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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Stručná historie fúzí 

Historie fúzí se obecně dělila dle pí Kislingerové viz [18] do 4 výrazných vln, nedávno 

byla identifikovány také pátá viz [12] a šestá viz [25]. Impulsy, které vlny spouštějí, 

pocházely vždy z amerického kontinentu. Současná situace však napovídá, že další vlnu 

spustí spíše Evropa či Asie. 

První vlna 1897 - 1904 

Toto období je typické převážně horizontálními M&A, kdy se společnosti snažily o 

monopolizaci podniků díky navýšení tržního podílu. Vlna se dotkla všech podnikatelských 

odvětví, nejvýrazněji těžby ropy a uhlí, výroby kovů a dopravních prostředků. Toto období 

dalo vzniknout kolosům (např. Rockefeller), jejiž cena by po přepočítání na současnou 

hodnotu překonala dnešní giganty. 

Druhá akviziční vlna 1916 - 1929 

Na rozdíl od první vlny jsou pro tuto charakteristická vertikální M&A a vznik 

oligopolů. Války probíhající ve světě pomohly nárůstu amerického bohatství a tím ke 

snadnému přístupu ke kapitálu. Díky špatným zkušenostem z první vlny vzniká 

antimonopolní zákon. Tato druhá etapa byla razantně ukončena finančním krachem v říjnu 

roku 1929. 

Třetí akviziční vlna 1965 - 1969 

Růst ekonomiky USA dovolil vznik zejména strukturovaným konglomerátu, což byla 

reakce na přísný antimonopolní zákon, který značně omezil horizontální integraci. Vznik 

nových konglomerátu byl doprovázen růstem akciových trhů, což se později ukázalo jako 

pouhá iluze a následoval pád akciových trhů. 

Čtvrtá akviziční vlna 1981 - 1990 

Velikost transakcí šla několikanásobně vzhůru. Projevuje se hlavně fenomén 

nepřátelských převzetí a hojně se využívá dluhových instrumentů. Roste počet spekulantů, 

kteří dokáží na M&A vydělat i přes jejich neúspěch. Vznikají obranné a útočné M&A 

strategie. 
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Pátá akviziční vlna 1992 - 2000  

Manažeři se poučili z chyb 80. let a snaží se je neopakovat. Amerika zažívala nejdelší 

poválečný růst. Ubylo nepřátelských převzetí a proběhlo mnoho velkých fúzí. V Evropě se 

pátá vlna začíná projevovat až od roku 1998. V roce 1999 dosahuje hodnota Evropských fúzi 

téměř Americké úrovně. Novým cílem akvizic se stala Evropa. Velký vliv na růst kapitálu 

v ČR měla privatizace.  

Šestá akviziční vlna 2003 – zřejmě polovina roku 2007 

To, že pátá a šestá vlna nastaly do 3 let od vln předchozích, svědčí o tom, že období 

klidu mezi vlnami je čím dál tím kratší. Šestá vlna byla skutečně globální a mnohem více se 

firmy soustředily na integrační část po fúzi. Konec fúze jsme dle grafu odvodili na polovinu 

roku 2007, neboť právě v této době došlo k propadů M&A, shodou okolností se k tomuto 

období datují počátky hospodářské krize. 

Příloha č. 2: Motivy manažerů k fúzím nelze zobecňovat a zjednodušovat 

V knize Coopera a Finkelsteina viz [6]  je uvedeno, že v USA bylo v 90-tých letech 

provedeno velké množství studií na M&A, které měly stejný výsledek jimž bylo, že stovky 

fúzí nesplnily svůj účel a selhaly. Pro odborníky, většinou z řad akademiků se tímto otevřela 

možnost nového výzkumu, který si kladl otázku: Proč manažeři i nadále provádějí fúze a 

akvizice v tak masivním počtu a v takové hodnotě, když již tolik selže? Základní předpoklady 

odborníků pro výkon M&A byly:  

 Každá M&A musí vytvořit vyšší hodnotu pro akcionáře. 

 Žádné další důvody pro M&A nejsou opodstatněné.  

Výstup průzkumu byl interpretován takto: „I přes značné úsilí v oblasti tohoto 

výzkumu, který se věnuje novým definicím pro hodnocení výkonu M&A, zůstává výsledkem, 

že většina fúzí a akvizicí se nezdaří. Odborníci se proto shodli, že důvody pro masivní 

fúzování lze vysvětlit jen pošetilostí, krátkozrakostí a arogancí manažerů. “ (Hayward & 

Hambrick, 1997).  

Jedná se však jen o krátkozrakou studii, která velice zjednodušovaly motivy pro fúze a 

akvizice a jejiž zkoumání vedlo k surové kategorizaci a zahanbení dat. Jediným přínosem 
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studie bylo uvědomění si, že motivy společností k fúzím jsou složitější, než dokáží průzkumy 

zjistit. 

Příloha č. 3: Sonda do dopadů fúze na zaměstnance (komunikace, procesní 

řízení) 
Prosím, odpovězte a ohodnoťte co si myslíte o nedávné fúzi našich společností. Hodnoťte dle stupnice, 

kde 1  je nedostatečná, 4- průměrná a 7-výborná známka. Ke každé otázce lze připsat komentář, kde uvedete svůj 

názor na danou problematiku. 

1. Komunikace mezi zaměstnanci 
Komentáře / Návrhy:  

____________________________________________________ 

2. 

1    2    3    4    5    6    7 

Množství a kvalita komunikace ze strany managementu 
Komentáře / Návrhy:  

____________________________________________________ 

3. 

1    2    3    4    5    6    7 

Chápání vize, hodnot a obchodní strategie vedení nové 

společnosti 
Komentáře / Návrhy:  

____________________________________________________ 

4. 

1    2    3    4    5    6    7 

Pokrok provozní integrace (jak efektivně jsme spojil své 

obchodní praktiky) 
Komentáře / Návrhy:  

____________________________________________________ 

5. 

1    2    3    4    5    6    7 

Procesy použíté pro řízení personální obsazenosti,  a 

přemisťování zaměstnanců. 
Komentáře / Návrhy:  

____________________________________________________ 

6. 

1    2    3    4    5    6    7 

Bonusy, plat, pracovní povinnosti, reporting vztahů 
Komentáře / Návrhy:  

____________________________________________________ 

7. 

1    2    3    4    5    6    7 

Úroveň bezpečnosti, probíhajících operací, prodeje a služeb 

zákazníkům  
Komentáře / Návrhy:  

____________________________________________________ 

1    2    3    4    5    6    7 
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8. Efektivita rozhodovacích procesů a znalost odpovědných 

osob 
Komentáře / Návrhy:  

Příloha č. 4: Sonda do procesu plánování fúze 

____________________________________________________ 

Hodnoťte efektivitu realizovaných integračních procesů.. Hodnoťte dle stupnice, kde 1  je nedostatečná, 

4- průměrná a 7-výborná známka. Ke každé otázce lze připsat komentář, kde uvedete svůj názor na danou 

problematiku. 

1    2    3    4    5    6    7 

1. Plánování integrace 
Komentáře / Návrhy:  

____________________________________________________ 

2. 

1    2    3    4    5    6    7 

Zahájení integrace 
Komentáře / Návrhy:  

____________________________________________________ 

3. 

1    2    3    4    5    6    7 

Týdenní schůze a meetingy 
Komentáře / Návrhy:  

____________________________________________________ 

4. 

1    2    3    4    5    6    7 

Informace a zprávy operační skupiny 
Komentáře / Návrhy:  

____________________________________________________ 

5. 

1    2    3    4    5    6    7 

Časová linie plánů 
Komentáře / Návrhy:  

____________________________________________________ 

6. 

1    2    3    4    5    6    7 

Možnosti vyjádření svých návrhů 
Komentáře / Návrhy:  

____________________________________________________ 

7. 

1    2    3    4    5    6    7 

Průběh a procesy po rozhodném dni 
Komentáře / Návrhy:  

____________________________________________________ 

8. 

1    2    3    4    5    6    7 

Ostatní 
Komentáře / Návrhy:  

____________________________________________________ 

1    2    3    4    5    6    7 
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9. Prostor pro další nápady a doporučení související s integrací společností. ( co nefunguje, 

čemu se přikládá malá váha) 
Komentáře / Návrhy:  

____________________________________________________ 

Příloha č. 5: Sonda do procesu integrace fúze a jejich dopadů 
Hodnoťte dle stupnice, kde 1- menší míře, a 7- vyšší míře. Ke každé otázce lze připsat komentář, kde 

uvedete svůj názor na danou problematiku. 

____________________________________________________ 

1. Výměna informací 

Do jaké míry jsou informace snadno šíří po celé 

organizaci? 
Komentáře / Návrhy:  

____________________________________________________ 

2. 

1    2    3    4    5    6    7 

Zpětná vazba a interpersonální komunikace 

Do jaké míry mají jednotlivci odpovídající zpětnou vazbu 

pokud jde o cíle, pokyny, a výkon?  
Komentáře / Návrhy:  
_________________________________________________ 

3. 

1    2    3    4    5    6    7 

Rozhodování procesy a autority 

Do jaké míry se rozhoduje na základě efektivnějšího a 

účinnějšího procesu? 
Komentáře / Návrhy:  
_________________________________________________ 

4. 

1    2    3    4    5    6    7 

Vedení a manažerské chování 

Do jaké míry manažeři konzistentně prokazují své 

požadované chování a hodnoty? ( Kolik času věnují 

coatchingu a kolik autokratickému chování). 
Komentáře / Návrhy:  
_________________________________________________ 

5. 

1    2    3    4    5    6    7 

Politika, pravidla a postupy 

Do jaké míry je politika, pravidla a postupy vhodně 

definována? 

definovány? Komentáře / Návrhy:  

1    2    3    4    5    6    7 
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_______________________________________________ 

6. Čas  

Do jaké míry se rychlost a pocit naléhavosti považuje za 

nezbytný k úspěchu? 
Komentáře / Návrhy:  
_________________________________________________ 

7. 

1    2    3    4    5    6    7 

Zaměření na zákazníka 

Do jaké míry je organizace zaměřená na uspokojování 

potřeb zákazníků (interních a externích)? 
Komentáře / Návrhy:  
_________________________________________________ 

8. 

1    2    3    4    5    6    7 

Zapojení zaměstnanců 

Do jaké míry jsou zaměstnanci zapojení  do procesu 

zvyšování produktivity? 
Komentáře / Návrhy:  
_________________________________________________ 

 

9. 

1    2    3    4    5    6    7 

Školení a celoživotního učení 

Jaký stupeň důležitosti má v organizaci rozvoj  

vzdělávání a celoživotního učení? 

Komentáře / Návrhy:  
_________________________________________________ 

10. 

1    2    3    4    5    6    7 

Zvyky, normy a obřady 

Do jaké míry jsou v organizaci podporovány událostí nebo 

procesy na podporu požadované kultuře? 

_______________________________________________ 

11. 

1    2    3    4    5    6    7 

Prostor pro další poznámky 
Komentáře / Návrhy:  
____________________________________________________ 
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Příloha č. 6: Vývoj fúze  

Pro získání komplexního pohledu na vývoj objemu fúzí celosvětově a růstu potenciálu 

v Evropě, je zapotřebí nejpřehlednější vizuální pomůcky a tou jsou grafy. Kapitola se věnuje 

aktuálním výsledkům průzkumu společností Deloitte a Callahan & Associates. 

Celosvětový vývoj fúzí 

Krize se plně opřela do všech struktur podnikání a M&A business není vyjímkou. V polovině 

roku 2007 již bylo jasné, že poslední 6. akviziční vlna je u svého konce. V tomto období začala v USA 

nepatrnými náznaky finanční krize, která následně vyrostla do rozměrů globálních. Nejintenzivněji se 

číselně projevila v druhém kvartálu 2009, kdy počet M&A klesl na méně než polovinu, oproti 4. 

kvartálu roku 2006. Z údajů je zřejmé, že jen velice malý počet firem využilo možnosti levného 

odkupu konkurence, která byla ve finančních obtíží. Bohužel nemáme údaje z dalších kvartálů, 

abychom zjistili jak silně se projevil vliv způsobený přílivem M&A zájmu ze strany asijských, lepé 

řečeno čínských akvizičních dravců. 

Graf 1:  Celosvětový vývoj fúzí (počet fúzí za kvartál) 

 

zdroj: Callahan & Associates, NCUA 

Společnost Deloitte prováděla v roce 2008 průzkum ve firmách, které měly M&A zájmy. 

Záměrem průzkumu bylo zjistit, která světová oblast je pro společnosti nejatraktivnější a případně zde 

zvažují akvizice. Výsledky průzkumu  jednoznačně potvrzují, že Evropa se stává novým lídrem 

v oblastí fúzí. Období, které mělo znamenat pro Evropu značný M&A růst, je nyní silně postiženo 

hospodářskou krizí. Pokud se podaří světu vyléčit ekonomické rány, které krize zanechala, bude právě 

v Evropě vznikat nový impuls, který rozproudí v pořadí 7. akviziční vlnu.  

Z grafu 2 je zřejmé, že Severní Amerika se stává z hlediska akvizic stále méně populární a 
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roste vliv Asie. Jen čas však ukáže, zda je Čína schopna udržet svůj ekonomický rozvoj intenzivně 

tlačený její  vládou. 

Graf 2:  Hodnocení regiónu z hlediska zájmu firem o M&A activity ( 07/2008) 

 

Zdroj: Deloitte survey 07/2008 

M&A aktivita prošla v České republice od sametové revoluce významným vývoje. Positivním 

jevem je, že i přes překážky v počátcích vývoje  v podobě transformace plánované ekonomiky se stále 

více a více přibližuje západní Evropě. Před krizí pomáhali  České republice příznivé 

makroekonomické podmínky, které významně podporovali rozvoj fúzí a akvizic. 

Pro Českou republiku dopadly výsledky nadstandardně, když se umístila na druhém místě 

v průzkumu zájmu managementu o akvizice ve Střední a Východní Evropě. Společnosti, které 

regionálně patří do Východní Evropy dokonce projevily větší zájem o naši vlast, než je tomu u 

sousedního Polska. Bohužel výsledky mohou být mírně zkreslené z důvodů, že Deloitte výsledkově 

sloučil Českou a Slovenskou republiku.   

Graf 3: M&A regionální cíle pro Střední a Východní Evropu 
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Zdroj: Deloitte survey 07/2008 

 

Příloha č. 7: Vypracování projektu fúze 

Tento projekt upravuje práva a povinnosti Zúčastněných společností v průběhu procesu fúze 

sloučením, důsledky fúze na jmění Zúčastněných společností, postavení akcionářů Zúčastněných 

společností a věřitelů Zúčastněných společností v procesu fúze sloučením. V bodech je prováděn 

projekt fúze takto: 

 První bod je stanovení zúčastněných stran, tedy nástupnické a zanikající společnosti. 

V našem případě Navos a.s. a Silagra, a.s. 

 Úvodní ustanovení – vymezuje obecně základní účel tohoto projektu a některá 

základní ustanovené, které se fúze týkají 

 Informace o akciích - Zúčastněných společností před sloučením. Uvádí se zde 

hodnota akcií, zda jsou splaceny a kým bude společnost po fúzi ovládána. 

 Výměnný poměr akcií a případná výplata doplatků - Ve čtvrtém bodě je zahrnut 

způsob a výše stanovené hodnoty zanikající společnosti, který je v našem případě 

realizován znaleckým ústavem.  

 Vliv fúze na akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti - V podstatě se 
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jedná o kolik se navýší základní kapitál nástupnické společnosti a hodnota jejich akcií 

 Výměna akcií, lhůty - strohé právní informace o termínech a způsobech výměny 

akcií  

 Účetní souvislosti - rozhodný den, určení struktury, v jaké přebírá nástupnická 

společnost složky vlastního a cizího kapitálu. Rozhodným dnem sloučení je 1. leden 

2010. Od tohoto dne se jednání Zanikajících společností považuje z účetního hlediska 

za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti. 

 Práva akcionářů a věřitelů 

 Změna stanov nástupnické společnosti. Mění se předmět podnikání, základní 

kapitál, stanovy společnosti 

Příloha č. 8: Nezbytné právní kroky 

Jedním ze složitých kroku se kterým se musí management potýkat je právní stránka 

fúze, kterou často ve společnostech řeší externí poradenská firma, v tomto případě Verlag 

Dashofer 

 Stanovení rozhodného dne, konečná účetní závěrka a zahajovací rozvaha 

[1]. Nyní si ji zde přiblížíme ve stručných bodech:  

 Rozhodným dnem se rozumí den, od něhož se jednání zanikající společnosti 

považuje, z účetního hlediska, za úkony uskutečněné na účet nástupnické 

společnosti. 

 Zahajovací rozvaha se stanovuje v rozhodný den. 

 Vypracování projektu fúze, výměnný poměr a doplatek na dorovnání; akcie 

nástupnické společnosti 

 Projekt přeměny jsou povinny vypracovat statutární orgány zúčastněných osob. 

 Stanovení výměnného poměru akcií. 

 Přezkoumání projektu fúze znalcem 

 Znalec je jmenován soudem. 

 Zpracování zprávy o fúzi představenstvy zúčastněných společností 

 Získání souhlasu orgánu veřejné moci k fúzi sloučením 

 Stanovení termínu valné hromady, informační povinnost 

 Valná hromada zúčastněných společností - její svolání a průběh;  

 Schvalování valnou hromadou 

 Návrh na zápis sloučení do obchodního rejstříku 

 Výměna akcií a vyplacení doplatku 
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Příloha č. 9: Post akviziční zpráva 

Dokážou se firmy poučit z předchozí akvizice? Podle Moellera a Bradyho viz [25] 

ano, pokud po fúzi získají dostatek informací a vypracují post akviziční zprávu. 

Nejpřístupnější informace jsou ty, které firma má přimo u sebe. Tyto znalosti mohou pocházet 

také z druhé ruky tím, že společnost studuje další subjekty na trhu. Takto získané informace, 

zpracované do zprávy mohou potencionálně vést ke zvýšení úspěšnosti pro další fúze. 

M & A dovednosti  

Pro některé společnosti jsou M&A aktivity klíčové pro dosažení konkurenčních 

výhod. Mezi tyto společností patří například: GE, Cisco, Intel atd. Firmy se musí poučit 

z předchozích akvizic jinak budou své chyby neustále opakovat. Chceme-li předchozí 

zkušenosti proměnit v profit, musíme je institucionalizovat v zájmu zachování znalostí ve 

společnosti. Tento proces má často ve společnosti na starost speciální oddělení, ale může se 

jednat jen o skupinu zaměstnanců či dokonce generálního ředitele. 

Mnoho společností ztrácí na akvizicích tím, že neměří úspěšnost svého předchozího 

projektu. Studie opakovaně ukázaly, že více než 50% společností neprovádí post akviziční 

zprávu. Jako základní ukazatel se sleduje úbytek nákladů ve společnosti. 

Příloha č. 10: Rozdíly v M&A v době krize 

Vzhledem k chaosu v hospodářství by nemělo být překvapením, že M&A aktivity 

prudce klesly již ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008. Od roku 1980 docházelo v prvním roce recese 

v USA přibližně k 50 % propadu objemu M&A. Výsledek úpadku je jasně viditelný v 

potápějícím se akciovém trhu, v potížích s financováním velkých transakcí a ve všeobecných 

obavách z ekonomického výhledu. V prosinci roku 2008 zaznamenala burza propad o 40 % - 

50 %, ve srovnání s lednem stejného roku. Zisky, které podniky očekávaly, byly podstatně 

nižší a přístup k finančním prostředkům byl přinejmenším velice náročný. Současné prostředí 

se jeví jako velice chmurné a nikdo neví, jak se bude M&A trh v krátkodobém horizontu 

vyvíjet. Prudký pokles pozorujeme od čtvrtého čtvrtletí 2008 spolu se značnou nejistotou na 

kapitálových trzích - konkrétněji úvěrovém trhu, který není s to poskytovat dostatečnou 

finanční podporu. Výsledek M&A modelu bude v současnosti zcela odlišný od předchozích 

cyklů. 
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Vrcholu dosáhly akciové trhy ve čtvrtém čtvrtletí 2007 a od té doby světová 

ekonomika zpomaluje. V roce 2008 dosáhl celosvětově objem M&A hodnoty 3,4 bilionu 

dolarů, což je třetí nejvyšší hodnota v historii.  Rok 2007 však vyšplhal na hodnoty o 25 % 

vyšší a spíše se zdá, že právě tehdy proběhla odchylka od trendu, neboť hodnoty roku 2008 

naznačují návrat k období roku 2006, kdy dosahovaly druhé nejvyšší hodnoty objemu M&A. 

V roce 2008 bylo 25 % M&A obchodů ve finančním sektoru podporováno vládou. 

Finanční sektor představuje 23 % z celkového objemu M&A roku 2008. Účinek těchto 

obchodů byl však nižší, než mnoho pozorovatelů předpokládalo. Deset největších transakcí ve 

finančním sektoru představovalo 4,5 % celkového objemu za rok 2008, což je v souladu 

s rokem 2007, kdy toto číslo mělo hodnotu 5 %.   
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