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Anotace 

 

V současné době, kterou je možno charakterizovat jako dobu globalizujících, unifikujících 

a nivelizujících hodnot se musejí organizace, v duchu going concern principu, umět měnit, 

transformovat a přizpůsobovat. Důvodem je to, aby byly výkonné, silné a především přeživší. 

Přeživší, ve smyslu fungování v budoucnosti, znamená adaptaci vlastních činností vzhledem 

k požadavkům turbulentního prostředí, a to s ohledem na nezbytnost růstu hodnoty v čase, což je 

jak smyslem samotného podnikání, tak také jediná možnost, jak může organizace předejít převzetí 

jinou osobou. 

Tato uvedená skutečnost vystihuje obsah předkládané disertační práce, která se zabývá vlivem 

působení strategické změny na stanovení hodnoty organizace, konktrétně pak na zjištění vlivu 

změny na hodnotu inverzního synergického efektu při stanovování hodnoty organizací. Hlavním 

cílem disertační práce je vytvoření a následné ověření funkčnosti modelu a systému oceňování 

synergií pro strategické rozhodovací procesy a strategické změny, který je dále doplněn třemi 

vedlejšími cíli. 

V rámci naplnění hlavního cíle je specifikována daná problematika, následně je vytvořen model, 

na který navazuje systém pro ověření. Pomocí tohoto systému je realizována verifikace modelu 

i systému samotného a jsou stanovovány hodnoty organizací, respektive hodnoty inverzního 

synergického efektu při oceňování, vycházející z reálných dat průmyslových podnikatelských 

subjektů. 

Výsledky přinášejí potvrzení funkčnosti modelu, který se tak může stát přínosným jak pro 

podnikatelský sektor, tak také pro aplikaci v rámci teoretické přípravy. 
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Annotation 

 

In the current time, which can be characterized as the period of globalizing, unifying and equalizing 

values, organizations have to be able to change, transform and adapt in accordance with the “going 

concern” principle. The reason for the institution change is to stay effective, strong an surviving. 

Surviving one in the sense of its existence in the future which means adaptation of own activities 

related to the needs of the turbulent environment with the account on the necessity of the growth 

of the value in time which actually is the core of the entrepreneurship itself as well as the further 

possibility to avoid and prevent the organization from being overtaken by another person. 

The above mentioned issue seems to be the content of my dissertation which is focused on the 

influence of the strategic change on determining of the organization value, to be more detailed, 

on the finding out about the influence of a change on the value of the inverse synergic effect while 

determining the organizations’ value. The main aim of my work has been to create and verify the 

model and system for synergy evaluation suitable for strategic decision-making processes and 

strategic changes The main aim has been accompanied with further three side goals. 

To achieve the main aim of the work, the above mentioned issues have been discussed first. In 

addition to this, the appropriate model has been created being followed by the system for 

verification. The verification system has enabled us to verify both model and the system itself 

as well as to declare the organizations’ values. To be more specific, the inverse synergic effect 

values used while evaluating based on the real data of industrial business subjects are taken into 

account. 

The gained results have confirmed the functionality of the model which can be a great contribution 

for both business sector and application in the theoretical basis.  
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1. Úvod 
 

Současná doba je z hlediska činnosti průmyslových organizací charakteristická vysokou turbulencí 

a dynamikou. Vedení organizací, stejně tak jako jejich vlastníci, byli donuceni se velmi rychle naučit, 

jak na tyto změny reagovat. Vést, řídit či vlastnit průmyslový podnikatelský subjekt v době, která 

ztratila jistotu pomalu a líně plynoucího času, vyžaduje nové pohledy, přístupy i myšlení. Toto 

období tedy přináší nové manažerské přístupy a praktiky – nové „strategické“ rozhodování. Externí 

prostředí je ovšem tak vysoce turbulentní, že je nezbytné využití samotné změny v tomto prostředí 

k zhodnocení vlastní pozice. Je tedy nezbytné umět porozumět prostředí a vědět, jak na něj správně 

reagovat, respektive jej umět využít ve svůj vlastní prospěch. I přes řadu hrozeb, mezi které můžeme 

zařadit hrozby globalizační, destabilizační, proliferační, asymetrické či věcné je potřeba 

si uvědomovat, že primárním cílem podnikání je maximalizace tržní hodnoty společnosti, přičemž 

je tato naplňována prostřednictvím cílů sekundárních, a to maximalizace zisku, udržování likvidity 

či rentability, nárůst obchodního podílu. Zcela zásadním faktem pro podnikání tak musí být 

skutečnost růstu hodnoty organizace v čase. 

Veškeré kroky managementu průmyslových organizací, stejně tak jako zájmy jejich majitelů, 

by měly naplňovat jednotlivé cíle. Jedním ze způsobů naplňování těchto cílů může být například 

změna forem podnikání, ať již typičtějšími typy operací, kterými jsou spojování společností formou 

fúzí či akvizic, tak také rozkladem jedné organizace na více složek za účelem zajištění vyšších hodnot 

společností, tedy vyšších hodnot pro majitele. Rozhodování o strategické změně při získání 

optimální hodnoty, a to hodnocením inverzního synergického efektu je obsahem disertační práce. 

Tato by měla přinášet nový model stanovení hodnoty synergického efektu při strategické změně ve 

struktuře a formě podnikání. 

Dříve zkoumané předpoklady vyúsťují v souvislou práci, která charakterizuje, specifikuje a ověřuje 

ocenění synergických efektů, ať již standardních, nebo v případě této práce inverzích (tedy 

převrácených), při rozhodování o strategických změnách v organizaci. 
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2. Výběr a aktuálnost tématu 
 

Vybrané téma je tématem interdisciplinárním, kdy v sobě zahrnuje aspekty několika oborů úzce 

spjatých s řízením organizací a jejich dalším směřováním a vývojem. Řízení a optimalizace v tomto 

případě hodnotí hledisko změny v instituci samotné z pohledu strategického rozhodování, a to za 

účelem zajištění zvýšení hodnoty organizace. Téma tedy zachycuje vybrané aspekty napříč 

manažerskými disciplínami, a to od prvků strategického řízení přes nejsložitější část ekonomického 

řízení, kterým je ocenění organizace. 

 

Již výše zmíněná turbulence a dynamika současné doby jsou jedním z charakteristických znaků 

současnosti. Můžeme pozorovat také další rysy světového společensko-ekonomického vývoje, 

charakteristické pro druhou dekádu 21. století. Je patrné, že vyspělé ekonomiky produkují více, než 

je jejich vlastní spotřeba, do hry o příčky na poli produkce se zapojují rychle rostoucí, a v řadě 

případů také již světově respektované, ekonomiky (Čína, Indonésie, Brazílie…), které díky zvyšující 

se kvalitě zboží a služeb rovněž navyšují svůj tržní podíl. Mimo to, ale nesmí být opomíjeny 

ekonomiky, které nelze zařadit do uvedených skupin. Tyto ekonomiky zaostávají a životní úroveň 

v nich je velmi nízká. Jestliže nové technologie přinesly zrychlení a zploštění podnikání ve světě, 

tedy růst fenoménu posledních desetiletí s názvem globalizace, je nezbytné hodnotit nejen rozvoj, 

ale také prohlubování rozdílů mezi vyspělými a zaostalými ekonomikami. Již toto krátké shrnutí, 

které nezohledňuje aktuální evropské i světové problémy, které budou pravděpodobně nositeli 

dalších změn, zachycuje, že v globálním pohledu musí přetrvávat určitá disproporcionalita 

jednotlivých národních ekonomik. Vždyť pokud je vycházeno z přírodních zákonů, není trvalý růst 

ve své podstatě možný. Vývoj se vždy pohybuje v určitých cyklech, jež je nezbytné plně respektovat. 

Všechny tyto skutečnosti vedou ekonomické subjekty k tomu, aby hledaly, a především nalézaly 

cesty – tedy volily vhodné strategie – pro to, jak nejlépe uspět v krátkodobé i dlouhodobé 

perspektivě.1 

Pohled na určení strategie, na volbu cesty organizace v podobě přeměny je jedním z aspektů, 

kterými se zabývá disertační práce. 

Realizovat podnikatelskou činnost v době prudkých a rychlých změn vyžaduje specifický pohled, jiný 

přístup a jiné myšlení - především jiný pohled manažera či majitele. Je nutné si uvědomit, že na 

počátku každé přeměny je člověk uvědomující si potřebu přeměny. Je tedy nositelem toho, proč má 

být přeměna realizována, proč je nezbytná a jak bude realizována. Dále je potřeba si uvědomit, 

že se v dnešní době nejedná pouze o přeměny technologické či ekonomické, ale především ty, 

                                                           
1 VEBER, Jaromír. Management inovací. Praha: Management Press, 2016 
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ve vědomí a postojích lidí, do přeměny zapojených. Z toho vyplývá, že řízení přeměn musí být 

realizováno s ohledem na lidi do přeměny zapojených.2 

Z teoretického hlediska je možné přeměnu jako nástroj strategické změny, který povede k růstu, 

vidět ve všech podnikatelských subjektech. Ke změnám dochází ve všech subjektech, které 

obchodují se zbožím, službami, popř. s kapitálem. Tyto přeměny by měly v případě vhodného řízení 

vést k růstu hodnoty organizace. Obecně lze shrnout, že strategie změny by měla být cestou 

k optimalizacím, a to ve formě navýšení tržního podílu, navýšení příjmů, ale také snižování nákladů 

a ostatních zatížení, vše prostřednictvím synergií, které tato strategická přeměna přináší. Úspěch 

přeměny pak závisí na umění odhadnout potenciál organizace, trhu a také na skutečnosti 

samotného řízení přeměny a plné implementace zamýšlených změn pro naplnění předpokládaných 

přínosů. 

Jak je uvedeno, přeměna by měla spočívat v určité synergii, ať již v standardním pojetí, či pojetí 

inverzím. Synergii v tomto slova smyslu můžeme obecně charakterizovat jako vlastnost systému být 

výkonnější (tzn. „zajistit více“), oproti pouhým součtům výkonů jednotlivých složek systému.3 

 

Z pohledu strategického managementu je nutné plně respektovat skutečnost, že všechny 

organizace se určitým způsobem potýkají s tím, jak strategii zvládnout. Výchozích pohledů, filozofií 

či postojů je celá řada. Povaha strategického managementu je zásadně odlišná od ostatních aspektů 

managementu. Pro zvládnutí problémů operační kontroly zvyšující výkon organizace (efektivní 

produkce, management prodeje, controlling) je důležitá individuální osoba manažera. Jedná se 

o důležité úkoly, ale řeší pouze efektivní správu již lokalizovaných zdrojů v určitém úseku 

organizace. Operační kontrola je to, čím se ve většině času manažeři zabývají, oproti tomu, aby byl 

řešen strategický management kompletně. 

Strategický management je charakterizován nejednoznačností, komplexností, zahrnutím celé 

organizace, zohledněním základů a dlouhodobou implikací. Oproti tomu operační management je 

rutinovaný, operačně specifický a krátkodobě implikovaný. Uvedené skutečnosti jsou dalším 

důvodem pro výběr tématu disertační práce.4 

 

Dalším pohledem je pak pohled na hodnotu organizace. Jak již charakterizuje Krabec5, i přes to, že 

se snažíme počítat tržní hodnotu jako diví, samotná podstata naší práce uniká. Prioritou je dojít 

k výsledné částce, a přitom se schovávat za nekonkrétní modely, které děsí laiky dojmem 

                                                           
2 TOMAN, Miloš. Řízení změn. Praha: Alfa Publishing, 2005 
3 VODÁČEK, Leo a Oľga VODÁČKOVÁ. Synergie v moderním managementu. Praha: Management Press, 2009 
4 JOHNSON, Gerry a Kevan SCHOLES. Cesty k úspěšnému podniku: stanovení cíle : techniky rozhodování. 
Praha: Computer Press, 2000. 
5 KRABEC, Tomáš. Oceňování podniku a standardy hodnoty. Praha: Grada, 2009 
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odbornosti, ale pro odborníka (tvůrce) je relativně snadné je obhájit. Myslíme si, že čím více známe 

kvantitativní modely ekonomických jevů a čím sofistikovaněji si osvojíme analytické metody, tím 

lépe umíme odhadnout „správnou hodnotu“, přičemž bychom si měli uvědomit určitou pokoru a to, 

že při nalezení „objektivní tržní hodnoty“ platí více než jinde ignoramus et ignorabimus (z latiny 

neznáme a nepoznáme). Je nezbytné mít na paměti, že výsledek každé realizované expertizy, který 

stanoví hodnotu, je platný pouze pro ten účel, pro něž byl zpracován. Tento názor by neměl popírat 

samotnou objektivitu zjištění tržní ceny organizace, ale naopak podpořit výběr tématu disertační 

práce a skutečnost, že je nezbytné charakterizovat a specifikovat potřebu, pro kterou je hodnota 

organizace zjišťována. 

 

 

2.1. Definice řešené problematiky 
 

Strategické rozhodování, resp. strategické kroky managementu a majitelů jsou zásadní momenty, 

které ovlivňují současné dění, ale především budoucí vývoj organizace. Rozhodování o strategiích 

a primárně samotná realizace změn jsou nelehkými a nepopulárními kroky, které jsou však 

v určitých momentech pro přežití organizace nezbytné. 

Disertační práce řeší problematiku ocenění synergií a synergických efektů (primárně těch 

inverzních) při rozhodování o strategiích, jako nedílné součásti manažerského rozhodování o dalším 

vývoji v průmyslové produkční organizaci. 

 

 

2.2. Cíle disertační práce 
 

S ohledem na výše uvedené jsou vytyčeny následující cíle disertační práce. 

 

Hlavní cíl 

Vytvoření a následné ověření funkčnosti modelu a systému oceňování synergií pro strategické 

rozhodovací procesy a strategické změny. 

 

Dílčí cíl 1 

Sestavení modelu a systému pro stanovení hodnoty synergií. 

Dílčí cíl 2 

Vytvoření softwarového produktu pro stanovení hodnoty synergie na bázi MS Excel. 
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Dílčí cíl 3 

Ověření funkčnosti vytvořeného systému a navrženého modelu na datech průmyslové organizace. 

 

 

2.3. Stanovené hypotézy 
 

Hypotéza 1 

Aplikace oceňování synergií umožní stanovit hodnotu těchto synergií, a to při porovnání variant 

strategických záměrů a strategických změn. 

 

Hypotéza 2: 

Metody strategických rozhodovacích procesů jsou nezbytným nástrojem ve stanovení hodnoty 

organizací vzhledem ke zhodnocení synergických efektů. 

 

 

2.4. Struktura disertační práce 
 

Disertační práce je strukturována do devíti číslovaných kapitol, a to proto, aby funkčně posloužila 

k naplnění stanovených cílů. 

V úvodní, první, kapitole je vymezen rozsah řešené problematiky se zohledněním oblasti 

strategického rozhodnutí a jeho vlivu na hodnotu organizace. 

Kapitola druhá přináší informace o impulsech vedoucích k výběru zkoumané problematiky a její 

aktuálnosti, stanovuje cíle disertační práce a hypotézy k ověření. 

Třetí kapitola se pak věnuje metodickým přístupům řešení disertační práce, a to od obecných 

východisek, až po konkrétní postup realizace výzkumu. 

Kapitola čtvrtá, na kterou plynule navazují kapitoly následující, přináší skutečnosti o teoretických 

východiscích problematiky, jež jsou řešeny v této disertační práci. 

V páté kapitole jsou podrobně uvedena východiska oblasti managementu změn, jako podnětu 

vedoucího k potřebě změny. Kapitola klasifikuje jak základní pojmy, tak dále proces změn a krizí, 

a to včetně jejich řízení a možnosti řešení. 

Syntéze poznatků v oblasti strategie a strategického managementu, jako nástroje k úspěšnému 

fungování organizace, se věnuje kapitola šestá. 

Sedmá kapitola pak představuje vymezení vybraných skutečností v oblasti oceňování, a to od 

základních pojmů, přes jednotlivé kategorie hodnot, až po principy a metody sloužící k ocenění 

podnikatelských subjektů. 
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Kapitola osmá, která je kapitolou zásadní, se věnuje představení návrhu modelu a stejně tak tato 

kapitola přináší ověření navrhovaného modelu, a to prostřednictvím konkrétního systému 

(v prostředí MS Excel), a tak naplňuje hlavní cíle disertační práce. 

Kapitola devátá, závěrečná, přináší shrnutí s komentáři k naplnění stanovených cílů disertační práce 

a stanovených hypotéz.  
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3. Metodické přístupy řešení 
 

 

3.1. Obecné metody výzkumu  
 

Metody mohou být nástrojem vědeckého bádání, kdy je realizován vědomý a plánovaný postup 

toho, jak dosáhnout konkrétního cíle, a to jak v oblasti teoretické, tak také praktické. K vědeckému 

zkoumání je v rámci disertační práce využito těchto metod: 

 metod empirických – podle realizování se dále člení na pozorování, měření 

a experimentování, 

 metod logických – kdy tyto využívají principy logiky, patří k nim párové metody abstrakce – 

konkretizace, analýza – syntéza, indukce – dedukce; v praxi konkrétního vědeckého 

výzkumu se tyto metody vzájemně doplňují, kombinují a samozřejmě ve svém účinku 

překrývají a tím vytvářejí určitou synergii, 

 výzkum kvantitativní – spočívající v analýze dat získaných pozorováním nebo dotazováním, 

 výzkum kvalitativní – kdy je cílem vytváření nových hypotéz. Jedná se o proces hledání.6 

 

 

3.2. Metodická východiska 
 

Organizace, míněno podnikatelský subjekt, není statickým prvkem v určité struktuře a systému, ale 

spíše dynamickou entitou v turbulentním prostředí, a to pro získávání výnosů. V tomto případě je 

možné zamyslet se nad otázkou, zda jediným parametrem růstu, pro potřeby disertační práce 

parametrem přeměny, je pouze dlouhodobého zvyšování hodnoty pro vlastníky, nebo by měl být 

hodnocen přínos pro všechny zúčastněné, tedy všechny stakeholdery. 

Jednotlivé metody, které jsou standardně pro jednotlivé části zkoumané problematiky používány, 

nejsou nositeli výsledků pro naplnění cíle disertační práce. Musí dojít k zachycení veškerých 

skutečností vnitřního i vnějšího prostředí organizace, která má projít přeměnou. Jde tedy 

o kombinaci měřitelných dat a znalostí (pro určení hodnoty) o organizaci určené k přeměně, 

s charakteristikami vnějšího prostředí organizace (které může ovlivňovat budoucí hodnotu). 

Je tedy nezbytné stanovit měřitelné a srovnatelné parametry pro hodnocení, a to včetně metody 

(resp. metodiky), pomocí níž bude možné srovnání aplikovat. 

 

                                                           
6 MOLNÁR, Zdeněk. Pokročilé metody vědecké práce. Zeleneč: Profess Consulting, 2012 
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3.3. Postup výzkumu 
 

I. fáze – empirická analýza 

 podrobná analýza stávajícího stavu – původní status organizace co do hodnoty i strategie 

 interpretace budoucí strategie 

 

II. fáze – korelační analýza 

 výzkum závislosti hodnoty synergie na stanovené strategii 

 

III. fáze – empirická a hodnotová analýza 

 podrobná analýza přeměněného stavu – nový statut dvou subjektů a hodnota každého ze 

subjektů 

 porovnání hodnot původního a přeměněného stavu 

 

IV. fáze – verifikace ověřením 

 vytvoření software 
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4. Teoretická východiska zkoumané problematiky 
 

V oblasti teoretických východisek zkoumané problematiky dochází k syntéze odborné literatury 

zkoumané problematiky předních tuzemských i zahraničních autorů, z nichž bych uvedl 

např. Maříka, Synka, Valacha, Kislingerovou, Vomáčkovou, Kaloudu, Krabce, Vebera, Kottlera, 

Johnsona, Scholese, Jarretta, Zuzáka, Krále a dalších. 

Stěžejní teoretická východiska jsou zaměřena na tři základní oblasti. První z nich specifikuje 

teoretické aspekty v oblasti změn, ať již jde o jejich charakteristiku, oblast vedení a řízení změn, a to 

včetně popisu a východisek pro jejich příčiny. Druhá oblast pak specifikuje podmínky strategického 

managementu jako kroky k úspěšné organizaci vedoucí k porozumění principům a také praxi 

strategických otázek, přičemž na strategický management může být nahlíženo jako na záležitost 

analýzy a plánování, ale z druhé strany také jako na činění organizačních rozhodnutí uvnitř 

politického a kulturního kontextu. Třetí oblast teoretických předpokladů práce je zaměřena 

na východiska v oblasti zjištění hodnoty organizace, tzn. oceňování organizací. Tato teoretická část 

je zaměřena na oceňování organizací (ve významu slova podnik, resp. obchodní závod) 

se zohledněním skutečnosti, že oceňování by nemělo proběhnout pouze v rovině dosazení čísel do 

vzorce, ale posouzení širšího spektra podnikání s posouzením perspektivy organizace. 

Při realizované syntéze by mělo dojít k propojení a shromáždění optimálního množství teoretických 

aspektů a jejich kombinaci v jedné publikaci, jako vhodnému základu pro praktickou část práce.  

 

 

4.1. Aspekty managementu změn 
 

Je téměř nemožné, aby se jakákoli z národních ekonomik vymanila z obecných předpokladů 

globálního ekonomického vývoje, který může být specifikován jako globalizační, či globalizující se. 

Znamená to tedy, že i národní ekonomiky musí plně reflektovat určité skutečnosti a momenty, 

kterými jsou například rostoucí požadavky zákazníků, zkracujících se životních cyklech produktů, 

v inovačních tlacích, ve zvyšujících se nárocích při snižování cen produktů, v expanzi informací, při 

časových omezeních atd. Všechny tyto, v řadě případů právě globalizací vyvolané skutečnosti, 

shrnují přicházení změny, které musí být organizacemi akceptovány a se kterými se musí organizace 

vyrovnat. Každá organizace by v takovýchto změnách neměla vidět deprimující skutečnost, ale 

přijmout ji jako moment příležitosti s tím, že by organizace měla být na změnu připravena, určité 

změny by měla sama iniciovat. Je potřeba uznat, že je nezbytné se vyrovnat s novinkami a pro další 

rozvoj realizovat také další inovace a invence. Východiskem pro invenci, tedy novum, jsou náměty, 
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nápady, ideje, se kterými přichází člověk, tvůrčí duch invence. Inovace je pak možno charakterizovat 

jako reálné změny, tedy skutečně realizované invence. 

Změny jsou nedílnou součástí momentální reality a organizace a jejich vedení se se změnami musí 

vypořádat. Aplikace změn je vždy odlišná podle charakteru změny, která má být předmětem 

implementace. Teoretická východiska přinášejí řadu doporoučení a technik práce se změnami, 

a dokonce je možné se setkat rovněž se složitými metodikami zlepšování, postupy implementace 

změn, a to až do podob projektového managementu a dalších forem. 

 

 

4.2. Aspekty strategického managementu 
 

V podmínkách určité nestability bylo úkolem strategického managementu analyzovat současnou 

a stanovit budoucí situaci a navést na nejvhodnější směr vývoje. V posledním období však dochází 

k odlišnosti v názorech na úlohu strategického managementu, kdy dokonce došlo k výroku o jakési 

krizi strategického managementu. Kdy praxe ukazuje, že v současnosti je téměř nemožné spolehlivě 

předvídat budoucí vývoj, a to ani v krátkých časových horizontech. 7 

Jak už bylo naznačeno a je také dále specifikováno, současný vývoj stále více naznačuje, že krize je 

jevem obvyklým než neobvyklým. Je tedy samozřejmé, že krizové vlivy musí být promítány také do 

strategií a strategického řízení. Stále většího významu doznává, a to i v samotné praxi, strategie 

organizace, kultura organizace, týmová práce, podpora kreativity, tedy prvky, které jsou součástí 

aplikování strategie a strategického řízení jako takového. Také strategický management musel 

dostát určitých změn a jeho současná filozofie je aktuálně specifikována tak, že by nemělo docházet 

k hledání momentálních novinek, ale schopnosti všeobecně známé a obecné principy a postupy 

adekvátně a rychle aplikovat na konkrétní situace, tyto situace předvídat a připravit se na ně i na 

jejich následky, ale především být připraven na změnu. Je to právě jasná a jednoznačná vize, a z ní 

vyplývající strategie, a manažerská filozofie, které management organizace přenese na všechny 

účastníky změny, tito se pro změnu nadchnou, všichni společně ji realizují.8  

 

 

 

 

                                                           
7 KIERNAN, Matthew J. Inovuj, nebo nepřežiješ!: zásady strategického řízení pro 21. století. Praha: 

Management Press, 1998 
8 ZUZÁK, Roman. Strategické řízení podniku. Praha: Grada, 2011 
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4.3. Aspekty oceňování organizací 
 

Cílem podnikání v současnosti není pouze tvorba zisku a snaha o jeho maximalizaci, ale zvyšování 

hodnoty pro majitele. Právě to, jaká je hodnota organizace řeší disciplína oceňování podniku. Cílem 

finančního ocenění podniku je vyjádření hodnoty organizace, případně její části, pomocí určité 

peněžní částky, přičemž potenciál organizace je oceněn peněžním ekvivalentem. Hodnota 

organizace závisí na účelu ocenění a na subjektu, z jehož hlediska je ocenění zpracováno. Tržní 

hodnotu ocenění ale nelze exaktně určit, výsledek zjištěný pomocí vybrané metody odevzdává 

ekonomický obraz o organizaci, se kterým je možné, či nezbytné, dále pracovat, a to například 

porovnáváním, hodnocením, srovnáváním atd., pro již zmíněný účel ocenění. Hodnotou je tedy 

míněno ekonomické vyjádření v penězích, které by měly být zaplaceny za získání aktiva, nebo práva 

s tímto aktivem zacházet a získávat budoucí efekty z jeho držení.9 

Právě v procesu oceňování, kdy se předpokládá ocenění organizace je třeba brát zřetel na to, jaký 

podnět vede ke stanovení hodnoty, jaká je kvalita vstupních parametrů a kvalita předpokladů, 

z nichž ocenění vychází, omezenou platnost výroku o hodnotě.10 

 

  

                                                           
9 HRDÝ, Milan. Oceňování finančních institucí. Praha: Grada, 2005 
10 KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2001 
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5. Management změn 
 

Vycházíme-li ve většině vědních disciplín z přírodních zákonů, musíme také v ekonomické, resp. 

společensko-ekonomické realitě uvažovat o tom, že stabilita neexistuje, ale typickým rysem 

je proměnlivost, která může mít různý charakter, ať už je to růst, nebo naopak degeneraci. Změna 

je tedy přirozeným projevem reality, dochází k neustálému vývoji, k proměnám, přeměnám, kdy je 

možné změnu charakterizovat jako nepřetržitý proces, ale i přihlédnutím a akceptováním tempa 

realizace změn, které se, v současné době, neustále zrychluje. Právě management změny by měl 

být východiskem toho, jak se změnám nebránit, jak eliminovat riziko spojené s něčím novým, jak by 

mělo nové vypadat, jak být flexibilní v oblasti změn, jak narušit statiku stávajících systémů. Ve 

stávajících systémech je totiž možné specifikovat příčiny, kterými jsou například nedostatky ve 

spolupráci oddělení napříč organizací, nepřesně či vůbec neurčená odpovědnost za činnosti, které 

mají zásadní vliv na výsledky organizace, nedostatečné zapojení invence a intelektu zaměstnanců 

organizace. Tyto příčiny s sebou samozřejmě nesou důsledky, a to v podobě toho, že změny jsou 

záležitostí pouze vybraného okruhu pracovníků, bez zapojení všech zaměstnanců, dochází 

k oddělení řídících a výkonných složek v organizaci a tím nejednotností cíle atd. Aby bylo možné 

dosahovat konkurenceschopnosti a ekonomické prosperity, je nebytné upustit od skálopevných 

manažerských paradigmat - stability, tradic, konservatismu. V rámci plánů a před jejich následnou 

realizací je tedy naprosto nezbytné zohlednit všechny problémy, které mohou nastat, uvážit 

všechny kroky realizace změn a vybrat ty nejvhodnější lidi, kteří budou aktivními nositeli změny. 

Zjednodušeně lze změnu charakterizovat jako odklon od stávajícího stavu. Veber hodnotí, že se 

jedná o …pozitivní či negativní kvantitativní či kvalitativní posun prvků ekonomického 

organismu nebo vtahů mezi nimi.11 Setkáme se samozřejmě s celou řadou definic změny. 

Změna může být také definována jako …nepřetržitý a částečně i nepředvídatelný 

a nejednoznačný proces, jehož prostřednictvím se firma vyrovnává nejenom se změnami 

prostředí, ale i se změnami ve vnitřním prostředí firmy.12 

 

 

 

 

                                                           
11 VEBER, Jaromír. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2., 

aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2011 
12 KUBÍČKOVÁ, Lea a Karel RAIS. Řízení změn ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada, 2012 
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5.1. Základní pojmy a historický vývoj 
 

V odborné literatuře se lze setkat s různými definicemi z oblasti managementu změn. Pro potřeby 

disertační práce je zohledněno Vébrovo pojetí, kdy charakterizuje skutečnost, že: 

 změna (nebo také inovace) je pozitivním či negativním kvalitativním či kvantitativním 

posunem prvků ekonomického organismu nebo jeho vztahů (vnitřních či vnějších), 

 management změny je směr vedení, který spočívá v připravenosti reagovat na vnější 

a vnitřní podněty anebo také vedení zaměřené na volbu předmětu změny, její přípravu, 

realizaci a smysluplné využití, 

 invence je kvalitativní změnou ve struktuře vědění organismu či jeho prvků, 

 neshoda je nesplnění specifikovaného požadavku,  

 náprava je okamžité opatření, které řeší negativní dopady neshody, 

 nápravné opatření je opatřením zacíleným na odstranění příčiny neshody a dále vedoucí 

k zabránění opakovaného výskytu neshody, 

 preventivní opatření zacílené na odstranění příčiny možné neshody, či eliminace jejich 

výskytu, 

 objektivní důkaz je pak informací, jejíž pravdivost může být prokázána na základě 

skutečností získaných zkoušením, měřením, pozorováním či jinak. 

 

Historický vývoj managementu změn neoplývá bohatou historií, díky své nezbytnosti pronikl do 

práce manažerů v průběhu sedmdesátých let minulého století. Teoretické aspekty je však možné 

nalézt již dříve. V základním výčtu lze vycházet z následujícího. Za kořeny je možné považovat teorii 

inovací, která se vyskytla již v prvních desetiletích 20. století, kdy inovacím byla přiznávána velká 

váha a byly považovány za podstatu ekonomického vývoje tržních ekonomik. Inovace je tak možné 

charakterizovat jako narušitele stávající rovnováhy a navození rovnováhy nové, ovšem na 

kvalitativně vyšší úrovni. Inovacím byly postupně přidávány určité další charakteristiky, a tak si 

i inovace prošly svým, následně zachyceným, vývojem: 

 inovace 1. řádu – prostá organizační změna, 

 inovace 2. řádu – prostá kvantitativní změna, 

 inovace 3. řádu – adaptační změna, 

 inovace 4. řádu – nová varianta, 

 inovace 5. řádu – forma nové generace, 

 inovace 6. řádu – koncepční změna, 

 inovace 7. řádu – nový princip. 
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Později se vedle pojmu inovace, tedy změny měřené pomocí řádu změny, objevuje pojem invence, 

tj. podíl originálního (tvůrčího) přínosu při tvorbě poznatků, které tvoří informační obsah změny. 

Také v případě invencí se je možné setkat s invencí v několika stupních: 

 1. stupeň invence – imitace řešení, 

 2. stupeň invence – transformace (např. z jiné vědní oblasti), 

 3. stupeň invence – absolutní invence (tedy absolutní novum). 

 

Vývoj procesu ekonomického organismu je dán změnami jednotlivých prvků tohoto organismu 

a jejich vzájemných vztahů. Změny jsou výsledkem působení člověka v ekonomickém organismu, 

a to v podobě změn kvalitativních či kvantitativních. V případě realizace kvantitativní změny je 

podstatná pouze jedna forma aktivity, a to schopnost změnu uskutečnit. Při tomto pohledu je 

primární prosazení a naplnění změny. Ovšem v případě realizace změny kvalitativní nejde pouze 

o prosazení změny, ale je nezbytná další forma aktivity, která produkuje nové vědění a nové 

poznatky, které představují informační obsah změny, tzn. vedle informací pro řízení změny jsou 

nezbytné informace o věcném obsahu změny, které jsou výsledkem nového poznání.13 

 

 

5.2. Klasifikace změn a krizí 
 

Aby bylo možné správné řízení změn, je nezbytné pochopení změny samotné. Na základě tohoto 

faktu je možné citovat například Vebera, který rozdělil změny podle objektu, jehož se změna týká, 

tedy na věcné - orientovány na výrobky, služby a technologie, kdy výrobkové inovace přináší 

zlepšení stávajících produktů, či úplně nových výrobků, technologické inovace mohou přinášet lepší 

kvalitu či snižovat náklady, a změny řízení - orientovány na organizaci, motivaci a komunikaci, ať ve 

formě zavádění informačních systémů, implementování úsporného managementu, revitalizace či 

reengineeringu. 

Klasifikace změn přináší různá hlediska, avšak zásadní, z pohledu managementu, je to, pod jakým 

vlivem změna probíhá, v tomto případě můžeme klasifikovat změnu samovolnou, tj. taková, která 

probíhá bez lidské účasti, nebo změnu cílenou, která je výsledkem určité vybrané lidské činnosti. 

Rovněž se setkáme s tím, že vzniká situace, kdy nastane nežádoucí stav v důsledku změny 

samovolné či cílené, kdy tuto situaci můžeme změnit - napravit - reaktivní či proaktivní změnou. 

Takovýto přístup vychází ze vztahu předurčenosti jednání a svobodou volby. Reaktivní změna 

nastává ve chvíli, kdy je vysoká úroveň předurčenosti jednání a nízká svoboda volby, a pokud je to 

                                                           
13 VEBER, Jaromír. Management: základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2000 
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naopak, tzv. nízká úroveň předurčenosti jednání a vysoká svoboda volby, můžeme hovořit 

o proaktivní změně. 

Nejzákladnější dělení změn může klasifikovat změny jako „velké“ a „malé“, kdy kritériem klasifikace 

je přínos, který změna a její realizace přinese. Pak může být vyřčeno, že změny velké, označovány 

jako transicionální, mají podobu větších přínosů, jsou iniciovány managementem, tedy „shora“ 

a jsou připravovány například profesionálními týmy technologů, projektantů a jejich realizace 

probíhá na úrovni projektového řízení. Oproti tomu změny malé, označované jako inkrementální, 

nebo také přírůstkové, mají podobu malých přínosů, jsou iniciovány z řad řadových zaměstnanců, 

tzv. „zdola“ a je tak zvyšován zájem zaměstnanců o dění v organizaci, seberealizaci zaměstnanců, či 

jejích podíl na řešení vzniklých problémů. 

Dalším klasifikačním kritériem může být vývojová tendence organizace, tak, jak ji charakterizují 

Kovář a Bočková, a to na změny udržovací, vedoucí ke zlepšenému využívání zdrojů, obnovení 

disciplíny a kázně, změny znamenající dosažení parity s konkurencí, to znamená realizace změn, 

které produkt či činnost pozvednou na úroveň konkurence, a změny zlomového charakteru, to jsou 

změny na čelním místě organizace vedoucí k získání konkurenční výhody. 

Je potřeba mít na paměti, že každou změnou se snažíme odstranit nežádoucí stav, který může být 

nazýván krize. Krize je častým impulsem nezbytnosti změny. 

 

 

Obrázek 1. Základní princip managementu změny (vlastní zpracování dle Vebera14) 

 

Pojem krize je velice úzce spjat se změnou. Není neobvyklé, že krize vyjadřuje jakousi nezbytnost 

změny (obrázek 1). Krizi tedy můžeme charakterizovat jako situaci, která po delší dobu, nebo trvale, 

představuje odchylku od normálního stavu. Dále pak můžou být specifikovány zdroje krize, ať už jde 

o nerovnováhu mezi organizací a okolím, či disfunkci mezi podsystémy organizace, tak jak uvádí 

Kubíčková a Rais. Krize je pak možné rozdělovat dle stupně závažnosti na krize závažné, které 

mohou ohrozit existenci organizace a krize méně závažné, které ovšem dlouhodobě mohou 

ohrožovat základní cíle organizace. Dalším dělením může být tempo vývoje krize, kdy je možné 

hovořit o krizích pomalých, např. fluktuace pracovníků, zánik trhů a krizích náhlých, které vznikají 

bez předchozích signálů, např. havárie. 

                                                           
14 VEBER, Jaromír. Management: základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2000 
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Dřívější generace nebyly do jisté míry zvyklé na změny. Absence globálních jevů, pomalejší vývoj 

prostředí vedly k relativně stabilnímu prostředí. Změny byly mimořádné, nepravidelné a zpravidla 

skokové. Oproti tomu dnešní doba je charakteristická právě globální ekonomikou, která vytváří jak 

rizika, tak také příležitosti. Globální ekonomika a ostatní vlivy globalizace na straně jedné nutí 

organizace až k dramatickému zlepšování jako nástroji konkurenceschopnosti, resp. přežití vůbec, 

ale na straně druhé jsou nositeli technologického rozvoje, mezinárodní ekonomické integrace, 

vyspělosti trhů. V návaznosti na to jsou na obrázku 2 níže shrnuty vlivy, které způsobují změny 

v organizacích. 

 

 

Obrázek 2. Ekonomické a sociální vlivy změn v organizacích (vlastní zpracování dle Kottera15) 

 

 

                                                           
15 KOTTER, John P. Vedení procesu změny: osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní 

ekonomice. Praha: Management Press, 2000 
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5.3. Řízení a proces změn a management v podmínkách změny 
 

Naši současnost můžeme specifikovat tím, že je velmi dynamická, rychlá a turbulentní ve všech 

oblastech života společnosti, tedy i v průmyslové podnikatelské činnosti. Historicky, od doby 

průmyslové revoluce doposud, nebylo třeba, aby se manažeři v umění podnikatelského vedení 

museli učit tolika různým novým věcem. Je ovšem skutečností, že jen málokdy bylo nabídnuto 

takové množství rad, systémů a možností, jako tomu je v poslední době. Proto si 90. léta minulého 

století vyžádala nové manažerské přístupy a praktiky, které literatura specifikuje jako „management 

v podmínkách změn“. 

Změny, které jsou dlouhodobé a jejich implikace mají vliv na strukturu organizace i její kontrolu 

a v neposlední řadě také na logistiku operací organizace, vč. podnětů, které mají vliv na budoucnost 

- to vše je možné specifikovat jako strategický vývoj.16 

 

V následujících podkapitolách je nastíněno několik teoretických východisek, které popisují, jak 

přistupovat ke změnám a jejich příčinám a rovněž, jak s nimi pracovat. Z pohledu klasického 

managementu je možné charakterizovat, že dosažení stanovených efektu není možné při 

samovolném vývoji situace či spontánní iniciativě zaměstnanců, nejsou-li na toto speciálně 

připraveni. Je nezbytné reflektovat skutečnosti, že řízení změn obvykle probíhá v určitých krocích, 

kterými jsou: 

 specifikace potřeby změny, 

 příprava a uskutečnění změny, 

 akceptování a ustálení změny. 

 

Specifikace potřeby změny 

Úkolem této části změny je v první fázi nalezení toho, jaká změna je nezbytná či nutná. Na tomto 

nalezení by se měli podílet všichni členové organizace, s tím, že rozhodnutí přísluší managementu, 

jelikož se změny často stávají nástrojem realizace strategických kroků. Tuto část procesu změny je 

možné úspěšně realizovat za určitých předpokladů, a to „vědění všeho“ co se změnou souvisí – 

hrozby, příležitosti, příčinu problémů, podstata změny, očekávané přínosy atd., dále je nezbytné 

chtít – vymezený a jednoznačný postoj vedení organizace ke změně, ať už je příčinou změny krize 

či vize. Dalším předpokladem je skutečnost, že změnu umí organizace realizovat – tedy má příslušné 

                                                           
16 JOHNSON, Gerry a Kevan SCHOLES. Cesty k úspěšnému podniku: stanovení cíle, techniky rozhodování. 

Praha: Computer Press, 2000 
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kompetence k realizaci změny, z hlediska jejího charakteru, závažnosti a zdrojů, a v neposlední řadě 

víra – přesvědčení o správnosti změny. 

 

Příprava a uskutečnění změny 

V této části změny je zcela zásadním úkolem zajištění zdrojů nezbytných pro změnu a samotné 

řízení procesu změny. V případě zajištění zdrojů je nezpochybnitelné, že změnu nelze realizovat bez 

vyčlenění určitých zdrojů, ať již finančních, materiálních, personálních, kdy jde o úlohu 

managmentu, jehož akčního pole se předpokládaná změna týká, pokud o vymezování zdrojů 

nerozhoduje přímo vrcholový management. V případě samotného řízení procesu změny je míněno 

stanovení přípravy, naplánování, realizace, nastavení, kontroly, přičemž tato část vždy vychází ze 

skutečnosti, jaký je charakter změny (technologická změna, nový přístup managementu atd.). 

 

Akceptování a ustálení změny 

Empiricky bylo prokázáno, že přijetí změny je mnohem lépe akceptováno v případě, že se na změně 

lidé od jejího počátku podílejí, než když je změna realizována příkazem. Zásadní skutečností přijetí 

změny je získání těch, kterých se změna týká. Důvodem nepřijetí bývá konzervatismus či obavy 

z možných ztrát při změně. K přijetí je tedy nezbytné vést ty, kterých se změna týká, a to 

informováním o nezbytnosti změny, zapojením co nejširšího spektra zaměstnanců do změny, 

komunikovat a vysvětlovat pozitiva změn, objasňovat jak budou řešeny nežádoucí momenty, 

věnovat čas námitkám a obavám a debatovat o nich.17 

 

5.3.1. Metamorphing - nenechme na pokoji to, co funguje 
 

Je nezbytné si uvědomit, že na počátku každé změny stojí lidé, kteří si uvědomí její potřebu, resp. si 

tito lidé si pokládají, a následně také odpovídají otázky „Proč změnu?“, „Co nás vede k pocitu, že je 

změna nezbytná?“, „Bude získána podpora změny?“, čímž projevují určitou nespokojenost a touhu 

po změně, kterou ovlivňují vlastní okolí. A tak je nezbytné hledat cestu, která vede k řízení, 

k usměrnění a následnému řízení změny. Na rozdíl od průmyslové éry, nedochází ke změnám pouze 

v oblasti technologie či ekonomiky, ale primárně ve vědomí a postojí lidí. Je tedy nutné upuštění od 

výhradně pragmatického přístupu, který je důležitý v případě sledování účetních řádků, ale 

naprosto nevhodný ve vztazích. Mají-li být změny vedeny účinně, pak musí být hlavní pozornost 

upřena právě na vztahy, na problematiku vedení lidí a jejich zapojení do procesů. Historicky bylo 

možné řídit změny vzhledem k dramatickým převratům, které přicházely čas od času, jako přirozený 

                                                           
17 DRUCKER, Peter Ferdinand. Výzvy managementu pro 21. století. Praha: Management Press, 2000 
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vývoj, kdy jsme mohli hovořit o určité formě reengineeringu. Aktuálně jsou však změny ne tak 

radikální, pozvolné, ale zato nepřetržité – je tedy nezbytné nastolit tzv. metamorphing.  

 

Rychlost a aktivita současnosti již neumožňují realizovat původní teorii „neopravovat nic, o čem 

není absolutně jisté, že je porouchané“, realita je taková, že momentální, nebo již včerejší úspěch 

může znamenat zítřejší problém. Pokud by mělo být demonstrováno na osobním příkladu, tak 

nejlépe na tom, kdy si člověk polepší a začne chodit denně do lepší restaurace na více jídla, přičemž 

za určitou dobu zjistí, že se již nevejde do stávajícího obleku a že ani jídlo už nechutná tak, jako 

dříve, nakonec dojde k vyhledání specialisty a je nastolena nová životospráva a jiný životní styl. 

Stejný princip je možné najít ve fungování organizací, které navíc musí respektovat mimo jiné i tyto 

skutečnosti: 

 vývoj trhu a rychlost tohoto vývoje, 

 víření změn a turbulence ekonomiky nejsou dočasné a po jejich „skončení“ se věci nevracejí 

na původní místo, 

 vstup nových subjektů a prostředků činnosti na trh, 

 zrychlování technického vývoje, 

 kapitálem i nástrojem podnikání je myšlenka (není důležité, jak je vyráběno, ale co je 

vyráběno). 

Z tohoto pohledu je možno nahlížet, dle Tomana, na změny ve dvou rovinách, a to tak, že jde 

o nutné zlo, které je řešeno až v okamžiku nezbytnosti, anebo se změnám věnovat neustále 

a vnímat je jako příležitost, kdy tento proces bývá nazýván metamorphing. Úkolem metamorphingu 

pak není realizovat konkrétní změny, ale vytvořit odpovídající atmosféru pro nastolení změn 

a vychází z následujících kroků: 

 vytvoření tvůrčí atmosféry a volnost (resp. uvolnění bariér) myšlení lidí, 

 delegování pravomocí ke změně, při předání vlastnictví změny konkrétním tvůrcům změny, 

 tempo změn nesmí ochabovat a mělo by docházet k novým impulzům pro změny, 

přičemž by mělo být respektováno, že podnikatelská organizace je zde proto, aby produkovala zboží 

a služby, a nad tento účel by nemělo být stavěno nic dalšího. Cílů může mít organizace jistě celou 

řadu, ale při hierarchickém uspořádání. V tomto případě je pak možné realizovat metamorphing 

v následujících krocích: 

 vybudování organizační struktury změn (uvědomění potřeby změny, přesvědčení 

managementu, sestavení týmu změn, rozdělení pravomocí, určení rozhodovacích procesů), 

 zodpovězení třech základních otázek (tým změn musí získat nový pohled a to zodpovězením 

otázek „Kdo jsme?“, „Čím chceme být?“ a „Jak toho dosáhnout?“), 
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 seznámení pracovníků se změnou a vizí (naplánované změny se musí stát vlastnictvím všech 

zaměstnanců organizace), 

 poznání a mapování procesů (identifikace a korektura procesů nezbytná v souvislosti 

s realizací změn), 

 realizace změn ve struktuře organizace (změna struktury či řízení organizace, tedy vytvoření 

nového funkčního systému a nastavení optimálního uspořádání), 

 nalezení míst rozhodování (optimální zasazení rozhodovacích procesů vzhledem k nově 

vytvořené struktuře), 

 přesunutí rozhodování do míst, kde vzniká jeho potřeba (využití kompetencí jednotlivých 

zaměstnanců v rámci změn, při samostatném rozhodování i zodpovědnosti, ale za exaktně 

nastavených pravidel a podpory managementu), 

 využití počítačové techniky (jako podpůrné nástroje pro vybrané procesy), 

 zjištění, které činnosti, pracovní místa a funkce nejsou nezbytná (nalezení činností, pozic, 

které již pro chod organizace nejsou nezbytné), 

 vyhodnocení veškerých změn a posouzení jejich přínosů (zhodnocení zkušenosti s týmem 

změn a realizovanými změnami).18 

 

5.3.2.  Krize jako podnět změny 
 

Vyvolání nezbytnosti změny může být zapříčiněno řadou aspektů. Jedním z podnětů, které vedou 

k nevyhnutelným změnám, může být také krize. Právě charakteristice krizí, hrozeb i rizik, jako 

aspektům, které mohou vést ke změnám je věnována tato část práce. 

 

V souvislosti s danou problematikou je nezbytné specifikovat a charakterizovat také celou řadu 

pojmů. Prvními z těchto jsou hrozba, což je fenomén, který má potenciální schopnost poškodit 

a riziko, které představuje určitou pravděpodobnost vzniku události, kterou považujeme za 

nežádoucí. Riziko je vždy odvoditelné od konkrétní hrozby. 

Hrozby, kterým jsou organizace vystaveny, můžeme dělit na: 

 hrozby globalizační – nejrozsáhlejší spektrum bezpečnostních rizik, může zde být zařazen 

organizovaný zločin, transfery osob, narušení systémů, živelné pohromy, surovinové 

a přepravní kolapsy atd., 

 věcné hrozby – přírodní, antropogenní, sociální, společenské a ekonomické, 

 vnitřní interní hrozby a příležitosti, 

                                                           
18 TOMAN, Miloš. Řízení změn. Praha: Alfa Publishing, 2005 
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 destabilizační hrozby – vyplývají z ekonomických, náboženských, kulturních a etnických 

rozporů, např. lokální ozbrojené konflikty, 

 proliferační hrozby – snaha subjektů problémových zemí světa získat a zneužít zbraně 

hromadného ničení, 

 asymetrické bezpečnostní hrozby – použití takových způsobů a prostředků ze strany 

protivníka, kterým nemůžeme stejným způsobem čelit. 

Definováním rizika se v jeho významu pro oceňování věnuje také Kislingerová, která z pohledu 

ocenění organizace, tedy v souvztažnosti s tématem této disertační práce, konstatuje, že riziko je 

vyjádřením stupně nejistoty, který je spojený s předpokládaným výnosem. A dále doplňuje, že tato 

nejistota pramení jak z okolního prostředí, tak z vlastního fungování organizací.19 

Z dalšího názvosloví se pak můžeme setkat s krizovou situací, již lze charakterizovat jako 

nepředvídatelný nebo těžko předvídatelný průběh skutečností po narušení rovnovážných stavů 

v důsledku mimořádných událostí, při nichž dochází k ohrožení. Krize je pak souhrnný pojem pro 

více krizových situací, nebo může být také charakterizována jako bod obratu k lepšímu nebo 

horšímu, rozhodující moment, či kritická doba. Jde tedy o určitou nestabilní dobu nebo stav věcí, ve 

kterém se blíží rozhodující změna doprovázena buďto vysoce nežádoucím výsledkem nebo krajně 

pozitivním výsledkem. Krizový stav je situace hrozby nebo vzniku krizového stavu. Dále pak krizová 

opatření, což jsou opatření realizována při krizových situacích, fáze krizového vývoje, které 

specifikují posloupnost řídících činností z časového a obsahového hlediska, či fáze vývoje krize, 

které vyjadřují posloupnost narušení rovnováhy systému. 

V případě, že je příčinou změny krize se lze setkat také s krizovým řízením, což je souhrn činností 

zaměřených na analýzu a vyhodnocení rizik, stejně jako jejich řízení a postupné řešení. V situaci, kdy 

je určitá hrozba předpokládaná, anebo je již dokonce známá, je možné hovořit o krizovém 

plánování, tedy aktivitám zaměřeným na stanovení budoucího stavu a cest k jeho dosažení. 

 

Na základě výše uvedeného je možné shrnout, že krize a reakce na ně v podobě krizového 

managementu je souborem metod, nástrojů a principů, které slouží k zajištění funkčnosti subjektu 

při působení nepříznivých vlivů, vyvolaných eskalací hrozeb. Cílem krizového managementu je 

zamezení vzniku krize, resp. redukce rozsahu škod a minimalizace doby trvání krize při obnově 

systému a jeho návrat do vylepšeného (běžného) stavu. Zde tedy může být hodnoceno, že krize 

může být situací, která donutí organizaci ke změně, ať už operativní (jako součást strategie) či 

strategické, přičemž by mělo dojít k vylepšení původního stavu.20 

                                                           
19 KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2001 
20 ANTUŠÁK, Emil a Josef VILÁŠEK. Základy teorie krizového managementu. Praha: Univerzita Karlova v 

Praze, nakladatelství Karolinum, 2016 
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5.3.3. Proces změny 
 

Ať už jsou problémy a hrozby jakékoli, nezávisle na nich existuje množství významných změn, 

kterým musí organizace čelit a jimiž procházejí. Každá organizace zvládá měnící se podmínky jinak 

a změny tak mohou skončit zlepšením konkurenční výhody či přípravou na budoucnost, ale také 

naopak katastrofickými dopady, které sebou nesou vyčerpané zdroje a frustrované lidi. 

Osm chyb, kterých se organizace dopouštějí: 

 přílišné sebeuspokojení a arogance, 

V tomto případě dochází k realizaci procesu změn bez přesvědčení spolupracovníků o jejich 

nezbytnosti. Je potřeba vytvořit dostatečné vědomí naléhavosti na začátku transformace, 

jelikož je podceňován fakt, že je velmi nelehké „dostat“ lidi od navyklých vzorců chování 

k novým způsobům a vzorcům. Přílišné uspokojení z vlastní činnosti zapříčiněné úspěšnou 

minulostí, nedostatkem krizí, nízkými výkonnostními standardy a nedostatečnou externí 

zpětnou vazbou vedou k chlácholení „ano, máme problémy, ale nejsou tak strašné a práci 

děláme dobře“ a obhajobám statusu quo. 

 neschopnost vytvořit dostatečně silnou koalici k prosazování změn, 

Je nezbytné vytvoření silné koalice obsazené lidmi s formálními funkcemi, informacemi, 

zkušenostmi, reputací, kontakty a schopnosti vést. Úsilí s absencí silné koalice, která bude 

zastávat změny, nepřinese dlouhodobě kýžené výsledky. V řadě případů dochází 

k nezdarům právě při podcenění obtíží, které s sebou změna přináší, a tedy také 

s podceněním nezbytnosti silné koalice, která dokáže změny prosadit. 

 podcenění síly vize, 

Smysluplná vize je jedním z nejdůležitějších faktorů úspěšné transformace a je nositelem 

klíčové role. Pomáhá regulovat i inspirovat, ale primárně řídit celou skupinu lidí. Pokud není 

stanovena příslušná vize, proces změny se pak často stávám řadou zmatených, navzájem si 

odporujících projektů realizovaných jedinci. 

 nedostatečná komunikace vize – podcenění důležitosti komunikace, 

Realizace změny je závislá na aktivním zapojení všech zúčastněných zaměstnanců do celého 

procesu. Lidé však nejsou ochotni přinášet oběti spojené se změnou, pokud pro ně není 

budoucí stav spojen s dostatečně atraktivní motivací. Bez dostatečné a důvěryhodné 

komunikace není možné získat lidi na svou stranu a úspěšně tak realizovat změnu. 

 umožnit překážkám, aby zhatily novou vizi, 

Často jsou zaměstnanci, byť již ztotožněni s novou vizí, odzbrojeni velkými překážkami na 

cestě k úspěchu. Pokud jde o překážky v myslích, je třeba přesvědčit o neexistenci 
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skutečných bariér. Při existenci – např. nevyhovující organizační struktuře, úzkému 

vymezení pracovní činnosti – je nezbytné tyto řešit a odstraňovat. 

 neschopnost vytvářet krátkodobé cíle a vítězství, 

Komplexní, tedy dlouhodobé, snahy o změnu strategie jsou vystavovány určitému riziku, 

jestliže nejsou zajištěny také krátkodobější cíle, které je možné oslavovat. Většina 

zúčastněných nebude ochotna další práce, jestliže po určité době (v délce maximálně do 

osmnácti měsíců) neuvidí, že tato přináší konkrétní pozitivní výsledky. 

 brzké vyhlášení vítězství, 

Po několika letech tvrdé práce je možné vyhlásit vítězství spojené s realizovanou změnou, 

je ovšem potřeba mít na paměti, že dokud změny neproniknou hluboko do struktury 

organizace a do myšlení a jednání lidí, což může v některých případech změn trvat tři až 

deset let, jsou nové přístupy křehké a náchylné k návratu k původním praktikám. 

 zanedbání pevného zakotvení změn ve firemní kultuře. 

Změna je v organizaci trvalá až tehdy, jakmile se stane způsobem, jakým „se to u nás dělá“ 

a pronikne do „krve pracovní jednotky“. Při zakotvování nového stavu je nezbytné vědomé 

úsilí ukazovat lidem, jak chování, uvažování a jednání napomohlo ke změně (a tudíž zvýšení 

výkonu) a také věnovat dostatečné množství času tomu, aby i nová generace manažerů 

zosobňovala nově nastavený přístup. 

 

Souhrn uvedených chyb má bezesporu také své následky, přičemž schéma obvyklých chyb 

a následků je níže jako Obrázek 3. Pomalé prosazování změn, zbytečný odpor, frustrace 

zaměstnanců, či blokování změn může vést jen ke znemožnění nabídky a dodávky zboží či služeb 

organizace. Následkem obvyklých chyb je pak, přirozeně, neúspěch, který způsobí, že nedochází ke 

správné implementaci nové strategie, změny nepřinášení očekávané synergie, změny trvají příliš 

dlouho a jsou drahé, personální optimalizace nevede ke snižování osobních nákladů, kroky pro 

zvýšení jakosti nepřinášení kýžené výsledky. 

 

 

 



26 

 

Obrázek 3. Chyby a jejich následky při procesu změn (vlastní zpracování dle Kottera21) 

 

Úspěšnost transformace vyplývá vlastně pouze z jednoho poznatku, a to, že realizace změn není 

snadná. Překážkou můžou být různé bariéry, tyto jsou zvenčí často viditelné, například vysoké 

náklady při nedostatečné kvalitě, či nenaplnění změněných potřeb zákazníka, ale přesto je změna 

odkládaná z důvodu interně orientované struktury organizace, tedy přílišné byrokracie, vnitřního 

politikaření, nízké důvěře, nedostatku týmové spolupráce, nedostatečného vedení ve střední linii 

managementu, arogance, či strachu z neznámého. Metoda, která povede ke změně strategie, 

novému nastavení procesů či zvýšení kvality musí tyto bariéry rozpoznat a primárně se s těmito 

vypořádat.  

V návaznosti na uvedenou skutečnost, tedy jednotlivé chyby a především k jejich nápravě, či faktu, 

jak se s těmito vypořádat vytvořil Kotter model procesu změny v osmi bodech, který je nezbytné 

aplikovat v případě změny v organizaci, která má být efektivní, účinná a trvalá. Pro zjednodušení je 

model znázorněn schematicky, tedy v jednotlivých krocích. Jde o model (viz Obrázek 4), který 

shrnuje kroky vedoucí k realizaci úspěšné změny jakéhokoli rozsahu v organizaci. Celý model 

zahrnuje osm kroků, přičemž každý z nich se vztahuje k jednotlivé chybě, přičemž soubor těchto byl 

specifikován jako soubor chyb podkopávající úsilí transformace. Jednotlivými kroky modelu jsou: 

 

                                                           
21 KOTTER, John P. Vedení procesu změny: osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní 

ekonomice. Praha: Management Press, 2000 
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 Krok 1: Vyvolání vědomí naléhavosti 

o Prozkoumání trhu a konkurenčního prostředí 

o Identifikace kritických míst, potenciálních krizí nebo zásadních příležitostí a diskuse 

o nich 

 Krok 2: Sestavení koalice schopné prosadit a realizovat změny 

o Vytvoření skupiny dostatečně silné řídit změny 

o Přimět skupinu pracovat společně jako tým 

 Krok 3: Vytvoření vize a strategie 

o Vytvoření vize, která pomůže řídit proces změny 

o Vyvinutí strategií na dosažení této vize 

 Krok 4: Komunikace transformační vize 

o Využití všech dostupných prostředků k nepřetržité komunikaci o nové vizi 

a strategiích 

o Vůdčí koalice jako vzor jednání očekávaného od zaměstnanců 

 Krok 5: Delegování v širokém měřítku 

o Odstraňování překážek 

o Změna systémů nebo struktur bránících transformaci 

o Podpora riskantních rozhodnutí a netradičních myšlenek, aktivit a postupů 

 Krok 6: Vytváření krátkodobých vítězství 

o Plánování viditelných zlepšení výkonu neboli „vítězství“ 

o Dosahování těchto vítězství 

o Viditelné oceňování a odměňování lidí, kteří se podíleli na dosažení těchto vítězství 

 Krok 7: Využití výsledků a podpora dalších změn 

o Využití růstu důvěry ke změně všech systémů, struktur a postupů, které nejsou ve 

vzájemném souladu a neodpovídají transformační vizi 

o Najímání, povyšování a vzdělávání lidi, kteří mají schopnosti realizovat 

transformační vizi 

o Oživování procesů stále novými transformačními projekty, náměty a prvky 

 Krok 8: Zakotvení nových přístupů do firemní kultury 

o Dosahování lepších výsledků prostřednictvím chování orientovaného na 

zákazníky a zvyšování produktivity, lepšího vedení a efektivního řízení 

o Poukazování na souvislosti mezi novými vzory chování a úspěchy organizace 

o Rozvíjení prostředků zajišťujících vzdělávání včetně výběru nových nástupců 

 

https://managementmania.com/cs/vize
https://managementmania.com/cs/vize
https://managementmania.com/cs/delegovani
https://managementmania.com/cs/proces
https://managementmania.com/cs/organizacni-kultura
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První čtyři kroky modelu by měly sloužit jako nástroj pro eliminaci zažitých stereotypů a měly by být 

nápomocny k „rozmrazení“ statusu quo. Kroky pět, šest a sedm slouží k zavádění a osvojení nových 

postupů. Poslední krok modelu zavádí změnu do struktury a kultury organizace a prosazuje ji 

z dlouhodobého hlediska. Proto, aby proces změny byt uskutečnitelný, není možné aplikovat 

navržený model se snahou přeskočení některého, či některých, z kroků. Pravidla jsou taková, že 

pokud je vynechán kterýkoli ze zahřívacích kroků, tzn. 1. - 4. kroku, nedojde k vybudování 

dostatečné základny pro aplikaci 6. - 8. kroku. A bez finalizace kroku 8. není možné dosáhnout 

úplného konce přeměny a nedojde k udržení nového stavu, tedy stavu po změně.22 

 

 

Obrázek 4. Model osmi kroků realizace změny (vlastní zpracování dle Kottera23) 

  

                                                           
22 KOTTER, John P. Vedení procesu změny: osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní 

ekonomice. Praha: Management Press, 2000 
23 KOTTER, John P. Vedení procesu změny: osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní 

ekonomice. Praha: Management Press, 2000 
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6. Strategie a strategický management jako nástroje k úspěšné 

organizaci 
 

Jak již bylo uvedeno, je nutné plně respektovat skutečnost, že všechny organizace se určitým 

způsobem potýkají s tím, jak strategii zvládnout. Strategický management je charakterizován 

nejednoznačností, komplexností, zahrnutím celé organizace, zohledněním základů a dlouhodobou 

implikací. Oproti tomu operační management je rutinovaný, operačně specifický a krátkodobě 

implikovaný. Problém spočívá se skutečnosti, že se management organizací v převáženém čase 

věnuje právě operačnímu řízení, a to na úkor řízení strategického, resp. řízení strategie. V teoretické 

oblasti nalezneme celou řadu definic a charakteristik strategického managementu. Aby bylo 

teoretickému aspektu učiněno za dost, charakteristika dle Dedouchové24 říká Ve strategii jsou 

stanoveny dlouhodobé cíle podniku, průběh jednotlivých strategických operací a rozmístění 

podnikových zdrojů nezbytných pro splnění daných cílů tak, aby tato strategie vycházela z potřeb 

podniku, přihlížela ke změnám jeho zdrojů a schopností a současně odpovídajícím způsobem 

reagovala na změny v okolí podniku. a Keřkovský s Vykypělem25 pak vidí strategické řízení jako 

Aktivity zaměřené na udržování dlouhodobého souladu mezi posláním podniku, jeho dlouhodobými 

cíli a disponibilními zdroji a rovněž mezi podnikem a prostředím, ve kterém existuje. 

 

 

6.1. Úkol strategického managementu 
 

Úspěch činnosti organizace je definován jako výsledek strategií sledovaných firmami a efektivním 

rozvíjením těchto strategií managementem organizace, resp. úspěch vychází ze schopnosti 

manažerů identifikovat správné strategie pro růst a prosazovat myšlení v souvztažnosti se strategií 

napříč celou organizací. 

Má-li být shrnuto, co je úkolem strategického managementu a jaká jsou jeho specifika, pak je 

nezbytné konstatovat následující: 

 Strategický management je oblastí daleko širší než jednotlivé oblasti managementu 

operačního, kdy se právě strategický management zabývá komplexními otázkami, které 

vycházejí z nejednoznačných a nestandardních situací v organizaci. Právě to je pro 

manažery hlavní výzvou, jelikož jsou z praxe často zvyklí realizovat operační úkoly a mít 

operační odpovědnosti. Finanční specialisté identifikují problémy z hlediska finanční 

                                                           
24 DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku. Praha: C.H. Beck, 2001 
25 KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006 



30 

stránky, obchodní manažeři z hlediska marketingu atd., kdy každý z těchto pohledů je 

důležitý, ale sám o sobě není postačující. Je nezbytné si uvědomit, že pro ovlivnění řízení 

s dopadem na strategický vliv, je nezbytné rozvinutí schopností vytvoření si širších 

přehledů, pojmout organizaci jako celek nacházející se v situaci, do které je tato zasazena. 

 Management musí být schopen vytvořit koncept strategických otázek pro vývoj strategie, 

kdy za aspekty řízení lze považovat: 

o analýzu a plánování informací dané situace, 

o akci k realizaci úkolu, 

o konceptualizaci problémů a volby. 

Nakolik je strategický management komplexní disciplínou je nezbytné rozhodování 

realizovat na konceptualizaci obtížných prvků ve formě detailního plánování i analyzování. 

 Hlavním úkolem strategického managementu je vyvinutí systému, jehož pomocí bude 

vyhověno investorům, při současném budování schopností a kvalifikace vnitřní efektivity, 

při vyhovění zákaznickým požadavkům, a to lépe než konkurence, uvnitř měnícího se 

prostředí, tedy vybudovat organizační způsobilost strategické odpovědi a akce. 

 Je také podstatné respektovat možnosti vývoje strategie, a to buďto odlaďováním v reakci 

na změny prostředí, nebo změny uvnitř na základě specifické kvalifikace. Jestliže 

management porozumí zvratům v prostředí a bude reagovat změnou, dojde tak k rozvoji 

kompetencí organizace, stejně tak jako vývoj kvalifikací může vést k novým možnostem 

uplatnění na trhu. 

 

 

6.2. Podstata strategie a charakteristika rozhodování s ohledem na strategii 
 

Že jsou strategická rozhodnutí specifická a odlišná od ostatních procesů odehrávajících se 

v organizaci je fakt, který není možné opomenout. Co je pro strategii a strategická rozhodnutí 

charakteristické je specifikováno v této části práce. 

Charakteristiky spojované se strategií či strategickým rozhodnutím jsou následující: 

 strategická rozhodnutí ovlivňují dlouhodobý směr organizace – přesun veškeré kapacity 

organizace do strategie, 

 strategická rozhodnutí se pokouší dosáhnout výhodu pro organizaci – úspěch strategie je 

podmíněn, nebo také podpořen odlišností, dosahování vyšších kvalit, resp. nalezení 

efektivního nastavení k získání zvýhodnění organizace, 
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 strategická rozhodnutí se zabývají rozsahem dopadu aktivit organizace – zaměřit se na 

jednu aktivitu, nebo na celé spektrum aktivit jako základní odpověď na otázku pojímání 

hranic organizace; lidé odpovědní za správu musí vědět, jakou organizaci chtějí mít a čím se 

bude zabývat, 

 strategie může být pojímána jako přizpůsobení aktivit organizace určitému prostředí, 

tzv. hledání strategického přizpůsobení, to znamená využití možnosti, či možností trhu, 

 strategie může být nahlížena jako výchozí ze zdrojů a kvalifikace organizace – v tomto 

případě se nejedná pouze o kontrolu zdrojů, ale jejích identifikaci, kvalifikaci či kvantifikací 

a následně využití pro tvorbu příležitosti na trhu, 

 strategie může vyžadovat po organizaci změnu zdrojů – strategii je v tomto případě 

zohlednit nejen v rozsahu současných zdrojů (vzhledem k současné strategii), ale také 

zdrojů, které budou nezbytné pro strategii budoucnosti, 

 strategická rozhodnutí většinou ovlivňují operativní rozhodování – rozhodnutí o změnách 

na úrovni manažerské a kontrolní struktury, logistiky, marketingu, reklamy, oblasti 

personální, a to ze dvou důvodů, kterými je nedosažení stanovené strategie při 

nepřizpůsobení operativních aspektů a na straně druhé je to nastavení operativní, 

či operační, úrovně, díky které je možné dostáhnout strategického zvýhodnění; tuto 

koncepci lze nazvat strategická architektura, 

 strategie není ovlivněna jen silami prostředí a dostupností zdrojů, ale hodnotami 

a očekáváními těch, kdo mají moc uvnitř a okolo organizace – lze tedy hovořit o tom, že 

strategie organizace je ve své podstatě odrazem mínění, přístupů, názorů a vlivů těch, kteří 

na ni mají největší vliv, tedy investorech organizace. 

Uvedené charakteristiky tedy zachycují skutečnost, že jsou svou povahou komplexní, a i ve 

skutečnosti, tedy míněno praxi, tomu tak je – primárně u globálních organizací či společností se 

značným spektrem produktů či služeb.  

Je třeba akceptovat, že strategická rozhodnutí mají vysoký stupeň neurčitosti, vyžadují integrovaný 

přístup k řízení organizace, obsahují zásadní změny, co se organizace týče. 

Z výše uvedeného je pak možné shrnou, že strategickým řízením je kombinace směrování a dosahu 

působnosti organizace, a to po dlouhou dobu s tím, že dojde k zvýhodnění organizace v důsledku 

uspořádání zdrojů uvnitř měnícího se prostředí za účelem splnění potřeb trhu a očekávání 

investorů. 
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Mimo samotné definování pojmu strategický management, či strategické řízení je dobré shrnout 

přehled pojmů, které se v souvislosti s danou tématikou objevují. Základní pojmy zkoumané 

problematiky jsou uvedeny na Obrázku 5. 

 

 

Obrázek 5. Vybrané pojmy strategického řízení (vlastní modifikace dle Johnsona26) 

 

 

V oblasti strategie je možné se setkat také s různými strategickými úrovněmi. Za první z nich je 

možné považovat strategii podnikovou, tedy strategii organizace (hlavní otázkou jsou možnosti 

a cíle organizace), druhou úrovní je strategie konkurenčních jednotek (zabývá se tím, jak na určitém 

trhu dosáhnout výhod nad ostatními konkurenty), úrovní třetí je pak operační strategie (ta řeší 

funkčnost složek organizace jako celku, a tedy tvorbu strategické architektury k zajištění 

strategického směřování). 

 

Strategický management se nezabývá pouze přijímáním rozhodnutí o hlavních otázkách týkajících 

se organizace, ale jeho úkolem je také zabezpečení uvedení strategie do provozu. Pro náležitou 

charakteristiku strategického managementu je nezbytné správně popisovat a respektovat odlišnost 

právě strategického managementu od ostatních aspektů managementu. Jak je již dříve hodnoceno, 

                                                           
26 JOHNSON, Gerry a Kevan SCHOLES. Cesty k úspěšnému podniku: stanovení cíle : techniky rozhodování. 
Praha: Computer Press, 2000 

pojem definice osobní příklad

úkol primární úkol dle očekávání investorů být schopný a zdravý

strategický záměr požadovaný budoucí stav zaběhnout maraton

cíl obecné vyjádření smyslu či záměru shodit a posílit svalstvo

plán vyjádření cíle shodit 5 kg a 1.10. zaběhnout maraton

klíčové kvalifikace
zdroje, postupy a dovednosti určující 

zvýhodnění
blízkost fitness centra, podpora okolí

strategie dlouhodobý záměr
být členem běžeckého klubu, pravidelně 

cvičit

strategická 

architektura

kombinování zdrojů, postupů a kvalifikací k 

uvedení strategie do funkce

specifický cvičební program, odpovídající 

strava a tréning

kontrola
monitoring kroků k dosažení cílů (efektivita 

strategie a procesů, modifikace strategie)

kontrola váhy a uběhnutých kilometrů, při 

neuspokojivém výsledku přenastavení
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strategický management je nejednoznačný, komplexní, zahrnuje celou organizaci, týká se základů 

a implikace jsou dlouhodobé, oproti tomu operační management je rutinovaný, operačně specifický 

a implikace je krátkodobá. Sporná otázka pak vyvstává vzhledem ke skutečnosti, kdy se 

management organizací ve velké míře věnuje právě operačnímu řízení, a to na úkor řízení 

strategického, resp. řízení strategie. Poté je možné hodnotit, že vztah jednotlivých prvků 

strategického management, který je znázorněn na Obrázku 6, se skládá ze tří hlavních prvků: 

 strategická analýza, která se pokouší porozumět strategické poloze organizace a formuluje 

klíčové vlivy pro současný a budoucí úspěch organizace, 

o zkoumá okolí, tedy existenci organizace v ekonomickém, politickém, 

technologickém, kulturním a sociálním prostředí, kdy toto může být 

poskytovatelem příležitostí, stejně jako ohrožením pro organizaci; zdroje 

a kvalifikace organizace, tedy vnitřní vlivy, které vytvářejí strategickou kapacitu 

organizace, tedy vyspecifikování silných a slabých míst organizace; a vytyčuje záměr 

organizace tedy očekávání investorů v souladu s přijetím přijatelných mezí 

strategie naplňované managementem organizace, 

 strategický výběr, který ve své podstatě znamená formulaci možných činností, jejich 

vyhodnocení a volbu mezi nimi (a to na základě realizované strategické analýzy), 

o dochází tedy k identifikaci základů strategického výběru, tzn. přehledu o povaze 

a aspiracích organizace z hlediska produktů, geografickém dosahu organizace, 

finančního zajištění, dozoru atd.; vytváření strategických možností formou výběru 

směru či cesty organizace společně s vymezením metody strategického vývoje; 

a zhodnocení a výběru strategických možností, kdy je řešena otázka 

„proveditelnosti“ strategie a rovněž otázka akceptovatelnosti stanovené strategie 

pro investory, 

 implementace strategie, která se zabývá plánováním uvedení strategického výběru do 

praxe a prováděním vyžadovaných změn, 

o kdy je stanovena strategická architektura organizace a jsou nastavovány optimální 

podmínky v organizační struktuře, vnitřních systémech, plánování zdrojů, atd. 

 

V oblasti strategického managementu je možno specifikovat dva pohledy, kdy první z nich hodnotí, 

že strategie by měla být řízena procesem plánování, a to formou jednotlivých sekvenčních kroků, 

s jasným určením záměru, analýzou trendů a zdrojů s v závěru naplánovanou implementací 

strategie do života organizace. Strategie jako výsledek objektivní analýzy a plánování. Dalším, tedy 

druhým pohledem je pak nahlížení na strategii, jako na proces dovednosti. V tomto případě je 

strategický management specifikován z hlediska procesů, ve kterých se vyvíjejí strategie 
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v organizacích na základě manažerských zkušeností, citlivosti ke změnám, poučení z fungování trhu. 

I v tomto případě samozřejmě manažeři přemýšlejí o strategickém postavení organizace a jejich 

možnostech, ale ne tak vysoce formalizovaným způsobem.  

Ať je na strategický managment nahlíženo jakkoli, vždy zůstává otázka s přesahem, která vychází 

z toho, že organizace vyvíjené strategie staví na strategiích existujících.  Toto může být ve stanovení 

strategie často problém a je potřeba transformační strategické změny, tedy existence zásadní 

a jednoznačné vize, či záměru, aby strategický vývoj nebyl závislý na tom, odkud organizace vychází, 

ale na novém horizontu, ke kterému organizace směřuje. 

 

 

Obrázek 6. Souhrnný model strategického managementu27 

 

6.2.1. Strategická analýza 
 

Strategická analýza si klade za cíl formulaci zásadních vlivů na momentální i budoucí prospěch 

organizace a hodnotí, jaké možnosti jsou z pohledu prostředí i organizace samotné dostupné. 

Náplní strategické analýzy je tak pochopení problematiky funkce a funkčnosti strategie v organizaci. 

Snaží se nacházet odpovědi na otázky: Jaké změny jsou realizovány a jak ovlivní aktivity organizace? 

Jak organizace funguje co do zdrojů a kvalifikací a vyplývají z těchto možné výhody? Jaké jsou 

aspirace lidí spojených s organizací, tedy investorů, akcionářů, manažerů, zaměstnanců a ostatních 

a jaký mají vliv na budoucnost organizace? 

Strategická analýza pak tedy zkoumá: 

 

                                                           
27 JOHNSON, Gerry a Kevan SCHOLES. Cesty k úspěšnému podniku: stanovení cíle : techniky rozhodování. 
Praha: Computer Press, 2000. 
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 okolí, 

Organizace funguje v systému politické, ekonomické, sociální, technologické, kulturní 

a komerční sféry, která podléhá změnám, což má silný vliv na organizaci, a to jak z hlediska 

historického, tak primárně z hlediska budoucích změn ve variabilních hodnotách tohoto 

prostředí. Tyto hodnoty můžou být nositeli příležitostí, anebo se naopak stát hrozbou pro 

organizaci. 

Vnímání změn v prostředí je klíčovou záležitostí pro organizace, kdy tato schopnost otevírá 

organizaci nové možnosti a rovněž dokáže varovat před hrozbami. Právě změny v prostředí 

mohou signalizovat případnou potřebu změny strategie. Schopnost vnímání změn může být 

vybudována například pomocí analýzy SWOT. Nemělo by jít o pouhý výčet skutečností 

a jejich vlivů na organizaci, ale o interpretaci a syntézu působících skutečností. Postup 

analýzy okolí by měl respektovat určité skutečnosti, které je možno shrnout následovně: 

o výklad povahy prostředí pro pořízení prvního náhledu na odpovídající způsoby 

provádění analýzy, 

o realizace auditu vlivů prostředí, a to od pohledu na makroúrovni až po identifikaci 

klíčových vlivů, tzv. činitelů změny, 

o specifické zaměření na skutečnosti určující povahu konkurenčního prostředí, a to 

například prostřednictvím analýzy pěti sil, 

o posouzení organizace z hlediska postavení ke konkurenci a relativní síly na trhu 

formou analýzy strategické skupiny, analýzy atraktivity, segmentace trhu atd. 

Všechny tyto informace by měly rozšiřovat pohled na prostředí, v němž organizace působí, 

místo úzkoprofilového zaměření pouze na rutinní činnost organizace, přičemž se identifikují 

hrozby i příležitosti, na které musí organizace reagovat. 

 

 strategickou kapacitu (tzn. zdroje a kvalifikaci organizace), 

V tomto případě se jedná o charakteristiku vnitřního prostředí, resp. vnitřních vlivů 

organizace, které jsou nositeli silných a slabých míst organizace. Dochází tak k formulování 

vnitřních vlivů na strategický výběr. 

 

Jsou specifikovány a uvedeny důležité důsledky zdrojů a konkurenční perspektivy 

organizace, a to: 

o strategie by neměla být určena pouze v závislosti na působení obchodního 

prostředí a zdrojů organizace, podstatné je, využití zdrojů pro vytvoření kvalifikací 

v jednotlivých oblastech v kombinaci se zvyšováním hodnoty produktu či služby; 
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analýzou hodnotového řetězce může dojít k popisu vztahu mezi zdroji, 

kvalifikacemi a strategiemi, 

o zjištění nesouladu požadavků prostředí a kvalifikacemi organizace, které může vést 

buďto ke změnám kvalifikací, nebo nalezení prostředí pro využití stávajících 

kvalifikací, 

o ustrnutí na „daných“ (neboli klíčových) kvalifikacích organizace, které v případě 

výjimečných kvalifikací mohou být konkurenční výhodou; v případě, že jde 

o kvalifikace běžné, musí být organizací sledovány a v případě potřeby reakce na 

změny prostředí, musí být rovněž změněny, popř. musí být zajištěny nové 

kvalifikace; pokud k tomuto nedojde, stávají se klíčové kvalifikace spíše překážkou 

bránící změně, 

o z hlediska posouzení a porozumění organizace jako strategické jednoty je zásadní 

analýza klasifikací, a to včetně posouzení silných a slabých míst portfolia strategické 

jednotky, 

o posouzení výkonu organizace formou benchmarkingové analýzy v oblasti zdrojů 

a kvalifikací. 

 

 záměr organizace. 

Hodnotí hledisko účelu organizace, tzn. společný řídící vliv, tedy, kterým investorům bude 

organizace sloužit, jaká jsou očekávání těchto investorů, jaká je moc těchto investorů, jaké 

jsou vnitřní kulturní vlivy (tedy investorů). 

 

Záměr organizace je ve své podstatě formován čtyřmi zásadními vlivy. Tyto jsou zachyceny 

na Obrázku 7 a jsou to: 

o vedení organizace – musí být specifikováno, komu bude organizace sloužit a jaká 

bude struktura vedení a záměrů, tzn. účinné ovlivňování aktivit, rozhodování, ale 

rovněž zodpovědnosti a limity v nichž organizace funguje, 

o investoři – jednotlivci či skupiny, na kterých je organizace závislá, ale rovněž jsou 

tito závislí na tom, zda organizace splní jejich předpoklady, 

o etické předpoklady – specifikum toho, kterých záměrů by měla organizace 

dosáhnout a jakým způsobem; etické principy souvisí s kulturní vyspělostí 

a jednáním jednotlivců, 

o kulturní pozadí – prostředí, ve kterém organizace funguje a na základě kterého je 

jednotlivým záměrům organizace přisuzována určitá priorita; kultura na několika 

úrovních může ovlivnit záměry organizace. 



37 

 

Obrázek 7. Vlivy na záměry organizace (vlastní zpracování dle Johnsona28) 

 

Společné hodnocení okolí, strategické kapacity a záměru organizace je pak základem strategické 

analýzy, přičemž stanovení nezbytného rozměru strategické změny, stejně jako schopnost tyto 

změny ovlivnit je dalším důležitým aspektem strategické analýzy. 

 

6.2.2. Strategický výběr 
 

Úkolem strategického výběru je rozhodování o budoucnosti organizace a způsobu, kterým 

organizace bude reagovat na tlaky a vlivy identifikované pomocí strategické analýzy. Je velmi 

důležité uvažovat o množství strategických možností, které jsou organizaci otevřené a nestrnout 

uzavřený v mezích vlastního paradigmatu. Mělo by docházet k širšímu pohledu na strategii, na 

vhodnost a následky, které ze strategie vyplynou, ale které jsou organizaci otevřené. Strategický 

výběr je možno pojmout několika způsoby, přičemž by všechny pohledy, nebo chceme-li složky, 

měly být navzájem konzistentní. 

 

 

                                                           
28 JOHNSON, Gerry a Kevan SCHOLES. Cesty k úspěšnému podniku: stanovení cíle : techniky rozhodování. 
Praha: Computer Press, 2000 
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Identifikace základů strategického výběru 

V tomto případě se jedná o vymezení základních hledisek pro vytvoření a posuzování možností 

strategie. Jednoznačné a jasné definování záměrů organizace je nezbytné proto, aby bylo možno 

posoudit oblast, ve které chce organizace působit, jaký je vztah mezi oblasti působení 

a geografickými možnostmi a očekáváními. Dále se jedná například o akceptování očekávání a vlivů 

investorů, o identifikaci konkurenčních výhod, o nalezení specifik a rozdílů organizace, včetně 

specifikací a strategií jednotlivých strategických obchodních jednotek, tzv. SBU. 

Při stanovování základních strategií by mělo docházet k vymezení výchozích entit, které jsou 

ústřední pro vývoj strategie: 

 prostředí, ve kterém daná organizace působí, a to v kontextu vlastního konkurenčního 

zvýhodnění organizace, resp. jednotlivých SBU, oproti vývoji technologie či vstupu 

konkurentů na trh, včetně zohlednění, již výše zmíněných klíčových kvalifikací, 

 očekávání a vliv investorů, které mají klíčovou roli v determinaci záměrů a aspirací 

organizace, 

 strategický směr, kterým se vydá organizace, půjde cestou nových produktů či služeb, bude 

vstupovat na nové trhy, nebo dojde k rozdělení organizace, a jakým způsobem tyto změny 

budou realizovány, formou expanze, aliance či novou akvizicí, 

 stanovení vztahu mezi strategií organizace a strategiemi jednotlivých SBU, a to i vzhledem 

ke struktuře a kontrole v organizaci, 

 stanovení a potřebný rozvoj zdrojů a kvalifikací, kdy se úspěšnost strategie nezakládá na 

tom, co již existuje, ale na tom, co je nezbytné vyvinout, včetně stanovení míry přijatelnosti 

změny. 

 

Vytváření strategických možností 

Organizace si musí uvědomit existenci hned několika možných směrů ubírání se. Je nezbytné 

specifikovat možnosti, kterými je možné se vydat a také určit metody strategického vývoje. Bude 

organizace tvořit strategii dle vnitřního vývoje, nebo využije vývoj a možnosti zevnějšku. Veškeré 

tyto úvahy je potřeba důkladně zvážit. 

Výběr směru, kterým se strategie organizace může vyvíjet, je však ovlivňován určitými faktory: 

 ochranou konkurenční pozice v oblasti současného působení také v budoucnosti, 

 existencí podmínek pro zlepšování v oblasti současného působení, které prostřednictvím 

vylepšeného výkonu mohou poskytnout možnost získání nové pozice na trhu, 

 mírou schopnosti získání zvýhodnění vytvořením nových produktů pomocí stávajících 

kvalifikací, či vylepšení klasifikací za účelem zvýšení výkonu na současných trzích, 
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 možností využití současných produktů a kvalifikací v budoucnosti pro rozšíření na nové 

segmenty trhu, či nové využití pro stávající produkty, 

 možností diverzifikace v různých směrech, jako například nové produkty pro nové trhy 

pomocí stávajících kvalifikací, nebo vytvoření nových trhů pomocí stávajících kvalifikací, 

nebo vývoj nových kvalifikací s využitím na nových trzích. 

Metody pro dosažení strategií by měly být návodem, jak sledovat nové směry. Výhodou vnitřního 

vývoje je to, že samotná organizace je nositelem kvalifikace i zdrojů jako součástí implementování 

strategie, což představuje přednost v získávání nových znalostí trhu pro nové oblasti operací. 

Samozřejmě i akvizice může mít řadu výhod, a to především při zamezení problémů postfúzové 

integrace v oblasti kulturní shody. Další možností vývoje je strategická aliance, jejíž úskalími však 

mohou být extrémní stavy, buďto velmi volné vztahy na tržních základech, tedy sítě, až k úzce 

formalizovaným vztahům, např. joint ventures. Nejúspěšnějšími aliancemi se stávají ty, jejichž 

jednotliví členové mají pozitivní přístup k řízení a rozvíjení vztahů a zabývají se využitím aliance ke 

zvýšení vlastních kvalifikací, učí se ze společného postupu a nepovažují partnera za pouhou 

náhražku vlastní kvalifikace. 

 

Vyhodnocení a určení strategických možností 

Možnosti strategie by měly být hodnoceny v kontextu strategické analýzy, respektive strategického 

výběru. Každá vývojová strategie pro organizace se skládá ze tří proudů, kterými jsou báze, směr 

a metoda vývoje. Právě vyhodnocení a určení strategických možností zkoumá způsoby vyhodnocení 

strategických možností jako součást procesu strategického výběru. Specifikování možnosti, která 

staví na síle, překonání slabin a využití výhod, a to vše při vyloučení či minimalizaci hrozeb můžeme 

specifikovat jako vhodnost strategie. Jinak řečeno hodnocení shody mezi kapacitou zdrojů 

organizace a prostředním organizace. To znamená, že je třeba posoudit proveditelnost (strategie) 

a také akceptovatelnost pro investory. 

Posouzení vždy vyžaduje stanovení kritérií, kterými v tomto případě jsou: 

 vhodnost, tedy posouzení toho, zda strategie koresponduje s podmínkami, v nichž 

organizace operuje, jako kupříkladu v jakém rozsahu bude nová strategie přizpůsobena 

příštím trendům prostředí, či možnost využití klíčových kvalifikací; tedy základ pro 

kvalitativní posouzení racionality strategie a její užitečnosti pro prověřování možností, 

jinými slovy také vymezení logického principu strategie a míry, do které odpovídá aktuální 

situaci organizace, 

 přijatelnost, která charakterizuje plnění očekávání, tedy návratnost či míru rizika při 

implementování strategie, společně s hodnocením shody s očekáváním investorů, 
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 proveditelnosti, to znamená možnosti praktického fungování strategie, tzn. důraz na 

kvalitativní stanovení praktických aspektů zdrojové základny a strategické způsobilosti, tedy 

posouzení možnosti úspěšné implementace strategie vzhledem k dostupnosti zdrojů 

a kvalifikací. 

Výběr strategie pak může být realizován formálním vyhodnocením, nuceným výběrem, poučením 

ze zkušenosti či formou řízení. Samozřejmě se také v mnoha případech ukáže jako nejlepší řešení 

odmítnutí určitého typu strategie, a to na základě pochybností, které vyplývají z následujících 

aspektů: nebude organizační struktura bránit implementování strategie, bude pro vybranou 

strategii a její implementaci dostatečné množství zdrojů a prostředků, bude organizace schopna se 

adekvátním způsobem vyrovnat s nastalým procesem změny.   

 

6.2.3. Implementace strategie 
 

V tomto případě jde o převod strategie do praxe. Způsob, kterým je zavádění do praxe realizován 

může být nazýván strategickou architekturou, přičemž úspěšné implementování strategie je závislé 

na faktu, do jaké míry budou různé části strategie fungovat společně a jakou v organizaci vytvoří 

kvalifikaci, se kterou se ostatní budou vyrovnávat jen těžko. 

Implementace strategie zohledňuje a zpracovává problematiku z oblastí organizační struktury, 

nastavení systému řízení, určení informačních systémů, plánování zdrojů (lidských i materiálních) 

atd. Mimo tuto specifikovanou problematiku implementace vyžaduje samotné řízení strategické 

změny, tzn. jednání z hlediska řízení procesu změny a mechanismů pro toto řízení použitých.  

 

Aplikace strategie bývá komplexní záležitostí, kdy, jak je již uvedeno, je podstatná otázka struktury 

a modelu organizace a rozmístění a kontrola zdrojů organizace. Z hlediska struktury a modelu může 

být nevhodná struktura omezením v implementaci strategické změny, ovšem oproti tomu není 

optimální struktura zárukou úspěšné implementace. Důležité jsou detailní aspekty, které by měly 

být na strukturu správně „připevněny“. V případě modelu organizace jsou z hlediska implementace 

strategie klíčové dva aspekty. Prvním z nich je centralizování a postoupení pravomocí, kdy by uvnitř 

organizace měla být pravomoc pro strategická i operační rozhodování, a to při respektování 

strategických rolí divizí, oddělení a poboček organizace. I přes existenci mateřských řídících center, 

od řízení formou centrálního plánování až po vysoce přerozdělené pravomoci není podstatou 

samotný druh řízení, ale to, jakým způsobem mateřské centrum zajišťuje zvýšení hodnoty procesů 

v pobočkách, aby celkový výkon byl vyšší, než v případě samostatných jednotek. Druhým aspektem 

je uspořádání organizace, kdy je podstatné uspořádání stavebních bloků a koordinačních procesů 

tak, aby podporovalo určitý typ strategie. Organizace často pro podpoření změny strategie musejí 
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absolvovat změnu uspořádání, což však bývá velmi bolestivý a obtížný proces, jelikož uspořádání 

bývá silně zakotveno ve struktuře. V oblasti zdrojů a kvalifikací je klíčové, aby organizace měla 

konkrétní představu o zdrojích a kvalifikacích potřebných pro budoucnost, a to včetně možnosti 

jejich rozvoje a udržení. Tedy vytvoření zdrojových plánů a řízení vztahů a vazeb jak vně organizace, 

tak i v širším hodnotovém systémů dodavatelů, odběratelů a spolupracovníků. Při existenci různých 

procesů pro řízení a kontrolu zdrojů, od zdrojových plánů až ke konkurenčním tržním procesům, 

bude jejich výběr záviset na rozsahu změny a stylu řízení organizace. Dalším aspektem je informační 

způsobilost organizace. Vzhledem k rychlosti změn v současnosti je tato zásadní také v oblasti 

zdrojů a procesu kontroly. 

 

6.2.4. Řízení strategické změny 
 

Pro řízení strategických procesů je vycházeno ze třech základních premis, a to: 

 jasný a jednoznačný názor organizace a jejího vedení na strategii, kterou je nezbytné 

zaujmout, 

 změna nenastane do té doby, dokud organizace nebude v oblasti změny angažována, 

 řízení strategické změny je závislé na okolnostech a změny je třeba řešit v podmínkách, 

kterým je organizace vystavena. 

 

Jelikož je proces změny a kroky v jeho vedení a řízení do jisté míry řešen již v předchozí části práce 

– Proces změny – je tato podkapitola spíše schématickým shrnutím oblasti řízení strategických 

změn. Obrázek 8 zachycuje schéma toho, jakým způsobem by mělo probíhat řízení strategické 

změny, z pohledu strategického managementu. První oblast schématu – typy strategické změny – 

přináší různá vysvětlení způsobu změn v různých typech organizací, se specifikací toho, které 

organizace jsou uzpůsobeny ke změně řízené, ke změně v podobě učící se organizace, či ke změně 

vynucené nebo uložené změny. Oblast diagnostiky potřeby strategické změny v sobě interpretuje 

informaci o tom, jaké jsou příznaky a symptomy strategického posunu a jakým způsobem by měly 

být identifikovány síly blokující, nebo naopak podporující strategickou změnu. Oblast procesů 

v řízení strategických změn pak charakterizuje jak elementy kulturní sítě, organizačních rutin 

a symbolů, politické aktivity, struktury a kontroly organizací atd. mohou přispívat k realizaci 

transformačních procesů. Dalších sedm výsečí schématu ukazuje a zkoumá nejrůznější role 

v procesu změny, ať už jde o samotnou architekturu změny, činitelé změny, stejně jako ostatní 

interní a externí faktory, které na transformování mají rovněž vliv. Celé schéma je pak zakončeno 

výstupem toho, co vše je nezbytné realizovat proto - tedy jaké úlohy v procesu změny je třeba plnit 

- , aby změna mohla být realizována. 
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Obrázek 8. Řízení strategické změny (vlastní zpracování dle Johnsona29) 

 

Typy strategické změny 

 

Obrázek 9 níže přináší, respektive srovnává typy změn s možnostmi, které mohou nastat, přičemž 

nejrozšířenějším druhem vývoje je vývoj inkrementální (přírůstkový) s příležitostnými 

transformačními změnami. 

                                                           
29 JOHNSON, Gerry a Kevan SCHOLES. Cesty k úspěšnému podniku: stanovení cíle : techniky rozhodování. 
Praha: Computer Press, 2000 
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Obrázek 9. Typy strategické změny (vlastní zpracování dle Johnsona30) 

 

Dochází-li ke změně inkrementálně, rozvíjí organizace dovednosti, rutiny a důvěru zaměstnanců 

organizace a změna tak bývá účinná a získává důvěru i zájem zúčastněných. Jestliže je vycházeno 

z toho, že je nutno proaktivně řídit inkrementální vývoj udržením kontaktu organizace s prostředím 

a tím pádem předvídáním potřeby změny, může být této dosaženo sladěním současných operací. 

Jestliže je ovšem vycházeno ze skutečnosti, že změnu předvídat nelze, organizace reagují na tlaky 

vnějšího prostředí. Ať již proaktivní slaďování, nebo reaktivní adaptace, obé jsou základem 

inkrementální změny, kdy jedno z pojetí inkrementální změny pojímá organizace jako průběžně 

přizpůsobující své strategie změnám prostředí. V případě vzniku podmínek, kdy je nezbytná 

zásadnější, tedy transformační změna musí dojít ke změně toho, co je v organizaci bráno jako dané 

a změně způsobu, kterým se to v organizaci vždy dělalo a dělá. Také k transformační změně je 

možno přistoupit proaktivně, v tom případě je hovořeno o plánované transformaci, anebo 

reaktivně, například z pokynů investorů a akcionářů, kdy se jedná o transformaci vynucenou. 

 

Procesy řízení strategické změny 

 

V případě procesů řízení strategické změny jsou hodnoceny problémy a přístupy, které musí být 

zohledněny a obnášejí změny ve struktuře a kontrole, ve stylech řízení, v organizačních rutinách, 

v použití symbolů, ve způsobu komunikace a jiných taktikách změny. To vše jsou procesy řízení 

strategické změny jejichž výstupy jsou úlohy v procesu změny, tak jak je naznačeno na obrázku 

9 výše. 

 

                                                           
30 JOHNSON, Gerry a Kevan SCHOLES. Cesty k úspěšnému podniku: stanovení cíle : techniky rozhodování. 
Praha: Computer Press, 2000 
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V oblasti stylu řízení jsou známy tyto postupy: 

 výuka a komunikace, 

 participace (účast),  

 intervence (manipulace), 

 řízení, 

 donucení (nařízení). 

V oblasti změn v rutinách je možné rutinu specifikovat jako „způsob, kterým se to v organizaci dělá“. 

Toto paradigma může na straně jedné, v případě nadprůměrných schopností při realizaci určitých 

operací daným způsobem být konkurenční výhodou, ovšem na straně druhé jsou tyto zakořeněné 

zvyky brzdou změn. Je chybou předpokládat, že při vytýčení a zavádění nové strategie, která 

vyžaduje změny v postupech, se tyto změny dostaví automaticky. Spíše naopak může dojít ke 

zpoždění nastolených změn právě z důvodu přetrvávajících rutin v organizaci. Je zásadní, aby vedení 

organizace prosazující strategickou změnu přijalo také plnou odpovědnost za změny v rutinách, ale 

doplněny o kontrolu toho, že tyto změny reálně nastávají. 

V případě symbolických procesů je nezbytné neopomenout, že všední nástroje, zahrnující tvorbu 

symbolů, působí tak, že vytvářejí důvěru. Všední, resp. každodenní aspekty zahrnují například 

historky kolující mezi zaměstnanci, statutární symboly (automobily, velikost kanceláří atd.), užívaný 

jazyk, organizační rituály. 

V rámci komunikace je možné hodnotit, že vedení organizace realizující změnu zcela podceňuje 

míru toho, jak chápou potřebu změny ostatní zaměstnanci, jak vnímají to, čeho je nezbytné 

dosáhnout a jakými kroky, to znamená, co je vlastním obsahem změn. V případě komunikace 

v rámci implementace změny je potřebné respektovat tyto aspekty: 

 jednoznačné stanovení vize a strategického záměru, 

 vyjasnění a zjednodušení priorit strategie (přístup tzv. tří témat), 

 volbu médií zveřejňování prvků programu strategické změny, 

 možnost osobního zapojení členů organizace do plánování a vývoje strategické změny, 

 zohlednění zpětné vazby, 

 možnost vzniku fám, příběhů a pověstí. 

V oblasti taktiky změny je možné specifikovat ty, které mohou být využity při realizaci procesu 

změny, a jsou jimi např. načasování, vyrovnání vrstev v návaznosti na ztráty zaměstnání, viditelné 

krátkodobé úspěchy. 
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Úlohy v procesu změny 

Stejně tak, jako je v případě realizování změn nezbytné identifikovat, popsat a porozumět 

překážkám, je zásadní zvážit úlohy, které budou jednotlivci či skupiny realizovat v procesu změny, 

a jaké schopnosti by pro kterou roli či úlohu jednici měli mít. Častokrát může úspěch strategické 

změny z významné části podléhat aktivitám charismatických vůdců. 

V oblasti úloh v procesu změny je specifikován také pojem činitel změny. Může se jednat 

o jednotlivce či skupiny, uvnitř či vně organizace, kteří stojí v čele řízení realizace strategické změny. 

Činitelem změny jsou tedy pracovníci pověřeni prováděním změny, přičemž úspěšným činitelem 

bude ten, který: 

 je vnímavý v oblasti externího kontextu změny (sledování impulzů z okolního prostředí, či 

od externích investorů), 

 respektuje organizační kontext změny (mající vztah k hodnotám a přesvědčení osob 

v organizaci, vč. okolí sympatizující a podporující změnu), 

 rozumí celkové strategii (rozumí strategické architektuře i rozměru a typu změny), 

 využívá styl řízení odpovídající kontextu změny. 

 

I přes veškeré výše popsané charakteristiky a skutečnosti je nezpochybnitelné, že jsou nutné různé 

přístupy ke změnám, a to vzhledem k nejrozmanitějším kontextům změn, stejně jako vztahu 

k zájmům a zapojení různých skupin. 

 

 

6.3. Úkol strategického managementu 
 

Úspěch činnosti organizace je definován jako výsledek strategií sledovaných firmami a efektivním 

rozvíjením těchto strategií managementem organizace, resp. úspěch vychází ze schopnosti 

manažerů identifikovat správné strategie pro růst a prosazovat myšlení v souvztažnosti se strategií 

napříč celou organizací. 

Má-li být shrnuto, co je úkolem strategického managementu a jaká jsou jeho specifika, pak je 

nezbytné konstatovat následující: 

 Strategický management je oblastí daleko širší než jednotlivé oblasti managementu 

operačního, kdy se právě strategický management zabývá komplexními otázkami, které 

vycházejí z nejednoznačných a nestandardních situací v organizaci. Právě to je pro 

manažery hlavní výzvou, jelikož jsou z praxe často zvyklí realizovat operační úkoly a mít 

operační odpovědnosti. Finanční specialisté identifikují problémy z hlediska finanční 
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stránky, obchodní manažeři z hlediska marketingu atd., kdy každý z těchto pohledů je 

důležitý, ale sám o sobě není postačující. Je nezbytné si uvědomit, že pro ovlivnění řízení 

s dopadem na strategický vliv, je nezbytné rozvinutí schopností vytvoření si širších 

přehledů, pojmout organizaci jako celek nacházející se v situaci, do které je tato zasazena. 

 Management musí být schopen vytvořit koncept strategických otázek pro vývoj strategie. 

 

 

6.4. Synergie 
 

Na synergii je možné pohlížet několikerou optikou. Který pohled je ten správný není předmětem 

disertační práce. V tomto místě je specifikováno, jak může být synergie z jednotlivých pohledů 

vnímána a jak je nezbytné exaktně specifikovat, co pojmem synergie myslíme, a jak jej 

specifikujeme. 

 

6.4.1. Synergie v moderním managementu 
 

Aktuální problém v oblasti pojmu „synergie“ je jeho aplikace v široké škále běžných diskuzí, přičemž 

je často volen a používán bez bližší specifikace. To je důvodem, že dochází k nejednoznačnému, 

nesprávnému či nepřesnému používání tohoto termínu. Proto je nezbytné pro potřeby využití 

tohoto termínu vždy jasně specifikovat co se synergii rozumí, za jakých podmínek vzniká a jak může 

být klasifikována. 

Z pohledu manažerských disciplín byla synergie charakterizována, dle Gatewooda, Taylora 

a Ferrella31 jako schopnost celistvého systému zajistit více, než dokáže pouhá suma jeho jednotlivých 

částí, přičemž tito autoři doplňují, že synergie zahrnuje kumulativní, zlepšující efekty firemní 

strategie, kdy zdroje by na sebe měly být vazbově propojeny tak, aby sdružený výkon jednotlivých 

dílčích jednotek byl větší, něž v případě, kdy jednotky pracují izolovaně. Autoři Bartoldová a Martin32 

uvádějí, že synergie je schopnost celistvého systému být výkonnější, než pouhá suma jeho 

jednotlivých částí… a Griffin33 zastává názor, že k synergii dochází, když spolupracující subsystémy 

jsou schopny vytvořit větší efekt, něž kdyby se o to snažil samostatně. Oblast definování pojmu 

synergie shrnuje Vodáček s Vodáčkovou34.  

 

                                                           
31 GATEWOOD, Robert D., Robert TAYLOR a O. C. FERRELL. Management: comprehension, analysis, and 
application. Chicago: Irwin, 1995 
32 BARTOL, Kathryn M. a David Clarke. MARTIN. Management. 3rd ed. Boston: McGraw-Hill Co., 1998 
33 GRIFFIN, Ricky W. Management. 11th ed. Mason, OH: South-Western Cengage Learning, 2013 
34 VODÁČEK, Leo a Oľga VODÁČKOVÁ. Synergie v moderním managementu. Praha: Management Press, 2009 
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Obecně se pojem synergie aplikuje spíše v přírodních vědách než v ekonomii. Mimo již uvedené 

charakteristiky pojmu synergie je možné hodnotit, že jde o reakci, při které spojení dvou prvků vede 

k většímu efektu, než když jsou prvky hodnoceny separátně, tedy efekt „1 + 1 = 3, resp. 2 + 2 = 5“. 

Z hlediska fungování organizací to tedy může znamenat, že spojení organizací může vést k větší 

efektivitě než fungování jednotlivých organizací samostatně. 

Karenfort35 chápe synergie odlišným způsobem (rovnice 1), a to vymezením negativních synergií, 

které vznikají vztahem dříve samostatných entit, mezi které patří zejména přímé náklady spojené 

se sdružováním, jako například právní poplatky, náklady na přesídlení a harmonizace infrastruktur 

organizací atd. Pro určení čistého synergického efektu je pak nezbytné vycházet z následujícího 

vzorce:  

č𝑖𝑠𝑡á 𝑠𝑦𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 = 𝑠𝑦𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 − 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛í 𝑠𝑦𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒   (1) 

 

Jednotlivé typy synergií mohou být klasifikovány do následujících kategorií: 

 synergie nákladové, 

 synergie výnosové, 

 dyssynergie nákladové, 

 dyssynergie výnosové. 

 

Jiný pohled na rozdělení synergií tyto rozděluje na: 

 synergie finanční, 

 synergie provozní.36 

 

Finanční synergie 

Tyto jsou specifikovány primárně v oblasti akvizic a fúzí na náklady kapitálu nakupující organizace 

nebo fúzujících partnerů. Finanční synergie se může projevit například formou zlepšení ratingu nové 

organizace a tím snížení nákladů na dluh. 

 

Provozní synergie 

Tyto jsou charakterizovány jako úspory z rozsahu a úspory ze sortimentu, přičemž tyto úspory 

mohou zásadně ovlivňovat hodnotu pro akcionáře. Jako úspory z rozsahu je možné specifikovat 

rozložení fixních nákladů na větší množství produkce, a úspory ze sortimentu vznikají tehdy, když 

                                                           
35 KARENFORT, Stefan. Synergy in mergers & acquisitions the role of business relatedness. Lohmar: Eul, 2011 
36 GAUGHAN, Patrick A. Mergers, acquisitions, and corporate restructurings. 5th ed. Hoboken, N.J.: Wiley, 
2011 
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specifické aktivum, resp. schopnost, organizace využije při produkci specifického produktu či 

služby.37 

 

6.4.2. Synergie v oblasti strategického managementu 
 

Koncepce synergie se věnuje problematice analyzování míry zisku (reálné hodnoty) vytvořeného 

přenastavením vztahů mezi singulárními složkami hodnotového řetězce. V řadě případů je synergie 

používána jako legitimizace diverzifikace trhu či produktu, a to při akvizicích nebo fúzích. Na synergii 

je možné nahlížet z několika hledisek: 

 oblast trhu – vývoj v oblasti trhů ve formě nákupu nových obchodů vede ke zvýšení výkonu 

prostřednictvím využitím dobrého image organizace při minimalizování nákladů, které by 

musel vynaložit nový konkurent, 

 oblast produktu – vývoj v oblasti rozšíření produktu či portfolia produktů by měl vylepšit 

klíčové zdroje organizace, využitím stávajících kapacit, 

 oblast zpětné integrace – jako základ nákladového zvýhodnění v podobě dosažení lepšího 

systému plánování a dodávek. 

 

Synergie vzniká různými vazbami a vztahy, a to: 

 využitím jména značky, sdílením odbytišť či prodejních a promočních aktivit, tedy 

prostřednictvím využití trhu, 

 sdílením nákupů, zařízení, údržby, kontroly kvality, tedy prostřednictvím operací 

organizace, 

 sdílením know-how a informací, tedy prostřednictvím vývoje produktu či procesu. 

 

Jak je již uvedeno výše, může být synergie jednou z možností řešení otázky diverzifikace. Synergie 

se může potencionálně vyskytnout tam, kde se více činností či procesů doplňují do takové míry, že 

jejich kombinovaný efekt je významnější než součet jednotlivých účinků. Níže uvedený Obrázek 10 

zachycuje podmínky, které by měly být splněny pro úspěšné implementování strategie založené na 

synergickém efektu, kdy zachycuje vztah mezi logikou synergie (možnostmi vylepšování a vhodností 

strategie) a praktickými dopady synergie (determinace, přijatelnost a kompatibilita se systémy 

a kulturou organizace). 

 

                                                           
37 DEPAMPHILIS, Donald M. Mergers, acquisitions, and other restructuring activities: an integrated approach 
to process, tools, cases, and solutions. 6th ed. Amsterdam: Elsevier, 2012 
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Obrázek 10. Podmínky synergie (vlastní zpracování dle Johansona38) 

 

6.4.3. Synergický efekt v oceňování 
 

Jak specifikuje Mařík39, může mít oceňování akvizic, tedy přeměn, dvě fáze: 

 ocenění organizace za předpokladu pokračování její činnosti, 

 ocenění synergií – tedy předpokládaného přírůstku hodnoty v důsledku spojení, či jiné 

přeměny. 

Pro potřeby oceňování organizací je synergie specifikována jako efekt ze spojení částí do celku 

a elementární vyjádření pak může zachytit výrok „1 + 1 = 3“ (což je relativně protichůdný názor od 

manažerského pojetí synergie). Dále pro pojem synergie pro potřeby ocenění platí, že mají význam 

pouze tehdy, jestliže přinášejí přírůstek hodnoty (rovnice 2). Vyjděme z předpokladu, že organizace 

X majetkově získá organizaci Y, kdy hodnotu jednotlivých organizací označíme jako HX a HY, a vzniká 

organizace XY, jejíž hodnota je HXY. Další skutečností je to, že cena zaplacená za Y (tedy PY), nemůže 

být vyšší než HY, aby k synergii došlo. Pak můžeme vyjádřit (dle vzorce 2), že ocenění synergie je 

přírůstek hodnoty ze spojení, přičemž matematicky vyjádříme: 

 

∆𝐻 = 𝐻𝑋𝑌 − (𝐻𝑋 + 𝐻𝑌)      (2) 

 

                                                           
38 JOHNSON, Gerry a Kevan SCHOLES. Cesty k úspěšnému podniku: stanovení cíle, techniky rozhodování. 
Praha: Computer Press, 2000 
39 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 3., upr. a rozš. 
vyd. Praha: Ekopress, 2011 
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Na základě teoretického pohledu je možné charakterizovat také náklad akvizice (rovnice 3), který je 

dán rozdílem mezi zaplacenou cenou a hodnotou organizace Y a dále specifikovat také zisk z akvizice 

(rovnice 4), který je vnímán jako zvýšení čisté současné hodnoty získávající organizace. 

 

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑 𝑎𝑘𝑣𝑖𝑧𝑖𝑐𝑒 = 𝑃𝑌 − 𝐻𝑌      (3) 

 

∆Č𝑆𝐻 = [𝐻𝑋𝑌 − (𝐻𝑋 + 𝐻𝑌) − (𝑃𝑌 − 𝐻𝑌)]    (4) 

 

Výše uvedené poznatky vycházejí z předpokladu slučování podnikatelských jednotek. Pro potřebu 

disertační práce je ale uvažováno také v rozměru opačném, tedy o inverzním synergickém efektu. 

Tedy skutečnosti, že je možné dosáhnout vyšší hodnoty při rozkladu organizace A, a to na dva 

samostatné subjekty AA a AB. 
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7.  Oceňování podnikatelských subjektů 
 

Úkolem při oceňování není dosazení hodnot do stanovených vzorců, ale odpovědné posouzení 

perspektivy organizace (míněno oceňovaného podnikatelského subjektu, dříve podniku). Ten, kdo 

tvoří oceňování je pak primárně znalcem podnikání. V současné době jsou za základ pro stanovení 

hodnoty organizace metody výnosové, dále můžeme specifikovat, že dalšími metodami pro ocenění 

organizací jsou metody založené na analýze trhu, metody založené na analýze majetku, 

tzv. majetkové ocenění. Problematika oceňování podnikatelských subjektů je natolik širokým 

tématem, že v rámci disertační práce jsou shrnuty vybrané oblasti teoretických východisek 

zkoumané problematiky. 

 

 

7.1. Základní pojmy 
 

Hodnota 

Je ekonomickým pojmem, který označuje pravděpodobnou cenu, na které by se dohodli kupující 

a prodávající entity (zboží či služby), která je použitelná ke koupi. Hodnota není skutečnost, ale 

odhad pravděpodobné ceny, přičemž odráží názor trhu na užitky, které by získal vlastník entity 

k datu ocenění. 

 

Cena 

Je pojem, který je používán pro částku, která je nabízena, požadována, či byla zaplacena za předmět 

obchodu (koupě či prodej). Cena zaplacená za obchod se stává cenou historickou a v určitých 

případech nemusí mít tato vztah k hodnotě entity, která byla předmětem obchodu. Častokrát je 

však cena indikací hodnoty přisouzené entitě za určitých podmínek. 

 

Náklady 

Jsou cenou, která byla zaplacena za zobchodovanou entitu, nebo také částka potřebná k vytvoření 

či produkci entity určené k obchodování. Cena zaplacená za zobchodovanou entitu se pro 

kupujícího stává nákladem. 

 

Trh 

Je pojmem pro prostředí, ve kterém jsou entity, mezi kupujícím a prodávajícím prostřednictvím 

cenového mechanismu, obchodovány. Každá ze stran reaguje na vztahy nabídky a poptávky 



52 

a ostatní cenotvorné aspekty, stejně jako na vlastí schopnosti a vlastnosti, relativní užitečnosti 

entity, a také potřeby a přání. 

 

Vzhledem k základním pojmům je nezbytné uvést také určité faktory, které je v oblasti oceňování 

potřeba respektovat: 

 hodnota není objektivní vlastností celku nazývaného organizace, a to z důvodu, že se 

zakládá na budoucím vývoji, jde tedy o odhad autora ocenění, 

 jelikož hodnota není objektivní vlastností, není možné stanovit přesný algoritmus, který by 

vedl k určení zjišťované hodnoty, 

 hodnota je závislá na tom, z jakého důvodu je stanovována, stejně tak jako na subjektu, 

z jehož hlediska je určována. 

 

 

7.2. Báze hodnoty  
 

Báze hodnoty je pojem, pod kterým nalezneme kategorie hodnoty, což jsou základní přístupy 

k oceňování organizace, a to: 

 hodnotou tržní, 

 hodnotou subjektivní (tj. investiční), 

 hodnotou objektivizovanou, 

 komplexním přístupem na základě Kolínské školy, 

 ostatními bázemi hodnoty. 

 

7.2.1. Hodnota tržní 
 

Definice tržní hodnoty by měla vycházet z otázky „Kolik je ochoten zaplatit za organizaci, či její podíl, 

běžný zájemce na trhu?“ ale lze ji definovat tak, že jde o „odhadovanou hodnotu, za kterou je 

směněn majetek mezi ochotným prodávajícím a ochotným kupujícím, kteří jsou nezávislí, 

s dostatkem informací, přičemž jednají rozumně a bez jakéhokoli nátlaku.“ 

Využití tržní hodnoty předpokládá, že trh je volný a konkurenční, jsou srovnávány srovnatelné entity 

(majetky), byl realizován adekvátní průzkum trhu. Tržní ocenění musí identifikovat a zahrnovat 

definici tržní hodnoty, určovat nejvyšší a nejlepší využití, vycházet z dat specifických pro daný trh 

a opírat se o metody a postupy vycházející z myšlenkových postupů účastníků daných trhů. Také 

pro další části práce je možné již v této oblasti konstatovat, že metoda kapitalizovaných výnosů, 
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vč. diskontovaných peněžních toků by měla vycházet z tržně určeného cash flow a míře výnosnosti 

daného trhu. 

 

Ze syntézy odborné literatury vyplývá, že v případě oceňování tržní hodnotou je nejčetněji 

aplikovanou metodou metoda tržního porovnání, přičemž využívají ukazatele P/E ratio (price 

earning ratio). Využití této metody spočívá ve využití dat likvidního trhu s oceňovanými aktivy, tudíž 

se jedná o metodu, která je vhodná pro organizace obchodované na burzách cenných papírů. Pro 

tuzemské podmínky a podmínky organizací, které nemají příliš likvidní majetkové podíly tato 

metoda není vhodná. Pro ostatní organizace, tedy ty, jenž nejsou obchodovány na akciových trzích 

je optimální metodou metoda diskontovaných peněžních toků. Tato skutečnost je respektována jak 

v zahraničí, tak také v tuzemsku, kdy je obecně uznávanou oceňovací autoritou respektovanou 

Copelandem40, jehož výnosové pojetí hodnoty rovněž plně respektují také tuzemské kapacity 

v oblasti oceňování v popření s Maříkem41, který pojem hodnota organizace charakterizuje Hodnota 

podniku je tedy dána očekávanými budoucími příjmy převedenými na jejich současnou hodnotu. 

Kvalita této metody, resp. kvalita zjištění hodnoty pomocí této metody je závislá na relevantních 

vstupních datech. Úskalím aplikování uvedené metody, dle odborné literatury, je problematika 

jejího použití v době turbulentního ekonomického vývoje v určitém nestabilním prostředí42. Je 

ovšem také pravdou, že takovéto tvrzení by pak mohlo platit pro většinu ekonomický modelů. 

Metoda diskontovaných peněžních toků se zakládá na predikování budoucího vývoje a vypovídající 

schopnost metody je, jak je již výše uvedeno, závislá na kvalitě vstupujících dat, stejně jako 

odhadovaného vývoje s adekvátním specifikováním rizikovosti daného oboru, ve kterém organizace 

podniká. Další respektovanou a využívanou metodou pro určení tržní hodnoty, dle vědeckého 

prostředí, je metoda ekonomické přidané hodnoty, tzv. EVA. Tato bezesporu rozšiřuje oceňování 

nejméně o pojem ekonomický zisk, tzn. že účetní zisk se musí snížit o náklady vlastního kapitálu.43 

Určení tržní hodnoty by za ideálních podmínek mělo vycházet z aplikace několika metod se 

stanovením vah jednotlivých metod pro ocenění. V tuzemsku nejsou pro určení tržní hodnoty 

organizace stanovený závazné předpisy či metodiky, přičemž kapacitami z oblasti oceňování je 

doporučováno vycházet a respektovat určité principy a metody vyplývající z těchto předpisů: 

                                                           
40 COPELAND, Thomas E, Tim KOLLER a Jack MURRIN. Stanovení hodnoty firem. Praha: Victoria Publishing, 

1994 
41 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 2. upr. a rozš. vyd. 
Praha: Ekopress, 2007 
42 LESSER, JONATHAN A. DCF utility valuation: Still the gold standard? Public Utilities Fortnightly, 2003 
43 NEUMAIEROVÁ, Inka a Ivan NEUMAIER. Výkonnost a tržní hodnota firmy. Praha: Grada, 2002 
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 Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku (vč. prováděcích vyhlášek Ministerstva 

financí),44 

 Metodický pokyn České národní banky, dříve Komise pro cenní papíry – Znalecká metodika 

ZNAL,45 

 IFRS,46 

 České oceňovací standardy IOM,47 

 obecně platné metodiky ČKOM,48 

 mezinárodní a evropské oceňovací standardy – International Valuation Standards (IVS) 

a European Valiation Standards (EVS).49 

 

7.2.2. Hodnota subjektivní (investiční) 
 

Definice subjektivní (investiční) hodnoty by měla vycházet z otázky „Jaká je hodnota organizace 

z pohledu konkrétního kupujícího (investora)?“ Řada teoretických východisek hodnotí, že by 

hodnota organizace, a primárně její určení, by měla být posuzována jako jev veskrze jedinečný, a to 

primárně v tuzemských podmínkách, kde je možné polemizovat o úplnosti (resp. funkčnosti) trhu 

s organizacemi, a to i při zohlednění fungování akciového trhu. 

Z výše uvedeného vyplývá, že v případě subjektivní (investiční) hodnoty je možné tuto specifikovat 

jako hodnotu organizace pro konkrétního investora pro stanovení investičního záměru. Pak je 

logické, že hodnota subjektivní, resp. investiční, organizace může být odlišná od ceny tržní. Zásadní 

vliv pro stanovení subjektivní (investiční) hodnoty má právě subjektivní názor potenciálního 

investora či dalších subjektů, které hodnotí výhodnost prodeje či koupě organizace. Subjektivní 

hodnota se nazývá hodnotou investiční právě pro skutečnost, že se jedná o ocenění pro určitého 

investora. Výchozí charakteristika hodnoty subjektivní (investiční): 

 Budoucí tok peněž je predikován na základě představ vedoucích, resp. řídících pracovníků 

oceňované organizace, popřípadě jsou oproti těmto představám upraveny, a to většinou 

                                                           
44 Zákon č. 151/1997 Sb., Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů 
45 Znalecká metodika ZNAL 2015, [cit. 2017-09-24]. Dostupné z 
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/legislativni_zakladna/emis
e_evidence_cp_nabidky_prevzeti_vytesneni/download/metodika_znal_20040826.pdf 
46 International Financial Reporting Standards 2015 [cit. 2017-09-24]. Dostupné z: 
http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx 
47 České oceňovací standardy IOM 
48 Metodické standardy ČKOM 2015 [cit. 2017-09-24]. Dostupné z: http://www.ckom.cz/index.php/ckom 
49 PLUNDER, Karel. Czech Valuation Standards. In: Sborník semináře DEN DOKTORANDŮ 2014. Ostrava: 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014 
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směrem dolů. Očekávaný tok peněz vyjadřuje představu vedoucích, resp. řídících 

pracovníků oceňované organizace, nebo investora. 

 Diskontní míra je vymezena na podkladě alternativních možností investovat, které má 

subjekt, z jehož hlediska je ocenění prováděno.  

 Hodnota organizace je stanovena na základě očekávaných užitků z majetku pro potřeby jak 

potencionálního daného kupujícího a také pro současného vlastníka, tedy prodávajícího.50 

 

Subjektivní (investiční) hodnota je tedy v zásadní míře vystavěna na subjektivních názorech, 

představách či konkrétních podmínkách, z jejichž hlediska je stanovována. Rozdíl mezi hodnotou 

tržní a investiční pak může vycházet z těchto skutečností: 

 očekávání vstupu na nové trhy, 

 předpoklad synergie, 

 odlišná daňová povinnost, 

 investor je buďto „optimističtější“ či „pesimističtější“, 

 odlišný postoj k možnému riziku. 

 

7.2.3. Hodnota objektivizovaná 
 

Je jakýmsi protiklad hodnoty subjektivní (investiční) hodnoty a její stanovení, resp. definování, 

by mělo vycházet z otázky „Jakou hodnotu je možné považovat za obecně akceptovatelnou?“. 

Vychází ze skutečnosti, kdy je objektivizace definována, jako způsob vycházející z dat nezávislých na 

konkrétním znalci či investorovi, a na obecně přijímaných metodách a principech. Objektivizovaná 

hodnota jako pojem byla stanovena proto, že ve své podstatě není možné stanovit hodnotu 

naprosto objektivní, resp. objektivní hodnota v podstatě neexistuje, a tak se začalo pracovat právě 

s pojmem hodnota objektivizovaná. 

Definice vycházející z německých standardů pro oceňování, kterou specifikoval Mařík51, říká, že 

Objektivizovaná hodnota představuje typizovanou a jinými subjekty přezkoumatelnou, 

výnosovou hodnotu, která je stanovena z pohledu tuzemské osoby – vlastníka (nebo skupiny 

vlastníku), neomezeně podléhající daním, přičemž tato hodnota je stanovena za předpokladu, 

že podnik bude pokračovat v nezměněném konceptu, při využití realistických očekávání v rámci 

tržních možností, rizik a dalších vlivů působících na hodnotu podniku. 

                                                           
50 KRPATA T. Ekonomické analýzy, znalecké posudky. 2015 [cit. 2015-07-21]. Dostupné z: 
http://www.ekonomicke-analyzy.cz/zasady.html 
51 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 2. upr. a rozš. vyd. 
Praha: Ekopress, 2007 
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Objektivizace hodnoty je využívána primárně tehdy, kdy je nezbytné vyloučit jakýkoliv subjektivní 

vliv při stanovení hodnoty, a to včetně subjektivního vlivu osoby provádějící ocenění. Nejčastěji se 

k určení objektivizované hodnoty využívají data a údaje, které jsou nezpochybnitelné, tedy 

např. údaje historické. Práce znalce je založena na nesporné bázi, která reflektuje daný stav 

organizace k datu, ke kterému je ocenění prováděno. Další hodnoty znalec dopracovává postupně, 

v dalších fázích oceňování, kdy by výsledkem jeho práce mělo být stanovení nesporného základu, 

který tvoří jistou dolní mez hodnoty organizace. Každý další zhotovitel ocenění by, nezávisle na 

jiném způsobu ocenění, měl dospět při stanovení hodnoty ke stejným či podobným výsledkům. 

Objektivní stanovení hodnoty musí respektovat skutečnost, kdy musí z organizace „odtékat“ jen 

takové množství peněžních prostředků, aby nedošlo k ohrožení majetkové podstaty (substance) 

organizace. 

Stanovení objektivizované hodnoty organizace je založeno na prokazatelnosti a současnosti a je 

vhodné jej využít např. v případě poskytování úvěru, či při stanovení současné reálné bonity 

organizace.52 

 

7.2.4. Kolínská škola 
 

Kolínská škola se pokouší o jakousi syntézu výše uvedených metod či způsobů. Je založena na 

subjektivním postoji, který říká, že tržní ocenění je akceptovatelné v případě funkčnosti 

kapitálového trhu, ale pouze u omezeného množství organizací, reálným oceněním pro ostatní 

organizace je pak subjektivní zjištění hodnoty, kdy ale ovšem dochází k pohledu subjektivní hodnoty 

prodávajícího a na druhé straně pohledu subjektivní hodnoty kupujícího. Kolínská škola tedy 

přichází s míněním, že stanovení hodnoty by nemělo být modifikováno v závislosti na 

singulárních podnětech, ale na obecných funkcích, které ocenění přináší uživateli jeho výsledků. 

Kolínská školy respektuje tyto funkce: 

 funkce poradenská, 

 funkce rozhodčí,  

 funkce argumentační, 

 funkce komunikační, 

 funkce daňová. 

 

                                                           
52 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 2. upr. a rozš. vyd. 
Praha: Ekopress, 2007 
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Za nejvýznamnější funkci je dle východisek Kolínské školy pokládána funkce poradenská, a to proto, 

že jejím smyslem je přinést podklady kupujícímu o nejvyšší možné ceně, jež je možné uhradit, aniž 

by transakce byla nevýhodná a zároveň o nejnižší možné ceně, jež by měl prodávající přijmout, aby 

pro něj prodej nebyl nevýhodný a neprodělal.53 Funkcí rozhodčí, se pak rozumí funkce 

svrchovaného oceňovatele, jež by měl specifikovat mezní hodnoty pro účastníky transakce a rovněž 

by měl nalézt patřičnou hodnotu v rámci definovaných mezí. V případě stanovování hodnoty z titulu 

funkce argumentační má tvůrce ocenění hledat a nalézt argumenty, ke zlepšení pozice jedné ze 

stran transakce, které se tak stávají podkladem pro jednání či vyjednávání. Komunikační funkce si 

pak za cíl klade poskytnout podklady primárně pro komunikaci s veřejností, obzvláště pak 

s investory, peněžními domy či dalšími organizacemi a státem. Funkce daňová reflektuje 

skutečnosti nezbytné pro účely daňové.54 

 

7.2.5. Ostatní báze hodnoty 
 

Jak bylo specifikováno výše oceňovací standardy, ať již mezinárodní, evropské či spojených států 

specifikují vedle hodnot tržních, také řadu hodnot ostatních. Tato podkapitola shrnuje netržní 

kategorie hodnoty, se kterými je možné se setkat, avšak tyto nejsou jednoznačně uceleny a je 

možné se setkat s různými sadami netržních hodnot. Pro potřeby charakteristiky netržních hodnot 

je vycházeno z mezinárodních oceňovacích standardů (IVS), které historicky specifikovaly tyto báze 

hodnoty: 

 investiční hodnota, 

 rozumně ujednána při směně aktiva mezi dvěma specifickými stranami, 

o férová hodnota, 

o speciální hodnota, 

o synergická hodnota, 

 stanovena zákonem, či jinými formami regulace nebo smlouvou, 

 

a dále specifikují termíny, které jsou často používány jako daná hodnota, přičemž se nejedná 

o samostatné báze hodnoty, ale předpoklady, se kterými se vybrané báze hodnoty spojují, jde 

pak o: 

 hodnotu pokračujícího podniku, 

                                                           
53 KRPATA T. Ekonomické analýzy, znalecké posudky. 2015 [cit. 2015-07-21]. Dostupné z: 
http://www.ekonomicke-analyzy.cz/zasady.html 
54 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 2. upr. a rozš. vyd. 
Praha: Ekopress, 2007 
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 likvidační hodnotu, 

 zbytkovou hodnotu. 

 

 

7.3. Metody pro ocenění podnikatelských subjektů 
 

Ocenění organizací, ve finančním vyjádření, si klade za cíl vymezit hodnotu formou jisté peněžní 

částky a potenciál organizace je tak oceněn peněžním ekvivalentem. Je nutné zdůraznit, že většina 

stanovených výsledných hodnot vychází ze stanovení hodnoty více metodami. Na základě toho je 

možné specifikovat oceňovací metody: 

 metody vycházející z analýzy výnosů podniku, tedy organizace  výnosové metody, 

 metody vycházející z analýzy aktuálních cen na trhu  tržní metody, 

 metody vycházející z ocenění jednotlivých majetkových položek, ze kterých je organizace 

složena  majetkové metody. 

Určení toho, která metoda bude pro ocenění vybrána, závisí na funkcích, které si ocenění vyžaduje. 

Optimální by pak bylo využití všech tří základních typů metod a finální ocenění zpracovat jako 

syntézu jejich výsledků. 

 

Metody pro ocenění organizací je možné dále rozdělit následovně: 

 metody výnosové (tedy opírající se o analýzu výnosů), 

o metoda diskontovaných peněžních toků DCF, 

o metoda kapitalizovaných čistých výnosů, 

o metoda ekonomické přidané hodnoty EVA, 

o kombinované metody, 

 metody tržní (tedy založené na analýze aktuální cen trhu, kdy je realizováno oceňování 

subjektu): 

o na základě tržní kapitalizace, 

o na základě srovnávání podniků, 

o na základě ukazatelů burzy o podnicích, 

o na základě odvětvových multiplikátorů, 

o na základě srovnatelných transakcí, 

 metody majetkové, založené na ocenění jednotlivých majetkových položek, kdy je 

realizováno oceňování majetku: 

o účetní hodnotou na principu historických cen, 
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o substanční hodnotou na principu reprodukčních cen, 

o substanční hodnotou na principu úspory nákladů, 

o likvidační hodnotou.55 

 

7.3.1. Metoda diskontovaného cash flow 
 

Z teoretického hlediska v oblasti oceňování je výnosová metoda diskontovaných peněžních toků 

metodou základní a v soudobé praxi také metodou nejčastěji aplikovanou. Je možné konstatovat, 

že peněžní toky jsou věcným příjmem a zároveň tedy skutečným užitkem z vlastněné organizace, 

přičemž plně reflektují teoretickou definici hodnoty. 

Metoda diskontovaných peněžních toků se vyskytuje ve více variantách, kdy je možné specifikovat 

vybrané základní techniky, jejichž cílem je zjištění hodnoty vlastního kapitálu. Metody se liší dle 

toho, jak se k hodnotě vlastního kapitálu dospěje. Jedná se o: 

 metodu DCF entity (entita = jednotka, tzn. organizace) 

• v případě použití této metody je postupováno ve dvou krocích, kdy je zjištěna 

hodnota organizace brutto, a to diskontováním peněžních toků pro vlastníky 

a věřitele, od které je v druhém kroku odečtena hodnota cizího kapitálu ke dni 

ocenění; takto je získána hodnota vlastního kapitálu, 

 metodu DCF equity (equity = vlastní kapitál) 

• kdy je vycházeno z peněžních toků, které jsou k dispozici pro vlastníky organizace 

a jejich diskontováním je získána hodnota vlastního kapitálu, 

 metodu DCF APV (adjusted present value = upravená současná hodnota) 

• kdy je také postupováno ve dvou krocích, v prvním je zjištěna hodnota organizace 

jako celku (součtem hodnoty organizace za předpokladu nulového zadlužení 

a současné hodnoty daňových úspor z úroků), od které je odečtena hodnota cizího 

kapitálu a je tak zjištěna hodnota kapitálu vlastního, 

 dividendový diskontní model 

• v jehož případě jsou za peněžní toky požadovány pouze dividendy, které jsou příjmy 

pro vlastníky organizace. 

 

Jako u jiných metod, je i v tomto případě možné hodnotit výhody i nevýhody, které jak metoda 

samotná, tak její aplikace přináší. 

                                                           
55 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 3., upr. a rozš. 
vyd. Praha: Ekopress, 2011 
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Výhodou tak může být: 

 univerzálnost, a z ní vyplývající nejfrekventovanější užití této metody, 

 skutečnost, že při hodnocení je prioritní to, co organizace vytvoří v budoucnosti, oproti 

tomu, co bylo vytvořeno v minulosti. 

Nevýhodami pak je: 

 do hodnocení zapojený pouze majetek generující příjmy (v případě existence provozně 

nepotřebného majetku je tento oceněn separátně a jeho hodnota následně přičtena 

k hodnotě zjištěné DCF), 

 určitá nejistota budoucnosti, kdy stanovená hodnota organizaci je závislá na odhadu 

budoucího vývoje, 

 velká citlivost hodnoty organizace na dlouhodobou míru růstu a diskontní sazbu, tyto nesou 

jistou známku subjektivity při jejich stanovení. 

 

V případě aplikace metod je nezbytné: 

 vymezení budoucích peněžních toků adekvátní pro ocenění, 

 stanovení nákladů kapitálu, jimiž jsou peněžní toky diskontovány, 

 určení hodnoty organizace stanovenou metodou. 

 

V případě této metody je pro vymezení hodnoty organizace rozhodující to, jakých zisků 

v budoucnosti bude organizace dosahovat a jaké budou nezbytné investice pro jejich dosažení. 

Metoda ocenění je založena na posouzení vytváření volné hotovosti oceňovanou organizací za 

vybrané období, přičemž musí být respektováno: 

 definování operativního peněžního toku, vč. rizika podnikání v oboru a odvětví, při 

předpokládaném vývoji příjmů s promítnutím perspektivy vývoje, kdy jsou ve výdajích 

zohledněny rovněž požadavky na hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek a provozní 

kapitál, 

 vymezení diskontní sazby, tzn. požadované míry návratnosti vzhledem k rizikům podnikání, 

výnosností odvětví, alternativními investičními příležitostmi atd. 56 

 

Nejčastěji využívanou výnosovou metodou je v tuzemské ověřovatelské praxi právě metoda 

DCF entity, a jelikož se jedná také o stěžejní metodu další části této práce, je ji věnována náležitá 

pozornost. Ocenění v tomto případě vychází z propočtu hodnoty organizace (podniku) jako celku 

                                                           
56 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, 
flexibilita. 3., rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010 
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a je možné ji charakterizovat jako metodu komplexní. Jak již bylo uvedeno výše, stanovení hodnoty 

pomocí metody DCF entity probíhá ve dvou fázích, kdy se v první z nich zjistí hodnota organizace 

(podniku) jako celku pro vlastníky a věřitelé diskontováním peněžních toků a v druhé se od zjištěné 

hodnoty následně odečte hodnota cizího kapitálu, z čehož se získá hodnota vlastního kapitálu.57 

 

Volný peněžní tok pro metodu DCF entity 

 

Východiskem pro metodu DCF je volný peněžní tok, tedy to, kolik peněz je možné vzít z organizace, 

aniž by byl narušen další budoucí vývoj. Jde o peněžní prostředky (toky), které jsou k dispozici jak 

vlastníkům, tak také věřitelům organizace. Volný peněžní tok (free cash flow – FCF, dle rovnice 5) je 

pak možné charakterizovat následujícím způsobem: 

 

𝐹𝐶𝐹 = 𝐸𝐵𝐼𝑇(1 − 𝑇) + 𝑂𝐷𝑃 − ∆𝑊𝐶 − 𝐼𝑁𝑉     (5) 

 

kde, 

 FCF volný peněžní tok do organizace, 

 EBIT zisk před úhradou daní a úroků, 

 T sazba daně z příjmu, 

 ODP odpisy, 

 ∆WC změna čistého pracovního kapitálu, 

 INV investice. 

 

V případě metody DCF entity je možné se setkat s pojmem peněžní tok do firmy (free cash flot to 

firm - FCFF), nebo peněžní toky pro vlastníky a věřitele, dle Obrázku 11. Pojem FCF je tedy pojmem 

obecnějším, zatím co FCFF je již konkrétní variantou FCF pro metodu DCF entity. Výpočet volného 

peněžního toku je patrný z následujícího schématu: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 KOLLER, Tim, Marc H GOEDHART, David WESSELS a Thomas E COPELAND. Valuation: measuring and 

managing the value of companies. 5th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2010 



62 

+ Korigovaný provozní výsledek hospodaření před zdaněním 

 - Upravená daň z příjmu 

 = Korigovaný provozní výsledek hospodaření po zdanění 

 + Odpisy 

 + Ostatní náklady započtené v provozním VH, které nejsou výdaji v běžném období 

 = Předběžný peněžní tok z provozu 

 - Investice do upraveného pracovního kapitálu 

 - Investice do pořízení dlouhodobého majetku 

 = Volný peněžní tok (FCFF) 
Obrázek 11. Schéma určení FCFF (vlastní zpracování dle Maříka58) 

 

Korigovaný hospodářský výsledek je hospodářským výsledkem bez odečtení nákladů na cizí kapitál, 

a to proto, aby byl výsledkem zisk jak pro vlastníky, tak také pro věřitele. Do jeho výpočtu by měly 

být zahrnuty pouze položky, které se v čase budou opakovat a oproti tomu by v sobě neměl nést 

žádné výnosy a náklady, které souvisí s provozně nepotřebným majetkem. Počáteční hodnotou, ze 

které je doporučováno vycházet, je provozní výsledek hospodaření, a to vzhledem k nutnosti jen 

minimálních úprav. 

Z výše uvedeného je možné pak dále specifikovat provozně nepotřebná aktiva, kterými se rozumí 

aktiva, která jsou zbytná pro základní podnikatelskou činnost organizace. Opakem jsou pak aktiva 

provozně potřebná. Do kategorie provozně nepotřebných aktiv je často zařazován dlouhodobý 

či krátkodobý finanční majetek, který je organizací držen nad nezbytnou výši pro zajištění jejího 

provozu. Investicemi, pro potřeby výpočtu volného peněžního toku, se rozumí veškeré investiční 

výdaje, tedy jak nové investice (tzv. rozšiřovací), tak také investice na obnovu stávajícího majetku. 

 

Základní výraz pro hodnotu organizace (H), dle vzorce 6, při dosazení vypočteného peněžního toku, 

je možno vyjádřit následovně: 

 

𝐻 = ∑
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1+𝑖𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=1
        (6) 

 

kde, 

 FCFFt  je volný peněžní tok do organizace v roce t, 

 ik diskontní míra, 

 n počet let předpokládané existence organizace. 

                                                           
58 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 3., upr. a rozš. 
vyd. Praha: Ekopress, 2011 
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Obecně je však předpokládáno trvání organizace v nekonečně dlouhém období (tzv. going concern), 

kdy nelze naplánovat peněžní toky pro jednotlivá léta, avšak teoretická východiska přinášejí 

možnost aplikace buďto standardní dvoufázové metody, nebo metod založených na odhadu 

průměrného tempa růstu. 

Dvoufázová metoda říká, že hodnota I. fáze, tzv. explicitního období, vychází z peněžního toku 

na základě sestavené finanční prognózy, tedy období, po které je oceňovatel schopen 

specifikovat peněžní tok, a to součtem parciálních peněžních toků diskontovaných v čase. 

Hodnota II. fáze, tzv. implicitního období, vychází z peněžního toku, který bude možné trvale 

každoročně odnímat (období od konce I. fáze do nekonečna). Hodnota za období druhé fáze 

bývá nazývána tzv. pokračující hodnotou. Hodnota organizace vycházející z dvoufázové metody 

(rovnice 7) je definována takto: 

 

𝐻 = ∑ (
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1+𝑖𝑘)𝑡
+

𝑃𝐻

(1+𝑖𝑘)𝑇)
𝑇

𝑡=1
       (7) 

kde, 

 H současná hodnota, 

 T délka I. fáze v letech, 

 FCFFt volný peněžní tok do organizace v roce t, 

 PH pokračující hodnota, 

 ik kalkulovaná úroková míra (také jako WACC). 

 

Explicitní období je tedy dáno schopnostmi oceňovatele. Je nezbytné akceptování více faktorů, 

které mohou délku první fáze ovlivnit, např. odhad období, po které je organizace schopna tvořit 

hodnotu, období životní fáze, míru stálosti odvětví a oboru atd. Pro odhad délky první fáze, pak není 

možné vycházet jen z jednoho kritéria. V případě, že se pro implicitní období předpokládá stabilní 

a konstantní růst volného peněžního toku, je pro zjištění pokračující hodnoty (rovnice 8) aplikován 

tzv. Gordonův vzorec: 

 

𝑃𝐻 𝑣 č𝑎𝑠𝑒 𝑇 =  
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑇+1

𝑖𝑘−𝑔
       (8) 

 

kde, 

 PH pokračující hodnota v čase T, 

 T poslední rok prognózovaného období, 

 ik kalkulovaná úroková míra = průměrné náklady kapitálu (také jako WACC), 
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 g předpokládané tempo růstu volného peněžního toku během implicitního období, 

 FCFF volný peněžní tok do organizace. 

 

Poté následuje stanovení volného peněžního toku pro první rok druhé fáze (rovnice 9), přičemž je 

možné specifikovat takto: 

 

𝐹𝐶𝐹𝐹𝑇+1 = 𝐹𝐶𝐹𝐹𝑇 ∙ (1 + 𝑔)       (9) 

 

Stejně tak, jako je nezbytné stanovení peněžních toků, je v případě aplikace metody DCF nutní 

správně určit úrokovou míru, resp. diskontní míru. Právě ona diskontní míra reflektuje požadovaný 

výnos pro investory, ale také riziko, které s sebou investice nese. Souvztažností mezi diskontní 

mírou a vybraným modelem DCF je výnos, který je ovšem spojen s určitým rizikem, které právě 

diskontní míra odráží. Aplikace vybrané metody je klíčovou pro to, jaká diskontní míra ji přísluší. 

Jestliže jsou výše specifikovány jednotlivé metody DCF, je nezbytné konstatovat také skutečnost, 

které diskontní míry jsou těmto přiřazeny: 

 v případě metody DCF entity, vycházející z peněžních toků pro vlastníky a věřitelé, je volena 

diskontní míra na základě WACC - tedy průměrných vážených nákladů na kapitál, 

 v případě metody DCF equity, vycházející z peněžních toků pro vlastníky, jsou použity 

náklady na vlastní kapitál (Nvk), 

 metoda DCF APV - diskontní mírou jsou buďto náklady na vlastní kapitál při nulovém 

zadlužení, nebo náklady na cizí kapitál (Nck) v případě, že se diskontují daňové úspory, 

 pro metody, které jsou také zařazeny do kategorie výnosových, je použit WACC v případě 

budoucího výnosu v podobě EVA a v případě dividendy by se použily opět náklady na vlastní 

kapitál. 

Nakolik je pro teoretická i praktická východiska práce stěžejní metoda DCF entity, je také další popis 

zaměřen primárně na tuto oblast. Předmětem popisu jsou tedy vážené náklady kapitálu (weighted 

average capital costs – WACC), které jsou nejkomplexnější veličinou (rovnice 10) obsahující 

obsahuje jak náklady cizího, tak náklady vlastního kapitálu. Výpočet průměrných vážených nákladů 

kapitálu je pak následující:  

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑛𝐶𝐾(1 − 𝑑)
CK

K
+ 𝑛𝑉𝐾(𝑍)

VK

K
     (10) 

kde, 

nCK náklady na cizí kapitál, neboli očekávaná výnosnost do doby splatnosti u cizího 

kapitálu vloženého do organizace, 
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d sazba daně z příjmu,  

CK tržní hodnota úročeného cizího kapitálu vloženého do organizace, 

nVK(Z) náklady cizího kapitálu neboli očekávaná výnosnost vlastního kapitálu oceňované 

organizace při dané úrovni zadlužení, 

VK  tržní hodnota vlastního kapitálu, 

K celková tržní hodnota investovaného kapitálu (CK+VK). 

 

Na základě výše uvedeného a dalších skutečností je možné specifikovat výpočet pro vážený průměr 

nákladů kapitálu (Obrázek 12), tedy WACC59: 

 

a) stanovení vah jednotlivých složek kapitálu, 

b) stanovení nákladů na cizí kapitál, 

c) stanovení nákladů na vlastní kapitál, 

d) výpočet průměrných nákladů kapitálu. 
Obrázek 12. Schéma pro určení WACC (vlastní zpracování dle manž. Maříkových60) 

 

Náklady na cizí kapitál lze vypočíst jako vážený průměr z úrokových sazeb, které organizace hradí 

z různých zdrojů cizího kapitálu. Výpočtu efektivní úrokové míry (rovnice 11) je možné realizovat na 

základně uvedeného základního vzorce: 

 

𝐷 = ∑
𝑈𝑡(1−𝑑)+𝑆𝑡

(1+𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=1        (11) 

kde, 

D čistá částka peněz získaná půjčkou, 

Ut úrokové platby, d je sazba daně z příjmu, 

St splátka dluhu za dohodnutý časový interval, 

n počet období, kdy se dluh splácí, 

i je výsledná úroková míra, která vyjadřuje výši hledané efektivní úrokové míry. 

 

Jestliže je aplikován výpočet úrokové míry tímto způsobem, kdy jsou náklady již upraveny o daň, 

nelze tuto snižovat při výpočtu WACC. 

                                                           
59 MAŘÍKOVÁ, P.; MAŘÍK, M. Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 
2007 
60 MAŘÍKOVÁ, P.; MAŘÍK, M. Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 
2007 
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Další alternativní možností stanovení nákladů na cizí kapitál je postup metody odhadu nákladů 

(rovnice 12). V tuzemsku může být úskalím přiřazení dluhu organizace k jednotlivým ratingovým 

skupinám. Výpočet tohoto způsobu je pak: 

 

𝑛𝐶𝐾 = 𝑟𝑓 + 𝑅𝑃        (12) 

kde, 

rf bezriziková úroková míra na úrovni státních dluhopisů s podobnou dobou splatnosti 

jako má dluh, který je posuzován, 

RP riziková přirážka stanovaná ratingem. 

 

V případě financování ve formě leasingu je nezbytné tuto skutečnost zohlednit, kdy výpočet 

nákladů (rovnice 13) na financování, akceptující zohlednění úroků je následující: 

 

ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑝ř𝑒𝑑𝑚ě𝑡𝑢 𝑙𝑒𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔𝑢 = ∑
𝑙𝑒𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔𝑜𝑣á 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑏𝑎

(1+𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1
  (13) 

kde, 

 i diskontní míra. 

 

Náklady vlastního kapitálu formulují předpoklad míry výnosnosti pro investory, a to s ohledem na 

měřítko rizika spojeného s danou investicí. Stanovení požadované míry výnosnosti vlastního 

kapitálu je možné pomocí několika metod. Základními metodami výpočtu požadované míry 

výnosnosti vlastního kapitálu jsou: 

 CAPM (capital asset pricing model) metoda, 

 stavebnicová metoda. 

Model CAPM (rovnice 14) je používán jako výchozí model vystihující lineární vztah mezi 

systematickým rizikem a požadovanou výnosností, a matematicky je vyjádřen takto: 

 

𝐸(𝑅𝐴) = 𝑟𝑓 + [𝐸(𝑅𝑚) − 𝑟𝑓] ∙ 𝛽𝐴     (14) 

kde, 

E(RA) očekávaný výnos vlastního kapitálu, 

rf bezriziková sazba, 

E(RM) očekávaný výnos tržního portfolia, 

βA koeficient citlivosti výnosu daného aktiva. 

Koeficientem β je vyjádřeno tržní riziko, které je nediversifikovatelné. Výpočet hodnoty je možné 

realizovat pomocí regresní analýzy, kde jsou proměnnými výnos cenného papíru a celého trhu. 
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Alternativně lze koeficient β nalézt ve zveřejňovaných publikacích, přičemž tyto zveřejňují 

koeficient β pro určitou oblast či obor. Pokud je koeficient β měřítkem citlivosti cenného papíru vůči 

celkovým tržním pohybům, je pak možné specifikovat61: 

β > 1 cenný papír je nevyrovnanější oproti trhu jako komplexu, má snahu pohyby 

trhu zesilovat, 

β = 1 pohyb cenného papíru je adekvátní pohybu trhu, 

β < 1 a > 0 cenný papír má sklon pohyby trhu tlumit, 

β = 0 inertní cenný papír (cenný papír je nezávislý na trhu, výnos je stabilní), 

β < 0 výnosy cenného papíru se pohybují vůči obecnému pohybu trhu (akcie reagují 

méně citlivě na změny trhu, a jejich riziko je nižší než riziko trhu). 

 

Stavebnicová metoda (Obrázek 13) vychází z jednoduché podstaty, již je možné vyjádřit pomocí 

následujícího schématu:  

 

výkonnost "bezrizikových" cenných papírů 

 + přirážka za riziko 

 = kalkulovaná úroková míra 
Obrázek 13. Schéma stavebnicové metody (vlastní zpracování dle Kislingerové62) 

 

V případě stavebnicové metody je nezbytné respektovat následující zásady: 

 stanovení přirážek uvažuje jak riziko systematické, tak rovněž nesystematické, 

 riziková přirážka zahrnuje součet dvou položek, a to přirážky za finanční riziko a přirážky za 

obchodní riziko, 

 finanční i obchodní rizika jsou kalkulována: 

o v určitém obecně předpokládaném rámci, který vychází z orientačně vymezeného 

rozpětí 2 - 25 %, kdy zásadní, tedy nejvyšší, přirážka je přisouzena malým 

organizacím s krátkou minulostí a s nejasnou budoucností, 

o obchodní riziko opět vychází ze stavebnicové metody a výsledná přirážka je dána 

úhrnem jednotlivých položek (např. konkurencí, velikostí organizace, oblastní 

diverzifikaci), 

o finanční rizika vychází primárně z míry zadlužení, kdy vyšší zadlužení zvyšuje riziko, 

anebo větším podílem pracovního kapitálu na oběžných aktivech na rozdíl od 

konkurence (tzn. významnější podíl pracovního kapitálu snižuje riziko). 

                                                           
61 KISLINGEROVÁ, Eva. a kol. Manažerské finance. Praha: C.H.Beck, 2004 
62 KISLINGEROVÁ, Eva. a kol. Manažerské finance. Praha: C.H.Beck, 2004 
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Právě výše rizika představuje alternativní náklad vlastního kapitálu (rovnice 15). Jde o zhodnocení 

(resp. výnosnost) vlastního kapitálu, která by byla dosažitelná vkladem prostředků, tedy 

investováním, do alternativní investiční příležitosti. Analyzováním řady matematicko-statistických 

modelů ratingu došlo ke specifikování zásadních fundamentálních charakteristik, které mají zásadní 

vliv, či nějak ovlivňují riziko a došlo k sestavena ratingové funkce: 

 

𝑟𝑒 =
𝑊𝐴𝐶𝐶∙

𝑈𝑍

𝐴
−(1−𝑑)∙

𝑈

(𝐵𝑍+𝑂)
∙(

𝑈𝑍

𝐴
−

𝑉𝐾

𝐴
)

𝑉𝐾

𝐴

     (15) 

kde, 

re alternativní náklad na vlastní kapitál,  

WACC vážený náklad na kapitál  

UZ úplatné zdroje (VK + BU + O), tj. kapitál, za který je nutno platit,  

A aktiva celkem,  

VK vlastní kapitál,  

BU bankovní úvěry,  

O dluhopisy,  

U/BU + O úroková míra,  

D daňová sazba. 
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8. Východiska pro vytvoření modelu a ověření systému a modelu 
 

V návaznosti na uvedené výše, především v kapitole 2, vyvstala intence modelu pro ocenění synergií 

a synergických efektů při rozhodování o strategiích (Obrázek 14), jako nedílné součásti 

manažerského rozhodování o dalším vývoji v průmyslové produkční organizaci. Se standardními 

formami synergických efektů je možné se setkávat poměrně běžně, intence však vedla k myšlence 

ocenění inverzního synergického efektu organizací. Znamená to tedy, že zásadním strategickým 

rozhodnutím může být také rozštěpení organizace (opak fúze či akvizice), přičemž je nezbytné 

zhodnotit, zda toto rozhodnutí vedlo k maximalizaci hodnoty pro majitele. Obecné schéma návrhu 

modelu pro další zpracování je uvedeno na obrázku níže. 

 

 

 

Obrázek 14. Schéma navrženého modelu 

 

 

8.1. Organizace pro ověření modelu 
 

Aby bylo možné ověřit hypotézy a naplnit cíle disertační práce, bylo nezbytné nalézt také vhodné 

subjekty k aplikaci navrženého modelu. Nalézt organizaci, resp. organizace, nebylo úkolem lehkým, 
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avšak podařilo se. Podmínkou pro poskytnutí dat byla anonymizace konkrétních údajů organizací, 

podmíněná majiteli, a tak je možné uvést pouze obecné charakteristiky. 

Původní organizace, která je v této práci také dále specifikována jako organizace AB, byla výrobní 

organizací s poměrně širokým spektrem činností, a to bez zaměření na specifika jednotlivých aktivit. 

Tuto organizaci je možné si představit jako velkou výrobní fabriku, která v určitých činnostech 

působila již z podstaty či historického, v místním prostředí ne zcela ojedinělého, posttotalitního, 

základu. Při změně majitelů organizace, tito v nastaveném chodu organizace již nechtěli pokračovat, 

a proto se rozhodli pro zásadní změnu. Rozdělení organizace dle jednotlivých, dvou základních, 

činností. V tomto případě je možné situaci specifikovat také jako péči o „core business“, neboli 

hlavní předmět podnikání. Znamená to koncentraci organizace na relativně úzkou oblast, ve které 

tato organizace může dosáhnout konkurenčních výhod. 

Při rozdělení organizací, je nezbytné klást důraz na to, jakým způsobem k rozdělení dojde. Existují 

různé formy rozdělení, které jsou specifické jak v samotném průběhu, tak také následcích rozdělení. 

Obecně je možné konstatovat, že při rozdělení organizací je požadováno, aby jednotlivé části vzniklé 

rozdělením byly schopné samostatné existence, tzn. musí představovat nezávislý funkční celek. 

Častokrát bývá příčinou rozdělení různorodost, nejednotnost a rozsah činnosti, či produkčních 

aktivit organizace. Důsledkem je pak vyčlenění jednotlivých specifických částí do nových 

nástupnických organizací.  

Při rozhodnutí o strategické změně, tedy rozdělení činností organizace se majitelé zaměřili na 

tzv. horizontální linii, kterou je možné také specifikovat jako svazek dílčího potenciálu při nových 

iniciativách, inovacích a požadovaných efektech. 

Z původní organizace tak vznikly dvě organizace nové. Jedna zaměřila vlastní činnost podnikání na 

projekci, montáž a výrobu posouvacích zařízení a kolejových vozidel, a to primárně po potřeby 

průmyslových podnikatelských subjektů. Organizace realizuje dodávky na klíč – od projektu po 

uvedení do provozu, přičemž se odkazuje na skutečnost úspory ve spotřebě energií i pracovní síly, 

při zvýšení bezpečnosti a akceptaci na environmentální dopad při aplikaci elektrických zařízení 

a eliminaci dieselových motorů. Organizace druhá zaměřila svou činnost na likvidaci odpadů, a to 

jak klasickou formou, tak s budoucím zaměřením na pyrolýzu (tzn. fyzikálně-chemického děje, 

řadícího se do relativně široké skupiny termických procesů, v tomto případě je míněna přeměna 

odpadu za vysokých teplot bez přístupu vzduchu na energii). 

Zásadní pro disertační práci je skutečnost realizace strategické změny rozložením jedné organizace 

na dvě jiné, specificky zaměřené na danou oblasti podnikání. Funkčnost navrhovaného modelu je 

tak prezentována na uvedeném případu. Využití modelu je však možno předpokládat také v jiných 

souvislostech, kupříkladu při zachycení vlivu dalších významných změn ovlivňujících činnost 

jednotlivých organizací, od legislativních změn, přes změny cen, specifik trhů i zaměření 
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hodnocených organizací. Navržený model je tedy ověřován na podkladě dvou průmyslových 

podnikatelských subjektů, v práci také dále označených jako organizace A a organizace B.  

 

 

8.2. Určení modelu ocenění a data pro ověření 
 

Oceňovací postupy, které se pro ocenění použijí, by měly respektovat účel zjišťování tržní hodnoty 

subjektu. V tomto případě je ocenění realizováno z důvodu stanovení tržní hodnoty pro strategické 

účely. Obecně lze zhodnotit, že tržní hodnota závisí zejména na: 

 výnosnosti kapitálu a tvorbě hotovosti vyplývající z činnosti organizace, 

 zvyšování obratu a výdělečné schopnosti, 

 schopnostech dlouhodobého vytváření dividend, 

 vlastnostech organizace, stabilitě podnikání a ostatních investičních možnostech 

nabízených okolním prostředím, 

 míře a stabilitě předpověditelnosti kvalitativních a kvantitativních odhadů, 

 na skladbě aktiv a pasiv organizace, 

 na jakosti právní sféry podnikatelského prostředí (např. právní postavení věřitele). 

 

V souvislosti s obecnými zásadami oceňovaní by stanovovaná tržní hodnota měla být odvozena 

zejména se zohledněním investičního principu. Tento vychází z předpokladu, že investorem 

investovaný kapitál je pouze v takové výši, která je ekonomicky opodstatněná a zaručuje návratnost 

vložených prostředků vzhledem k požadované míře výnosnosti. 

Pro zjištění tržní hodnoty, pro potřeby této disertační práce, kdy je navrhován nový model, který je 

současně také ověřován na reálných datech, je realizováno ocenění podle metody DCF entity. 

 

Jak bylo zmíněno dříve, model je ověřován na souborech aktuálních dat konkrétních organizací. 

Takto koncipovaný soubor dat slouží ke zpracování ocenění jednotlivých organizací a také jako 

podklad pro prognózu budoucího vývoje. Navržený model je ověřen prostřednictvím systému, který 

je zpracován v prostředí MS Excel, a to vzhledem k jeho dostupnosti, relativní jednoduchosti 

a obsluze software. Jednotlivé zásadní výstupy, dále většinou nazývány také tabulky či výstupy, jsou 

v následující části práce, konkrétně pak v podkapitolách ocenění jednotlivých organizací 

(kap. 8.3.2., 8.3.3. a 8.3.4.). Celý systém zohledňující východiska navrženého modelu v prostředí MS 

Excel je na přiloženém CD, které je nedílnou součástí této disertační práce. Přiložené CD obsahuje 

celkem šest souborů, které představují tři systémy. Soubory s názvy „KM7“ na počátku představují 
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vstupní informace a jejich zpracování, soubory s názvem, „HF“ na začátku pak obsahují dílčí kroky 

zpracování ocenění organizací, vč. samotného vyčíslení hodnoty organizací. 

 

 

8.3. Ocenění pomocí metody DCF entity 
 

8.3.1. Charakteristika metody DCF entity 
 

Jedná se o jednu ze základních výnosových metod. Cash flow, tedy peněžní tok, reprezentuje reálný 

příjem a je tedy reálným vyjádřením užitku plynoucí z organizace jejímu vlastníkovi. Metoda 

DCF entity (organizace jako celku) je jednou ze tří variant, přičemž dalšími jsou metoda equity 

(vlastního kapitálu) a APV (Adjusted present value = upravená současná hodnota). Cílem je zjištění 

hodnoty provozního majetku, resp. vlastního kapitálu. 

V případě aplikace metody DCF entity je možné ve zjednodušené formě specifikovat, že výpočet 

probíhá ve dvou krocích, a to diskontováním peněžních toků, které by byly k dispozici jak pro 

vlastníky, tak pro věřitele, čímž je získána brutto hodnota organizace jako celku. Krok druhý pak 

přináší odpočet hodnoty cizího kapitálu ke dni ocenění a je získána hodnota vlastního kapitálu 

(netto). 

 

Pro stanovení tržní hodnoty provozního majetku organizace je v případě této metody zásadní, 

jakých zisků v budoucnu bude organizace dosahovat a jaké investice budou v této souvislosti nutné. 

Výpočet, který je realizován dále, je prováděn pro stav chodu organizace, resp. organizací, dle 

stanovené finanční prognózy, která byla sestavena dle reálných výsledků hospodaření minulých let 

a očekávaného vývoje do budoucna v této oblasti. Tato metoda ocenění je založena na hodnocení 

tvorby volné hotovosti oceňovanou organizací, resp. oceňovanými organizacemi, za dané období 

a zahrnuje tři klíčové oblasti, které jsou zohledněny: 

 definování tzv. operativního cash flow (peněžního toku), které je v zásadě tvořeno součtem 

zisku po zdanění, tj. zisku bez mimořádného HV a odpisů a rovněž v sobě zahrnuje riziko 

podnikání spojené s daným oborem a odvětvím. Vychází z finanční prognózy očekávaného 

vývoje příjmů části organizace s promítnutím perspektivy vývoje. Na druhé straně jsou ve 

výdajích promítnuty požadavky na hmotný a nehmotný investiční majetek a provozní 

kapitál, 

 stanovení odpovídající diskontní sazby neboli požadované míry návratnosti kapitálu, jehož 

velikost a struktura odráží riziko podnikání spjaté s daným oceňovaným objektem, 
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výnosnost daného odvětví podnikání, alternativní investiční příležitosti a rovněž bere na 

zřetel strukturu pasiv oceňované části organizace, 

 do ocenění touto metodou nejsou promítnuta neprovozní aktiva, která jsou oceněna 

samostatně.  

 

Podrobně jsou teoretická východiska pro ocenění pomocí metody diskontovaného cash flow, 

nebo-li DCF popsána v kapitole 7.3.1. Pro praktickou, výpočtovou, část práce je možné opakovaně 

shrnout, a je vycházeno z následujících předpokladů. 

 

Základním vzorcem je rovnice 6, kterou je možno modifikovat také následovně: 

 

PV = ∑
𝐹𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡 +
𝑇𝐻

(1+𝑟)𝑇

𝑇

𝑘=1
      (16) 

kde, 

FCFt volný peněžní tok v čase, 

r WACC úroková sazba nákladů kapitálu, 

t až T časový úsek explicitního období. 

 

Do zisku z provozní činnosti nejsou zahrnuty výnosy z neprovozních aktiv, respektive výnosy 

z majetku, jenž nesouvisí s hlavním předmětem podnikání společnosti. Jedná se o výnosy 

z finančních investic nepotřebného majetku apod. 

 

Pokračující trvalá hodnota v čase T – hodnota implicitního období se vypočte dle rovnice (6), 

uvedené v kapitole 7.3.1. 

 

Velikost úrokové sazby pro diskontování peněžního toku bude zjištěna z velikosti nákladů na použité 

kapitálové zdroje. Výše sazby byla vypočtena pomocí váženého aritmetického průměru nákladů 

kapitálu společnosti – WACC, tj. nákladů příležitosti vlastního jmění a vynaložení nutných nákladů 

ve formě placených úroků věřitelům společnosti za vypůjčení cizího kapitálu.  

Vážený náklad kapitálu WACC se vypočte po dosazení do rovnice (6), z kapitoly 7.3.1, kdy na tomto 

místě je vhodné doplnit o výpočet nákladů vlastního kapitálu (rovnice 17) při využití cizích zdrojů 

financování, pak: 

𝑛𝑉𝐾(𝑍) = 𝑟𝐹, + 𝐵𝑒𝑡𝑎𝑍 ∙ 𝑅𝑃 + 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑆𝑅   (17) 
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kde, 

nVK(Z) náklady vlastního kapitálu, 

rF, výnos státních dluhopisů, 

RP riziková prémie, 

R1 přirážka pro malé společnosti (do 1,5 %), 

R2  přirážka pro společnosti s nejasnou budoucností, které se vyznačují vysokým 

podílem tržní a účetní hodnoty vlastního kapitálu (do 3 %), 

R3  přirážka za nižší likviditu oceňovaných vlastnických podílů, 

SR  specifické riziko organizace. 

 

Vzhledem k nízké efektivitě a transparentnosti fungování českého kapitálového trhu je v praxi do 

značné míry omezena použitelnost modelu CAMP pro odvození nákladu vlastního kapitálu s pomocí 

beta koeficientů. S přihlédnutím k výše uvedenému je použita pro odvození beta koeficientů 

metoda analogie trhů na vyspělých kapitálových trzích. Postup odvození je převzat z publikace 

autora Miloše Maříka a kolektivu. 

Metoda analogie je založena na použití beta podobných organizací, které jsou obchodovány 

a jejichž činnost není diverzifikovaná. V anglosaské literatuře se hovoří o „pure-play-technique“. 

Při hledání srovnatelných společností je třeba se vypořádat s vlivem: 

 odlišností v obchodním riziku (rozdílnosti jsou zohledněny v rámci výpočtu nákladu 

vlastního kapitálu ve specifickém riziku viz rovnice (12)), 

 odlišností ve finančním riziku, které závisí na kapitálové struktuře. Vliv kapitálové struktury, 

tj. vliv výše zadlužení (rovnice 18) na Beta podniku můžeme vyjádřit tímto vztahem: 

 

𝐵𝑒𝑡𝑎𝑍 = 𝐵𝑒𝑡𝑎𝑛(1 + (1 − 𝑑) ∙
𝐶𝐾

𝑉𝐾
     (18) 

kde, 

Betan Beta nezadlužená, 

Betaz, Beta zadlužená. 

Podíl vlastního a cizího kapitálu by měl být vyjádřen v tržních hodnotách. 

 

Při určení specifického rizika organizace (rovnice 19) je postupováno dle metodiky uvedené 

v publikaci autora Miloše Maříka a kolektivu, kapitola 4., kde riziková přirážka pro každý faktor je 

odvozována následujícím vztahem: 
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𝑅𝑃𝑛 = Z ∙ (
𝑟𝑓

𝑛
)       (19) 

kde, 

RPn riziková přirážka pro n-faktorů, 

Z koeficient rizikové přirážky, 

rf minimální riziková přirážka, 

n počet aktivních faktorů. 

 

Celkové specifické riziko (rovnice 20) je pak dáno součtem jednotlivých rizikových přirážek dle 

vzorce: 

SR = ∑ 𝑅𝑃𝑛
𝑛
1        (20). 

 

Na základě těchto teoretických východisek a charakteristik je dále realizováno samotné ocenění, 

a to následovně: 

 určení průměrných nákladů kapitálu WACC, 

o stanovení beta koeficientu, 

o stanovení rizikových přirážek, 

o stanovení specifického rizika, 

o stanovení nákladu vlastního kapitálu, 

o stanovení nákladu cizího kapitálu, 

o stanovení vah, 

o samotný výpočet WACC, 

 určení volného peněžního toku (FCF) a pokračující hodnoty, 

 stanovení neprovozních aktiv, 

 stanovení hodnoty organizace metodou DCF. 

 

 

8.3.2. Ocenění původní organizace AB 
 

8.3.2.1. Určení průměrných nákladů kapitálu WACC 

 

 stanovení beta koeficientu 
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Koeficient beta je poměrem systematického rizika sledované organizace vůči systematickému riziku 

na trhu. Jinak řečeno, tento koeficient poměřuje nediverzifikovatelné riziko kapitálu organizace 

s rizikem celkového trhu nebo tržního segmentu. 

S ohledem na specifičnost organizace na trhu, byl beta koeficient odvozen metodou analogie. 

Beta – nezadlužená 

Koeficient beta byl stanoven ve výši 1,5. V tomto případě se jedná o nezadluženou betu. Při 

stanovování koeficientu se vycházelo z dostupných údajů o trhu na webových stránkách 

damodaran.com o koeficientech beta jednotlivých odvětví pro Evropu. Je možné vycházet také 

z přehledu dle Maříka. 

Beta – zadlužená 

Tento koeficient je získán propočtem, a to výpočtem pro každý rok, formou dosazení příslušných 

vstupů do rovnice. 
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 stanovení rizikových přirážek 

1. Riziková přirážka pro malé společnosti 

Byla stanovena a použita riziková přirážka pro malé společnosti, v tomto případě, ve výši 1%. 

 

2. Riziková přirážka pro společnosti s nejasným vývojem v budoucnosti 

Byla uplatněna riziková přirážka ve výši 0%. 

 

3. Riziková přirážka za nižší likviditu oceňovaných vlastnických podílů 

Z obecných předpokladů a letitých praktických výstupů je možné hodnotit, že organizace, podniky 

a další společnosti mají zpravidla nižší likviditu než jiná aktiva, jako např. registrované cenné papíry, 

depozitní směnky apod. Proto si proces ocenění organizace téměř vždy vyžádá aplikaci skonta za 

nižší likviditu, pokud charakter a účel ocenění toto vyžaduje. Uvedená skutečnost je rovněž 

potvrzena empirickými studiemi v této oblasti a všechny tyto skutečnosti a výstupy doporučují práci 

s diskontem za omezenou obchodovatelnost, a to jak v případě jednotlivých organizací, tak také 

v případě obchodních podílů těchto organizací. 

Diskont vycházející z omezené obchodovatelnosti ovlivňuje právě likvidita trhu, na němž obchod 

s organizacemi probíhá. Je neopomenutelné, že tuzemské trhy jsou obecně podstatně méně likvidní 

oproti kapitálovým trhům v zahraničí. Dalším důležitým faktorem je skutečnosti, že diskont 

nezpůsobuje pouze omezená obchodovatelnost, ale také ostatní vlivy, mezi nimiž je možné uvést 

například zvýšené transakční náklady kupujících při koupi obchodního podílu. 

V návaznosti na uvedené skutečnosti je přirážka za nízkou likviditu akcií společnosti vyplývající ze 

skutečnosti neobchodovatelnosti na veřejných trzích, stanoví dle doporučení odborné literatury, ve 

výši blížící se dolní hranici, a to 1%. 

 

 stanovení specifického rizika 

Na základě obecného předpokladu se vychází z toho, že průměrný investor je schopen v rámci 

správy vlastního portfolia eliminovat specifické riziko do určité míry. Proto specifické riziko činí 0%. 

 

 stanovení nákladů vlastního kapitálu 

Výpočet hodnoty nákladu vlastního kapitálu byl realizován za využití vypočteného beta koeficientu, 

s tím, že byl dále jako bezriziková sazba aplikován výnos do doby splatnosti 10 letých státních 

dluhopisů, který činil 4%. Posledním parametrem vstupujícím do výpočtu je odvozené rizikové 

rozpětí, které činí 5,85 %. Uvedené rozpětí vychází z rizika akciových trhů, přičemž je vycházeno 

z informací o rizikovém rozpětí národního trhu dle zdroje www.damodaran.com, kde jako základ je 
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brána riziková přirážka akciového trhu v USA. Rizikové přirážky za nízkou likviditu a nejasný vývoj 

organizace byla stanovena ve výši 1 %. Uvedené rizikové navýšení se považuje za přiměřené. Po 

dosazení vstupů do rovnice je hodnota nákladu vlastního kapitálu v inflačním prostředí odvozená 

iteračním modelem v jednotlivých letech prognózy následující. 

 

 

 

 stanovení nákladů cizího kapitálu 

Náklady cizího kapitálu jsou uvedeny v následující tabulce.  

 

 

 

 stanovení vah 

Stanovení vah vlastního a cizího kapitálu bylo provedeno iteračním modelem pro každý rok 

prognózy. 
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 samotný výpočet WACC 

Po doplnění do rovnice pro výpočet kalkulované úrokové míry činí vážený náklad kapitálu. 

 

 

 

 

V celém výpočtu je promítnut fakt, že se jedná o hodnocení společnosti v kolísavém inflačním 

prostředí. WACC je propočten iteračním postupem pro každý rok. 

 

8.3.2.2. Určení volného peněžního toku (FCF) a pokračující hodnoty 

 

Vlastní propočet hodnoty je realizován při použití vytvořeného software v prostředí MS Excel pro 

výpočet hodnoty organizace. 

Pro zjištění růstového potenciálu organizace je provedena analýza těchto tří klíčových faktorů: 

Velikost organizace – růst obratu se u společnosti odvíjí od růstu využití kapacit, která se 

blíží provoznímu maximu. 

Významnost a udržitelnost konkurenčních výhod – hlavní konkurenční výhodou na 

relevantním trhu organizace je tradice a dobrá pověst Společnosti. Komparativní výhody 

ČR v oblasti mezd však budou postupně slábnout.  

Dosahovaný minulý a současný růst a zisková marže – zisková marže v posledních obdobích 

je stabilizována a neměla by se výrazněji měnit, čemuž by měla napomáhat probíhající koncentrace 

výrobců, kteří se tak snaží ovlivňovat cyklický vývoj odvětví.  

 

Na základě analýzy těchto uvedených faktorů se očekává trvalý růst organizace v implicitním období 

ve stavu, v jakém se organizace v současné době nachází, tzn. v úrovni 1 %. Odůvodnění tohoto 

odhadnutého růstu je uvedeno ve výše popsaných bodech. Při konstrukci růstu g je přiřazen nejvyšší 

význam bodu č. 1 a 3. 

 

Výpočet uvádí následující tabulka. 
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Výpočet volného cash flow, tedy volných finančních prostředků, dle finanční prognózy uvádí 

následující tabulka. 

 

 

 

 

8.3.2.3. Stanovení neprovozních aktiv 

 

Každá organizace realizuje svou činnost s určitým objemem aktiv. Ne všechna aktiva však 

podnikatelský subjekt pro vlastní činnost potřebuje. Je možné uvést příklady, jako např. zastavené 

provozy, nepotřebné zásoby a dále dlouhodobý finanční majetek, který není přímo výkonnostně 

svázán s hlavní podnikatelskou činností atd. 

V tomto konkrétním případě byly do neprovozního majetku organizace zařazeny neprovozní 

finanční prostředky. Přehled ukazuje následující tabulka. 
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8.3.2.4. Stanovení hodnoty organizace metodou DCF 

 

Princip stanovení základních ukazatelů pro stanovení hodnoty organizace je uveden v následující 

tabulce. 

 

 

 

 

Po realizovaném stanovení hodnoty původní organizace, nazvané jako AB, byla tato, při využití 

systému v prostřední MS Excel, který je nedílnou součástí této disertační práce, vyčíslena na částku 

50 221 tis. Kč. 

Stanovená hodnota původní organizace AB před rozdělením je 50 221 tis. Kč. 

 

8.3.3. Ocenění organizace A 
 

Tato podkapitola přináší stanovení hodnoty nově vzniklé organizace A (a to rozdělením původní 

organizace AB na novou organizaci A a novou organizaci B). Vyčíslení hodnoty je realizováno 

analogicky s podkapitolou 8.3.2, a proto již některé další skutečnosti nejsou popisovány tak 

detailně, jako v případě zjišťování hodnoty organizace AB. 

 

8.3.3.1. Určení průměrných nákladů kapitálu WACC 

 

 stanovení beta koeficientu 

Koeficient beta je poměrem systematického rizika sledované organizace vůči systematickému riziku 

na trhu. Jinak řečeno, tento koeficient poměřuje nediverzifikovatelné riziko kapitálu organizace 

s rizikem celkového trhu nebo tržního segmentu. 

S ohledem na specifičnost organizace na trhu, byl beta koeficient odvozen metodou analogie. 

Beta – nezadlužená 
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Koeficient beta byl stanoven ve výši 1,5, jedná se o nezadluženou betu. Stanovování koeficientu 

dle dostupných údajů o trhu na webových stránkách damodaran.com. 

Beta – zadlužená   

Koeficient je vyčíslen pro každý rok, a to formou výpočtu, která je zajištěna dosazením příslušných 

parametrů do rovnice. 

 

 

 

 stanovení rizikových přirážek 

1. Riziková přirážka pro malé společnosti 

Byla aplikována riziková přirážka pro malé společnosti ve výši 1 %. 

 

2. Riziková přirážka pro společnosti s nejasným vývojem v budoucnosti 
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Byla uplatněna riziková přirážka ve výši 0 %. 

 

3. Riziková přirážka za nižší likviditu oceňovaných vlastnických podílů 

Byla stanovena přirážka vycházející z doporučení odborné literatury, a to 1 %. 

 

 stanovení specifického rizika 

Na základě obecného předpokladu se vychází z toho, že průměrný investor je schopen v rámci 

správy vlastního portfolia eliminovat specifické riziko do určité míry. Proto specifické riziko činí 0 %. 

 

 stanovení nákladů vlastního kapitálu 

Dosazením určených parametrů do rovnice je stanovena hodnota nákladu vlastního kapitálu v 

inflačním prostředí odvozená iteračním modelem v jednotlivých letech prognózy. Konkrétní 

hodnoty jsou uvedeny v tabulce níže. 

 

 

 

 stanovení nákladů cizího kapitálu 

Náklady cizího kapitálu jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

 

 

 stanovení vah 

Stanovení vah vlastního a cizího kapitálu bylo provedeno iteračním modelem pro každý rok 

prognózy. 



84 

 

 

 samotný výpočet WACC 

Po doplnění do rovnice pro výpočet kalkulované úrokové míry činí vážený náklad kapitálu. 

 

 

 

V celém výpočtu je promítnut fakt, že se jedná o hodnocení společnosti v kolísavém inflačním 

prostředí. WACC je propočten iteračním postupem pro každý rok. 

 

8.3.3.2. Určení volného peněžního toku (FCF) a pokračující hodnoty 

 

Jak je hodnoceno v předchozí kapitole, vlastní propočet hodnoty je realizován při použití 

vytvořeného software v prostředí MS Excel pro výpočet hodnoty organizace, přičemž pro zjištění 

růstového potenciálu organizace je provedena analýza tří klíčových faktorů, a to velikosti 

organizace, významnosti a udržitelnosti konkurenčních výhod a dosahování minulého a současného 

růstu a ziskové marže. 

Na základě analýzy těchto skutečností se očekává trvalý růst organizace v implicitním období ve 

stavu, v jakém se organizace v současné době nachází, v úrovni 1 %. Odůvodnění tohoto 

odhadnutého růstu je uvedeno ve výše popsaných bodech. Výpočet uvádí následující tabulka. 
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Výpočet volného cash flow dle finanční prognózy uvádí následující tabulka. 

 

 

 

 

8.3.3.3. Stanovení neprovozních aktiv 

 

Každá organizace realizuje svou činnost s určitým objemem aktiv. Ne všechna aktiva však 

podnikatelský subjekt pro vlastní činnost potřebuje. Je možné uvést příklady, jako např. zastavené 

provozy, nepotřebné zásoby a dále dlouhodobý finanční majetek, který není přímo výkonnostně 

svázán s hlavní podnikatelskou činností atd. 

V tomto konkrétním případě byly do neprovozního majetku organizace zařazeny neprovozní 

finanční prostředky. Přehled ukazuje následující tabulka. 
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8.3.3.4. Stanovení hodnoty organizace metodou DCF 

 

Princip stanovení základních ukazatelů pro stanovení hodnoty organizace je uveden v následující 

tabulce. 

 

 

 

Stanovená hodnota jedné (první) z nově vzniklých organizací, a to s názvem A (vznikla rozpadem 

původní organizace AB) je 27 382 tis. Kč. 

 

8.3.4. Ocenění organizace B 
 

Stejně tak, jako v předchozí podkapitole, je i zde na místě doplnit, že následující obsah přináší 

stanovení hodnoty nově vzniklé organizace B (a to rozdělením původní organizace AB na novou 

organizaci A a novou organizaci B). Vyčíslení hodnoty je realizováno analogicky s podkapitolou 8.3.2, 

a proto již některé další skutečnosti nejsou popisovány tak detailně, jako v případě zjišťování 

hodnoty původní organizace AB, resp. zjišťování hodnoty nové organizace A. 

 

8.3.4.1. Určení průměrných nákladů kapitálu WACC 

 

 stanovení beta koeficientu 

Koeficient beta je poměrem systematického rizika sledované organizace vůči systematickému riziku 

na trhu. Jinak řečeno tento koeficient poměřuje nediverzifikovatelné riziko kapitálu organizace 

s rizikem celkového trhu nebo tržního segmentu. 

S ohledem na specifičnost organizace na trhu, byl beta koeficient odvozen metodou analogie. 

Beta – nezadlužená 

Koeficient beta byl stanoven ve výši 1,5.  

Beta – zadlužená 
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Koeficient je propočten iteračním postupem pro každý rok dosazením příslušných parametrů do 

rovnice. 

 

 

 

 stanovení rizikových přirážek 

1. Riziková přirážka pro malé společnosti 

Byla aplikována riziková přirážka pro malé společnosti ve výši 0 %. 

 

2. Riziková přirážka pro společnosti s nejasným vývojem v budoucnosti 

Byla uplatněna riziková přirážka ve výši 0 %. 

 

3. Riziková přirážka za nižší likviditu oceňovaných vlastnických podílů 

Byla stanovena přirážka ve výši 1 %. 
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 stanovení specifického rizika 

Dle obecného předpokladu by průměrný investor měl být schopen v rámci správy portfolia cenných 

papírů specifické riziko do značné míry eliminovat. Proto specifické riziko činí 0 %. 

 

 stanovení nákladů vlastního kapitálu 

Dosazením určených parametrů do rovnice je stanovena hodnota nákladu vlastního kapitálu 

v inflačním prostředí odvozená iteračním modelem v jednotlivých letech prognózy. Konkrétní 

hodnoty jsou uvedeny v tabulce níže. 

 

 

 

 stanovení nákladů cizího kapitálu 

Náklady cizího kapitálu jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

 

 

 stanovení vah 

Stanovení vah vlastního a cizího kapitálu bylo provedeno iteračním modelem pro každý rok 

prognózy.  
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 samotný výpočet WACC 

Po doplnění do rovnice pro výpočet kalkulované úrokové míry činí vážený náklad kapitálu: 

 

 

 

V celém výpočtu je promítnut fakt, že se jedná o hodnocení společnosti v kolísavém inflačním 

prostředí. WACC je propočten iteračním postupem pro každý rok. 

 

8.3.4.2. Určení volného peněžního toku (FCF) a pokračující hodnoty 

 

Jak je hodnoceno v předchozí kapitole, vlastní propočet hodnoty je realizován při použití 

vytvořeného software v prostředí MS Excel pro výpočet hodnoty organizace, přičemž pro zjištění 

růstového potenciálu organizace je provedena analýza tří klíčových faktorů, a to velikosti 

organizace, významnosti a udržitelnosti konkurenčních výhod a dosahování minulého a současného 

růstu a ziskové marže. 

Na základě analýzy těchto skutečností se očekává trvalý růst organizace v implicitním období ve 

stavu, v jakém se organizace v současné době nachází, v úrovni 1 %. Odůvodnění tohoto 

odhadnutého růstu je uvedeno ve výše popsaných bodech. Výpočet uvádí následující tabulka. 
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Výpočet volného cash flow dle finanční prognózy uvádí následující tabulka. 

 

 

 

8.3.4.3. Stanovení neprovozních aktiv 

 

Každá organizace realizuje svou činnost s určitým objemem aktiv. Ne všechna aktiva však 

podnikatelský subjekt pro vlastní činnost potřebuje. Je možné uvést příklady, jako např. zastavené 

provozy, nepotřebné zásoby a dále dlouhodobý finanční majetek, který není přímo výkonnostně 

svázán s hlavní podnikatelskou činností atd. 

V daném případě nebyl do neprovozního majetku Společnosti zařazeny žádný majetek. 

 

8.3.4.4. Stanovení hodnoty organizace metodou DCF 

 

Výpočet je uveden v následující tabulce. 
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Stanovená hodnota další (druhé) z nově vzniklých organizací, a to s názvem B (vznikla rozpadem 

původní organizace AB) je 39 853 tis. Kč. 

 

 

8.3.5. Shrnutí stanovené hodnoty 
 

V předchozích podkapitolách (8.3.2., 8.3.3. a 8.3.4.) byla pomocí výnosové metody diskontovaného 

cash flow, dle postupu uvedeného v podkapitole 8.3.1, postupně stanovena hodnota tří organizací. 

Stanovení hodnoty bylo ve své podstatě verifikací navrženého modelu a systému pro stanovení 

hodnoty organizací, resp. stanovení hodnoty inverzního synergického efektu. 

V tomto případě se jednalo o organizace, které vznikly rozdělením a separací jednotlivých činností 

do dvou nových organizací a organizace původní. Nové organizace zaměřily svou činnost na tzv. 

horizontální linii a aktivita a nastavení bylo vždy realizováno s ohledem na zacílení výrobního 

programu organizace na úzkou oblast, ve které je možné dosáhnou konkurenční výhody. Výsledky 

zjištěné v průběhu aplikace metody DCF entity jsou shrnuty v následující tabulce, přičemž bylo 

zjištěno, že hodnota původní organizace AB (HAB) je 50 221 tis. Kč, hodnota organizace A (HA) je 

27 382 tis. Kč a hodnota organizace B (HB) činí 39 853 tis. Kč. Tabulka uvádí také jiné informace 

zásadní pro ocenění jednotlivých organizací. 
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8.4. Verifikace modelu a systému 
 

Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, může v průmyslové praxi vyvstat skutečnost, kdy se 

zásadním strategickým rozhodnutím stane rozdělení původní organizace (opak fúze či akvizice), a to 

na dvě nové organizace, přičemž by toto podstatné rozhodnutí mělo v plném rozsahu respektovat 

nezbytnou maximalizaci hodnoty pro majitele. Zda je takové rozhodnutí správné, či nikoli, je 

nezbytné moci ověřit, a to právě autorem disertační práce navrženým modelem, který zachycuje 

a stanovuje hodnotu (inverzního) synergického efektu, tak jak je uvedeno v grafickém znázornění 

schématu. 

Nutností je ovšem ověření navrženého modelu v konkrétním systému, který přináší určité 

parametry a výstupy k hodnocení růstu hodnoty pro majitele nezbytné. Takovýto systém, vytvořený 

v prostředí MS Excel, se stal nástrojem pro aplikaci modelu a ke stanovení hodnot jednotlivých 

organizací. Také na tomto místě je zásadní neopomenout skutečnost, že oceňovaní je možné 

považovat za nejkomplexnější problém podnikového hospodaření, a to nejen pro náročnost 

výpočtů pro zjištění hodnoty nevyhnutelných, ale také pro rozsah analýz pro zjištění hodnoty 

nepostradatelných, a také rovněž se zohledněním znalostí pro tvorbu předpokladu. 

Všechny uvedené skutečnosti byly zohledněny také při zjišťování a stanovování hodnoty organizací 

podrobených ověření navrženého modelu v systému v prostředí MS Excel. 

Při ověření byly stanoveny hodnoty tří organizací: 

 organizace původní, v kapitole 8. označované jako AB, 

 organizace nové I., v kapitole 8. označované jako A (zaměření na „core business“ I.), 

 organizace nové II., v kapitole 8. označované jako B (zaměření na „core busienss“ II.), 

kdy pro naplnění záměru vycházejícího z modelu dochází ke srovnání hodnot organizace původní 

a součtu hodnot organizací I. a II. 

 

Hodnota původní organizace (AB) byla stanovena na 50 221 tis. Kč. 

Hodnota nové organizace I. (A) byla stanovena na 27 382 tis. Kč. 

Hodnota nové organizace II. (B) byla stanovena 39 853 tis. Kč. 

 

Hodnota původní organizace AB  Hodnota (součet hodnot) nových organizací A+B 

50 221 tis. Kč     67 235 tis. Kč 

 

Poté je možné shrnout, že z ověření navrženým modelem, při využití nástroje pro stanovení 

hodnoty organizace (v prostředí MS Excel), je hodnota původní společnosti 50 221 tis. Kč nižší než 
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součet hodnot organizací nových 67 235 tis. Kč, a to o 17 014 tis. Kč, kdy grafické znázornění 

(Obrázek 15), vč. doplněných hodnot, je zachyceno na obrázku původního modelu níže. 

 

 

 

Obrázek 15. Schéma navrženého modelu po ověření, vč. finančního vyjádření 

 

Z grafického znázornění, které pravděpodobně nejplnohodnotněji zachycuje výsledek ověření 

modelu a systému, je výsledný inverzní synergický efekt realizované strategické změny stanoven na 

hodnotu 17 014 tis. Kč. 

 

 

8.5. Shrnutí 
 

I v dnešní době, kterou je možno zhodnotit jako dobu globalizujících, unifikujících a nivelizujících 

hodnot se musejí organizace, v duchu going concern principu, umět měnit, transformovat 

a přizpůsobovat. A to proto, aby byly výkonné, silné a především přeživší. Přeživší, ve smyslu 

fungování v budoucnosti, znamená adaptaci vlastních činností, změn v technologiích, úprav 

produkčního portfolia, atd., požadavkům turbulentního prostředí. I přes všechny tyto skutečnosti 

je nezbytné respektovat růst hodnoty v čase, což je jak smyslem samotného podnikání, tak také 

jediná možnost, jak může organizace předejít převzetí jinou osobou. 
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Smyslem této disertační práce je představení pohledu posouzení hodnoty inverzního synergického 

efektu organizací při strategické změně. Základními charakteristikami strategické změny jsou 

pravděpodobně její složitost, náročnost a komplexnost, a proto by neměl být opomíjen vliv této 

změny na faktory ovlivňující hodnotu. Po samotné myšlence a představení nového modelu a jeho 

následné ověření prostřednictvím systému, zde neodmyslitelně musí být zmíněny také tyto faktory. 

Je-li obecně uznáváno, že hodnota organizace je dána aktivy, a to ať už jejich životností, či jako 

nástroje pro generování užitků a s tím spojené očekávání růstu tempa budoucích užitků, pak mohou 

být charakterizovány tyto základní faktory, které mají vliv na hodnotu: 

 investiční rozhodování, 

o investice s vyššími výnosy než stanovená minimální diskontní míra, 

 finanční rozhodování, 

o stanovení finančního mixu pro maximalizaci hodnoty a soulad s aktivy, která jsou 

financována, 

 rozhodování o dividendách, 

o není-li dostatek investičních příležitostí, návrat peněz vlastníkovi. 

 

Ve zkratce je pak možno uvést, že zvýšení hodnoty organizace je možné: 

 zvýšením volného peněžního toku generovaného organizací ( FCFF), 

 zvýšením očekávaného tempa růstu ( g) a prodloužením doby mimořádného tempa 

růstu ( tg), 

 snížením nákladů kapitálu ( WACC). 

 

Jak je patrné, patří mezi faktory ovlivňující hodnotu organizace investiční a finanční rozhodování, 

tedy nedílná součást, ve své podstatě podklad, rozhodnutí strategického. Při úvahách o strategické 

změně je tedy nezbytné zohlednit široké spektrum skutečností i předpokladů, které mohou 

zásadním způsobem ovlivnit stanovení hodnoty organizace, což je skutečností naprosto zásadní. 

 

Prostřednictvím navrženého modelu, ověřeného v konkrétním systému na reálných datech je 

konstatováno, že strategická změna má zásadní vliv na hodnotu organizací, a tedy inverzního 

(převráceného) synergického efektu, kdy je možno tento vyjádřit zápisem „2  1 + 1“. V tomto 

konkrétním případě byla hodnota inverzního synergického efektu stanovena na více než 17 miliónů 

korun. 
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9. Závěr 
 

Problematika řešena v disertační práci se v obecné rovině zabývá vlivem působení strategické 

změny na stanovení hodnoty organizace. Při detailnějším zaměření pak na hodnotu inverzního 

synergické efektu při stanovování hodnot organizací po strategické změně. Jedná se 

o problematiku, která je velmi živá a aktuální, a to z důvodu schopnosti organizací adaptovat vlastní 

činnosti v návaznosti na požadavky turbulentního prostředí, a to s ohledem na nezbytnost růstu 

hodnoty organizací v čase. Neboť organizace, která neroste, umírá. 

To, jak se správně rozhodnout, a nejen z hlediska taktického či operativního řízení, je základem pro 

funkčnost organizace, a právě o to více při dlouhodobých, strategických, rozhodnutích. Aby bylo 

možné učinit takového rozhodnutí, mělo by být vždy podloženo dostatečným věcným, skutečným 

i empirickým základem. A právě tady vyvstala myšlenka pro téma disertační práce. 

Disertační práce ve svém úvodu přináší informaci o důvodnosti a aktuálnosti zpracovávaného 

tématu, dále pak specifikuje postup, kterým je postupováno. Na tento vhodně navazuje syntéza 

a literární rešerše vybraných skutečností z oblasti zkoumané problematiky, a to od charakterizování 

příčin, které mohou vést ke změně, až po ocenění organizace, které je pro rozhodnutí o změně 

zásadní. V další části práce přináší návrh modelu a systému, díky kterému je možné stanovit 

hodnotu inverzního synergického efektu. Dále je provedena verifikace modelu a systému na datech 

průmyslových podnikatelských subjektů. 

 

Hlavním cílem práce bylo stanoveno vytvoření a následné ověření funkčnosti modelu a systému 

oceňování synergií pro strategické rozhodovací procesy a strategické změny. 

Tento cíl práce byl splněn, jelikož byl vytvořen model pro stanovení hodnoty synergického efektu 

při ocenění organizací, a to pomocí metody DCF entity, která je nejobvyklejší a nejaplikovaněji 

metodou pro ocenění. Verifikace komparace hodnot i progrese hodnot byla realizována na datech 

vybraných průmyslových podnikatelských subjektů a probíhala v systému pro zjištění hodnoty 

v prostředí MS Excel. 

 

Dílčími cíli bylo sestavení modelu a systému pro stanovení hodnoty synergií, dále pak vytvoření 

softwarového produktu pro stanovení hodnoty synergie na bázi MS Excel a třetím dílčím cílem bylo 

ověření funkčnosti vytvořeného systému a navrženého modelu na datech průmyslové organizace. 
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Dílčí cíle byly ve své podstatě rozkladem cíle hlavního do jednotlivých částí, a to s ohledem na 

náročnost, kterou vlastní ocenění bezesporu je. Je tedy na místě konstatovat, že dílčí cíle disertační 

práce byly rovněž naplněny. 

 

Závěry a výstupy vyplývající z disertační práce mohou sloužit v první řádě jako podnět pro uvažování 

majitelů, akcionářů a manažerů organizací o tom, nakolik zásadní strategické rozhodnutí může 

ovlivnit hodnotu, a to ne vždy jen formou slučování a standardního synergického efektu tak, jak jej 

známe, ale právě opačně, rozdělením. Další možné využití závěrů je jejich praktická aplikace 

v podnikatelském prostředí a v řadě třetí, jako teoretický podklad multidisciplinární problematiky 

v oblasti řízení průmyslových subjektů. 
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Conclusion 
 

The issues discussed in the dissertation have been focused on the influence of the strategic change 

impact on the determining of the organization value in general. To be more specific, the work has 

been focused in detail on the inverse synergy effect while determining organization’s values after 

a strategic change. The issues discussed in the work have been up-to-date and topical due to ability 

of organizations’ to adapt own activities in connection to claims of turbulent environment 

in accordance with the necessity of the growth of the organizations‘ value in time. As the not 

growing organization is undoubtedly dying one.  

 

The right decision-making is absolutely essential basis for the organization’s functioning not only 

from the point of view of tactic or operational management, but especially in the case of long-term 

and strategic decisions. Such an important decision should result from the sufficient real, material 

and empirical basis. And here has appeared the main idea of my work. 

 

The introductory part of my dissertation deals with the information about the reason and 

importance of the chosen issue followed by the part specifying with the further procedure used in 

my work. The following part of my work includes synthesis and theoretical research work on the 

chosen issues such as the description of reasons which might lead to a change and evaluation of the 

organization which is always the essential one when considering the change. The further part of the 

work is aimed at the suggestion of a model and a system enabling us to determine the inverse 

synergy effect value. Finally, the model and system verification has been carried out using the 

industrial business subjects data.  

 

The main aim of my work has been to create and verify the model and system for synergy evaluation 

suitable for strategic decision-making processes and strategic changes. This aim of the work has 

been fulfilled as the appropriate model for synergic effect determining while organization 

evaluation has been created. The DCF Entity Method has been used for the organization evaluation 

which has been the most common and wide-spread method used for evaluations. Verification and 

comparation of the values as well as progression of values has been carried out on the industrial 

business subjects data. MS Excel environment has been used for data processing.  
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The further partial aims of the work have been as follows: the creation of a model and a system for 

synergic value determination, creation of a software product suitable for synergic value 

determination on the MS Excel basis and verification of the created system and model using the 

industrial organization data. In general, the side aims have been decomposition of the main aim 

into individual parts taking the demanding evaluation in account. It is appropriate to say that the 

partial aims of the dissertation work have all been achieved as well.  

 

The conclusion and the above mentioned procedure described in my dissertation work can be, 

above all, used as the stimulus for organizations’ owners, managers and shareholders considering 

their strategic decision and its consequences in terms of the influence on organization value. The 

value can be influenced not only in terms of unification and traditional synergic effect as it has been 

well known but also vi the opposite direction, by separation. Further use of the work and its 

conclusion as well as their practical application is possible in business environment. Finally, the 

work and its outcomes can be a theoretical basis for the multidisciplinary issues on the field 

of industrial subject management.  
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