze očekávat a který se zároveň stane horní 

hranicí nákladů souvisejících s přípravou a uskutečněním fúze samotné. Práci také obsahuje 

rámec projektu fúze sloučením mateřské společnosti Třinecké železárny, a. s., a její 100% 

dceřiné akciové společnosti Energetika Třinec.  

Ve vstupní kapitole jsou charakterizovány základní pojmy týkající se fúzí a akvizicí, 

jako je přeměna obchodních společností, reorganizace podniku a integrace. Základní 

východiska práce se snaží přispět k zorientování se v široké problematice fúzí a akvizicí. 

Kapitola obsahuje popis dělení fúzí a akvizicí. Jelikož jsou fúze a akvizice významným 

nástrojem strategie růstu, je v práci věnována hlubší pozornost motivům jejich uskutečnění. 

Na příkladech jsou vysvětleny hlavní pojmy, zejména synergický efekt, který může mít 

nejrůznější podoby, ale i motiv využití daňového štítu, diverzifikace rizika, motiv úspor 

plynoucích z vertikální integrace, zjednodušení organizační struktury či osobní motivy 

managementu.  

V třetí kapitole s použitím konkrétních příkladů je nastíněn historický přehled fúzí 

a akvizic ve světě a zvláště pak v podmínkách České republiky. Historii fúzí a akvizicí lze 
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shrnout do šesti globálních vln, které jsou specifické a souvisí s hospodářskými cykly 

a obdobími.  

V aplikační části je vypočtena statistická a dynamická metodou hodnota podniku po 

fúzi. Jelikož výsledek fúze nelze posoudit podle pouhého součtu hodnot obou podniků, je 

nutné do kalkulací zahrnout určitý vývoj. Pro výpočet je zvolena hojně užívaná metoda 

diskontovaných peněžních toků pro horizont tří let. K porovnání přístupů ke stanovení 

hodnoty je použita metoda substanční. Na bázi synergického efektu a odhadu nákladů lze 

navrhnout, zda integraci realizovat anebo nikoli. Následným výstupem bude sestavení 

projektu fúze sloučením dvou akciových společnosti s holdingovými a dodavatelsko-

odběratelskými vztahy.  
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2 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

Přeměna obchodní společnosti (dále také jen „společnost“) a tzv. reorganizace, která 

přeměnu zpravidla doprovází, jsou s fúzí neoddělitelně spjaty. V této kapitole oba pojmy 

vymezíme a také se zaměříme na definici, charakteristiku a možné členění fúzí a akvizicí. 

Nastíníme hlavní motivy, které vedou podniky k rozhodnutí M&A (zkrat pochází z anglické 

terminologie – Mergers a Acguisitions) uskutečnit.  

2.1 Přeměna obchodních společností a reorganizace 

Základní právní normou, která upravuje přeměny obchodních společností a družstev, je 

zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev ve znění pozdějších 

předpisů (dále také ZPOSD). Tento zákon zpracovává příslušné právní předpisy a Směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 2011/35/EU z 5. dubna 2011. 

Přeměna obchodních společností 

V § 1 ZPOSD se uvádí, že přeměnou může být fúze, rozdělení společnosti nebo 

družstva, převod jmění na společníka, změna právní formy, přeshraniční přemístění sídla. 

Přeměna je tedy proces, který vede ke spojování nebo rozdělování podniků, případně k jejich 

kombinaci. Výsledkem tohoto procesu je jedna nebo více nástupnických společností. 

O přeměnu se jedná v i případě pouhé změny právní formy společnosti. Rozhodování 

o podnikových přeměnách spadá do podnikových informačních systémů pro dlouhodobé 

plánování. Podnik by měl být řízen tak, aby bylo dosahováno maximalizace hodnoty jeho 

akcionářů. V případě, že je možné zvýšit hodnotu podniku jeho reorganizací, měl by 

management k tomuto kroku přistoupit. 

Reorganizace podniku  

Pro účely této práce chápeme pojmy reorganizace a restrukturalizace jako synonymní. 

Oba znamenají celkovou změnu vnitřního uspořádání podniku. Tato změna je doprovázena 

jak změnou činností, tak změnou struktury majetku i kapitálu (Synek, 2011). Cílem 

podnikové reorganizace je zlepšení výsledku hospodaření společnosti a zisků jejích akcionářů 

v dobách ekonomické nejistoty. Kapitálovou restrukturalizací vytváříme optimální a flexibilní 
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kapitálové struktury, které kombinující vlastní i cizí zdroje tak, aby byly co možná 

nejoptimálnější. Prvotním motivem reorganizace je většinou nutnost řešit ex-po krizovou 

situaci nebo z pohledu do budoucna krizi předcházet a cíleně zvýšit svou 

konkurenceschopnost (Veber, 2000). Podnik tedy může realizovat obrannou či strategickou 

reorganizaci. Obrannou reorganizací reagujeme na neočekávané a náhlé změny externích 

podmínek, souvisejících s již zmíněnou krizí. Cílem je zabránit dalším škodám. Radikální, 

komplexní, systémově ucelená změna struktury podniku se označuje jako reorganizace 

strategická, kterou je možno využít u podniků již krizí dotčených, ale i jako prevenci 

(Kratochvílová, 2001). 

Synek (2011) uvádí čtyři formy restrukturalizace podniku. Je to expanze, do které spadá 

fúze i akvizice, výprodej, získání kontroly nad společností a změna vlastnictví. V této práci 

zúžíme svou pozornost na dva nástroje organizační koncentrace1 expanzí, a to fúzi a akvizici, 

jež spadají do reorganizace strategické. Společnou podmínkou pro fúzi i akvizici je, aby před 

jejich provedením existovaly samostatné podniky. Proto dříve, než blíže fúze a akvizice 

definujeme, se v následující podkapitole zaměříme na jejich vzájemný vztah.  

2.2 Dělení integrací 

Synek (2011) dělí fúze a akvizice podle jejich vzájemné souvislosti do tří skupin – 

horizontální, vertikální, konglomerátní integraci. Kislingerová (2010) ještě vyčleňuje čtvrtou 

skupinu, tzv. kongenerickou integraci. Jednotlivé typy integrací2 jsou dále objasněny. 

Horizontální integrace 

Hovoříme o ní, jestliže podniky zabezpečují stejné výrobky či služby, nebo výrobky 

a služby, které si konkurují. Společnosti působí ve stejném oboru podnikání, ale nenabízí 

totožný produkt. Příkladem horizontální integrace je např. spojení výrobců automobilů. Tento 

druh fúze snižuje konkurenci na trhu. 

 
                                                 

1 Koncentrace – znamená soustřeďování podnikatelských činností a výrobních faktorů (práce, materiálu, 
energie, strojů a zařízení) do větších podnikatelských celků. Procesy koncentrace mohou vést k omezení 
hospodářské soutěže, a proto podléhají kontrole a schválení ze strany příslušného státního orgánu Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže. 
2 Integrací – se rozumí spojování do větších celků. Z vlastnického hlediska se jedná o akvizice podniků, fúze 
nebo vytváření společných podniků. 
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Vertikální integrace 

Při integraci firem, kdy je jedna z nich v postavení dodavatele a druhá má pozici 

odběratele, se jedná o integraci vertikální. Mezi subjekty je závislý dodavatelsko-odběratelský 

vztah. Příkladem by mohlo být sloučení pily a truhlářství. Podnik se tímto rozšiřuje směrem 

ke zdroji surovin (integrace vzad), nebo ke konečnému spotřebiteli (integrace vpřed). 

Hlavním motivem vertikální integrace je upevnění konkurenční pozice na trhu, úspora 

nákladů v procesech, zdokonalení kvality kontroly či odstranění závislosti na dodavatelích.  

Kongenerická integrace 

V tomto případě mají společnosti příbuzné obory podnikání, avšak vytvářejí odlišný 

produkt. Kongenerická integrace je mezistupněm mezi horizontálním a vertikálním způsobem 

fúze či akvizice. Jejím nejznámějším příkladem je spojení firmy vyrábějící počítače s firmou 

vyrábějící počítačový software. 

Konglomerátní integrace 

Posledním druhem je integrace firem z naprosto odlišných odvětví. Společnosti působí 

na vzájemně neprovázaných trzích. Například výrobce oken fúzuje s výrobcem automobilů. 

Cílem je diverzifikace rizika a snaha o dosažení úspor z rozsahu.  

2.3 Fúze 

Fúze (anglicky merger) představuje dohodu podnikatelů o splynutí jejich organizací 

v jedinou. Fúze je formou nejtěsnějšího spojení podnikatelů, kterou dochází k vytvoření 

hospodářské, ale i právní jednoty. Nedochází k likvidaci společnosti.  

„Zanikající i nástupnické obchodní společnosti musí mít při fúzi stejnou právní formu, 

nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon něco jiného. Družstva se mohou zúčastnit fúze jen 

s družstvem.“3 Fúze se může uskutečnit buď mezi kapitálovými společnostmi, kde řadíme 

akciovou společnost a společnost s ručením omezeným, nebo mezi osobními společnostmi, 

kde spadá komanditní společnosti a veřejná obchodní společnost. Omezení vyplývají 

ze skutečnosti, že sdružit lze jen společnosti, které si jsou alespoň v základních rysech 

                                                 
3 Zákon č.125/2008 sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, §66 



 

9 

 

podobné. Zákon umožňuje výjimky – tzv. křížové fúze. Jedná se o možné kombinace 

odlišných právních forem obchodních společností, které shrnujeme v Tab. 2.1. 

Tab. 2: Přípustné křížové fúze  

Zúčastněná společnost Zúčastněná společnost Nástupnická společnost 

Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Komanditní společnost 

Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Veřejná obchodní společnost 

Spol. s ručením omezeným Akciová společnost Akciová společnost 

Spol. s ručením omezeným Akciová společnost Spol. s ručením omezeným 

Akciová společnost Akciová společnost Spol. s ručením omezeným 

Spol. s ručením omezeným Spol. s ručením omezeným Akciová společnost 

Zdroj: vlastní zpracování  

2.3.1 Fúze sloučením 

Z hlediska typů sloučení rozlišujeme fúze sloučením a fúze splynutím, jež v českém 

prostředí definuje § 61 zákona č.125/2008 sb. o přeměnách obchodních společnosti 

a družstev. Zákon definuje fúze sloučením takto: „Fúzí sloučením dochází k zániku 

společnosti nebo družstva nebo více společností nebo družstev a přechodu jmění zanikající 

společnosti nebo družstva na nástupnickou společnost nebo družstvo; nástupnická společnost 

nebo družstvo vstupuje do právního postavení zanikající společnosti nebo družstva, nestanoví-

li zvláštní zákon něco jiného.“4  

Zákon zde říká, že při fúzi sloučením nástupnická společnost přebírá majetek i závazky 

jedné či více přeměňovaných společností, vstupuje do všech jejích práv a povinností. 

Takováto nástupnická společnost je společností, která existovala již před fúzí. Zároveň musí 

dojít k zániku minimálně jedné ze společností, které svůj majetek přesunuly na nástupnickou 

společnost. Nevzniká nová obchodní společnost, jako je tomu u fúze splynutím. Společníci 

zanikající společnosti se stávají společníky nástupnické společnosti, nestanoví-li zákon jinak. 

Celý proces je ilustrován na Obr. 2.1.  

                                                 
4 Zákon č.125/2008 sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, § 61  
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/35/EU z 5. dubna 2011 o fúzích 

akciových společností fúzi vymezují těmito slovy: „Fúzí sloučením se rozumí operace, kterou 

jedna nebo více společností převádí v důsledku zrušení bez likvidace celé své obchodní jmění 

na jinou společnost výměnou za přidělení akcií nástupnické společnosti akcionářům jedné 

nebo více zanikajících společností a případně doplatek na dorovnání, který nesmí překročit 

10 % jmenovité hodnoty přidělených akcií, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, jejich účetní 

hodnoty.“5  

Obr. 2.1: Fúze sloučením 

    

      

 

Zdroj: vlastní zpracování   

2.3.2 Fúze splynutím 

Druhou formou je fúze splynutím, kterou zákon definuje takto: „Fúzí splynutím dochází 

k zániku dvou nebo více společností nebo družstev a přechodu jejich jmění na splynutím 

vzniklou nástupnickou společnost nebo družstvo; nástupnická společnost nebo družstvo 

vstupuje do právního postavení zanikajících společností nebo družstev, nestanoví-li zvláštní 

zákon něco jiného.“6 

Pro definici fúze splynutím použijeme také definici z výše zmíněné směrnice: „… se 

‚fúzí splynutím‘ rozumí operace, kterou více společností převádí v důsledku zrušení bez 

likvidace celé své obchodní jmění na společnost, kterou zakládají, výměnou za přidělení akcií 

nové společnosti jejich akcionářům a případně doplatek na dorovnání, který nesmí překročit 

10 % jmenovité hodnoty přidělených akcií, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, jejich účetní 

hodnoty.“7 

                                                 
5 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/35/EU 
6 Zákon č.125/2008 sb. o přeměnách obchodních společnosti a družstev, § 62 
7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/35/EU 

     B 

     A      A 
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Během fúze splynutím musí dojít k zániku všech splývajících společností bez likvidace 

a ke vzniku zcela nové nástupnické společnosti. Nástupnická společnost či družstvo vzniká 

dnem zápisu fúze do obchodního rejstříku, takže se fúze samotné nemůže účastnit. Názorné 

grafické ztvárnění na Obr. 2.2 nám pomůže tento proces lépe pochopit.  

Obr. 2.2: Fúze splynutím 

    

      

 

Zdroj: vlastní zpracování   

2.3.3 Fúze přeshraniční 

Fúze z hlediska územní působnosti dělíme na fúzi a přeshraniční fúzi. Novelizací 

zákona o přeměnách8 bylo z právních předpisů odstraněno výslovné dělení fúzí na fúze 

vnitrostátní a přeshraniční. Přívlastek „vnitrostátní“ dnešní právní znění nepoužívá. 

O přeshraniční fúze se jedná, když má alespoň jedna z fúzujících společností sídlo 

v kterémkoliv jiném členském státě Evropské unie a nástupnická společnost nebo družstvo 

bude mít sídlo na území České republiky.9 

2.4 Akvizice 

Akvizice v doslovném překladu znamená získání nebo koupi. Na rozdíl od fúzí 

v českém prostředí neexistuje zákon, který by se akvizicí přímo zabýval. Akvizice tedy není 

právně vymezený termín. Podle Hlaváče (2010, s. 5) akvizice představuje proces, při kterém 

kupující získává kontrolu nad cílovou společností, její části nebo části jejího majetku. 

Prodávající za to získává odpovídající vypořádání. Šantrůček (2001) o akvizici hovoří jako 

o majetkové operaci, při které jedna společnost získává většinový podíl nebo kontrolní balík 

hlasovacích práv jiné společnosti a začne zastávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na 

řízení ovládané společnosti. Obecně se tedy jedná o převzetí podniku na základě koupě 
                                                 

8 Zákon č. 355/2011 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností 
a družstev 
9 Zákon č.125/2008 sb. o přeměnách obchodních společnosti a družstev, §180 

     B 
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a prodeje, přičemž převzetí může mít podobu přátelskou i nepřátelskou (viz níže). Úspěšnost 

akvizice je závislá na tom, jak dobře se podaří integrace jednotlivých společností. Řada 

akvizic může být spojena s dopady v oblasti hospodářské soutěže. Jsou proto předmětem 

zájmu antimonopolních úřadů (v českých podmínkách…). V praxi se nejčastěji rozlišují dva 

druhy akvizic – akvizice kapitálu a akvizice majetku podniku. 

2.4.1 Majetková akvizice  

U akvizice majetku podniku (anglicky označované jako asset deal) kupující získává 

vlastnická práva k věcem, které slouží k provozování podniku. Jedná se tedy o klasický nákup 

majetku. Dojde k přesunu obchodního majetku prodávajícího podniku do majetku podniku 

kupujícího. Mění se struktura aktiv, zatímco kapitálová struktura obou organizací se obvykle 

nemění. Po uskutečnění majetkové akvizici mohou jednotlivé organizace zůstat nadále zcela 

nezávislé. Nákup majetku může být uskutečněn výměnou za peněžní prostředky, nebo 

výměnou za akcie či obchodní podíl v nakupující společnosti (Vomáčková, 2009). 

Případem, kdy se jedná o akvizici pouze části podniku, může být rozhodnutí 

prodávajícího zbavit se ztrátové výrobní divize. Pro kupujícího se jedná o příležitost snadno 

získat zaběhlou továrnu a expandovat na nový trh. Naopak, pokud společnost prodá veškerý 

svůj majetek, společníci si většinou ponechávají jen obchodní značku. 

2.4.2 Kapitálová akvizice  

U akvizice kapitálu (anglicky označována share deal) kupující získává akcie či podíly 

jiného podniku a zařazuje je do vlastní holdingové10 společnosti buď jako dceřinou společnost 

(v případě účasti na základním kapitálu větším než 50 %), nebo společnost přidruženou (je-li 

účast alespoň 20 %, ne však větší než 50 %). Pokud kupující získá nákupem akcií většinový 

podíl jiného podniku, stává se osobou ovládající11. Právní subjektivita ale zůstává zachována 

u všech zúčastněných podniků. Vytváří se pouze kapitálové propojení, tedy holding, a proto 

                                                 
10 Holding - neboli koncern je sdružení obchodních společností, z nichž jedna společnost, zpravidla mateřská 
společnost, ostatní společnosti řídí prostřednictvím vlastnictví rozhodujícího kapitálového podílu. Ze zákona lze 
odvodit, že mateřská společnost představuje tzv. osobu řídící a dceřiná společnost tzv. osobu řízenou. Takto 
organizované společnosti představují koncern (holding). 
11 Osoba ovládající – je osoba, která má právo přímo nebo nepřímo vykonává rozhodující vliv na řízení či 
provozování společnosti jiného vlastníka. Tento rozhodující vliv plyne z držby podílu či akcií a děje se 
prostřednictvím hlasování.  Hovoříme o většinovém společníkovi, který svým rozhodnutím zasahuje 
do fungování podniku. O nepřímý rozhodující vliv se jedná, když je vliv vykonávaný prostřednictvím jiné 
osoby/osob. (§66a, odst. 2 ObchZ) 



 

13 

 

může být ekonomická samostatnost ovládané společnosti omezena v zájmu celku 

(Vomáčková, 2009. s. 307). Dochází ke spojení podniků do vyššího, kapitálově propojeného 

ekonomického celku. A protože předmětem akvizice jsou pouze akcie či obchodní podíly, 

nedochází ke stěhování fyzického majetku k novému majiteli. Obecně lze tvrdit, že tento typ 

akvizice vede k menším změnám ve společnosti a stávající společnost si často zachovává svou 

identitu ve vztahu k zákazníkům, dodavatelům či odběratelům.  

Hlavní výhodou akvizice kapitálu je pro akvizitéra možnost získat podíl na zisku 

či dividendy plynoucí z držby obchodních podílů a akcií. Další výhodou je možnost 

ovládat konkurenční podnik, aniž by byl potřebný výslovný souhlas vedení této konkurenční 

firmy. Ovládnuté společnosti plynou z prodeje obchodních podílů peněžní prostředky 

a daňové úspory.  Pro prodávajícího je kapitálová akvizice často daňové výhodná, jelikož 

prodej podílu ve společnosti za určitých podmínek umožňuje osvobodit se od daně z příjmů.  

Kapitálová akvizice na primárním kapitálovém trhu 

Pro zvyšování základního kapitálu na primárním kapitálovém trhu přistupuje do 

společnosti nový akcionář. Na primárním kapitálovém trhu lze uskutečnit akvizici peněžitým 

vkladem nebo nepeněžitým vkladem, tzn. zpětnou kapitálovou akvizicí. 

Kapitálová akvizice na sekundárním kapitálovém trhu 

U tohoto typu transakce dochází k prodeji či koupi vlastnického podílu ve společnosti, 

jež neovlivní strukturu vlastního kapitálu. Dochází k převodu vlastnického podílu 

z původního majetku na nového nabyvatele. Tento typ akvizic se vyskytuje ve velké většině 

především v kontinentální Evropě. Způsob úhrady kapitálových akvizic na sekundárním 

kapitálovém trhu může probíhat dvojím způsobem, a to buď peněžitým, nebo nepeněžitým 

vypořádáním. Při nepeněžitém vypořádání dochází k výměně nepeněžitého aktiva nebo 

i podniku za akcie akvírované společnosti od původního vlastníka. 

Obchodování na burze cenných papírů 

Existuje-li vyspělý kapitálový trh s možností listování na burze cenných papírů 

a dostatečná informovanost k tomu, spekulanti často využívají možnosti obchodovat 

s cennými papíry na takovýchto burzách. Vzniklo několik opatření, které upravují možnost 

nabýt příliš významný kapitálový podíl (v České republice toto upravuje zákon č. 513/1991). 
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Nejzmiňovanější je opatření, které akcionáři nařizuje zveřejnění všech nabytých podílů 

v konkrétní organizaci, a to pokud jeho podíl překročí určitou bezpečnou hranici. 

2.5 Fúze a akvizice jako strategie růstu  

Spojení dvou společností je složitý proces, který sebou nese mnoho úskalí. Podstatné je, 

jaké důvody vlastně zúčastnění společnosti k fúzi nebo akvizici mají. 

Motivy bývají většinou podnikatelského nebo spekulativního charakteru. Příkladem 

podnikatelského záměru je situace, kdy společnost usiluje o svůj rozvoj a růst. Potřebuje proto 

pozměnit strukturu svého podniku, zvětšit svůj podíl na trhu a najít další odbytiště.  Fúze 

i akvizice to může nabídnout. Snaží-li se podnik maximálně zhodnotit svůj přebytečný 

kapitál, jedná se o spekulativní motivy. V takovýchto případech hraje rozhodující úlohu 

finanční stránka přeměny, protože jde o co nejvyšší výnosnost investice. Prodávající 

společnost má většinou negativní motiv a to ten, že se podnik ocitl v platební neschopnosti. 

Po zhodnocení investic jsou divize znovu výhodně odprodávány (Mařík, 1995). 

Většina managementů argumentuje, že primárními důvody jejich spojení s jinou firmou 

je zlepšení konkurenční pozice, možnost expanze na nové trhy a snížení nákladů, tedy úspory. 

Společnost Deloitte provedla průzkum, který tuto chronologii motivů potvrdil (viz Obr. 2.3). 

Zajímavé je, že respondenti tohoto šetření považovali za velmi důležitý motiv fúzí a akvizic 

získání nových talentů z řad managementu i jiných schopných a kvalifikovaných pracovníků. 

Literatura tento motiv za až tak důležitý nepovažuje a ani se mu příliš nevěnuje.  
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Obr. 2.3: Motivace k fúzím a akvizicím podle Deloitte 

 
Zdroj: Deloitte12 (2008) 

Spojení nabízí možnost získat kapacity a know-how druhé organizace. Daleko méně 

prosazovaných spojení nebo převzetí má vést ke zvýšení příjmů výrazněji než prostým 

součtem příjmů zúčastněných firem. Tento účinek je znám jako synergický efekt. Nevelký 

počet fúzí v České republice slouží k restrukturalizaci podniku. Důvodů, proč se integrovat do 

větších celků, je mnohem více. Blíže se věnujeme jednotlivým pohnutkám fúzi a akvizicí 

v následujících podkapitolách. Pro usnadnění motivy diverzifikujeme do několika skupin 

podle Kislingerové (2010), které reprezentují jednotlivé podkapitoly.  

Dříve než začneme s výčtem motivů, musíme zdůraznit, že právní spojování je v každé 

zemi silně ovlivněno platným právním řádem (především obchodním právem, daňovou 

a účetní legislativou), neboť tyto procesy mají nemalé vlastnické, daňové, ekonomické 

i finanční dopady. Zákon stanovuje, že musí být zabezpečena dosažená ochrana společníků, 

věřitelů, ale i antimonopolní ochrana hospodářské soutěže. Potřeba ochrany hospodářské 

soutěže vyvstala z liberalizace ochodu v rámci WHO a růstu konkurenčního tlaku. 

                                                 
12 Deloitte [online]. 6/2008 [cit. 2014-05-04]. Staying on course: M&A in Europe. Dostupné z WWW: 
<http://www.deloitte.com/assets/Dcom-
Germany/Local%20Assets/Documents/de_MA_Staying_on_course_161008(1).pdf>. s. 13. 
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2.5.1 Synergický efekt   

Proč bychom měli fúzi vlastně chtít? Protože jak tvrdí Kislingerová (2010, s. 619): 

„Ekonomického zisku při fúzích či akvizicích se dosáhne pouze tehdy, jestliže následně po 

transakci mají dvě firmy vyšší hodnotu dohromady, než kdyby fungovaly odděleně.“ Proto je 

za nejvýraznější motiv brána synergie, jejíž podstatou je dosáhnout vyšší hodnoty spojeného 

podniku, než je prostý součet hodnot dvou podniků vstupujících do tohoto spojení. 

Zjednodušeně řečeno: „Jedna plus jedna nejsou dvě, ale tři“. Podle Kislingerové (2010) je 

synergie možné dosáhnout těmito pěti cestami: 

Úspory z rozsahu – mají základ v elementárních ekonomických vztazích. Pokud firma 

převezme dalšího producenta, půjde o fúzi horizontální, její mírně zvýšené náklady se rozdělí 

do podstatně většího množství výrobků, což je právě úspora z rozsahu. Spojením podniků lze 

snížit náklady v oblasti managementu, výroby, distribuce aj. Úspory nákladů při zachování 

výše tržeb vedou k vyššímu zisku. U konglomerátních sloučení často dochází naopak ke 

zvýšení administrativních výdajů spojených s integrací podniků odlišného zaměření. Některé 

společnosti, které se spojily, pracují stále jako svazek oddělených, mnohdy i konkurujících si 

provozů s různým výrobním zařízením, výzkumem a marketingem. Komplikovaná struktura 

konglomerátních společností ve skutečnosti zvětšuje počet administrativních pracovníků. 

Mnohé úspory z rozsahu jsou pro fúzované společnosti vlivem konkrétní situace nedostupné. 

To bylo případem švédské stavební společnosti Skanska, která získala dohromady více než 

desítku českých dosti významných stavebních společností a to částečně v rámci privatizačního 

procesu, částečně pak díky svým akvizicím. Stavební společnosti si předtím konkurovaly, 

proto byly vnitřní vztahy ve společnosti velmi špatné. Jednotlivé divize proti sobě skrytě 

bojovaly a stávalo se, že v jedné soutěži vystupovaly dvě i tři divize společnosti s různými 

partnery a za různé ceny. Generální ředitelství konglomerátu bylo jejich jediným pojítkem. 

Chybou bylo, že Skanska od počátku neřešila reorganizaci a personální otázku (Smrčka, 2013, 

s. 57).  

Finanční úspory – fúze může vést ke zlepšení finanční situace firmy a učinit ji 

stabilnější, protože větší společnosti obvykle bývají i finančně stabilnější. Firma může získat 

lepší rating a levnější úvěry. 

Diferenční výkonnost – tento motiv souvisí s reorganizací pracovní síly, zejména 

managementu, a získáním nových talentů a kvalifikovaných pracovníků. Lepší výkonnosti 
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celé organizace může být dosaženo, pokud výkonnější management jedné z firem nahradí 

management druhé firmy. Efektivnějším vedením lze jednoznačně zvýšit hodnotu obou 

podniků.  

Větší podíl na trhu – přímo souvisí s větší tržní sílou. Větším podílem na trhu získává 

firma i silnější pozici oproti konkurenčním firmám a lepší postavení při vyjednávání 

s dodavateli a odběrateli. Aby nedocházelo k monopolizaci, tedy že si velké společnosti 

budou doslova diktovat výši ceny, jsou největší fúze trhů pečlivě sledovány Úřadem pro 

ochranu hospodářské soutěže.  

Koncentrace znalostí – malé podniky často disponují jedinečným know-how, ale nemají 

dostatek technologií a finančních prostředků k jejich implementaci. Aby malé firmy plně 

využily potenciál plynoucí z jejich jedinečnosti, hledají společnost, která jim může nabídnout 

své nevyužité peněžní prostředky. Společnost s přebytkem kapitálu koupí tuto firmu s cílem 

výhodně investovat.  

2.5.2 Úspory z vertikální integrace    

Být pouze jednou z etap vzniku výrobku, dejme tomu jeho finálním producentem, 

znamená, že máme kontrolu pouze nad naší etapou tvorby celkové marže výrobku. Ale 

například marži subdodavatelů částí našeho produktu přímo kontrolovat nemůžeme. 

Vertikální fúze nám umožní kontrolovat větší část výrobního procesu. Vertikální fúze se proto 

často objevují u těžby nerostných surovin a jejich zpracování. V případě vertikálních fúzí 

může vznikat i úspora z rozsahu, ale mělo by se podařit zajistit jedno administrativní zázemí. 

V tomto směru je ale dobré být skeptický.  

2.5.3 Slučování komplementárních zdrojů     

Zajímavým motivem fúzí či akvizicí je slučování komplementárních zdrojů. Smrčka 

(2013) tento případ vysvětluje na příkladu, kdy jedna společnost má dejme tomu produkt, 

patent, inovaci a zvládá technologickou část problému, chybí jí ale dostatečné zdroje 

a odbytový kapitál, aby její inovace mohla vzdělávat peníze. Existuje řada možností, jak 

takovouto situaci zvládnout. Jednou z nich je převzetí inovativní společnosti velkou firmou. 

Pokud se podaří tuhle transakci elementárně zvládnout, pak poroste hodnota obou společností, 

neboť obě získají něco, co předtím neměly.  
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2.5.4 Využití daňového štítu     

Dalším potencionálním důvodem, který nemůžeme opomenout, je využití daňového 

štítu. Společnost s kladným daňovým základem fúzuje se společností s daňovou ztrátou, aby 

mohly mezi sebou přelévat zisky. Firma s generovaným ziskem si takto účinně krátí svůj 

daňový základ. Profit je roven ušetřené dani. Tento motiv měla společnost Penn Central, která 

svou ztrátu ve výši jedné miliardy dolarů převedla na několik jiných firem platících daně. 

Daňová úspora ale nesmí být jediným motivem uskutečněné fúze, protože by se jednalo o tak 

znaný „zastřený stav“ a finanční úřad by v tomto případě mohl danou daň doměřit 

(Kislingerová, 2010). 

Vedlejším cílem fúze a akvizice pro prodávajícího i kupujícího je minimalizovat daň 

spojenou s realizací takovéto přeměny. Platba daně z příjmů představuje peněžní výdaj, který 

snižuje příjem. Pokud se prodávajícímu podaří nalézt daňově optimální řešení, může to být 

výhodné i pro kupujícího, protože prodejní cena se pak může snížit o ušetřenou daň. 

Podnikatelé mohou chtít prostřednictvím investice do akvizicí jiných firem získat různé 

výhody od státu, který se daňovými úlevami a výhodnými úvěry snaží přilákat zahraniční 

kapitál. 

Společnost Ernst & Young provedla studii, ve které se jasně ukázalo, že meziročně roste 

důležitost daňového aspektu. Plánované transakce jsou z daňového hlediska mnohem 

precizněji zkoumány, i protože kontrola daňovými úřady je ve srovnání s minulostí stále 

detailnější. Roste důležitost daňových specialistů, kteří mají předběžně odhadnout daňová 

rizika, ale i výhody, které již existují nebo které může přinést úprava daňové legislativy. Na 

základě takovýchto prognóz je pak vybrán nejméně riskantní obchod. 
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Obr. 1.4: Důležitost daňového štítu ve fúzích a akvizicích  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ernst & Young (2011)  

2.5.5 Osobní motivy managementu     

Management může mít k integraci osobní důvody. Vedoucí pracovníci mají zájem na 

fúzi v případech, kdy se jejich výše odměn a platů odvíjí od velikosti firmy nebo pokud hrozí 

nebezpečí nepřátelské akvizice, a tím ohrožení jejich pozice. Fúzí vznikne větší podnik, který 

je lépe schopen bránit se před nepřátelským převzetím (Kislingerová, 2010). 

2.5.6 Motiv likvidační hodnoty     

Tento motiv vzniká, pokud je výnosová hodnota aktiv podniku nižší než jeho likvidační 

hodnota13, tedy hodnota, kterou zle získat při prodeji veškerého majetku podniku. Likvidační 

hodnota je dána součtem prodejních cen všech majetkových komponent podniku. 

Pro společnost je výhodnější podnik ziskově rozprodat než jej zachovat ve stávajícím stavu, 

ve kterém nevznikají vlastníkům požadované výnosy.  

                                                 
13 Likvidační hodnota – je množství peněz, které může získat za prodejem jednotlivých částí podniku. Tvoří 
tak i dolní hranici hodnoty podniku. 
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2.5.7 Diverzifikace rizika      

Fúze podniků z jiného odvětví diverzifikuje aktivity firmy, tím ustaluje tok zisků a klesá 

riziko bankrotu v případě neúspěchu jednoho atributu. V případě konglomerátního seskupení 

mezi oborově nesourodými firmami může dojít ke stabilizaci zisku společnosti. Například 

pokud nastane recese, která se dotkne jednoho z oborů, mohou být ztráty kryty výnosy oboru 

druhého krizí nezasáhnutého. V tomto případě fúze a akvizice představují jakousi pojistnou 

investici, která má zajistit rezervní prostředky pro udržení činnosti podniku. V případě 

geografické diverzifikace management podniku usiluje akvizicí o rozšíření trhu, na kterém 

společnost působí. Snížením podnikatelského rizika může společnost také získat lepší úvěrové 

podmínky (Synek, 2010, s. 86). 

Existují důvodné pohnutky pro fúzi, ale i ty pochybné. Autoři jsou k některým otázkám 

týkajících se integrací podniků kritičtí, ale v podstatě se vždy shodují na tom, že jsou fúze 

v konečném důsledku přínosné. Koupit společnost je obtížnější než koupit nový stroj, je třeba 

řešit speciální daňové, právní a účetní otázky.  

Diverzifikační účinek z hlediska investorů bývá mnohdy řazen mezi „pochybné“ 

argumenty. Nákup společnosti z jiného podnikatelského odvětví může stabilizovat tržby 

společnosti, ale akcionáři mohou docílit stejného efektu například vhodnou skladbou 

drženého portfolia akcií (Kislingerová, 2010).  

2.5.8 Zjednodušení organizační struktury      

Zpravidla se fúze ani akvizice bez organizačních změn neobejde. Rozdílná je míra 

a rozsah, v jakém se reorganizační opatření uskutečňují. Vnitřní organizační struktura 

společnosti je většinou upravena interními předpisy, které tvoří organizační řád, pracovní řád 

aj. Tímto způsobem se společnost prezentuje navenek. Z organizační struktury lze vidět, jak je 

společnost schopna udržovat kvalitu svých interních vztahů. Proto se organizační změny 

provádí s cílem organizační strukturu zjednodušit a snížit náklady. Fúzí i akvizicí můžeme 

v rámci skupiny firem ušetřit administrativní náklady, například ve vedení účetnictví 

a v marketingové činnosti, dále můžeme zjednodušit a zefektivnit řízení tím, že získáme nové 

talenty a kvalifikované pracovníky. Reorganizace podniku je tedy proces související 

s diferencí výkonnosti (viz výše) a s pracovněprávními vztahy.  
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Přechod zaměstnanců řeší Zákoník práce. K přechodu práv zaměstnanců dochází 

automaticky, proto není potřeba uzavírat znovu pracovní smlouvy ani žádné dodatky. 

Společnost má ze zákona povinnost informovat přecházející zaměstnance nejpozději 30 dnů 

před zápisem fúze do obchodního rejstříku (dále také OR). Pokud zaměstnanec podá z důvodu 

zásadního zhoršení pracovních podmínek výpověď, a to do dvou měsíců po zápisu fúze do 

OR, má nárok na odstupné. V případech, kdy motivem fúze je eliminace přebytku pracovních 

sil, je společnost nucena nadbytečné pracovníky vypovědět s nárokem zaměstnanců na 

tříměsíční odstupné.  
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3  FÚZE A AKVIZICE V ČR A VE SVĚTĚ  

Fúze a akvizice se většinou objevují v celých vlnách, kterých je možno objevit 

v minulosti až doposud několik. Důvody těchto vln neznáme, ale jsou spojeny 

s hospodářskými cykly a s těmi obdobími, kdy rostou ceny aktiv obecně. Fúze se začaly 

vyskytovat na začátku 19. století v USA a ve Velké Británii. Největší rozmach však nastal 

o necelé století později. V osmdesátých letech 20. století jsme byli svědky celosvětového 

trendu v nárůstu počtu uskutečněných fúzí a akvizic. V letech devadesátých bylo množství 

fúzí a akvizic ještě ztrojnásobeno. V literatuře jsou obvykle rozlišovány čtyři až sedm fází 

a hlavních vln fúzí. Následující kapitola stručně uvádí pět etap, které ve své publikaci 

podrobně popisuje Smrčka (2013). 

3.1 Všeobecný historický přehled  

Takzvaná první akviziční vlna (1897 – 1904) je spojována s průmyslovou revolucí 

a s těžkým průmyslem. Hlavním hnacím motorem této vlny byly změny v oblasti technologií, 

rozvoj železniční, telegrafní sítě a hospodářské svobody. Například gigantická společnost 

U. S. Steel vznikla velmi rychlým sloučením 785 samostatných společností, což je dnes 

právně nemožné. Negativním důsledkem takovéhoto liberálního spojování se stalo potlačení 

konkurence. Výsledkem první vlny fúzí byl vznik protimonopolních zákonů. V českém 

prostoru například vznikla z pyramidy několika fúzí strojírenská společnost Českomoravská-

Kolben-Daněk (ČKD). Konec první vlny byl způsoben krachem akciového trhu v roce 1904.  

Druhá akviziční vlna (1916 – 1929) se přeorientovává na vertikální fúze. Podniky se 

snažily dostat pod svou kontrolu výrobní řetězce od těžby až po prodej finální produkce. 

Z pohledu podnikatelského prostředí jde o logickou odpověď na nové antimonopolní zákony, 

které znesnadnily horizontální fúzování. Díky prosperitě amerického hospodářství v důsledku 

bohatství získaného dodávkami zbraní spojencům za první světové války je USA znovu 

v centru dění. Období končí hospodářskou krizí, která započala v roce 1929, a následovala 

dlouhá recese. 

Rámcem třetí akviziční vlny (1965 – 1969) byla koncentrace masové výroby ve 

spotřebním průmyslu a snaha diverzifikovat podnikovou produkci. Přestože byly 
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antimonopolní zákony znovu zpřísněny, nadále firmy chtěly profitovat z výnosů z rozsahu. 

V USA se hybným momentem těchto snah stalo financování pomocí akciových trhů. Jestliže 

v předcházejících období hrál hlavní roli ve financování transakcí bankovní úvěr, nyní se 

těžiště přesunulo na akciový trh. Protože byly omezovány jak horizontální, tak vertikální fúze, 

nastala vlna fúzí konglomerátních. Zajímavé je, že prakticky obratem se většina těchto 

konglomerátu rozešla. Příkladem koncentrační snahy, která měla delší trvání, byl vznik 

gigantu General Electric. 

Čtvrtá akviziční vlna (1984 – 1988, méně často vymezována roky 1981 – 1990) se 

týkala především Evropy, díky pokračující evropské integraci a snaze firem vytvořit vhodné 

podmínky pro expanzi na rozsáhlý evropský trh. Mezi typické znaky čtvrté vlny je možno 

zařadit rozvoj akciových trhů a hojnou aktivitu spekulantů.  

Ani velké firmy si nemohly být jisty, že se nestanou terčem „nájezdu“ ze stran menších 

společností. Soudobý fenomén nepřátelských převzetí (definice viz kapitola…) se stal 

účinným stimulem ke zlepšení práce manažerů firem. Před 80. lety platilo, že veřejně 

obchodovatelné společnosti měly ne trhu umístěny pouze minoritní či mírně majoritní podíly 

vdaných akcií. Klíčové balíky byly pod kontrolou hlavních vlastníků. Nová situace, kdy 

vlastnictví firmy bylo rozdrobené a hlavní vlastníci uplatňovali svůj vliv prostřednictvím 

relativně nevelkého podílu na celkovém množství emitovaných akcií, umožňovala snáze 

získat převahu bez spolupráce se statutárními orgány. Otvírala se možnost převzetí podniku 

zájemcem na veřejném trhu odkoupením i relativně minoritního podílu akcií, které zájemci 

zajistily na valné hromadě většinu hlasovacích práv.  

S příchodem spekulativního kapitálu, který se zapojil do obchodování na trzích, souvisí 

i fakt, že mnoho akvizicí v této době bylo financováno dluhem (leveraged transactions). 

Spekulanti pečlivě sledovali výkyvy trhů, aby si vytipovali společnost, která se stala 

předmětem zájmu nepřátelského převzetí. Zvýšený zájem o akcie takovéto společnosti zvedal 

tržní cenu těchto akcií, a proto se na jejich spekulativním nákupu a prodeji dalo vydělávat. 

Poptávka po spekulativním kapitálu vedla k vzniku nových úvěrových možností. Hlavní 

rozdíl mezi Evropou a USA spočíval v tom, že většina firem v Evropě nezajišťovala zdroje 

svého financování přes kapitálový trh. Kapitálový trh v Evropě byl totiž méně vyspělý než 

v USA.  
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Vznikly také zcela nové obranné a útočné strategie. Jsou známy i případy se zločinnou 

souvislostí. Mafie nakoupily malé procento akcií, a pak obstrukcemi blokovaly jakákoli 

rozhodnutí valné hromady. Korporace byly nuceny mafii notně vplatit. 

První skutečnou globální vlnou fúzí a akvizicí byla tzv. pátá akviziční vlna (1995 – 

2001). Byla poznamenána liberalizací mezinárodního obchodu, ten se rozvíjel nevídaně 

rychle. Pomohla tomu pokračující deregulace peněžního styku a finančních toků 

a prohlubující se integrace Evropské unie. Nové kandidátské země z bývalého východního 

bloku rozsáhle privatizovaly a vznikly tak nebývalé akviziční možnosti. Fúze byly taktéž 

dynamičtější díky boření vnitřních hranic států Evropské unie. Příkladem je německá 

automobilka VW Group, která v šedesátých letech převzala automobilku Auto Union a NSU, 

z nichž vytvořila svoji druhou značku Audi. Později získala většinu ve španělském SEATu 

a v devadesátých letech akvírovala českou Škodu, dále také Bugatti, Lamborghini, Ducati aj. 

Vlna fúzí zasáhla i finanční instituce a soustředila se na bankovní a pojišťovnický trh. 

Formoval se i hybridní trh plánované a volné ekonomiky, a to trh čínský, který vytvořil 

obrovskou dílnu s neuvěřitelnou pracovní kapacitou. Historicky největší přeshraniční fúzí 

bylo spojení německého mobilního operátora Mannesmann AG s firmou Vodafone Airtouch 

PLC v roce 1999 za 172,2 miliard USD.  

3.2 Současný stav  

Dá se říci, že současný stav fúzí a akvizicí spadá do šesté akviziční vlny. Začátek této 

vlny se datuje rokem 2001. Výsledky vývoje jsou zatím příliš čerstvé a časové řady příliš 

krátké na to, abychom z nich mohli vyvodit přesvědčivé závěry. Již nyní se dá ale říci, že 

oproti minulým etapám začínají být populární tzv. rovné fúze, které se uskutečňují mezi 

společnostmi zhruba stejných rozměrů a hodnot. Koncentrační tendence sílí u komunikačních 

společností, v oblasti počítačů, počítačových sítí a software. Nejvíce se fúzuje v bankovnictví 

a v poslední době narůstají i přeshraniční transakce.  

Zaměříme-li se na Českou republiku, která se teprve v devadesátých letech otevřela 

okolnímu světu a postupně začala lákat investory ze zahraničí, musíme říci, že se nyní nachází 

v etapě boomu. Totiž počet fúzí a akvizicí se v České republice na počátku třetího tisíciletí 

výrazně zvýšil. Tím jsme se přiblížili trendům vyspělých států a Česká republika patří spolu 

s Polskem a Ruskem mezi nejatraktivnější trhy ve střední a východní Evropě. Samozřejmě ke 
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spojování podniků docházelo i před rokem 1990, avšak podle naprosto jiných pravidel s jinou 

terminologií. 

V České republice lze dohledat statistické informace k vývoji počtu fúzí na stránkách 

Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS), kde se pravidelně zveřejňují 

seznamy žádostí o spojení podléhající působnosti tohoto orgánu. Dalším významným zdrojem 

jsou od roku 1996 studie společnosti PriceWaterhouseCoopers (2014) specializované na 

transakce soukromého sektoru. Zbývající výzkumy zaměřené na české fúze a akvizice jsou 

spíše marginální.  

Nyní se pokusíme o stručnou sumarizaci stěžejních informací dostupných z výše 

zmíněných studií. Musíme ale podotknout, že konfrontací volně přístupných dat, nelze získat 

srovnatelné údaje, protože často pracují s jinými zdroji a s jinou hodnotou zveřejněných 

údajů. Například v roce 2006 svou cenu zveřejnilo pouze 25 % uskutečněných spojení 

a zbývajících 75% cen je odvozeno od průměru.  

Celkový trh fúzí a akvizic v regionu střední a jihovýchodní Evropy14 klesl v roce 2013 

o 5,7 %. Česká republikami se ale postavila do čela tabulek, jelikož vzhledem k ceně 

transakcí obsadila ve zmíněném regionu první místo. Hodnota českých transakcí meziročně 

vzrostla o 21 % na 10,63 miliard USD. Co do počtu realizovaných transakcí byla Česká 

republika se svými 233 transakcemi na čtvrtém místě. Zajímavé je, že to představuje téměř 

50% meziroční nárůst oproti roku předchozímu. Tato expanze byla způsobena zejména dvěma 

transakcemi, a to akvizicí společnosti Telefónica Czech Republic a.s., která byla odkoupená 

investiční skupinou PPF, a Net4Gas s.r.o. odkoupenou zahraniční společností Allianz Cupital 

Partners. Obě transakce dohromady tvořily 51 % hodnoty všech transakcí roku 2013 

a zároveň byly největšími v regionu. PPF, EPH, KKCG nebo Penta jsou investiční skupiny, 

jež dlouhodobě působí na českém trhu. Díky nim je český trh firem neustále v pohybu 

i v dobách, kdy jsou zahraniční investoři spíše zdrženliví. Nejatraktivnějšími sektory 

z pohledu investorů v ČR byly nemovitosti, služby a výroba, což vyplývá z výsledků 

Ernst & Young M&A Barometru15 (Ernst & Young, 2014). Co se týče přeshranišních fúzí, 

                                                 
14 Do regionu střední a jihovýchodní Evropy spadá Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Řecko, 
Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Turecko. 
15 Žebříček fúzí a akvizic dle M&A barometru vydává společnost EY, která analyzuje veřejně dostupné 
informace o dokončených, ale i nově oznámených transakcích. Sama při tom vychází ze svých databází nebo 
databází renomovaných společností, jako jsou DealWatch, mergermarket, Capital IQ, Zephyr.   
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v uplynulých letech společnosti České republiky nejčastěji fúzovaly se společnostmi ze 

sousedního Slovenska.  

3 PROJEKT FÚZE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI A DOPAD 
NA ZÚČASTNĚNÉ ORGANIZACE  

Mezi hojně uskutečňované přeměny patří fúze sloučením mateřské a 100% dceřiné 

akciové společnosti, o jejímž procesu bude pojednáno v této kapitole. Výstupem bude 

sestavený projekt fúze sloučením dvou existujících společností, a to Třineckých železáren, 

a. s., a její 100% dceřiné společnosti Energetika Třinec, a. s. (dále také společnosti 

zúčastněné, TŽ, ET). Použijeme-li členění fúzí popsané v první kapitole, bude se jednat 

o interakci vertikální směrem ke zdroji surovin.  

Podle prognóz celosvětová recese pravděpodobně dosáhla svého vrcholu, ale evropský 

zpracovatelský průmysl zaznamenal v závěru roku další pokles. Neplatilo to pro německou 

ekonomiku, která si uchovala mírnou růstovou dynamiku. Nicméně české hospodářství, pro 

které je německý trh důležitý, naopak v roce 2012 urychlilo svůj pokles, protože spotřeba 

oceli v Evropě klesla téměř o deset procent. Výrobci oceli v oblasti „Eurozóny“ musí 

v budoucnu navíc čelit stagnující poptávce na evropském trhu a dovozům z asijských zemí. 

Aby zůstali konkurenceschopní, musí být jejich cílem zvyšování přidané hodnoty výrobku 

a snižováním výrobních nákladu. Evropský ocelářský průmysl navíc stále zřetelněji 

signalizuje, že ho z Evropské unie vytlačuje nadměrná regulace a s ní spojené stoupající 

náklady. Jde především o vysoké ceny energií a také radikální plány Evropské unie na 

snižování emisí skleníkových plynů. Z těchto důvodu si TŽ určily strategii postupné 

diverzifikace výrobkového portfolia, která by měla snížit jejich závislost na výkyvech trhu. 

Z výroční zprávy Třineckých železáren vyplývá, že náklady na energie meziročně rostou 

a v roce 2012 představovaly 8% ze všech nákladů společnosti (MS – Výroční zpráva Třinecké 

železárny, a. s., 2012).  

Na základě těchto faktů si dovolujeme navrhnout projekt fúze sloučením 

společností Třinecké železárny, a. s., a Energetika Třinec, a. s., s předpokladem, že se tak 

s pomocí synergie zlepší tržní i finanční postavení obou podniků. Dalším stěžejním motivem 

této fúze bude snížení závislosti na výkyvech trhu a dále též úspory plynoucí z vertikální 
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interakce. Fúze bude splňovat podmínky zákona o ochranu hospodářské soutěže a nemusí být 

povolována Úřadem na ochranu hospodářské soutěže. Projekt bude sestaven tak, aby 

vyhovoval současným formálním i obsahovým požadavkům. Formální stránku přizpůsobíme 

unifikované osnově projektu fúze, dle Joskové (2012). Rozhodným dnem fúze bude 1. leden 

2013. Od tohoto data bude nástupnickou organizací společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, 

a. s.  

4.1 Charakteristika zúčastněných společností  

Projekt fúze je „ušit na míru“ podle individuálních potřeb každé společnosti. Jak uvádí 

Josková (2012), je příprava fúze a sestavování projektu dosti náročná. Pro vypracování 

funkčního projektu je nutné obě společnosti, Třinecké železárny, a.s., a Energetiku Třinec, 

a.s., důkladně poznat. Vybrané akciové společnosti navzájem spojují holdingové 

a dodavatelsko-odběratelské a vztahy. Pojí je také jejich geografická poloha na periferii města 

Třince. Nyní se je pokusíme stručně charakterizovat.  

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., byly založeny Fondem národního majetku České 

republiky v roce 1991. Historické počátky společnosti ale sahají až do roku 1839, kdy 

Těšínská komora arcivévody Karla Habsburského založila tuto huť. Dodnes jsou Železárny 

důležitým ekonomickým elementem regionu a města Třinec (Třinecké železárny, 2014). 

Nahlédneme-li do portfolia výroby, musíme zmínit například hutní výrobu, výrobu dlouhých 

válcovaných výrobků, koksu, surového železa, oceli, tažné nebo tvarové oceli, drátů, 

ocelových trubek, profilů, sochorů, kolejnic aj. 

Jako akciová společnost s dlouholetou tradicí dnes představuje největší českou huť 

s domácím základním kapitálem ve výši 8 109 863 000 Kč. Zároveň je nejvýznamnější 

dceřinou společností Moravia Steel, a. s., která je jejím majoritním akcionářem a sama je 

ovládaná společností Finitrading a. s., a R. F. G., a. s., Struktura akcionářů společnosti TŽ je 

konkrétněji popsána v Grafu 4.1. K 31. 12. 2012 vykázala společnost aktiva v celkové výši 

26 967 mil. Společnost k tomuto dni evidovala 5 962 zaměstnanců. Organizační schéma lze 

nalézt v Příloze č. 1. 
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Graf 4.1: Struktura akcionářů TŽ 

Moravia Steel 80,05 %

Finitrading 16,63 %

ostatní 3,32 %

 

Zdroj: vlastní zpracování podle Výroční zprávy TŽ 

 Třinecké železárny vlastní 100% podíl akcií mnoha svých dceřiných společností. 

Výroční zpráva TŽ (2012) se podrobně věnuje všem svým vlastněným podílům, ale my naši 

pozornost v Tab. 4.1 zúžíme pouze na Energetiku Třinec, a. s. 

 

Tab. 4.1: Podíl TŽ na ET 

31. 12. 2012                (údaje v tis. Kč) 

Název společnosti,  
sídlo         

ENERGETIKA TŘINEC, a. s., 
Třinec – Staré Město 

Podíl % 100,00 

Pořizovací cena 1 625 717 

Nominální hodnota   1 680 000 

Počet cenných papírů     276 

Vlastní kapitál 2 373 958 

Účetní výsledek hospodaření 35 003                      

Opravná položka 0 

Pořizovací cena netto 1 625 717 

Finanční výnosy 0 

Zdroj: vlastní zpracování podle Výroční zprávy TŽ 
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ENERGETIKA TŘINEC, a.s., vznikla restrukturalizací Třinecké železárny, a.s., 

v roce 1994, kdy se z hutního podniku vyčlenila divize Energetika. Jedná se o energetický 

komplex, který svým odběratelům dodává celé spektrum energií a energetických služeb. 

Zásobuje firmy, ale i komunální sféru třineckého regionu. Její hlavní činnost spočívá ve 

výrobě, rozvodu a prodeji elektrické energie, tepla, topných plynů, horké vody, technologické 

páry, dmýchaného a stlačeného vzduchu, provozní, užitkové a pitné vody, provozuje čistírny 

odpadních vod a kanalizačních řadů. Za nejrentabilnější předmět podnikání lze požadovat 

výrobu elektrické energie, která v roce 2012 firmě přinesla 54% z celkových tržeb. V oblasti 

životního prostředí společnost zavedla systém řízení podle norem řady ČSN EN ISO 14001 

(MS – Výroční zpráva Energetika Třinec, a. s., 2012). 

Jediným akcionářem společnosti jsou Třinecké železárny, a.s., s podílem 100 % na 

základním kapitálu, který činí 1 680 000 tis. Kč. K 31. 12. 2012 společnost vykázala aktiva ve 

výši 2 938 mld. Kč a její výsledek hospodaření před zdaněním byl 53 377 mil. Kč při tržbách 

2 932 mld. Kč. Oproti předchozímu roku byly tržby navýšeny o 9,7 %. Společnost v roce 

2012 zaměstnávala 370 pracovníků. Organizační schéma lze nalézt v Příloze č. 2. 

4.2 Průběh fúze  

Fúze představuje organizačně, finančně i časově náročný proces. Pro úspěšnost fúze je 

důležitá dokonalá příprava a pečlivý výběr osob, které se budou na procesu podílet. Celý 

proces lze rozdělit do tří etap, a to koncepční, realizační a dokončovací. Za nejdůležitější bývá 

označovaná koncepční fáze. Následující fáze jsou ve své podstatě dovršením a jejich 

úspěšnost je závislá na kvalitě příprav. Podaří-li se fúze zrealizovat, pak několika 

dokončovacími kroky je nástupnická společnost uvedena do života.  

Výstupem této práce je sestavení projektu fúze. Proto se budeme věnovat jednotlivým 

krokům přípravné a realizační etapy, od kterých se sestavení projektu odvíjí. Široké 

problematice dokončovací fáze se v této práci vyhneme. Pro komplexní představu celého 

průběhu fúze nabídneme výčet všech postprojektových úkonů. Například zde spadá 

informování společníků a veřejnosti o záměru provést fúzi, svolání valné hromady, rozhodnutí 

valných hromad a nakonec zápis fúze do obchodního rejstříku. 
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V následujícím textu stručně popíšeme jednotlivé fáze průběhu fúze, které předchází 

sestavení samotnému projektu fúze. Na začátku celého procesu musí statutární orgány 

zúčastněných společností přímo nebo nepřímo prostřednictvím jmenovaných odborníků 

připravit dokumenty pro schvalování fúze. V přípravě a analýzách proveditelnosti záměru 

musí být konsekventní, protože vznikne-li společnostem škoda, jsou za ni podle § 50 zákona 

o přeměnách statutární orgány odpovědné.  

Během koncepční fáze, někdy též označované jako přípravné, by běl být zprvu jasně 

definován cíl, který bude fúze sledovat. Stanovení vhodného cíle či cílů je stěžejním krokem 

celého procesu. Proto by měly statutární orgány zúčastněných společností konzultovat 

reálnost cílů s účetními, daňovými i právními poradci. V jejich analýzách by nemělo chybět 

vyjádření k tomu, zda vytyčených cílů nelze dosáhnou i jinou vhodnější cestou. Na základě 

stanovisek uvedených poradců statutární orgány rozhodují, zda a za jakých podmínek fúzi 

realizují. 

Úřad na ochranu hospodářské soutěže do roku 2001 sestavoval tabulku tzv. 

hospodářských výhod, tedy motivů spojení, které podniky samy uváděly ve svých žádostech 

o schválení fúze. Zákon ale nevyžaduje, aby se v projektu fúze její cíl zmiňoval. Proto se 

v projektech dostupných na stránkách justice.cz k cílům vyjádřilo pouhých 10 projektů z 38 

prozkoumaných. V šesti případech se jednalo o fúzi horizontální a ve zbývajících čtyřech 

případech o fúzi vertikální. Výsledek šetření shrnujeme v Grafu 4.2. 
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Graf 4.2: Přiznané cíle fúzí v projektech fúzí  

 

0

1

2

3

4

5

6

7

 

Zdroj: vlastní zpracování   

Z průzkumu vyplynulo, že fúze si nejčastěji kladly za cíl snížit náklady. Konkrétně byly 

uváděny náklady řídící, režijní, správní a administrativní. Druhým nejčetnějším cílem bylo 

zvýšení tržního podílu. Výsledky se liší od průzkumu společnosti Deloitte (viz Obr. 2.3). 

Námi provedená studie nemá takovou vypovídající hodnotu jako ta od renomované 

společnosti Deloitte, protože se nám podařilo nelézt pouze 10 projektů fúzí, které se k cílům 

vyjádřily. Na základě zjištěných dat klademe fúzi společnosti TŽ a ET tyto cíle: 

• zvýšení tržního podílu,  

• diverzifikace portfolia produktů,  

• snížení závislosti na výkyvech trhu,  
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• úspory plynoucí z vertikální interakce,   

• restrukturalizace zejména v oblasti managementu.  

Jakmile jsou předchozí fáze hotovy, přistupuje se k přípravě harmonogramu fúze. Při 

jeho tvorbě je nutné zohledňovat požadavky platných právních úprav, zejména lhůt 

stanovených zákonem, hospodářský cyklus zúčastěných společností a termíny, ve kterých 

vychází Obchodní věstník. Je vhodné zohlednit i dny pracovního klidu a dovolené 

zainteresovaných zaměstnanců a poradců. Součástí harmonogramu bývá rovněž seznam 

konkrétních zodpovědných osob. Zúčastněné společnosti nesmí zmeškat několik zákonných 

lhůt: 

• musí do 12 měsíců od rozhodného dne fúze podat návrh na zápis fúze do OR 

• do 6 měsíců od dne sestavení konečné účetní závěrky musí vyhotovit projekt fúze, 

pokud se tak nestane, společnosti vypracují navíc mezitímní účetní závěrku, 

• jedem měsíc před rozhodnutím valných hromad zúčastněných společností o schválení 

fúze musí veřejnosti zpřístupnit projekt fúze (například na internetu). 

Následným krokem je stanovení rozhodného dne fúze. Tímto dnem se z účetního 

hlediska považuje jednání zanikajících společností za jednání uskutečněná nástupnickou 

společností. Účetnictví se chová, jako by k fúzi již došlo. Právní důsledky jsou spojeny až se 

dnem zápisu fúze do OR. Rozhodný den se určuje třemi možnými způsoby. Nejčastějším 

způsobem určení je, že se rozhodný den bude shodovat se dnem otevření účetních knih. 

Rozhodný den ale může být stanoven v mezidobí nejpozději ale den před zápisem fúze do 

obchodního rejstříku. Třetí variantou je rozhodný den shodný se dnem zápisu fúze do 

obchodního rejstříku. V prvních dvou případech zúčastněné účetní jednotky otevírají účetní 

knihy k rozhodnému dni přeměny a vedou účetnictví samostatně do dne zápisu fúze do 

obchodního rejstříku. Rozhodný den fúze TŽ a ET je stanoven na 1. 1. 2013, kdy se taktéž 

otevřou účetní knihy. Tato situace je identická s běžným otevřením účetních knih k prvnímu 

dni účetního období. Účetní závěrka je sestavena ke dni předcházejícímu, tedy 31. 12. 2012. 

Na základě účetní závěrky bude znalec jmění oceňovat. Jedná se tedy zároveň o den ocenění. 

Vždy je nutné zvážit, zda sledovaný cíl je adekvátní ve vztahu k nákladům na realizaci 

fúze. Tržby TŽ a ET se pohybují v řádech miliard a přímé náklady spojené s realizací fúze 

v desítkách tisíc. Velmi podstatnou složku nákladů za realizaci fúze tvoří nepřímé náklady, 
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kde řadíme interní náklady a náklady za čas, který musí zodpovědné osoby účastněných 

společností fúzi věnovat. Přímé náklady spojené s realizací fúze se dají rozdělit do dvou 

skupin. Do první skupiny spadají náklady za poradce a do druhé skupiny náklady s fixní výší, 

které jsou stanoveny právními předpisy. Jedná se zejména o soudní, správní a notářské 

poplatky. Nejvyšší položkou bývá samotné ocenění, které není zákonem vždy vyžadováno, 

ale chceme-li zjistit, zda se fúze vyplatí, je ocenění nezbytné. Například jsou-li náklady na 

fúzi nižší než očekávané výnosy z ní plynoucí, můžeme fúzi doporučit.   

S náklady za fúzi souvisí další téma, kterému se zúčastněné společnosti musí věnovat, 

a to ocenění jmění a výběr znalce pro ocenění zanikající společnosti. Respektování 

historických cen v účetnictví u většiny majetku neumožňuje realizovat ocenění na reálnou 

hodnotu. Proto se přistupuje k takovému ocenění majetku, které by lépe odpovídalo hodnotě 

tržní. Zákon o přeměnách říká, že při fúzi splynutím je nutno posudkem soudem jmenovaného 

znalce ocenit jmění všech zúčastněných společností. V případě fúze sloučením musí být 

oceněno pouze jmění zanikající společnosti, a to jen tehdy, bude-li v rámci fúze zvyšován 

základní kapitál nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti, což závisí na 

výměnném poměru.  

Ocenění provádí vždy znalec16 jmenovaný soudem. Výběru znalce se doporučuje 

věnovat větší pozornost, neboť ocenění jmění má významný dopad nejen na majetkové 

poměry. Zúčastněná společnost, která podléhá ocenění, předkládá soudu vlastní návrh na 

jmenování konkrétního znělce, ale soud není návrhem vázán. Odměnu pro soudem 

jmenovaného znalce hradí zúčastněná společnost a její výše se dohaduje.  

Posudek znalce pro ocenění jmění je v písemné podobě a musí podle § 75 odst. 

1 ZPOSD obsahovat alespoň popis jmění zanikající společnosti, částku, na kterou se jmění 

zanikající společnosti oceňuje, a specifikaci použité metody ocenění. Výsledným výrokem 

znaleckého posudku je částka, na kterou se jmění oceňuje. Takováto hodnota jmění je zároveň 

omezením pro zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající 

společnosti. Taktéž slouží jako podklad pro zachycení přecenění v účetnictví nástupnické 

společnosti. 

                                                 
16 Znalec – je osoba, která je zapsána v seznamu znalců. Znaleckou činnost vykonávají také právnické osoby 
zapsané v sezamu kvalifikovaných ústavů pro znaleckou činnost. Seznam znalců je dostupný na www.justice.cz. 
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Volba metod ocenění je odvislá od účelu a předmětu ocenění. Českým právním 

předpisům v oblasti oceňování chybí systematický výklad metod oceňování, je tedy třeba 

pomoci si odbornou literaturou nebo mezinárodními oceňovacími standardy. Běžně 

rozlišujeme tři kategorie metod ocenění, patří zde metody porovnávající, výnosové 

a nákladové (někdy uváděny jako majetkové či substanční).  

Porovnávací metody jsou založené na zkoumání cen realizovaných na trhu u stejných 

nebo obdobných aktiv. Ve velké míře je tento přístup založen na vstupech přímo z trhu, což je 

z praktického hlediska spojeno s řadou úskalí.  

Výnosové metody vychází z poznatku, že hodnota statku je určena očekávaným užitkem 

pro jeho držitele. Základem je tedy kvantifikace prospěchu. Prospěch vzniká nebo by mohl 

vznikat vlastníkovi aktiva z jeho provozování či užívání. Racionální investor nebude ochoten 

zaplatit za aktivum více, než budou činit celkové přínosy z držby tohoto aktiva. Tento 

prospěch se často ztotožňuje s budoucími cash flow (peněžní toky), které bude aktivum 

v budoucnu vytvářet. S ohledem na vliv inflace je nutné peněžní toky odúročit pomocí 

zvolené diskontní míry (Josková, 2012). V případě fúzí se s výnosovými metodami setkáváme 

nejčastěji. Mezi výnosové přístupy patří metoda kapitalizace zisku a jiné kombinované 

metody. Pro náš výpočet zvolíme nejpoužívanější metodu DFCF (metodu diskontovaných 

volných peněžních toků, anglicky Discounted Cash Flow).  

Nákladové metody vedou ke stanovení částky, kterou by v daný okamžik bylo nutné 

vynaložit na vybudování určité hodnoty aktiva. Investor nebude chtít zaplatit za jinou 

společnost více (například hodnotu stanovenou výnosovou metodou), nežli činí jeho 

nákladová hodnota, za kterou si může obdobnou společnost vybudovat sám. Jestliže se 

předpokládá, že podniku bude existovat i nadále, majetek se oceňuje na základě historických 

cen (účetní hodnota) a reprodukčních cen (substanční hodnota). Pokud se nepředpokládá 

dlouhodobější existence podniku, používá se k ocenění likvidační hodnota. 

Všechny společnosti zúčastněné na fúzi musí sestavit konečnou účetní závěrku, která 

je vyhotovena jako řádná či mimořádná. Řádná účetní závěrka se zhotovuje, je-li rozhodný dne 

současně prvním dnem hospodářského roku. Není-li tomu tak, sestavuje se účetní závěrka 

mimořádná. V našem případě se účetní závěrka sestavuje k poslednímu dni účetního období 

na konci kalendářního roku, tedy k 31. 12. 2012. V procesu fúze se rovněž můžeme setkat 
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s mezitímní účetní závěrkou, která se sestavuje jen tehdy, nestihne-li společnost do 6 měsíců 

od sestavení řádné závěrky vyhotovit projekt fúze. Data z účetní závěrky se využijí pro 

ocenění jmění posudkem znalce. Proto bývá den, ke kterému je sestavena účetní závěrka, 

nazýván rozvahový den pro ocenění. K rozhodnému dni se sestavuje zahajovací rozvaha 

nástupnické společnosti. Nástupnická společnost Třinecké železárny, a. s., bude vycházet při 

sestavování zahajovací rozvahy ze své konečné závěrky a z konečné závěrky zanikající 

společnosti Energetika Třinec, a. s.  Všechny jak konečné, tak zahajovací rozvahy musí být 

ověřeny auditorem, jen pokud některá ze zúčastněných společností má zákonnou povinnost 

ověřovat konečnou účetní závěrku17. Společnost TŽ splňuje všechny tři kritéria, které 

vymezuje zákon pro povinnost ověření účetní závěrky auditorem, proto budou mít obě 

společnosti na fúzi zúčastněné audit účetních závěrek i společné zahajovací rozvahy. Auditora 

určuje valná hromada akciové společnosti.  

4.3 Ocenění společností a dopad fúze v podobě synergie   

Rozhodný den fúze TŽ a ET předchází datu vyhotovení projektu fúze a jmění se oceňuje 

k datu vyhotovení konečné účetní závěrky, tedy k 31. 12. 2012. Z konečných účetních 

závěrek a z posudku znalce se k rozhodnému dni 1. 1. 2013 sestavuje zahajovací rozvaha. 

Nejdříve je ale nutno společnost ocenit. Obvykle se pro ocenění podniku používají kombinace 

více druhů metod. Jelikož neexistuje jediné obecně platné a správné universální ocenění a tím 

ani jediný správný model pro ocenění, podřizujeme náš výběr metod účelu a dostupným 

informacím. Pro potřeby fúze sloučením mateřské a 100% dceřiné akciové společnosti jsme 

vybrali tři metody ocenění. Nejdříve aplikujeme metodu výpočtu substanční hodnoty 

a následně vypočteme hodnotu podniku pomocí výnosové metody diskontovaných volných 

peněžních toků (DFCF), nakonec zjistíme tržní hodnotu a očekávaný synergický efekt. 

Metoda substanční hodnoty – reaguje na nedostatky účetní metody, která pracuje 

s historickou cenou, tedy za kolik byl majetek skutečně pořízen. Účetní metoda je založena na 

účetním ocenění majetku a závazků. Zobrazuje tržní hodnotu majetku, která neodpovídá 

dnešní situaci, protože zohledňuje cenu pořízení, ale ne stupeň morálního a fyzického 

                                                 
17 Povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem je vymezena v § 20 zákona o účetnictví. Akciové společnosti 
mají tuto povinnost, pokud ke konci rozvahového dne příslušného účetního období dosáhl nebo překročily 
alespoň jedno z těchto kritérií: a) brutto hodnota aktiv činila více než 40 mil. Kč, b) roční úhrn čistého obratu 
činil více než 80 mil. Kč, c) průměrný přepočtený stav zaměstnanců činil více než 50. Ostatní společnosti mají 
povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem, dosáhnou-li nebo překročí aspoň dvě z kritérií. 
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opotřebení. Proto se v substanční metodě přistupuje k přecenění položek aktiv. Stálá aktiva 

oceňovatel ocení hodnotou odpovídající soudobé situaci v současné tržní ceně. V praxi se 

rozlišují dvě substanční hodnoty, substanční hodnota brutto a substanční hodnota netto. 

Postup pro kalkulaci obou substančních hodnot je následující: 

+ Fixní majetek (pozemky, budovy stavby, stroje zařízení, finanční investice) 

+ Oběžný majetek (zásoby, pohledávky, finanční majetek) 

+ Ostatní majetek 

= Substanční hodnota brutto 

- Závazky (krátkodobé, dlouhodobé) 

- Rezervy 

= Substanční hodnota netto. 

Metoda diskontovaných peněžních toků – je základní metodou skupiny výnosových 

přístupů. Zahrnuje veškeré peněžní toky pro vlastníky i věřitele. Diskontní faktor je stanoven 

na úrovni průměrných vážených nákladů kapitálu (WACC, anglicky Weighted Average 

Capital Cost). Hodnota podniku se touto metodou vypočítává jako suma současných hodnot 

budoucích peněžních toků, která se získá diskontováním budoucích peněžních toků 

definovaných v časové řadě. Pro výpočet použijeme tyto vzorce:  

FCF (Free Cash Flow) = Čistý peněžní tok z provozní činnosti + Čistý peněžní tok z investiční 

činnosti             

FCF (Free Cesh Flow + Finanční CF) = Čistý peněžní tok z provozní činnosti + Čistý 

peněžní tok z investiční činnosti + Čistý peněžní tok z finanční činnosti    

WACC = rf + rpod + rfinstab + rLA        (1) 

Kde: 

WACC……… Průměrné vážené náklady na kapitál 

rf ………........ Bezriziková sazba  

rpod………..... Funkce (ukazatelů charakterizujících tvorbu produkční síly) 

rfinstab……….. Funkce (ukazatelů charakterizujících vztahy mezi aktivy a pasívy) 

rLA………...... Funkce (ukazatelů charakterizujících velikost podniku) 
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Náš výpočet bude vycházet z ratingového modelu, které byl vytipován studií několika 

desítek matematicko-statistických modelů ratingu. Dále budeme vycházet z finanční studie 

podnikové sféry, kterou pro rok 2012 vydalo MPO.  

Jestliže můžeme předpokládat, že WACC je nezávislé na kapitálové struktuře, pak 

výpočet WACC může vycházet z úplatných zdrojů (UZ). Úplatné zdroje se vypočítají jako 

součet hodnoty vlastního kapitálu, bankovních úvěrů a dluhopisů. Zjednodušeně řečeno jsou 

úplatné zdroje kapitál, za který je nutno platit.  

Další hranicí, z níž budeme vycházet při charakteristice velikosti podniku, je podmínka, 

že UZ > 3 mld. Kč ⇒ r LA = 0,00 %. Hranice vychází ze zkušeností firem poskytujících 

rizikový kapitál. Pro velikost podniku také platí, že když 100 mil. Kč < UZ < 3 mil. Kč, pak 

2,168

)3( 2UZ
rLA

−
= ,          (2) 

přičemž UZ jsou dosazeny v mld. Kč.  

Ve skupině ukazatelů charakterizujících vztahy mezi aktivy a pasivy platí podmínka, že 

celková likvidita je > XL ⇒ rfinstab = 0,00 %. Pokud je průměr průmyslu nižší než 1,25, pak 

horní hranice XL je 1,25. Pokud je průměr průmyslu větší než 1,25, pak XL se rovná průměru 

průmyslu. 

Riziková přirážka za podnikatelské riziko podniku (rpod) je vázaná na ukazatele 

produkční síly (EBIT/Aktiva). Podle ratingového modelu MPO (2012) je pro výrobu a rozvoz 

elektřin doporučená minimální hodnota rpod = 3,27 %. 

Tržní hodnota podniku – existuje-li trh, existuje i více kupujících a prodávajících. Tím 

se vytváří podmínky pro vznik tržní ceny18. Předmětem odhadu je pak potenciální tržní cena, 

kterou označujeme jako tržní hodnotu. Tržní hodnota je v čase proměnlivá odhadnutá částka, 

za kterou by měl být majetek směněn mezi kupujícím a prodejcem. Proces oceňování 

vyžaduje, aby oceňovatel provedl adekvátní a relevantní průzkum trhu. Na finančním 

a kapitálovém trhu se střetávají investoři z různých regionů s odlišnými kulturními 

podmínkami a zvyklostmi. Pro různorodá teritoria trhu existují rozdílné definice tržní 

                                                 
18 Tržní cenou se rozumí odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi 
dobrovolným kupujícím a prodávajícím. 
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hodnoty. Chceme-li zabránit eventuálnímu nedorozumění mezi odhadcem a investorem je 

příhodné, aby znalecký posudek obsahoval bližší určení zvoleného přístupu k tržní hodnotě. 

My při výpočtu změny tržní hodnoty nástupnické společnosti po sloučení bude vycházet ze 

vzorce, který platí pro slučující se společnost „A“ (zanikající společnost) a společnost „B“ 

(nástupnická společnost): 

∆THAB = synezgický efekt – náklady na fúzi = THAB – (THA + THB) – NS > 0        (3) 

Kde: 

∆TH….Změna tržní hodnoty společnosti (nástupnické) po sloučení 

THAB….Tržní hodnota společnosti (nástupnické) po sloučení 

THA……Tržní hodnoty podniku A (zanikající společnost) 

THB……Tržní hodnoty podniku B (nástupnická společnost před sloučením) 

NS…….. Nálkady na sloučení. 

 

Tab. 4.2: Přehled metod a zjištěných hodnot podniků 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní výpočet 

 

Název metody Označení výpočtu 

Substanční metoda Hodnota podniku 1 

Metoda diskontovaných volných peněžních toků Hodnota podniku 2 

Metoda diskontovaných volných peněžních toků + finanční CF Hodnota podniku 3 
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Vlastní výpočet substanční metodou  

V následující tabulce je pomocí substanční metody vypočtena Hodnota podniku 1, 

která je podkladem pro další kalkulace. Po uskutečnění fúze společností TŽ a ET 

předpokládáme snížení závazků o 10% z důvodu restrukturalizace finančního řízení podniku.  

Tab. 4.3: Substanční hodnota podniku 

1. 1. 2013                             (údaje v tis. Kč) 

Zdroj: vlastní výpočet 

 

 Netto Aktiva Závazky  Hodnota podniku 1  

TŽ 26 967 170 6 803 204 20 163 966  

ET 2 938 300 564 342 2 373 958  

TŽ+ET 29 905 470 7 367 546 22 537 924  

Fúze TŽ+ET 29 905 470 6 630 791 23 274 679 Předpoklad snížení 
závazků po fúzi o 10 % 
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Vlastní výpočet metodou DFCF pro TŽ 

Druhou metodu, kterou byla vypočtena Hodnotu podniku 2 a Hodnotu podniku 3, je 

metoda diskontovaných volných peněžních toků. V následujících tabulkách předkládáme 

zjednodušený přehled vývoje výpočtu náležitých hodnot DFCF a DFCF se zohledněním 

finančních toků. Při výpočtu se nejdříve zaměřujeme na společnosti TŽ, dále pak ET 

a nakonec vypočteme společnou hodnotu zúčastněných podniků. 

Tab. 4.4: Diskontované volné peněžní toky TŽ  

1. 1. 2013                                                     (údaje v tis. Kč) 

 2012 2013 2014 

Z 1 003 293 1 173 412 1 173 412 

A* 1 770 762 1 887 483 1 887 483 

A** 2 060 240 1 819 055 1 819 055 

A*** 2 065 072 1 774 933 1 774 933 

B*** -2 120 113 -1 477 324 -1 477 324 

C*** 123 942 534 137 534 137 

FCF -55 041 297 609 297 609 

FCF + CF finanční 68 901 831 746 831 746 

Odúročitel 0,947 0,897 0,850 

DFCF -52 132 266 982 252 872 

DFCF (Finanční) 65 260 746 152 706 717 

Zdroj: vlastní výpočet 

Kde (platí také pro Tab. 4.8 a Tab. 4.11): 

Z ………Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním 

A* ……  Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu  

A**…… Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami 

A***……Čistý peněžní tok z provozní činnosti 

B***……Čistý peněžní tok z investiční činnosti 

C***……Čistý peněžní tok z finanční činnosti 

FCF……………………Volné peněžní toky  
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FCF + CF finanční…Volné peněžní toky + čistý peněžní tok z finanční činnosti 

 

Tab. 4.5: Průměrné vážené náklady kapitálu TŽ  

 Hodnota 

rf  2,31 

rpod  
3,27 

rfinstab  0 

 rLA 0 

∑ 5,58 

Zdroj: vlastní výpočet 

WACC = 0,0558 (5,6 %) 

 

Tab. 4.6: Odúročitel 

 
Výpočet 

Výsledná 
hodnota 

Odúročitel2012 1 / (1+0,0558) 0,947 

Odúročitel2013 0,947*(1/(1+0,0558)) 0,897 

Odúročitel2014 0,897*(1/(1+0,0558)) 0,850 

Zdroj: vlastní výpočet 
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Tab. 4.7: Hodnota podniku TŽ (DFCF) 

1. 1. 2013                                                           (údaje v tis. Kč) 

 Výpočet 
Výsledná 
hodnota 

∑ DFCF   467 723 

∑ DFCF (Finanční)   1 518 129 

Ocenění 2. fáze 
PH (CV) = FCFT+1/WACC - g = 
FCF2014*(1+g)/WACC - g  

6 562 993 

Ocenění 2. fáze 
PH (CV) = FCFT+1/WACC - g = 
FCF2014*(1+g)/WACC - g  

18 341 997 

Hodnota podniku  
TŽ 2 → výnosová 

Ocenění 2. Fáze + ∑ DFCF 7 030 716 

Hodnota podniku  
TŽ 2 → výnosová 

Ocenění 2. Fáze + ∑ DFCF (Finanční) 19 860 126 

Substanční hodnota  20 163 966 

Hodnota podniku TŽ A ∑ DFCF + Substanční hodnota*Odúročitel2014 17 600 627 

Hodnota podniku TŽ B 
∑ DFCF (Finanční) + Substanční 
hodnota*Odúročitel2014 

18 651 033 

Zdroj: vlastní výpočet 

Kde (platí také pro Tab. 4.10 a Tab.4.12): 

PH (CV) ………Pokračující hodnota v čase 

g…………………Očekávané tempo růstu  volného peněžního toku (g = 1 %) 

T…………………Čas ( poslední rok prognózovaného období) 
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Vlastní výpočet metodou DFCF pro ET 

Tab. 4.8: Diskontované peněžní toky ET  

1. 1. 2013                                           (údaje v tis. Kč) 

 2012 2013 2014 

Z 53 377 106 890 106 890 

A* 217 008 280 829 280 829 

A** 77 077 239 158 239 158 

A*** 68 763 224 240 224 240 

B*** -94 078 -139 726 -139 726 

C*** 0 -54 179 -54 179 

FCF -25 315 84 514 84 514 

FCF + CF finanční -25 315 30 335 30 335 

Odúročitel 0,947 0,897 0,850 

DFCF -23 977 75 817 71 810 

DFCF (Finanční) -23 977 27 213 25 775 

Zdroj: vlastní výpočet 

 

Tab. 4.9: Průměrné vážené náklady kapitálu ET  

 Hodnota 

rf  2,31 

rpod  
3,27 

rfinstab  0 

 rLA 0 

∑ 5,58 

Zdroj: vlastní výpočet 

WACC = 0,0558 (5,6 %), hodnoty odúročitele jsou stejné jako u TŽ (viz Tab. 4.5) 
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Tab. 4.10: Hodnota podniku ET (DFCF) 

1. 1. 2013                                                           (údaje v tis. Kč) 

 Výpočet 
Výsledná 
hodnota 

∑ DFCF   123 649 

∑ DFCF (Finanční)   29 011 

Ocenění 2. fáze 
PH (CV) = FCFT+1/WACC - g = 
FCF2014*(1+g)/WACC - g 

1 863 737 

Ocenění 2. fáze 
PH (CV) = FCFT+1/WACC - g = 
FCF2014*(1+g)/WACC - g  

668 960 

Hodnota podniku  
ET 2 → výnosová 

Ocenění 2. Fáze + ∑ DFCF 1 987 386 

Hodnota podniku  
ET 3 → výnosová 

Ocenění 2. Fáze + ∑ DFCF (Finanční) 697 971 

Substanční hodnota  2 374 938 

Hodnota podniku ET A ∑ DFCF + Substanční hodnota*Odúročitel2014 2 141 585 

Hodnota podniku ET B 
∑ DFCF (Finanční) + Substanční 
hodnota*Odúročitel2014 

 2 046 947 

Zdroj: vlastní výpočet 
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Vlastní výpočet metodou DFCF pro TŽ a ET 

Tab. 4.11: Diskontované peněžní toky TŽ a ET  

1. 1. 2013                                                                (údaje v tis. Kč) 

 2012 2013 2014 

Z 1 056 670 1 280 302 1 280 302 

A* 1 987 770 2 168 312 2 168 312 

A** 2 137 317 2 058 213 2 058 213 

A*** 2 240 527 2 199 090 2 239 074 

B*** -2 214 191 -1 617 050 -1 617 050 

C*** 123 942 479 958 479 958 

FCF 26 336 582 040 622 024 

FCF+CF finanční 150 278 1 061 998 1 101 982 

Odúročitel 0,947 0,897 0,850 

DFCF 24 944 522 143 528 521 

DFCF (Finanční) 142 335 952 710 936 331 

Předpokládaný trend  
snižování nákladů po fúzi 

5% 10% 12% 

Zdroj: vlastní výpočet 

WACC = 0,0558 (5,6 %), hodnoty odúročitele jsou stejné jako u TŽ. 
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Tab. 4.12: Hodnota podniku TŽ a ET (DFCF) 

1. 1. 2013                                                    (údaje v tis. Kč) 

 Výpočet 
Výsledná  
hodnota 

∑ DFCF   1 075 608 

∑ DFCF (Finanční)   2 031 376 

Ocenění 2. fáze 
PH (CV) = FCFT+1/WACC - g = 
FCF2014*(1+g)/WACC - g  

13 717 118 

Ocenění 2. fáze 
PH (CV) = FCFT+1/WACC - g = 
FCF2014*(1+g)/WACC - g  

24 301 344 

Hodnota podniku 2→ 
výnosová 

Ocenění 2. Fáze + ∑ DFCF 14 792 726 

Hodnota podniku 3→ 
výnosová 

Ocenění 2. Fáze + ∑ DFCF (Finanční) 26 332 721 

Substanční hodnota  23 274 679 

Hodnota podniku A ∑ DFCF + Substanční hodnota*Odúročitel2014 20 851 620 

Hodnota podniku B 
∑ DFCF (Finanční) + Substanční 
hodnota*Odúročitel2014 

 21 807 388 

Zdroj: vlastní výpočet 

 

Vlastní výpočet tržní hodnoty  

Jako poslední jsme vypočetli tržní hodnotu podniku, z níž je možno odvodit synergický 

efekt, který přinese fúze společností TŽ a ET.  

Tab. 4.13: Tržní hodnota podniku 

1. 1. 2013                                (údaje v tis. Kč) 

 
Hodnota podniku 1  

 
Hodnota  

podniku 2 
Hodnota  

podniku 3 

TH(TZ) 20 278 848 7 030 716 19 860 126 

TH(ET) 2 373 938 1 987 386 697 971 

TH(TZ+ET)→ snížení závazků o 10% 23 378 954 9 018 102 20 558 097 

∆TH=Ns 
(Synergický efekt) 

725 168 5 774 624 5 774 624 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Shrnutí 

Sloučení podniků fúzí je náročný organizačně-ekonomický proces. Výsledek nelze 

posoudit pouze z hlediska součtu hodnot obou podniků, ale je nutné zde zahrnou určitý vývoj, 

tj. předpoklady vývoje nákladů a výnosů, finanční i nefinanční rizika. V předloženém přikladu 

ohodnocení fúze bylo využito dvou metod stanovení hodnoty podniku a následného výpočtu 

synergického efektu TH. Výše TH zároveň představuje maximum nákladů spojených z fúzí 

Ns.  

V prvním případě byla hodnota stanovena pomocí metody výpočtu substanční hodnoty 

(hodnota podniku 1). Tento statický výpočet představuje hodnotu, která slouží k porovnání 

dalších výsledků.  

Druhým případem je výpočet hodnoty podniku (hodnota podniku 2) pomocí metody 

diskontovaného volného cash flow (DFCF) s perspektivou tří let. Tento výpočet nepočítá 

s finančními toky. Hodnota podniku je v tomto případě stanovena výrazně níže než 

substanční. Bereme zde ohled na vývoj cash flow, které za daných podmínek netvoří tolik 

hodnoty, aby mohlo převýšit snížení celkové hodnoty podniku v čase. Rozdíl 14 mld. oproti 

substanční hodnotě společnosti po fúzi ukazuje na možný negativní vývoj.  

Třetí případ (hodnota podniku 3) je výpočet pomocí DFCF rozšířen o započtení 

finančních toků, které jsou v daném odvětví důležitou složkou peněžních toků. Celková 

hodnota podniku je vyšší, avšak stále nedosahuje současné substanční hodnoty. Rozdíl je 

v tomto případě 2,4 mld. a je dán vysokým CF z finanční činnosti TŽ v roce 2012. 

V obou případech Hodnota podniku 1 a Hodnota podniku 2 je hodnota synergického 

efektu TH odhadnuta výše než u substanční hodnoty. Synergický efekt se rovná 5 774 624 tis. 

Kč, ale z účetního hlediska je to pouze 736 755 tis. Kč. Synergie je v obou případech větší než 

nula, a proto by se fúze TŽ a ET dala doporučit. Nástupnická společnost může očekávat, že 

její hodnota bude vyšší, než kdyby obě společnosti fungovaly zvlášť. Jelikož náklady na fúzi 

bývají maximálně v řádech stech tisíc korun, lze investici do fúze společností TŽ a ET 

doporučit za stanoveného předpokladu snížení nákladů a závazků po sloučení. Pokud by byly 

oběma firmami přesněji odhadnuty náklady na fúzi, lze pomocí analýzy citlivosti zjistit jaká 

minimální úspora nákladů by byla nutná, aby se fúze vyplatila. 



 

48 

 

Z uvedeného vyplývá, že statický i dynamický výpočet vykazují poměrně velký rozdíl 

a je proto nutné, aby management sledoval oba typy hodnocení podniku při evaluaci projektu 

fúze. 

4.4 Obsahové náležitosti projektu fúze sloučením  

Proces fúze je zahájen přípravou projektu fúze, protože jak vyplývá z obecných 

ustanovení zákona, konkrétně z ustanovení § 14 zákona, fúze (i každá jiná přeměna ve smyslu 

zákona) se provádí podle schváleného projektu přeměny. Vypracováním projektu fúze 

v písemné podobě jsou pověřeny statutární orgány zúčastněných společností. Tedy v případě 

fúze dvou akciových společností se jedná o členy představenstva. Doporučuje se, aby byl 

projekt fúze představenstvy podepsán, zákon to ale výslovně nestanovuje.  Projekt fúze musí 

být schválen všemi zúčastněnými společnostmi ve znění, v jakém byl zveřejněn. Dříve než se 

projekt předloží valné hromadě ke schválení, musí být posouzen znalcem. Znalec 

vypracovává zprávu o přezkoumání projektu fúze. Tato znalecká zpráva se nevyžaduje 

v případě, že to odsouhlasí všichni zúčastnění akcionáři, což se u 100% dceřiné společnosti 

děje (Josková, 2012). 

Projekt fúze je z právního hlediska chápán jako smlouva mezi zúčastněnými 

společnostmi. Dokument proto musí mít písemnou podobu a zákonem nařízené obsahové 

náležitosti, které jsou stanoveny v § 70 zákona o přeměnách. Našeho projektu se bude také 

týkat ustanovení § 100 tohoto zákona, které obsahuje další náležitosti fúzi akciových 

společností. V případě, kdy je nástupnická společnost jediným akcionářem zanikající 

společnosti, zákon některé náležitosti projektu nevyžaduje, proto je vynecháváme.  

Podle § 70 ZPOSD projekt fúze obsahuje alespoň: 

− firmu a sídlo všech zúčastněných společností, právní forma a identifikační číslo,  

− rozhodný den fúze,  

− práva pro vlastníky dluhopisů, popřípadě opatření, které jsou navrhována19, 

− všechny zvláštní výhody pro statutární orgán či členy dozorčích rad, komu je výhoda 

poskytována, kdo a za jakých podmínek jí poskytne,  

                                                 
19 Práva poskytnutá vlastníkům dluhopisů, respektive navrhovaná opatření, podle judikatury není nutné 
v projektu uvádět, pokud žádná ze zúčastněných společností dluhopisy nevydala. 
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− změny společenské smlouvy nebo stanov nástupnické společnosti, pokud jsou20. 

Zákon v § 100 dále vyžaduje, aby projekty fúze akciové společnosti obsahovaly: 

− údaj o vlivu fúze na akcie nástupnické společnosti, zejména údaj o tom, že jejich akcie 

nepodléhají výměně, 

− práva, jež nástupnická společnosti poskytuje vlastníkům účastnických cenných papírů, 

− údaj o tom, kolik míst v dozorčí či správní radě nástupnické a. s. má být obsazeno 

osobami volenými zaměstnanci nástupnické a. s. 

Nic samozřejmě nebrání tomu, aby projekt fúze obsahoval jakékoli další údaje nad 

rámec obligatorně uváděných údajů. Je nutné mít na zřeteli, že  projekt fúze je veřejným 

dokumentem, proto se autoři projektů zpravidla omezují na nezbytné údaje. Josková (2012) 

doporučuje, aby bylo v projektu fúze uvedeno v jaké struktuře nástupnická společnost přebírá 

složky vlastního a cizího  kapitálu zanikající společnosti. Tuto povinnost zákon od 1. 1. 2012 

ukládá pouze u zahajovací rozvahy, a to ve formě komentáře k zahajovací rozvaze. Je taktéž 

vhodné v projektu deklarovat přechod zaměstnanců ze zanikající společnosti na společnost 

nástupnickou. 

                                                 
20 Při fúzi sloučením si nástupnická společnost může ponechat svoji společenskou smlouvu i stanovy, a to 
jednoduše tak, že v projektu neuvede žádné změny společenské smlouvy nebo stanov. Nicméně společenské 
smlouvy a stanovy může změnit tím, že změnu v projektu fúze ohlásí. Ke změně pak dochází automaticky ke dni 
zápisu fúze do obchodního rejstříku. Není tedy třeba, aby o takovýchto změnách výslovně rozhodovala valná 
hromada a byl o tom pořízen notářský zápis. 
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4.5 Projekt fúze sloučením  

 

Projekt fúze sloučením společností Třinecké železárny, a. s., a 

Energetika Třinec, a. s. 

 

Projekt je vypracovaný ve smyslu ustanovení § 70 zákona č. 125/2008 Sb., 

o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („zákon 

o přeměnách“) níže uvedenými zúčastněnými společnostmi: 

 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., (dále též jen „Třinecké železárny“) jako 

„nástupnickou společností“ nebo „společnost zúčastněná“ 

a) se sídlem Průmyslová č. p. 1000, Staré Město, 739 61 Třinec  

b) IČ: 18050646 

c) právní forma:  akciová společnost 

d) zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 146 

e) jednající členem představenstva Ing. Jan Czudek, předseda představenstva. 

 

ENERGETIKA TŘINEC, a. s., (dále též jen „Energetika Třinec“) jako „zanikající 

společností“ nebo „společnost zúčastněná“ 

a) se sídlem Průmyslová č.p. 1024, Staré Město,  739 61  Třinec 

b) IČ: 47675896 

c) právní forma: akciová společnost  

d) zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 703 

e) jednající jednatelem Ing. Petr Matuszek, předseda představenstva. 

 

Preambule 

V rámci Fúze společnost Energetika Třinec, a. s., zaniká a její jmění včetně práv a 

povinností z pracovněprávních vztahů přechází na nástupnickou společnost Třinecké 

železárny, a. s., která je jediným společníkem společnosti Energetika Třinec, a. s. Nástupnická 

společnost Třinecké železárny, a. s., vstoupí do právního postavení zanikající společnosti 

Energetika Třinec, a. s. 
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Právní účinky sloučení nastanou dnem zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku, 

tj. výmazem Zanikající společnosti a zápisem souvisejících skutečností.  

 

Další náležitosti tímto Projektem vysloveně neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními zákona o přeměnách.  

 

Cílem fúze je zvyšování tržního podílu. Diverzifikací portfolia produktů chceme docílit 

snížení závislosti na výkyvech trhu. Dalším motivem procesu fúze je zvýšení efektivity řízení, 

zjednodušení komunikačních a výrobních procesů a dosažení úspor nákladů. Kritériem pro 

restrukturalizaci je začlenění bezprostředně navazujících činností vertikální interakcí do 

struktury mateřského podniku. 

 

I. Návrh změn společenské smlouvy nebo stanov Nástupnické společnosti 

Ke dni účinnosti zápisu Fúze do obchodního rejstříku se stanovy nástupnické 

společnosti ani společenská smlouva Třineckých železáren, a. s., nemění. 

 

II. Určení rozhodného dne 

Rozhodný den Fúze, tzn. dnem, od něhož se jednání zanikající společnosti Energetika 

Třinec, a. s. považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické 

společnosti Třinecké železárny, a. s., je 1. 1. 2013 (dále jen Rozhodný den). V tomto případě 

se jedná o 1. den účetního období obou Zúčastněných společností. 

 

III. Den, od kterého vzniká akcionářům právo na podíl na zisku Nástupnické 

společnosti, jakož i zvláštní podmínky týkající se tohoto práva 

Právo na dividendu a předpoklady jeho vzniku jsou pro všechny akcionáře 

Nástupnické společnosti stejné.  

 

IV. Výměnný poměr – identifikace dosavadních akcií a obchodních podílů 

Jde o fúzi sloučením zanikající společnosti do nástupnické společnosti, která drží 

100% podíl na základním kapitálu zanikající společnosti. Z tohoto důvodu v souvislosti s fúzí 

nedojde k výměně podílů společníků zanikající společnosti, ani k výplatě doplatků a výměnný 
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poměr obchodního podílu zanikající společnosti za akcie nástupnické společnosti se tedy 

nestanovují. 

 

V. Výměnný poměr – vlastnické vztahy mezi zúčastněnými společnostmi 

Společnost Třinecké železárny, a. s., je jediným společníkem Energetika Třinec, a. s. 

Dle ustanovení § 155 odst. 6 a za obdobného použití ustanovení § 97 zákona o přeměnách 

nástupnická společnost nevymění svůj obchodní podíl na zanikající společnosti za své akcie, 

neboť se 100% obchodní podíl ne společnosti Energetika Třinec, a. s., nachází v majetku 

Třinecké železárny, a. s. 

 

VI. Údaje o vlivu Fúze na akcie Třineckých železáren, a. s. 

V souvislosti se sloučením nedojde ke změně výše základního kapitálu nástupnické 

společnosti, nedochází tedy ke zvýšení, ani ke snížení základního kapitálu. Dále akcie 

Třineckých železáren, a. s., ve vlastnictví dosavadních akcionářů nepodléhají výměně. 

Akcionářům nástupnické společnosti Třinecké železárny, a. s., nebude vyplácen doplatek na 

vyrovnání. 

 

VII. Konečné účetní závěrky Zúčastněných společností 

Konečná účetní závěrka společnosti Třinecké železárny, a. s., byla v souladu 

s ustanovením § 11 odst. 1 zákona o přeměnách sestavena ke dni 31.12.2012. Konečná účetní 

závěrka společnosti Energetika Třinec, a. s., byla v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona 

o přeměnách sestavena ke dni 31.12.2012. 

 

VIII. Zahajovací rozvahy společnosti Třinecké železárny, a. s. 

Zahajovací rozvaha nástupnické společnosti Třinecké železárny, a. s., byla v souladu 

s ustanovením § 11 odst. 3 zákona o přeměnách sestavena k rozhodnému dni, tj. 1. 1. 2013. 

 

IX. Zvláštní výhody poskytované v souvislosti s Fúzí 

Zúčastněné společnosti neposkytnou žádné výhody statutárním orgánům nebo jeho 

členům ani členům dozorčí rady, proto zde výhody ani podmínky jejich poskytnutí nejsou 

uvedeny. 
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X. Práva poskytnutá vlastníkům akcií, opčních listů, dluhopisů  a jiných cenných 

papírů 

K výměně akcií nedochází, proto nástupnická společnosti Třinecké železárny, a. s., 

neposkytne vlastníkům akcií žádná zvláštní práva. Nástupnická společnost nevydala žádné 

dluhopisy. 

 

XI. Údaj o tom, kolik míst v dozorčí radě nástupnické společnosti má být obsazeno 

osobami volenými zaměstnanci 

V dozorčí radě nástupnické akciové společnosti je jedno místo obsazeno osobou 

volenou zaměstnanci nástupnické akciové společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Czudek,  

předseda představenstva 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 

 

 

 

 

Ing. Petr Matuszek 

předseda představenstva 

ENERGETIKA TŘINEC, a. s. 
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4 ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce měla za cíl objasnit fúzi a akvizici jako nástroj růstu podniku 

v nelítostném konkurenčním prostředí. Úkolem bylo sestavit přehled fúzí, akvizicí u nás i ve 

světě, dále vypočítat hodnotu synergického efektu, který fúze dvou společností přinese. 

Posledním úkolem bylo sestavení projektu fúze dvou akciových společností.  

První část práce byla věnována definici základních pojmů, dělení fúzí, akvizicí 

a specifikaci jejich motivů. S použitím konkrétních příkladů jsme shrnuli historii fúzí 

a akvizicí ve světě a v podmínkách České republiky do šesti globálních vln, které nesou svá 

specifika od vzniku prvních antimonopolních zákonů počátkem minulého století až po 

současný boom tzv. rovných fúzí a sílící liberalizaci mezinárodního obchodu.  

V praktické části byly vybrány dvě společnosti, které měly potenciál fúzi uskutečnit, 

a to Třinecké železárny, a. s., a její 100% dceřinou společnost Energetika Třinec, a. s. Na 

uvedeném příkladu fúze byl popsán průběh fúze a hlavní náležitosti projektu fúze. V dalším 

kroku jsme zúčastněné podniky ohodnotili a definovali jsme výši synegriského efektu TH. 

Pro ohodnocení podniků jsme zvolili metodu substanční hodnoty a metodu diskontovaných 

peněžních toků. Za předpokladu snížení nákladů a závazků po sloučení obou podniků byla 

hodnota TH stanovena výše nežli náklady na přípravu a realizaci fúze samotné, které se 

zpravidla pohybují v řádech stech tisíc korun. Proto byla investice do fúze doporučena jako 

rentabilní a  nástupnická společnost může očekávat, že její hodnota bude vyšší, než kdyby obě 

společnosti fungovaly zvlášť. Nakonec jsme přistoupili k dalšímu cíli této práce, a tím bylo 

sestavení projektu fúze s veškerými obligátními náležitostmi. 

Fúze je velmi složitý a dlouhodobý proces přeměny a celkové restrukturalizace 

s neurčitým výsledkem, který se dopředu dá leda odhadnout. Základem všech odhadů je 

oceňování podniků, které je založeno na schopnosti sestavit dobrou predikci dalšího vývoje 

příslušného odvětví, na kterém se podnik pohybuje. Práce se v tomto směru opírala o údaje 

poskytované Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, a to z Finanční analýzy 

podnikové sféry za rok 2013.  

Za pomoci výpočtů byla odhadnuta vysoká synergie obou společností po fúzi, zároveň 

bylo zjištěno, že hodnoty statického substančního modelu a dynamického modelu metody 
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DFCF vykazovaly poměrně velký rozdíl. Vliv na nízký odhad hodnoty podniku mělo 

zohlednění faktoru času a tvorby CF. Lze doporučit, aby management sledoval oba typy 

hodnocení podniku při evaluaci projektu fúze.  
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