
 

 

  
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

          DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE 
 

     Strukturalizace a analýza faktorů ovlivňujících efektivnost 
                                        fúzí a akvizic 

 
 
 
 
 

Studijní program: Ekonomika a management 
Studijní obor: Podniková ekonomika a management 
Školitel: Prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc. 

 
 

 

Rok 2011                                                                             Ing. Stanislav Konkolski 

 

 



 

 

                        VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ  
  TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
  EKONOMICKÁ FAKULTA 
  INSTITUT DOKTORSKÝCH S TUDIÍ  A MBA 

 

 
 
 

 
P r o h l á š e n í 

 
 
 
 
 
 
Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou tuto doktorskou disertační práci včetně 
příloh vypracoval samostatně, resp. převzal v práci uvedené části v souladu 
s prezentovanými citacemi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě dne …………………………………           Podpis …………………… 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Děkuji svému školiteli Prof. Ing. Petru Šnapkovi, DrSc. za odborné vede-

ní, pomoc, cenné rady, připomínky a náměty vztahující se nejen k této disertační 

práci, ale k celému mému doktorskému studiu v létech 2005- 2011 na Ekonomic-

ké fakultě VŠB – TU v Ostravě, katedře managementu. 

 

 
 



 

 

Abstrakt: Strukturalizace a analýza faktorů ovlivňujících efektivnost fúzí a  
                  akvizic 

 
Fúze a akvizice podniků (společností) jsou jedním z nejvýznamnějších je-

vů posledních dvou dekád ekonomického života v České republice a ve světě vů-

bec. Fúze a akvizice zasáhly mnoho společností napříč podnikatelským spektrem 

a výrobním sortimentem jak ve vysoce rozvinutých zemích, tak i v zemích rozví-

jejících se. Je nutné  je vnímat jako jednu z hlavních forem integrace, která umož-

ňuje společnostem vytvářet konkurenční převahu. Fúze a akvizice jsou spojeny 

s velmi komplikovanými rozhodnutími jak finančními, tak investičními. Zahrnují 

všechny klíčové prvky podnikání, strategické řízení a analýzy, bankovnictví, ob-

chodní a občanský zákoník, regulaci kapitálových trhů, pracovní právo, finance, 

daně, účetnictví, řízení lidských zdrojů, řízení hodnoty podniku a návaznosti na 

procesy restrukturalizace a integrace. Bezchybné provedení fúze či akvizice vyža-

duje proto rozsáhlé znalosti a kompetence, dokonalou týmovou práci odborníků 

s vysokou úrovní znalostí a praktickými zkušenostmi v uvedených oborech. 

Disertační práce je primárně zaměřena na zjištění rozhodujících faktorů a 

procesů ovlivňujících úspěšnost a efektivnost projektů akvizic a fúzí. Účelem ur-

čení těchto faktorů je návrh takových postupů řízení projektů fúzí a akvizic, které 

budou maximalizovat jejich úspěšnost a efektivnost. 

Disertační práce obsahuje jak sekundární výzkum a šetření s cílem zjistit a 

určit klíčové faktory úspěšnosti fúzí či akvizic, tak vlastní primární výzkumy, kte-

ré hledají odpověď na tutéž otázku. 

Výsledkem zkoumání je zjištění a stanovení souboru hlavních klíčových 

faktorů a procesů ovlivňujících úspěšnost a efektivnost projektů akvizic a fúzí. 

Na základě tohoto zjištění byl vytvořen návrh postupů řízení projektů fúzí 

či akvizic, které zvyšují pravděpodobnost úspěšnosti a efektivnosti těchto projek-

tů. Část disertační práce rovněž obsahuje jednu případovou studii vybraného pod-

niku, který se zúčastnil akviziční transakce v uplynulých létech a který zároveň 

byl prvkem souboru zkoumaných společností v rámci primárního výzkumu. 

 

 
 



 

 

Abstract: Analysis of key factors determining success and efficiency of mer-          
      gers or acquisitions 
      
 During the last two decades mergers and acquisitions of enterprises (com-
panies) have been one of the most important phenomena in the economic life of 
the Czech Republic and worldwide. Mergers and acquisitions have affected many 
companies throughout the commercial spectrum and manufacturing range, in 
highly developed countries and also in developing countries. It is necessary to 
perceive this as one of the chief forms of integration, which enables companies to 
create a competitive advantage. Mergers and acquisitions are connected to very 
complicated decisions from the financial and investment aspect. They include all 
the key elements of commerce, strategic management and analysis, banking, the 
Commercial and Civil Code, regulation of the capital markets, labour law, finan-
ce, taxes, accounting, management of human resources and management of com-
pany value, and are also related to the processes of restructuring and integration. 
Problem-free realisation of mergers or acquisitions requires extensive knowledge 
and competence and perfect teamwork by highly knowledgeable experts with 
practical experience in the aforementioned fields.  
 This dissertation primarily focuses on establishing the decisive factors and 
the processes affecting the success and performance of merger and acquisition 
projects. The purpose of determination of these factors is to propose such proce-
dures for management of mergers and acquisitions projects that will maximise 
their success and efectiveness. 
 This dissertation contains secondary research and investigation with the 
goal of establishing and determining key factors for the success of mergers or 
acquisitions, as well as my own primary research, which seeks the answers to the 
same question. 
 The results of the research are establishment and determination of package 
of key factors and processes affecting the success and performance of merger and 
acquisition projects. 
 The procedures for management of merger and acquisition projects were 
proposed, which increase the probability of success and performance of these pro-
jects, on the basis of these findings. 
 The part dissertation also includes one case study of selected company 
which has taken part in acquisitions transactions during recent years and which 
was also element in the group of examined companies within  the primary re-
search. 
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1 Úvod 

Fúze a akvizice podniků (společností) jsou jedním z nejvýznamnějších je-

vů posledních dvou dekád ekonomického života v České republice a ve světě vů-

bec. Fúze a akvizice zasáhly mnoho společností napříč podnikatelským spektrem 

a výrobním sortimentem jak ve vysoce rozvinutých zemích, tak i v zemích rozví-

jejících se. Je nutné  je vnímat jako jednu z hlavních forem integrace, která umož-

ňuje společnostem vytvářet konkurenční převahu. Fúze a akvizice jsou spojeny 

s velmi komplikovanými rozhodnutími jak finančními, tak investičními. Zahrnují 

všechny klíčové prvky podnikání, strategické řízení a analýzy, bankovnictví, ob-

chodní a občanský zákoník, regulaci kapitálových trhů, pracovní právo, finance, 

daně, účetnictví, řízení lidských zdrojů, řízení hodnoty podniku a návaznosti na 

procesy restrukturalizace a integrace. Bezchybné provedení fúze či akvizice vyža-

duje proto rozsáhlé znalosti a kompetence, dokonalou týmovou práci odborníků 

s vysokou úrovní znalostí a praktickými zkušenostmi v uvedených oborech. 

Důkazem rostoucího vlivu fúzí a akvizic je skutečnost, že v roce 2007 do-

sáhla hodnota všech fúzí a akvizic 3,6 biliónů dolarů. Globální krize, jež srazila 

firmám zisky a tvrdě jim omezila přístup k úvěrům, se v dalších letech citelně pro-

jevila v poklesu fúzí a akvizic. Globální trh s akvizicemi dosáhl svého dna zhruba 

v polovině roku 2009 a v dalších měsících opět začal stoupat vzhůru. Celková 

hodnota fúzí a akvizic za rok 2009 dosáhla zhruba dvou biliónů dolarů. 1 

V roce 2007 svět zaznamenal nejen zvýšení hodnoty uskutečněných fúzí a 

akvizic, ale také vyšší počet pokusů o násilná převzetí konkurence. Jejich počet 

vzrostl proti roku 2006 z 94 na 355. Zde lze zařadit jednu z největších fúzí ve svě-

tě, a to převzetí ocelárenského kolosu Arcelor S.A. sídlícího v Lucembursku spo-

lečností Mittal Steel Company N.V. (Nizozemsko) v hodnotě 40 miliard dolarů. 

Rostoucí úroveň aktivity v oblasti fúzí a akvizic ve střední a východní Evropě ko-

píruje celosvětový trend. Objem tuzemských a příhraničních transakcí uzavřených 

v roce 2005 dosáhl 102 miliard dolarů v porovnání s pouhými 48 miliardami dola-

rů v roce 2004. Jejich počet vzrostl z 1165 v roce 2004 na 1667 v roce 2005. In-

                                                           
1
 BIČÍK, M., Firmy se letos budou častěji propojovat. Hospodářské noviny, 03.01.2007. [citováno 2011-01-

17]. Dostupné na www: <http://hn.ihned.cz/c1-20086840-firmy-se-letos-budou-casteji-propojovat>. 
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formace vycházejí ze statistik společnosti Dealogic, které zpracovala poradenská 

společnost KPMG. 2Vyzrávání českého trhu fúzí a akvizic dokládá i skutečnost, 

že české společnosti získaly některé zahraniční společnosti, což se poprvé výrazně 

promítlo do statistik. V tomto období začala expandovat především společnost 

ČEZ, a.s., dále Zentiva Group, a.s. , a AGROFERT HOLDING, a.s. I tento důvod 

rostoucího lokálního významu pro řízení firem vedl k sepsání disertační práce. 

V posledních letech vedoucí pracovníci podniků zúčastňujících se fúzí a 

akvizic připisují velký význam lidskému činiteli v řízení těchto procesů. Přesto je 

však stále ještě význam tohoto činitele často opomíjen, nebo nedoceněn 

v kontextu využití metod, nástrojů a systému v oblasti řízení lidských zdrojů 

k řízení složitých lidských a společenských situací, která během integračních pro-

cesů vyvolaných fúzemi a akvizicemi nastávají. 

Procesy fúzí a akvizic podniků jsou předmětem zájmů různých studií a vý-

zkumů, které se koncentrují většinou na oblast práva a oblast finančně – ekono-

mickou. Již méně často se tyto studie a výzkumy zabývají oblastmi společen-

ských, organizačních, řídících a sociálních důsledků vyvolaných fúzemi a akvizi-

cemi. Nutno podtrhnout, že rovněž tyto procesy jsou důležitými prvky integrač-

ních procesů, jelikož mohou ovlivňovat průběh a výsledky fúzí a akvizic. 

Ve zpracovaných studiích a publikované literatuře, které se oblastí fúzí a 

akvizic v České republice zabývají, není oblast řízení projektů fúzí a akvizic řeše-

na komplexně. Autoři se většinou zaměřují na vybrané oblasti akvizic zejména na 

účetní, daňové nebo právní aspekty fúzí a akvizic. Touto oblastí se zabývá celá 

řada autorů, jako příklad lze uvést publikace a studie Vomáčkové Hany, Účetnic-

tví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí (2006)3, Louši F. Účetnictví pod-

nikatelů (2006)4. V oblasti managementu lze nalézt taktéž celou řadu publikací a 

informačních zdrojů, ale i zde je problematice projektů fúzí a akvizic věnovaná 

                                                           
2 Analýza fúzí a akvizic v ČR v roce 2005. 18.01.2006. [citováno 2011-01-15]. Dostupné na www:  
<http://www.ipoint.cz/zpravy/5250505-analyza-fuzi-a-akvizic-v-cr-v-roce-2005-top-25-dle-kpmg-
doporucujeme/>. 
3
 VOMÁČKOVÁ, H.,Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí. Praha : Polygon, 2006, s. 560. 

ISBN 80-7273-127-0. 
4
 LOUŠA, F., Účetnictví podnikatelů 2006 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.1.2006. Praha : 

ASPI,  2006. s.758. ISBN 80-735-7155-2. 
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pozornost spíše doplňková například Synek M. a kolektiv (2007) 5, Veber J. a ko-

lektiv (2006). 6 

V zahraniční literatuře se akvizičním procesům a fúzím věnuje celá řada 

publikací a seznam použité cizojazyčné literatury je obsažen v závěru disertační 

práce. 

Tato disertační práce je cílově zaměřená, v návaznosti na předešlé vý-

zkumy dostupných informačních zdrojů k realizovaným projektům fúzí a akvizic, 

na zjištění faktorů podstatně ovlivňujících efektivnost nebo výkonnost podniků, 

které se na akvizičních procesech podílejí. Obsahovým těžištěm řešení problema-

tiky této disertační práce je problematika procesu řízení slučování podnikatel-

ských subjektů na bázi fúzí a akvizicí se zaměřením na strukturalizaci a analýzu 

stěžejních faktorů, ovlivňujících úspěšnost řízení procesu sloučení. Nejedná se o 

výběr a a analýzu vysoce relevantních metod a postupů hodnocení finančních vý-

sledků slučovacího procesu. 

 Cílem je rovněž identifikovat možná rizika a příležitosti související 

s řízením projektů fúzí a akvizic. Záměrem je předložit ucelený pohled na projek-

ty fúzí a akvizic od identifikace základních motivů k provedení akvizic, přes iden-

tifikaci vhodných cílových společností, prověření předmětu fúze či akvizice, až po 

vhodné stanovení způsobu začlenění a integrace do „nové“ organizační struktury 

kupujícího. 

Dále jsou výsledky řešení disertační práce určeny k přenesení do výukové-

ho procesu, a to v rámci předmětů vyučovaných v oboru Management pod názvy: 

- Ekonomický systém podnikatelského subjektu a jeho řízení 

- Analýza efektů ekonomických a řídících procesů v podnikatelských subjek-

tech. 

V neposlední řadě spočívá důvod vzniku této disertační práce v ideální 

možnosti konfrontace teoretických poznatků, závěrů a doporučení s praxí při rea-

lizaci projektů fúzí či akvizic. 

                                                           
5
 SYNEK, M., kol., Manažerská ekonomika.. 4. aktualiz. vyd.: Praha : Grada, 2007. , s. 464. ISBN 80-247-

1992-4. s. 343. 
6 VEBER, J., kol., Management: základy, prosperita, globalizace. Praha : Management Press, 2004, s. 700. 
ISBN 80-7261-029-5. 
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2 Cíle disertační práce, postup a metody řešení 

 

2.1 Formulace problémů a předmět disertační práce 

Formulace problému je prvotní fází. Součástí této fáze je seznámení se 

s dosavadními výsledky a stavem výzkumu v této oblasti, studium literatury, dis-

kuse s dalšími pracovníky zabývající se problematikou řešení projektů fúzi a 

akvizici. Výsledkem je jasně definovaný problém „Struktualizace a analýza fakto-

rů, procesů ovlivňujících efektivnost fúzí a akvizic“, který bude následně řešen 

v disertační práci. 

Disertační práce se zabývá sledováním a hodnocením fúzí a akvizic, jakož-

to složitých procesů, v důsledku kterých se děje mnoho změn ve všech nejdůleži-

tějších částech života společnosti (podniku). Samozřejmě tyto změny probíhají jak 

v těch zanikajících, tak i v těch nově vznikajících společnostech. Teoretická vý-

chodiska fúzí a akvizic jsou zkoumána již řadu let, zejména v zahraničí. Jak již 

bylo v úvodu této disertační práce konstatováno, není oblast řízení projektů fúzí či 

akvizic v dostupné literatuře či zpracovaných studiích komplexně řešena.  Autoři 

se většinou zaměřují na vybrané oblasti fúze či akvizice, zejména na účetní, daňo-

vé nebo právní aspekty. Tato disertační práce je cílově zaměřená na zjištění fakto-

rů a procesů zásadně ovlivňujících úspěšnost a efektivnost fúzí a akvizic s vazbou 

na problematiku procesů řízení slučovaní podnikatelských subjektů na bázi fúzí či 

akvizic. 

Záměrem je předložit ucelený pohled a návrh postupů řízení projektů fúzí 

a akvizic. Identifikovat základní motivy vedoucí k provedení akvizic, včetně iden-

tifikace vhodných cílových společností, prověření předmětu fúze či akvizice, až 

po vhodné stanovení způsobu začlenění a integrace do nové organizační struktury 

kupujícího. 

V souladu s obvyklými postupy pro správné vypracování disertační práce 

budou postupy při řešení rozděleny do následujících kroků: 

a) formulace cílů disertační práce 

b) stanovení hypotéz 

c) ověřování hypotéz, sběr dat 

d) zpracování dat 
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e) shrnutí poznatků získaných sběrem dat a vyvození závěrů. 

 

2.2 Formulování cílů disertační práce 

(C1): Primárním cílem disertační práce je zjištění rozhodujících fak-

torů a procesů ovlivňujících úspěšnost a efektivnost zpracování a řízení pro-

jektů akvizic a fúzí. Účelem stanovení těchto faktorů je návrh takových po-

stupů řízení projektů fúzí a akvizic, které budou maximalizovat pravděpo-

dobnost úspěšnosti a efektivnosti těchto projektů fúzí a akvizic.  

Pro hodnocení úspěšnosti a efektivnosti F&A, nebo také pro hodnocení 

výkonnosti F&A (post acquisition performance) jsem použil v této disertační práci 

metody EVA (Economic Value Added) a z důvodu odstranění rozdílů ve velikosti 

podniku je dále ukazatel EVA vyjádřen v relativní formě, a to následovně: 

EVA/tržby, EVA /aktiva, EVA / vlastní kapitál. Pro zjištění vlivu rozhodujících 

faktorů na úspěšnost a výkonnost podniků v postakvizičním období budou jště 

použity ukazatele: EBITDA/aktiva a EBITDA/tržby.  

Důvody použití tohoto způsobu měření úspěšnosti a efektivnosti (výkon-

nosti) jsou uvedeny v podkapitole 4.3.1 (str. 98 - 109), ale jsou to hlavně výsledky 

výzkumného šetření Deloitte a CFO Research Services (2007) 7, které konstatuje, 

že filozofie řízení hodnoty podniku, kde měření úrovně hodnot je velmi důležitou  

součástí a  je uplatňována ve společnostech s velkým úspěchem napříč různými 

odvětvími. Stejně tak bylo toto rozhodnutí ovlivněno aplikací metody EVA 

v oblasti akademických prací a výzkumů, například práce profesora Ken C. Yook 

„The measurement of post-acquisition performance using EVA“ zveřejněném v 

Quarterly Journal of Business nad Economics, University of Nebraska-Lincoln 

(2004).8 

Měření výkonnosti podniků v postakvizičním období pomocí měřítek pro-

vozní výkonnosti EBITDA (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and 

                                                           
7
 Strategy Execution., Linking Value, Metrics and Rewards., May 2007 [online]. 2011 [cit. 2011-03-18] 

Http:// www.deloitte.com., Dostupné na www. <,  http://www.deloitte.com/assets/Dcom-
Ireland/Local%20Assets/Documents/ie_ShapingStrategy_Dec08.pdf >. 
8 YOOK, K. C., The measurement of post-acquisition performance using EVA. Quarterly Journal of Business 
nad Economics, University of Nebraska-Lincoln, June 22.,2004,svazek 43, vyd. 3-4 : s. 67., Dostupný také 
z w.w.w:<file:///C:/Documents%20and%20Settings/J002748/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20F
iles/OLK5D4/The%20measurement%20of%20post-
acquisition%20performance%20using%20EVA%20(economic%20value%20added).htm>. 
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Amortization) je použito například ve výzkumné práci „The long-term operating 

performance of European mergers and acquisitions“ Martynova M., Oosting, S., 

Renneboog (2006). 9 

Úspěšnost jednotlivých akvizic je hodnocena na základě porovnání úrovně 

tvorby hodnoty v období předakvizičním s obdobím postakvizičním. Délka vy-

hodnocovaného období byla stanovena na 3 roky před a 3 roky po provedené 

akvizici. Tento časový úsek byl zvolen v souladu s názorem různých autorů, na-

příklad Synek M. (2007) 10 v jeho knize Manažérská ekonomika, Frąckowiak W. 

(2009) 11  v knize Fuzje i przejęcia. Toto tříleté před a poakviziční období je rov-

něž aplikováno v různých výzkumných pracích jako například „The postmerger 

financial performance of hotel companies“ Li-Tzang(Jane) Hsu, SooCheong 

(Shawn) Jang (2007) 12  nebo „The long-term operating performance of European 

mergers and acquisitions“ Martynova, Oosting. Renneboog (2006). 13 Akcionáři 

očekávají pozitivní efekty v co nejkratším termínu, nechtějí čekat na nejistý vý-

sledek léta, očekává se úspěch a zvýšení hodnoty v co nejkratší době. 

Úspěšnost a efektivnost fúze a akvizice je vnímána v této disertační práci 

jako tvorba hodnoty podniku, která je měřena pomocí ukazatele EVA, zdůvodnění 

je uvedeno v předchozích odstavcích. Samozřejmě bylo by rovněž možné měřit 

tvorbu hodnoty i jinými ukazateli, například pomocí čisté současné hodnoty (net 

present value – NPV) viz podkapitola 4.3. 

Na primární cíl disertační práce je napojen analytický cíl C2: 

(C2): Analyzovat dopady organizačních, sociálních a kulturních změn, 

které jsou vyvolány změnami doprovázejícími slučovacími procesy při reali-

zaci projektu F&A s cílem stanovit postupy, zvyšující pravděpodobnost  

                                                           
9 MARTYNOVA, M.,OOSTING, S., RENNEBOOG, L., The long-term operating performance of European 
mergers and acquisitions,Finance working paper  N°.137/2006, November. 2006, Dostupné na www:< 
http://www.marketobservation.ch/blogs/media/blogs/c_f/20072602-EuropMA.pdf>. 
10

 SYNEK, M. a kol., Manažerská ekonomika. 4. aktualiz. vyd. Grada Publishing, a.s. 2007. 464 s. ISBN 978-
80-247-1992-4. s. 378. 
11 FRĄCKOWIAK, W., Fuzje i Przejęcia . Warszawa : Polske Wydawnictvo Ekonomiczne, 2009. s. 492. 
ISBN 978-83-208-1786-7.  s. 465. 
12 HSU, L., JANG, S., The Postmerger Financial Performance of Hotel Companies, Dostupné na 
www:<http://ebookbrowse.com/hsu-yang-2007-the-postmerger-financial-performance-of-hotel-companies-
pdf-d61005413>. 
13 MARTYNOVA, M.,OOSTING, S., RENNEBOOG, L., The long-term operating performance of European 
mergers and acquisitions,Finance working paper  N°.137/2006, November. 2006, Dostupné na www:< 
http://www.marketobservation.ch/blogs/media/blogs/c_f/20072602-EuropMA.pdf>. 
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úspěšnosti integračního procesu s vazbou na konkrétně realizované 

slučovací procesy, šetřené v rámci primárního výzkumu. 

 

2.3 Stanovení hypotéz 

Hypotézy byly sestaveny pro obhajobu tézí a po obhajobě tézí byly některé 

z nich modifikovány a doplněny. Hypotézy jsou sestaveny s vědomím, že budou 

v závěrech této disertační práce buď potvrzeny, nebo naopak vyvráceny, ale pře-

devším byly sestaveny v návaznosti na formulované cíle (C1) a (C2) této disertač-

ní práce. 

Hypotézy jsou založeny na současném stavu poznání a na výsledcích ana-

lýzy problematiky F&A, to znamená na výsledcích analýzy výsledků primárního a 

sekundárního výzkumu, provedeného v rámci této disertační práce. Způsob a roz-

sah šetření potřebných údajů je uveden v dalších odstavcích této disertační práce. 

Disertační práce vychází z následujících základních hypotéz: 

 

[H1] Nedostatek stálé a efektivní komunikace a nedostatečná informo-

vanost všech významných „stakeholders“ (zejména pak vlastníků, dodavate-

lů, zaměstnanců, bankovních institucí atd.) ohrožuje úspěšnost celého projek-

tu fúze či akvizice. 

  

[H2] Proces fúze či akvizice je úzce spjat se sociálními, personálními, 

organizačními a kulturními problémy, které tento proces doprovázejí v  

předintegračním i pointegračním období. 

 

[H3] Fúze či akvizice není vždy finančním úspěchem. 

 

[H4] Správný výběr manažerského týmu má vliv na úspěšnost prove-

dené fúze či akvizice, včetně stanovení lídra řídícího procesu integrace. 

 

[H5] Formulace strategie, stanovení synergických efektů, příprava 

plánu integrace, provedeni due diligence jsou významnými faktory, které 

ovlivňují úspěch slučovacího procesu, akvizice.  
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[H6] Specialisté, mistři a vedoucí hodnotí „stupeň důležitosti" jednot-

livých faktorů, týkajících se  o b a v  vyplývajících ze změn, vyvolaných F&A, 

stejně jako dělníci. 

 

[H7] Specialisté, mistři a vedoucí hodnotí „stupeň důležitosti“ jednot-

livých faktorů, týkajících se  o č e k á v á n í  vyplývajících ze změn, vyvola-

ných F&A, stejně jako dělníci. 

 

2.4 Postup ověřování hypotéz, sběr dat  

Hypotézy číslo H1, H2, H5 budou ověřeny jak v rámci primárního, tak i 

sekundárního výzkumu. Hypotézy H3, H4, H6, H7 budou ověřeny v rámci pri-

márního výzkumu. To znamená, že procesu ověřování hypotéz je věnována celá 

kapitola 4, ve všech svých částech, a to jak v části primárního výzkumu, tak 

v části sekundárního výzkumu, rovněž i v části hodnocení úspěšnosti F&A.  

Sběr dat pro tuto disertační práci můžeme rozdělit do dvou částí:  

 První část pro sekundární výzkum, což znamená studium materiálů do-

stupných k dané problematice v České republice i zahraničí. Po prostudování a 

zmapování situace v České republice je pozornost zaměřena na zahraniční litera-

turu, kde můžeme konstatovat daleko větší rozsah zdrojů informací. 

Druhá část se týká provedení primárního výzkumu. Primární výzkum do-

tazníkovým šetřením je proveden v určité skupině společností sídlících na území 

České republiky s cílem získat údaje a data o průběhu přípravy a realizace projek-

tů fúzí či akvizic v oblasti personálně sociální. Dále je využita metoda rozhovoru 

v rámci primárního výzkumu mezi špičkovými vedoucími pracovníky společností, 

jež se fúze či akvizice zúčastnily. Cílem tohoto výzkumu je získat informace o po-

řadí důležitosti a významu jednotlivých faktorů-procesů ovlivňujících průběh a 

výsledek fúzí či akvizic. V rámci této druhé části jsou rovněž soustředěna potřeb-

ná data z výročních zpráv jednotlivých společností ve zkoumaném časovém ob-

dobí. Zdrojem dat jsou dále: 

- Rozvahy společností 

- Výkazy zisku a ztrát 
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- Přílohy k účetním ročním závěrkám 

- Přehledy o peněžních tocích  

- Zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi 

ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 

- Smlouvy 

- Notářské zápisy 

- Zprávy auditorů 

 

2.5 Zpracování dat a použité metody 

 Ke zpracování dat jsou použity statistické metody, a to takto: 

1. Pro ověření stupně důležitosti (klíčovosti) jednotlivých faktorů týkajících se 

obav ze změn vyvolaných fúzí či akvizicí pro jednotlivé zaměstnanecké skupiny 

(specialisté, mistři, vedoucí a na straně druhé dělníci) jsou použity neparametrické 

Mann – Whitney U Testy. Ke statistickému zpracování je rovněž použit statistický 

software SPSS verze 15 a program Microsoft Office Excel 2007. 

2. Hodnocení faktorů úspěšnosti slučovacího procesu je ověřeno na základě vy-

počítaných absolutních a relativních četností a využitím konstrukce 95 % interva-

lu spolehlivosti (95 % CI) pro rozdělení pravděpodobnosti. Intervaly spolehlivosti 

byly spočítány jako meze spolehlivosti pro parametr alternativního rozdělení) Li-

keš, J. -  Laga, J., (1978). 14 

Testy normality Shapiro – Wilk jsou použity při testování hodnot EVA (Econo-

mic Value Added) Ekonomická přidaná hodnota před a po F&A, stejně tak Wil-

coxonův párový test. Interval spolehlivosti je spočítán jako meze spolehlivosti pro 

parametr alternativního rozdělení. 15  

3. Analýza ekonomických výsledků získaných prostřednictvím rozvah jednotli-

vých společností, výkazů zisků a ztrát, přehledů cash-flow atd. (viz str. 18) je pro-

vedena pomocí souboru softwarové aplikace MS Excel nazvaný  SATE (soubor 

pro analýzu tvorby EVA) a ten obsahuje: 

- výpočet hlavních finančních ukazatelů ČPK (Čistý pracovní kapitál), EBIT 

(Earning Before Interest and Tax - zisk před úroky a zdaněním), EBITDA 

                                                           
14

 LIKEŠ, J., LAGA, J.,  Základní statistické tabulky. Praha  : SNTL, 1978. s.  488. bez ISBN. 
15

 LIKEŠ, J,. LAGA, J.,  Základní statistické tabulky. Praha  : SNTL, 1978. s.  488. bez ISBN. s. 51. 
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(Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization -  zisk před 

úroky, zdaněním, odpisy a amortizaci) 

- horizontální a vertikální analýzu hlavních účetních výkazů 

- výpočet všech běžných poměrových ukazatelů finanční analýzy 

- výpočet souhrnných ukazatelů (Z-skóre, IN 01 aj.) 

- srovnání hlavních finančních ukazatelů s oborovými průměry 

- srovnání hlavních finančních ukazatelů s oborovými průměry 

- metodiku pro aktivaci předmětů leasingových smluv 

- přibližný výpočet ukazatele CFROI (Cash Flow Return on Investment - pro-

vozní návratnost investice) 

- výpočet hodnoty operativních aktiv NOA (čistá operativní aktiva)  

- výpočet hodnoty operativního výsledku hospodaření  NOPAT (Net Operating 

Profit After Taxes - zisk z operativní činnosti po zdanění)    

-  výpočet vážených průměrných nákladů kapitálu WACC (Weighted Average 

Costs of Capital - vážené průměrné náklady kapitálu) 

- výpočet vytvořené ekonomické přidané hodnoty (EVA) 

- pyramidální rozklady vlivů položek na meziroční změnu EVA citlivostní ana-

lýzu vlivů položek na hodnotu EVA 

 Tato analýza ekonomických výsledků nám umožní porovnat vypočtené 

hodnoty ukazatele EVA za období tří let před zahájením integračního procesu s 

obdobím dvou let po integračním procesu. Růst či pokles hodnoty ukazatele EVA 

nám umožní usuzovat o úspěchu či neúspěchu provedené transakce. Stejně tak 

bude možné porovnat ukazatele EVA / vlastní kapitál za období tří let před a po 

zahájení slučovacího procesu s cílem určit, zda proces byl úspěšný (hodnota uka-

zatele roste) či nikoliv (hodnota ukazatele klesá). 

 

Analýza – syntéza 

 Analýza je proces faktického, nebo myšlenkového rozčlenění celku (jevu, 

objektu) na části. Je to rozbor vlastností, vztahů, faktů postupující od celku 

k částem. Analýza umožňuje oddělit podstatné od nepodstatného, odlišit trvalé 

vztahy od nahodilých. Analýza bude v této disertační práci použita jako metoda 

získávání nových poznatků a jejich interpretace. Bude použita při naplňování 
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téměř všech cílů stanovených v disertační práci. Pomoci analýzy budou hodnoce-

ny výsledky primárního a sekundárního výzkumu provedeného v rámci této diser-

tační práce. 

 Syntéza je opačný postup celku. Dovoluje poznat objekt jako jeden celek. 

Je to spojování poznatků získaných analytickým přístupem. Syntéza tvoří základ 

pro správná rozhodnutí. Syntéza bude v této disertační práci použita při formulaci 

všech dílčích i celkovvého závěru disertační práce. Syntéza bude použita pro vy-

tvoření návrhu souboru postupů řízení projektů F&A, které zvýší pravděpodob-

nost a úspěšnosti a efektivnosti těchto projektů. 

 

Indukce  

 Indukce je proces vyvozování obecného závěru na základě poznatků o jed-

notlivostech. Induktivní závěr lze považovat za hypotézu, protože nabízí vysvět-

lení, i když těchto vysvětlení může být v praxi více. Indukce bude použita zejmé-

na při zobecňování všech poznatků získaných dotazníkovým šetřením v rámci této 

disertační práce. 

  

2.6 Shrnutí poznatků získaných sběrem dat a vyvození závěrů 

 Po provedené analýze získaných údajů a statistickém zpracování dat jsou 

vysloveny závěry ke každé zkoumané problematice zvlášť tak, jak je prováděn 

vlastní primární výzkum.  

 Za prvé, šetření motivací pro akvizice určí nejdůležitější motivy, které 

přiměly akvizitory k rozhodnutí a realizaci F&A.  

 Za druhé, jsou jasně stanoveny rozdíly mezi obavami a očekáváními vy-

plývajícími ze změn vyvolaných F&A u specialistů, mistrů a vedoucích a obavami 

a očekáváními u skupiny ostatních zaměstnanců (dělníků). 

  Za třetí jsou strukturalizovány faktory, které významně ovlivňují efektiv-

nost F&A a tím i výkonnost slučovaných podniků.  

 Za čtvrté, jsou vyhodnoceny změny výkonnosti podniků, podílejících se na 

akvizičních transakcích, před a po transakci.  

 Za páté, jsou provedeny statistické testy podle Wilcoxona, které potvrzují 

vliv určitých faktorů na proces F&A a jeho úspěšnost.  
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 Závěrem, shrnutí poznatků, získaných jednotlivými šetřeními v oblastech 

jak je uvedeno výše, je stanovení návrhu souboru postupů řízení projeků fúzí a 

akvizic, které zvýší pravděpodobnost úspěchu těchto projektů. Návrh postupů 

zvyšujících pravděpodobnost úspěchu F&A je velmi těsně spjat se zjištěnými klí-

čovými faktory úspěšnosti F&A. Soubor opatření zahrnuje následující oblasti. 

1. Plán integračního procesu 

2. Management 

3. Lidský činitel  

4. Due diligence 
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3 Základní pojmy a informace o F&A 

Z důvodu lepšího pochopení a pro lepší orientaci v zkoumané problemati-

ce a v souladu s uvedeným postupem řešení disertační práce „Strukturalizace a 

analýza faktorů ovlivňujících efektivnost fúzí a akvizic“ je nutné definovat zá-

kladní termíny a pojmy, jimiž jsou „fúze“ a „akvizice“. 

 

3.1 Akvizice 

Slovo akvizice je přejato z anglického „aquisition,  acuisc“, což znamená 

„získání, nabytí, koupě“, a jsou to majetkové operace, při nichž jedna obchodní 

společnost má zájem získat rozhodující balík akcií či obchodní podíl v jiné spo-

lečnosti (označované jako cílová společnost – „cílová osoba“). Společnost, jež 

získá většinový či kontrolní balík hlasovacích práv, začíná vykonávat rozhodující 

vliv na řízení cílové společnosti, která se tak stává společnosti ovládanou. Cenu 

nabízenou potencionálním kupcem vlastníkům cílové společnosti při akvizici 

označujeme pojmem akviziční cena. V obchodním zákoníku je tato cena označo-

vána pojmem „cena pro povinnou nabídku převzetí“. Tato cena je obvykle vyšší 

než aktuální tržní cena obchodního podniku či kurzu akcií o tzv. akviziční prémii. 

Jejím smyslem je natolik motivovat majitele akcií či obchodních podílů, aby byli 

ochotni se jich vzdát ve prospěch potencionálního kupce neboli akvizitora. 16 

U veřejně neobchodovatelných akcií se akviziční prémie nedá přímo určit 

z důvodu neexistence okamžitých kursů.  Známou skutečností, bez ohledu na ve-

řejnou obchodovatelnost, je také to, že nejvyšší cenový nárůst se týká akciového 

balíku, který obsahuje tzv. „zlatou akcii“, a je jím dosaženo 2/3 majority v cílové 

společnosti. 

V praxi existuje mnoho způsobů, jejichž prostřednictvím mohou být jed-

notlivé podnikatelské subjekty převzaty jinými podniky, přičemž jednotlivé formy 

mohou být vzájemně kombinovány. 

Nejdůležitějšími právní předpisy opravňující nabývání účasti v jiné spo-

lečnosti je obchodní zákoník, zákon č. 513/1991 Sb. 17 a zákon č.125/2008 Sb., o 

                                                           
16

  ŠANTRŮČEK, J., Fúze, akvizice (obchodní právo a hodnota), 1.vyd.Praha : 2001, s. 129. Vysoká škola 
ekonomická v Praze: Institut oceňování majetku. ISBN 80-245 0235-6. 
17

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 
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přeměnách obchodních společností a družstev. 18 Převody podniků v případech, 

kdy dochází ke vzniku či změně kontroly podniku, podléhají povolení uřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže. Jedná se o kritéria daná zákonem o ochranu hospo-

dářské soutěže č.143/2001 Sb. 19   

Obecně rozlišujeme dvě základní formy převzetí:  

- přátelské převzetí (friendly takeover), která se realizuje koupí majoritního 

podílu (nebo tzv. kontrolního balíku, umožňující manažerské ovládání společnos-

ti). Akcionáři přejímaného podniku jsou buďto vyplaceni, anebo, což je obvyklej-

ší, obdrží dohodnutý počet akcií přejímající společnosti. 20 

- nepřátelské převzetí (hostile takeover), kdy se přejímající společnost snaží 

koupit a manažersky ovládnout cílovou společnost přes její nesouhlas jako budou-

cí přejímanou společnost. Nepřátelské převzetí se obvykle uskutečňuje v podmín-

kách veřejně obchodovatelných akcií, aby tzv. „nájezdník“ (corporate raider) 

mohl „obejít“ správní orgány cílové společnosti.  

O tom, že jsou tyto praktiky dnes velmi aktuální, svědčí nejnovější pokus o 

převzetí ocelářské firmy Arcelor S. A.  jiným ocelářským gigantem Mittal Steel či 

o něco starší příklad souboje o převzetí firmy Aventis mezi firmami Sanofi-

Synhtelabo a Novartis, dále Peoplesoft a Oracle Corporation a řada dalších.  

Dále je možné rozlišit formy převzetí takto: 

- Nákup potřebného počtu akcií či obchodních podílů (s. r. o.), tento postup lze 

označit jako „čistou, nebo pravou akvizici“ 

- Peněžité, či nepeněžité vklady do obchodních společností, resp. do základní-

ho kapitálu 

- Přímé nákupy podniku a jeho částí (běžně se jim říká akvizice) 

Důvody k akvizicím 

Prioritním důvodem k akvizicím je příležitost k dosažení ekonomického 

zisku akvizitora pomocí cílové společnosti, resp. navýšení tržní hodnoty podniku 

ovládající společnosti, tedy akvizitéra.  

                                                           
18

 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.  
19

 Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů. 
20

 RADECKÝ,  A.,  Nejvíc fúzí a akvizic v Evropě bylo vloni ve finančních službách., Bussiness World. [cito-
váno 2010-07-14] Dostupné na www: <  http://businessworld.cz/pruzkumy-a-analyzy/nejvic-fuzi-a-akvizic-v-
evrope-bylo-vloni-ve-financnich-sluzbach-2197>.  
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Podmínkou pro úspěšnou akvizici je tedy navýšení čisté současné hodnoty 

společnosti akvizitora po provedení akvizice. 

 Roztřídění důvodů k akvizici podle E. Kislingerové je následující : 21 

teorie efektivnosti – je primárním cílem fúzí, především kvůli: 

- finanční synergii - snížení nákladů, efektivněji využité finanční zdroje 

- operační synergii - spojování určitých oblastí činnosti, zvyšování know-how 

- synergii managementu - záleží na kvalifikaci managementu přebírající spo-

lečnosti, schopnostech řídit nově vzniklou společnost 

teorie monopolu – monopol je chápán jako určitá porucha na trhu, avšak může být 

jedním z důvodů, proč podniky přistupují ke sloučení; v jeho důsledku pak mohou 

vzniknout bariéry vstupu do odvětví, omezení konkurence či proniknutí do oblas-

ti, kde doposud firma nepůsobila 

teorie hodnoty – možnost investování, vložení volných finančních prostředků a 

získání podniku, o kterém si navrhující firma myslí, že je podhodnocen na kapitá-

lovém trhu; cílem je přidat novou hodnotu a zhodnotit svou investici 

teorie budování císařství – uspokojení vlastního ega manažerů, neohlížejí se na 

zájmy toho, kdo poskytuje kapitál 

procesní teorie – v průběhu vývoje podniku dochází k různým procesním změ-

nám, jednotlivci se musejí v jejich rámci rozhodovat, aniž by měli dostatečné 

množství kvalitních informací; na konci tohoto procesu bývá vyústěním fúze či 

akvizice 

teorie přenosu – vliv především makroekonomických faktorů, různých šoků, glo-

balizace se přelévá do chování managementu firem, na který působí silný tlak me-

zinárodní soutěže, musí počítat s finančními inovacemi, liberálnější antitrustovou 

politikou a dalšími faktory ovlivňujícími současnou vlnu fúzí 

 

3.2 Fúze 

Fúze je v podstatě „vyšší“ formou akvizice, tj. takovou operací, při níž ma-

jetek i závazky přechází z menšinové společnosti do vlastnictví pokračující (kupu-

jící) společnosti. 

                                                           
21

 KISLINGEROVÁ, E., Oceňování podniku. 2. přeprac. vyd. Praha : C. H. Beck, 2001, s. 367. ISBN 80-
7179-529-1. s. 144. 
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Fúze se používá jako souhrnný název pro případy spojování firem 

(z anglického merge). V našem právu jsou tyto transakce zahrnuty pod pojmem 

přeměny společnosti (§ 69 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) ve znění 

pozdějších předpisů. Nově řeší problematiku fúzí od roku 2008 zákon č. 125/2008 

Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.  

Dle výše uvedených právních předpisů může mít fúze formu vnitrostátní 

fúze nebo přeshraniční fúze. Fúze se může uskutečnit formou sloučení nebo 

splynutí. 22 

 Při fúzi sloučením dochází k zániku obchodní společnosti nebo družstva 

nebo více obchodních společností nebo družstev, jemuž předchází zrušení bez 

likvidace; jmění zanikající obchodní společnosti nebo družstva včetně práv a po-

vinností z pracovněprávních vztahů přechází na jinou obchodní společnost nebo 

družstvo. Za fúzi sloučením se též považuje, jestliže se slučuje zanikající akciová 

společnost nebo společnost s ručením omezeným s nástupnickou akciovou spo-

lečností nebo společností s ručením omezeným, která je jejím jediným společní-

kem.  

Při fúzí splynutím dochází k zániku dvou nebo více obchodních společ-

ností nebo družstev, jemuž předchází jejich zrušení bez likvidace; jmění zanikají-

cích obchodních společností nebo družstev včetně práv a povinností z pracovně-

právních vztahů přechází na nově vznikající nástupnickou obchodní společnost 

nebo družstvo. 23 

Při fúzi sloučením jsou zúčastněnými obchodními společnostmi nebo 

družstvy zanikající i nástupnická obchodní společnost nebo družstvo. 

Při fúzi splynutím jsou zúčastněnými obchodními společnostmi nebo družstvy 

pouze zanikající obchodní společnosti nebo družstva. 24 

Společníci zanikajících obchodních společností se stávají společníky 

nástupnické obchodní společnosti, nestanoví-li tento zákon něco jiného. Členové 

zanikajících družstev se stávají členy nástupnického družstva, nestanoví-li tento 

zákon něco jiného. 25 

                                                           
22

 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. § 60.  
23

 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. § 61. 
24

 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, § 63. 
25

 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. § 64.  
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Právní postavení zakladatelů nástupnické obchodní společnosti nebo druž-

stva při fúzi splynutím mají zanikající obchodní společnosti nebo družstva. 26 

Zanikající i nástupnické obchodní společnosti musí mít při fúzi stejnou 

právní formu, nestanovíli tento nebo zvláštní zákon něco jiného. 

 Družstva se mohou zúčastnit fúze jen s družstvem. 27 

Vnitrostátní fúzí se rozumí fúze mezi obchodními společnostmi nebo druž-

stvy se sídlem na území České republiky. 28 

Přeshraniční fúzí se rozumí fúze jedné nebo více obchodních společností 

nebo družstev s jednou nebo více zahraničními korporacemi. 29 

Přeshraniční fúze s účastí jiných právnických osob nebo jakýchkoliv práv-

ních útvarů, které nejsou zahraniční korporací podle § 181 písm. b), není dovole-

na. 30 

3.2.1 Typy a důvody fúzí 

Níže je uveden přehled fúzí řazený dle strategického záměru do čtyř fo-

rem: 31 

- Horizontální (horizontal integration), jestliže podniky zabezpečují buď stej-

né výrobky nebo služby, nebo výrobky a služby, které si konkurují. Příkladem 

může být fúze výrobců automobilů. 

- Vertikální (vertical integration), jestliže jeden podnik vystupuje jako poten-

cionální nebo skutečný dodavatel výrobků či služeb pro podnik druhý. Podnik se 

rozšiřuje směrem ke zdrojům surovin (hutě a doly), nebo ke konečnému spotřebi-

teli (stavební firma fúzuje s výrobou stavebních hmot). V prvním případě se hovo-

ří o integraci vzad (zpětné), ve druhém o integraci vpřed (dopředné). 

-  Konglomerátní, v níž podniky nejsou spojeny ani horizontálně, ani vertikál-

ně. Příkladem může být výrobce potravin, který fúzuje s výrobcem elektroniky. 

V případě tohoto slučovacího procesu jsou složitější finanční možnosti, schopnos-

ti provedení takovéto operace. Tato forma vede ke vzniku: 

                                                           
26

 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. § 65.  
27

 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. § 66.  
28

 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. § 67. 
29

 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. § 68. 
30

 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. § 69.  
31 FRĄCKOWIAK, W., Fuzje i Przejęcia . Warszawa : Polske Wydawnictvo Ekonomiczne, 2009. s. 492. 
ISBN 978-83-208-1786-7. s. 29. 
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- Správních konglomerátů, které se účastní nejenom strategického řízení, ale 

rovněž samotné operativy s cílem se podílet na ziscích plynoucích ze synergic-

kých efektů F&A. 

- Koncentrické, které se týkají společností, které kooperují mezi sebou v rámci 

teritoriálním, technickém, stejného trhu anebo jsou nezávislé na sobě. Zásadním 

pozitivem je diverzifikace výroby snižující odvětvové riziko, vnější rozvoj firmy a 

někdy v rámci komplementárních hodnot vznikají přínosy při sloučení činností. 

 

Důvody a motivy kupujícího a prodávajícího by měly vycházet ze základ-

ní podstaty F&A, a to tvorby dodatečné hodnoty pro akcionáře, a tudíž 

k celkovému růstu hodnoty společnosti. Důvody F&A můžeme rozdělit na čtyři 

základní skupiny: 32 

• Motivy technické a výrobní 

• Motivy marketingové, prodejní 

• Finanční motivy 

• Manažerské motivy 33 

 

Důvody F&A Specifické motivy F&A 

Motivy technické a výrobní   Zvýšení efektivity řízení 

 Získání výkonnějšího řídícího kádru 

 Eliminace neefektivního vedoucího kádru 

 Synergické efekty ve výrobě 

 Přínosy z rozsahu 

 Snížení nákladů transakčních 

 Přínosy technické integrace 

Motivy marketingové   Zvýšení tržního podílu  

 Zvýšení dodatečné hodnoty 

 Vytlačení konkurence a trhu 

 Diverzifikace rizik 

 Vstup do nových odvětví 

                                                           
32 FRĄCKOWIAK, W., Fuzje i Przejęcia . Warszawa : Polske Wydawnictvo Ekonomiczne, 2009. s. 492. 
ISBN 978-83-208-1786-7. s. 32. 
33 FRĄCKOWIAK, W., Fuzje i Przejęcia . Warszawa : Polske Wydawnictvo Ekonomiczne, 2009. s. 492. 
ISBN 978-83-208-1786-7. s. 32. 
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Finanční motivy 

 

 

 

 

 Využití finančních přebytků 

 Převzetí hotovosti 

 Snížení nákladů na kapitál 

 Daňové přínosy 

 Podhodnocení hodnoty cílové společnosti 

 Podhodnocení kapitálovým trhem 

 Získání lepší ceny kupujícím 

Manažerské motivy 

 

 

 Růst odměn managementu 

 Získání větší moci a prestiže 

 Zvětšení pravomocí 

 Snížení rizik řízení 

 
Tabulka 1 Důvody a motivy F&A 
Zdroj: FRĄCKOWIAK, W., Fuzje i Przejęcia . Warszawa : Polske Wydawnictvo Ekonomiczne, 2009. s. 492. 
ISBN 978-83-208-1786-7. s. 32-33. 

 

3.2.2 Historie fúzí a akvizic a jejich předpokládaný vývoj 

V národních hospodářstvích vysoce rozvinutých zemí se již dlouhodobě 

objevují období vysoké koncentrace F&A. Tato období jsou označována jako vlny 

fúzí (marger waves) a odborníci zde vidí určitou cykličnost. Nejzřetelněji je tyto 

vlny F&A možné pozorovat v americkém hospodářství, i když se objevovaly 

(nejméně v nedávno uplynulém období) rovněž v zemích Evropské unie, Austrá-

lii, Kanadě, Japonsku a Jižní Koreji. Samozřejmě pro světové tendence je klíčový  

americký trh. F&A objevující se na tomto trhu utvářejí tyto jevy v celosvětovém 

měřítku. 34 

Ve 20. století bylo zaznamenáno pět dokončených vln F&A.35 

Vlna I: v letech 1893-1904 

Zesílená aktivita v oblasti koncentrace kapitálu nastala v USA 

v sedmdesátých a osmdesátých letech 19. století. Do té doby panující podmínky, 

podobné modelu volné konkurence, podlehly změně, nastoupila rychlá koncentra-

ce kapitálu a produkce. Zesílení těchto jevů ke konci 19. století odstartovalo první 

vlnu fúzí. USA tehdy byly zemí mnoha horizontálních fúzí, jejichž základním mo-

                                                           
34  FRĄCKOWIAK, W., Fuzje i Przejęcia . Warszawa : Polske Wydawnictvo Ekonomiczne, 2009. s. 492. 
ISBN 978-83-208-1786-7. s. 52. 
35 SUDARSANAM, P.S., Creating Value from Mergers and Acquisitions, The Challenges, Prentice Hall, 
2003, 593 s. ISBN10:0-201-72150-3. s. 14. 
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tivem bylo získání monopolní pozice. Vznikly dodnes známé společnosti jako US 

Steel Corporation, American Tobaco Company či Oil Standard of New Jersey (od 

r. 1971 Exxon). Z určitých důvodů byla tato vlna nedůležitější, protože ve velkém 

měřítku ovlivnila ekonomiku Spojených států. Před rokem 1890 tvořily velkou 

část ekonomiky společnosti malé a střední. V důsledku fúzí byly transformovány 

na sektory, ve kterých dominovala jedna či několik velkých firem. První vlna byla 

zastavena díky nařízení Nejvyššího soudu, zakazujícího tvoření monopolů cestou 

fúzí a akvizic (zákon Shermana 1914 a zákona Clytona). 36 

Vlna II: v letech 1920-1929 

Druhá vlna byla nazvána oligopolistickou fúzí. Cílem sjednocení bylo na-

vrácení koncentrace v jednotlivých průmyslech. V tomto modelu druhé vlny do-

minovalo vytvoření mnoho produkce v daném odvětví. Konec druhé vlny přinesla 

„Velká krize“ v roce 1929. 37 

Vlna III: v letech 1965-1970 

V padesátých letech minulého století vzrůstal počet konsolidačních trans-

akcí, blížících se k úrovni první vlny. Teprve po roce 1965 nabralo sloučení na 

růstu, dosahujícího více než dvojnásobek z první poloviny šedesátých let. Období 

třetí vlny je pojmenováno jako konglomerátní éra, ve které vznikly společnosti 

jako Gulf & Western, Litton Industries anebo Textron. Podstatná část transakce 

byla zaplacena z vlastních akcií, jejichž hodnota v té době šla nahoru. Pro získání 

ještě vyšších hodnot docházelo k manipulacím s tržními ukazateli a také byly tvo-

řeny papírové zisky díky různým interpretacím předpisů týkajících se řízení vý-

sledné finanční bilance. Třetí vlna se dostala na vrchol v roce 1969 a skončila v r. 

1970, spolu s velkým poklesem cen akcií na kapitálovém trhu, a také se změnami 

v daňovém právu. Následně, během třetí vlny fúzí a akvizic, zavedli Němci v r. 

1973 právo zvětšující kontrolu slučovací transakce, zatímco v USA byl přijat v r. 

1976 zákon Hart-Scott-Rudino. Po ukončení vlny konglomerátních fúzí hodnoty 

                                                           
36 SUDARSANAM, P.S., Creating Value from Mergers and Acquisitions, The Challenges, Prentice Hall, 
2003. s. 593. ISBN10:0-201-72150-3. s. 15. 
37 SUDARSANAM, P.S., Creating Value from Mergers and Acquisitions, The Challenges, Prentice Hall, 
2003. s. 593. ISBN10:0-201-72150-3. s. 15. 
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společností klesly a mnoho z nich se ocitlo ve vážných finančních problémech, 

což je nutně spjato s platebními transakcemi konsolidace. 38 

Vlna IV: v letech 1981-1989 

Předcházející etapy fúzí a akvizic společností mají historický význam. 

Z perspektivní aktuální a budoucí situace na trhu kontroly měla zásadní význam 

čtvrtá a poslední vlna fúzí a akvizic. Zahrnula téměř všechny vysoce rozvinuté 

země, ale nejdůležitější byla pro americké hospodářství. Tato vlna byla charakte-

rizována hromadnými akvizicemi společností, podpořenými pákovým finančním 

efektem (Leverage Buy-Out). Mnoho s těchto transakcí mělo charakter nepřátel-

ský. Častěji než u minulých akvizic bylo použito speciální finanční inženýrství, 

v souvislosti s tím se zvýšila role investičních bank a poradců. Předmětem akvizic 

byly největší a nejznámější americké korporace. Novou skupinou investorů zapo-

jených do procesů fúzí a akvizic byli tzv. „firemní nájezdníci“ (corporate rai-

ders), tzn. finanční investoři, pomáhající si během akvizic dluhem. 

 

Vlna V: v letech 1993-2000 

Recese na počátku devadesátých let, která začala americko-iráckou krizí 

v Perském zálivu, zpomalila akvizice a fúze. Řízení společností se soustředilo na 

situaci uvnitř společností, to znamená na snižování nákladů,  úpravu výdajů, kont-

rolní systém, a tlak na růst zisku. Zajímavé je, že vlna z osmdesátých let, navzdo-

ry skutečnosti že došlo k rozmachu v souvislosti s cennými papíry, neskončila 

krachem v prosinci roku 1987 hlavně kvůli dluhovému financování akvizic, 

zejména úvěry. Celkově vlny osmdesátých let ztratily dynamiku po několika neú-

spěšných transakcích, podporovaných finanční pákou. Ve druhé polovině devade-

sátých let se transakce vrátily s dvojnásobnou sílou. 39  

3.2.3 Vývoj fúzí a akvizic v ČR po roce 1990 

Počátek vlastnických změn na území ČR je úzce spjat a navazuje na priva-

tizační proces, který byl zahájen v roce 1991, a to po několika desetiletích státního 

vlastnictví. Privatizace začíná v rámci transformace naší ekonomiky z centrálně 

                                                           
38 SUDARSANAM, P.S., Creating Value from Mergers and Acquisitions, The Challenges, Prentice Hall, 
2003. s. 593. ISBN10:0-201-72150-3. s. 16. 
39 FRĄCKOWIAK, W., Fuzje i Przejęcia . Warszawa : Polske Wydawnictvo Ekonomiczne, 2009. s. 492. 
ISBN 978-83-208-1786-7. s. 55-57 
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plánované na ekonomiku tržní. Celý tento proces je samozřejmě doprovázen 

vznikem celého rámce právních předpisů, kterými se privatizační procesy a proce-

sy vlastnických změn mohou řídit. Transformace české ekonomiky umožnila po-

stupné otevírání se okolnímu světu a Česká republika začala lákat zahraniční in-

vestory prostřednictvím investičních pobídek. 

V tomto období probíhaly privatizační procesy ve dvou úrovních. Byla to 

tzv. malá privatizace, časově předsunutá před proces komplexní transformace 

vlastnických práv v rámci velké privatizace, a to v létech 1991 až 1993, kdy prak-

ticky byla ukončená. Procesy malé privatizace se opíraly o zákon č. 427/1990, 

Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné osoby. 

Legislativní základ pro velkou privatizaci byl dán zákonem č. 92/1991 Sb., 

o podmínkách převodu majetku na další osoby. Velká privatizace pomocí kupo-

nové privatizace předpokládala rychlé odstátnění majetku za předpokladu, že no-

vý vlastník bude řídit společnost lépe než státní úředník. Kromě kuponové privati-

zace, která proběhla ve třech vlnách -  během roku 1992, v dubnu až listopadu 

1994 a v období 1993 až 1995 (třetí vlnou je označováno období slučování a pro-

dávání akcií investičními privatizačními fondy (IPF) a individuálními investory), 

byly použity i další metody privatizace. Byly to přímé prodeje předem určenému 

nabyvateli, většinou se jednalo o managementy privatizovaných společnosti. Dále 

se jednalo o veřejné dražby a veřejné soutěže, restituce a bezúplatné převody ma-

jetku na veřejné instituce a obce.  

Vývoj F&A v ČR koncem devadesátých let odrážel trendy západní Evro-

py. Ze studie společnosti PricewaterhouseCoopers vyplývá, že počet fúzí a akvizic 

v České republice, Maďarsku a Polsku v roce 2001 poklesl o 32 %, což odpovídá 

celkovému poklesu transakcí v Evropě i ve světě. Globální pokles byl ovlivněn 

jak celkovým poklesem ekonomické výkonnosti, tak rovněž počátkem boje 

s terorismem od 11. září 2001. Hodnota transakcí činila 8,6mld. USD v roce 2001, 

což je 49 % pokles ve srovnání s hodnotou transakcí v roce 2000, které byly ve 

výši 16,8mld.USD. 40 

                                                           
40 DENZE, M., Central European Mergers & Acquisitions Survey, PricewaterhouseCooper, Czech republic, 
Hungary and Poland, 2000. citováno [2011-06-05]. Dostupné na www:   

<http://www.pwc.com/en_HU/hu/publications/mergers/assets/manda_2000.pdf>                                                
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Výzkumné šetření PricewaterhouseCoopers z roku 2002 konstatuje, že p

transakcí na území České republiky, Maďarsku a Polsku vzrostl o 8,9

rokem 2001, což je hodnoceno jako nepatrné oživením 32

edcházejícím období (2000 a 2001) v těchto třech zemích. Avšak odhadovaný 

objem transakcí pokračoval ve svém propadu na celkový objem 7,4mld

tohoto objemu všech transakcí připadá na ČR celkový objem transakcí ve výši 

USD dle odhadu PricewaterhouseCoopers. 41 Vývoj odhadované hodnoty 

transakcí uvádí obrázek č. 1.  

ětší transakcí roku 2002 byla privatizace České spoř

akcií rakouské bance Erste Bank Sparkassen of Austria za 690mil. USD

roce 2003 celkový objem transakcí v ČR dosáhl 4,3mld. USD a ve sro

edchozím rokem 2002 objem transakcí se více než zdvojnásobil. 

ČR uzavřeno 185 F&A, což bylo o 13 % více než v roce 2003.

Hodnota transakce v ČR, Maďarsku a Polsku (miliony USD) 
Central European Mergers & Acquisitions Survey, PricewaterhouseCooper, Czech r

, 2002, [citováno 2011-06-05]. Dostupné na www: 
http://www.pwc.com/en_HU/hu/publications/mergers/assets/manda_2002.pdf>                                      

ě počtu zveřejněných transakcí v soukromém sektoru bylo 
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ě. Celková hodnota transakcí se snížila z 4,3mld. USD na 3,4mld

roce 2004. Nejaktivnějším průmyslovým odvětvím v česku z

ůmysl (47 transakcí), dále sektory výroba potravin a nápoj

                   
DENZE, M., Central European Mergers & Acquisitions Survey, PricewaterhouseCooper, Czech republic, 

citováno[ 2011-06-05]. Dostupné na www:   
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sféry na měnící se podmínky rostoucí konkurence. V dob

nomice lze vysledovat postupující proces gl

publice adekvátně na tuto novou situaci reagovat; v tomto ohledu lze chápat ko

centraci podniků. 

                                                          
42 ŠINDELKA, V., Česko je nejaktivn
na www: <http://www.sfinance.cz/zpravy/finance/46195
43  ERST & YOUNG, M &A barometr
< http://www.ey.com/CZ/cs/Newsroom/News
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(transakcí). Mezi největší transakce patřil prodej 85% podíl

TV Nova v odhadované hodnotě 652mil. USD. 42 

roce 2006 vzrostla celková hodnota F&A na 6,2mld. USD oproti hodn

roce 2005. Pro úplnou představu uvádím průběh vývoje hodn

létech 2002 až 2010 v obrázku č. 2. 

h vývoje hodnoty F&A v České republice v létech 2002 až 2010 
Vlastní konstrukce, na základě údajů převzatých z výzkumných studií vydaných spole

jednotlivých létech a údajů ze zveřejněné studie Ernst & Young z 19. dubna 2011

Hodnota fúzí a akvizic byla globální krizí jistě také poznamenána, sv

roce 2007 a od té doby v Evropě i v zámoří stále klesaly. Ani 

esko není výjimkou. Hodnota transakcí roku 2010 na českém trhu loni meziro

ě řetiny na 2,1 miliardy dolarů. Vyplývá to ze studie, již zve

firma ERNST&YOUNG. Uvedená suma je expertním odhadem, nebo

na pouze u 44 % dokončených transakcí. 43 

Jestliže na počátku devadesátých let byly původně velké státní podniky 

atomizovány a následně privatizovány, nyní je možné sledovat v ekono

s, proces koncentrace kapitálu; konkrétně probíhá formou slu

ování a splývání podniků. Jedná se o proces adaptace podnikové hospodá

nící se podmínky rostoucí konkurence. V době, kdy ve sv

dovat postupující proces globalizace, musí i podniky v 

ě na tuto novou situaci reagovat; v tomto ohledu lze chápat ko

                   
esko je nejaktivnějším trhem fúzí a akvizic.  7. 4. 2005 citováno [2011

www.sfinance.cz/zpravy/finance/46195-cesko-je-nejaktivnejsim-trhem
M &A barometr 2010, citováno [2011-06-04]. Dostupné na www:

http://www.ey.com/CZ/cs/Newsroom/News-releases/M-and-A-Barometr_TZ2011> 
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 Vedle výše naznačeného procesu koncentrace a přípravy podniků na vstup 

do Evropské unie lze očekávat ještě jednu vývojovou tendenci, která se již v sou-

časné době jeví jako aktuální. Jedná se především o relativně malé podniky, které 

vznikly na počátku devadesátých let. Tyto společnosti byly typické dvěma znaky, 

a to: 

- měly převážně formu společností s ručením omezeným, 

- společnost měla vždy větší počet společníků. 44 

Protože uplynulo již několik let od počátku jejich fungování, dostavuje se 

únava z podnikatelské činnosti a vyprchání počáteční euforie; v některých přípa-

dech rovněž došlo k saturování potřeb rodin, což samo o sobě vede k představě 

společníků vystoupit ze společnosti. S ohledem na právní úpravu se nejedná o 

jednoduchý akt. V tomto kontextu nelze zapomenout i na skutečnost, že v řadě 

případů došlo k úmrtí a zatím nebyly vyřešeny vlastnické vztahy ve společnos-

tech. Lze se oprávněně domnívat, že tak, jak se budou velké podniky spojovat, v 

řadě malých podniků naopak dojde k jejich rozdělování s ohledem na skutečnosti, 

které byly popsány. 45 

 

3.3 Všeobecná charakteristika procesu slučování společností 

Fúze nebo akvizice jsou citlivou etapou v provozu každé společnosti. Sou-

visejí s tím procesy neobvykle složité a vyvolávají změny ve všech oblastech spo-

jujících subjektů. Patří mezi ně změny vlastnictví, právní, tržní, produkční, ob-

chodní, personální, finanční a další. Mají dlouhodobé účinky a provedení vyžadu-

je výrazné finanční náklady a komplexní přístup. Nejsou to akce rutinní a vyžadu-

jí specifické znalosti a kvalifikace. Velmi důležité je naplánování a samotné pro-

vedení celého procesu. Jak ukázala skutečnost, mnoho rozhodnutí o provedení 

fúzí nebo akvizice bylo uspěcháno bez promyšlení, a to zapříčinilo, že získané vý-

sledky byly markantně vychýleny od plánu. Odhaduje se, že pouze jedna pětina 

transakcí končí úspěchem. 46 

                                                           
44 KISLINGEROVÁ, E., Oceňování podniku. 2. přeprac. vyd. Praha : C. H. Beck, 2001. s. 367. ISBN 80-
7179-529-1. s. 1. 
45 KISLINGEROVÁ, E., Oceňování podniku. 2. přeprac. vyd. Praha : C. H. Beck, 2001. s. 367. ISBN 80-
7179-529-1.  s. 2. 
46 FRĄCKOWIAK, W., Fuzje i Przejęcia . Warszawa : Polske Wydawnictvo Ekonomiczne, 2009. s. 492. 
ISBN 978-83-208-1786-7.  s. 53 – 55. 
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Složitost procesu sloučení společností vyžaduje rozlišit po sobě jdoucí a 

přesně se sebou související etapy. Nejčastěji se rozlišují tři fáze: 

1. Předakviziční, nazývána občas jako fáze příprav 

2. Slučovací, nazývaná také fáze vyjednávání 

3. Postakviziční, také nazývána integrační 

Kromě toho, že někteří autoři dělí celý proces na více než tři fáze, se 

všichni shodují, že proces fúzí a akvizic se začíná od příprav, přes vyjednávání a 

následující integraci sjednocených společností.  

3.3.1 Přípravná fáze (předakviziční) 

Správný výběr cílové společnosti je velmi obtížným úkolem. Proces vy-

hledávání, výběru a selekce potencionálního kandidáta je nejenom složitý organi-

začně, ale je rovněž nákladný a časově náročný. 

Pokud základním kritériem výběru vhodného kandidáta je růst hodnoty 

společnosti nově vzniklé v důsledku slučovacího procesu (synergické efekty), pak 

výběr vyžaduje všestrannou analýzu, která se skládá z dílčích kritérií posuzujících 

vhodnost budoucího kandidáta. 

Použití dílčích kritérií pouze omezí počet potencionálních kandidátů na 

dva až tři (nejčastěji), sestaví se tzv. krátký seznam (short-list) cílových společ-

ností. Tento seznam nám již umožní přejít na další fázi výběru, více analytickou. 

Cílem je stanovit jediného vhodného kandidáta. Tato fáze zahrnuje čtyři kroky: 47 

1. Strategickou analýzu (porovnáním charakteristik výrobně-prodejních, eko-

nomicko-finančních včetně stanovení možnosti získání synergických efektů). 

2. Analýza schopnosti generovat dodatečnou hodnotu v cílové společnosti, 

zvláště pak čistý zisk na 1 akcii. 

3. Analýza vlivu ekonomického potenciálu společnosti s ohledem na poměr me-

zi kupní cenou a ziskem po provedené a ukončené akvizici. 

4. Analýza managementu cílové společnosti. 

 

                                                           
47 FRĄCKOWIAK, Waldemar., Fuzje i Przejęcia . Warszawa : Polske Wydawnictvo Ekonomiczne, 2009. s. 
492. ISBN 978-83-208-1786-7.  s. 247 
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 Tyto výše uvedené analýzy by měly odpovědět, který z kandidátů se jeví 

nejlépe z pohledu maximalizace tvorby hodnoty v nově vzniklé společnosti po 

akvizici. 

 Vzhledem k vysoké důvěrnosti a vysoké utajenosti těchto finančních ope-

rací z pohledu kupujícího je většina ekonomických, obchodních a finančních pod-

kladů a údajů přebírána z veřejně dostupných zdrojů. Vzniká tedy potřeba prove-

dení závěrečné verifikace dosavadních provedených analýz. Této potřebě slouží 

nejlépe tzv. due diligence. 

  

Due diligence je všestrannou analýzou cílové společnosti. Je možná teprve 

tehdy, když zveřejněný záměr transakce nemá charakter nepřátelského převzetí. 

Pokud se jedná o nepřátelské převzetí, pak kupující je nucen stanovit podmínky 

převzetí včetně ceny atp., stanovené na základě obecně dostupných informací. 48 

Rozsah analýzy due diligence je velmi široký a zahrnuje jak všechny okruhy pů-

sobnosti společnosti, tak rovněž celé prostředí, které ovlivňuje činnost a rozvoj 

společnosti. Obrázek č. 3 ukazuje základní rozsah jednotlivých oblastí činnosti 

společnosti, které by měly být analyzovány v rámci due diligence. 49 

 

Profil cílové společnosti  Analýza trhů, výrobků, konkurence 
  
Analýza procesu výroby a periodových 
technologií 

Analýza managementu a zaměstnanosti 

  
Analýza organizace řízení Analýza controllingu a kontrolní činnosti 
  
Analýza finanční, daňová, účetnictví Analýza systému vědecko-technického 

rozvoje 
  
Ekologický audit Právní audit 

 
Obrázek 3 Due diligence – seznam jednotlivých základních analýz oblasti činnosti cílové společnosti 
Zdroj:  FRĄCKOWIAK, W., Fuzje i Przejęcia . Warszawa : Polske Wydawnictvo Ekonomiczne, 2009. s. 
492. ISBN 978-83-208-1786-7. s. 278. 
 

 

Analýza due diligence je poslední etapou přípravné, předintegrační fáze. 

Další fází je fáze slučování neboli vyjednávání, kde základním posláním je stano-
                                                           
48 FRĄCKOWIAK, W., Fuzje i Przejęcia . Warszawa : Polske Wydawnictvo Ekonomiczne, 2009. s. 492. 
ISBN 978-83-208-1786-7.  s. 247. 
49  BROWNE, M. J., GAGE, G.H., Due Diligence,  Mergers and Acquisition ,; The Acquisitions Manual, 
S.N. Levine (ed.), New York Institute of France, New York 1989, s. 109-146. 
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vení podmínek sloučení. Výsledky analýzy due diligence mají bezprostředně vliv 

na stanovení těchto podmínek sloučení. Due diligence je interdisciplinární analý-

zou, a proto v celém rozsahu může být kvalifikovaně provedena pouze početnější 

skupinou analytiků. Může být provedena zaměstnancem investora, ale vzhledem 

k jejímu významu obvykle se na těchto analýzách podílejí poradenské společnosti 

a poradci. 50 

3.3.2 Negociační fáze 

Po dokončení ohodnocení společnosti - kandidáta vhodného pro fúzi či 

akvizici - se připravuje struktura operace pro sloučení, která se skládá ze stanove-

ní ceny a také způsobu financování, daňových otázek, eventuálně sociální a inves-

tiční povinnosti. Tyto problémy vyžadují jednání s managementem a klíčovými 

akcionáři společnosti, s odbory, institucemi které mají profinancovat operaci, a 

také úřady dávající souhlas pro transakci. 

Na základě informací, získaných pomocí due diligence, následuje ohodno-

cení společností. Ohodnocení určuje cenu společnosti či parity výměny pro sluču-

jící se podniky. 

Etapa ohodnocení je jednou z nejdůležitějších a také nejtěžších etap celé-

ho procesu. Před určením nabídky se musí kupující rozhodnout, jakou cenu je 

ochoten zaplatit za získávanou firmu, a taktéž prodávaná firma musí určit svou 

hodnotu. Porovnání těchto dvou hodnot rozhodne o sloučení či o zamítnutí nabíd-

ky. Ohodnocení, ocenění podniku (společnosti) je proces stanovení jeho hodnoty. 

Účelem oceňování podniku je proto stanovení jeho hodnoty, zabývá se 

podnikem jako zbožím, které je určeno ke směně. Ocenění je výsledkem procesu 

oceňování, tedy přiřazení určité hodnoty podniku. Je nutno zdůraznit, že podnik 

sám o sobě nemá žádnou objektivní, věcně zdůvodnitelnou, zdokumentovanou a 

na okolnostech a podmínkách nezávislou hodnotu. Z toho plyne závěr, že neexis-

tuje jediné, obecně platné a „správné" univerzální ocenění. 51 

                                                           
50 FRĄCKOWIAK, W., Fuzje i Przejęcia . Warszawa : Polske Wydawnictvo Ekonomiczne, 2009. s. 492. 
ISBN 978-83-208-1786-7.  s. 284. 
51 KISLINGEROVÁ, E., Oceňování podniku. 2. přeprac. vyd. Praha : C. H. Beck, 2001. s. 367. ISBN 80-
7179-529-1.  s. 6. 
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3.3.3 Integrační fáze 

 Poslední fáze F&A  je integrační, nazývaná taktéž postintegrační, po-

stransakční (post merger integration). Po uzavření smlouvy, která završuje akvi-

ziční transakci, akvizitor očekává pozitivní efekty svého dřívějšího počínání. Ně-

kdy tyto pozitivní efekty se nedostavují, což vyvolává frustraci a obrovské zkla-

mání a současně hledání příčin a důvodů neúspěchů akvizičních transakcí. Samot-

né převzetí kontroly, výměna statutárních orgánů ještě nemusí znamenat zaručený 

úspěch. 52 

 Integrační proces má základní význam, pokud vezmene do úvahy, že ná-

klady samotné integrace mohou být někdy stejné jako náklady na úhradu ceny cí-

lové společnosti a s úplnými přínosy a efekty je možné uvažovat během dvou až 

tří let. 53 

 Úspěšnost slučovacího procesu je podmíněna dvěma protikladnými činite-

li. Uzavření dohody o převzetí společnosti pokud má být úspěšná, je podmíněna 

klíčovým činitelem, a to rychlostí jednání (rozhodující je čas). Přičemž na druhé 

straně celý tento proces musí být velmi dobře promyšlen a měly by být porovnány 

všechny okolnosti ovlivňující koupi včetně ohleduplného přístupu ke straně druhé 

(prodávající). K tomu přistupují takové vlivy, jako jsou vlivy psychologické, kul-

turní či zvykové, které se vymykají racionálnímu ohodnocování. 

 To neznamená, že v převzaté společnosti se nemá nic změnit v oblasti or-

ganizace práce či řízení. Často tyto změny jsou naopak velmi nezbytné a mohou 

rozhodovat o úspěšnosti celého slučovacího procesu. Jedná se především o to, aby 

neopatrným či ukvapeným jednáním nebyla spuštěna lavina odchodů hodnotných, 

kvalifikovaných či „nenahraditelných“ zaměstnanců, a tak se vytvořilo daleko ví-

ce problémů ve společnosti, než které již tak doprovázejí každou změnu vyvola-

nou slučovacími procesy. 54 

 Základním pravidlem integračního procesu dvou společností je, že ne-

existuje žádné všeobecné pravidlo, které je možné uplatnit v tomto integračním 

                                                           
52 FRĄCKOWIAK, W., Fuzje i Przejęcia . Warszawa : Polske Wydawnictvo Ekonomiczne, 2009. s. 492. 
ISBN 978-83-208-1786-7. s. 465. 
53 FRĄCKOWIAK, W., Fuzje i Przejęcia . Warszawa : Polske Wydawnictvo Ekonomiczne, 2009. s. 492. 
ISBN 978-83-208-1786-7. s. 465 - 466. 
54 FRĄCKOWIAK, W., Fuzje i Przejęcia . Warszawa : Polske Wydawnictvo Ekonomiczne, 2009. s. 492. 
ISBN 978-83-208-1786-7. s. 466- 467. 
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procesu. Neumíme jednoznačně určit jedinou cestu úspěšnosti integrace. Neexis-

tují totiž identická převzetí, stejně tak neexistují identičtí akvizitoři. Jestli tedy 

existuje nějaké základní všeobecné pravidlo pro zajištění úspěchu akviziční trans-

akce, pak je to velmi pečlivá příprava, naplánování celé transakce a zajištění kont-

rolních mechanismů během realizace.55 

  

    Integrační plán je rozhodnutím o příštím modelu fungování obou slučo-

vaných společností. Ovšem vždy tento plán mění původní podmínky ve třech sfé-

rách, a to: v oblasti personální, procesů (výrobní, řídící, organizační, informační) a 

technologií. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 FRĄCKOWIAK, W., Fuzje i Przejęcia . Warszawa : Polske Wydawnictvo Ekonomiczne, 2009. s. 492. 
ISBN 978-83-208-1786-7.  s. 466 – 467. 
56 FRĄCKOWIAK, W., Fuzje i Przejęcia . Warszawa : Polske Wydawnictvo Ekonomiczne, 2009. s. 492. 
ISBN 978-83-208-1786-7. s. 468. 
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4 Výzkumné řešení strukturalizace a analýzy faktorů ovliv-
ňujících efektivnost F&A  

 

4.1 Sekundární výzkum 

 Tento výzkum zahrnuje především rešerši české a zahraniční literatury, 

výsledky výzkumných šetření, provedených v zahraničí nadnárodními poraden-

skými a konzultačními společnostmi a rovněž vědeckými pracovníky zahraničních 

univerzit (Tilburg University, The University of Sheffield Management School, 

KPMG, PWC atp.). 

4.1.1 Sociální a organizační problémy vyvolané změnami ovlivňující úspěš-

nost fúze a akvizice dle Czesława Zające   

Poměrně málo místa se věnovalo v minulosti v českých i zahraničních pu-

blikacích sociálním a organizačním problémům, které jsou spojeny s procesem 

fúzí a akvizic. Přičemž jsou velmi důležitým elementem těchto integračních pro-

cesů. Způsob řešení těchto problémů může ovlivnit průběh slučovacího procesu, 

jakož i samotný výsledek a efektivnost fúze či akvizice. V průběhu posledních let 

je tomuto problému věnována větší pozornost jak ze strany výzkumu, tak i ze 

strany managerů slučovaných společností. „Lidský prvek“ se stává stále význam-

nějším faktorem ovlivňujícím výsledek slučovacího procesu, ale i přes tuto sku-

tečnost stále mnoho slučovacích procesů tento faktor opomíjí nebo podceňuje. 57 

Procesy fúzí či akvizic vyvolávají velmi často stres zaměstnanců a managerů, 

způsobený obavami a strachem z budoucna, a to zrovna v období, kdy 

v slučovaných společnostech je potřebný klid a loajalita zaměstnanců. A jejich 

maximální nasazení při zajišťování mimořádných úkolů, vyplývajících 

z integračních procesů společností. Je tedy žádoucí analyzovat nejdůležitější soci-

ální a organizační problémy vyskytující se v průběhu fúzí či akvizic. Jak praxe 

ukazuje, je potřebné znát určitá řešení nejenom v oblasti práva, účetnictví a finan-

cí, ale rovněž v oblasti sociální a organizační. Je potřebné znát změny a postupy 

řízení procesů fúzí a akvizic v oblasti sociální, personální a oblasti kultury slučo-

vaných společností. Je možno konstatovat, že sociální dopady, vyvolané změnami 

                                                           
57 ZAJĄC, Cz., Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw. 2. wyd. Wrocław : Aka-
demii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006. s. 215. ISBN 83-7011-807-0. s. 7. 
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vyvolanými fúzí či akvizicí, patří k největším problémům, které musí řešit ma-

nagement zodpovědný za průběh a realizaci projektů fúzí či akvizic. 58 

Jedním z autorů zabývající se touto problematikou je profesor Universyte-

tu Ekonomicznego ve Wrocławi, Czesław Zając. V období 2000 až 2005 provedl 

velmi podrobný výzkum v deseti velmi významných podnicích působících na 

území Polska s cílem zjistit vliv slučovacích procesů na oblast sociální, organi-

zační a kultury řízení těchto podniků. Tyto významné společnosti reprezentovaly 

různé obory činnosti -  strojírenství, chemický průmysl, energetiku, ale rovněž 

bankovní sektor a finanční služby. Ve všech případech došlo k vlastnickým změ-

nám za účasti zahraničního kapitálu. 

  

 Cílem jeho výzkumu vlivu slučovacích procesů na oblast sociální, perso-

nální a oblast kultury organizace bylo:  

- Zjistit motivy a způsob fúze či akvizice 

- Identifikovat a analyzovat nejdůležitější sociální a organizační důsledky vy-

volané provedenými procesy 

- Identifikovat a analyzovat jak tyto slučovací procesy byly řízeny 

- Analyzovat změny v oblasti kultury řízení zkoumaných společností, které by-

ly vlastnickými změnami způsobeny 

- Zjistit přístup zaměstnanců a managementů ke změnám vyvolaných slučova-

cími procesy ve zkoumaných podnicích 59 

 

Základními metodami a technikami sběru dat byly dotazníky a rozhovo-

ry, dále pak analýza dokumentace společností (strategické plány, koncepce perso-

nálních politik, organizační struktury, motivační systémy, zásady a principy vnitř-

ní komunikace, etické kodexy). 60 Výběr zkoumaných společností byl proveden 

dle následujících kritérií: 

- Musely být předmětem fúze nebo akvizice 

                                                           
58 ZAJĄC, Cz., Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw. 2. wyd. Wrocław : Aka-
demii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006. s. 215. ISBN 83-7011-807-0. s. 8. 
59 ZAJĄC, Cz., Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw. 2. wyd. Wrocław : Aka-
demii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006. s. 215. ISBN 83-7011-807-0. s. 69-71. 
60 ZAJĄC, Cz., Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw. 2. wyd. Wrocław : Aka-
demii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006. s. 215. ISBN 83-7011-807-0. s. 69-71. 
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- Souhlas s možností rozhovorů s vedoucími pracovníky a zaměstnanci včetně 

možnosti provedení dotazníkových výzkumů 

- Velikost společnosti – větší počet zaměstnanců vytváří výraznější projevy 

problémů, vyplývajících ze změn 

 

 K nejdůležitějším trendům zjištěným v průběhu výše zmíněného výzku-

mu Czesław Zając zařazuje následující:  

1. Ztráta samostatnosti přebíraných společnosti, jejich zařazení do organizačních 

struktur akvizitora, který většinou přetváří přebíranou společnost na úroveň vý-

robního závodu 

2. Silné omezení nebo dokonce eliminování některých funkcí v přebíraných 

společnostech (např. strategické plánování, marketing, řízení financí, prodej, atd.) 

3. Vstup do dosavadní strategie přebírané společnosti s cílem stanovit nové mi-

se, poslání společnosti s akcentováním optimálního uspokojování zákazníka a 

rozvoj vlastních zaměstnanců. Stanovení nových strategických cílů, které již kore-

spondují se strategickými cíly korporace – nového vlastníka 

4. Omezování výroby a specializace, což vyplývá ze ztráty samostatnosti a nové 

obchodní strategie 

5. Velmi intenzivní a časté organizační změny jako výsledek nových strategií, 

centralizace mnohých funkcí na úroveň korporace, patří zde tzv. zeštíhlování or-

ganizace (lean organization), zjednodušení řízení (lean management) a zároveň 

jeho „profesionalizace“ zaváděním nových modifikací dosavadních systémů a ná-

strojů operativního řízení výroby jak a zároveň sytémů a nástrojů řízení lidských 

zdrojů, např. různé varianty systémů SAP využívané pro řízení jak „tvrdého“, tak 

i „měkkého“ HRM (human resources management), likvidace obchodních, marke-

tingových, účetních struktur, rovněž útvarů a struktur pomocných, takových jako 

sociální útvary, doprava, údržba atd. 61 

 

 Změny organizačních struktur slučovaných společností vyvolaly rovněž 

mnoho sociálních otřesů, které jsou charakteristické ve všech případech fůzí a 

                                                           
61 ZAJĄC, Cz., Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw. 2. wyd. Wrocław : Aka-
demii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006. s. 215. ISBN 83-7011-807-0. 
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akvizic. Mezi ty nejzávažnější patří redukce zaměstnanosti, která je vyvolaná 

mezi jinými těmito změnami: 

- Zrušení některých funkcí ve slučovaných společnostech (hlavně se jedná o 

rušení funkce marketingu a prodeje a řízení financí), příčinou je ztráta samostat-

nosti a přeměna slučovaných společností na výrobu, obslužné závody, které zajiš-

ťují svoje výstupy podle vnitřních požadavků, objednávek nového vlastníka (kor-

porace) 

- Outsourcing obslužných funkcí (funkce sociální, doprava, opravy, ochranka 

atd.) 

- Zeštíhlování organizační struktury 

- Přemístění účetnictví, informatiky, práce a mezd a odměňování atd. na cent-

rální úroveň 62 

 

Kromě snižování zaměstnanosti zmíněné záměry vyvolaly další psychoso-

ciální problémy. Zde je možné zmínit odstraňování nechutí k rekvalifikacím nebo 

změně místa výkonu práce, které je často spojeno s přestěhováním se s celou ro-

dinou do jiného města (nejčastěji tímto problémem byl postižen střední článek ří-

zení). Pro útvary HR (human resources) to znamenalo zvýšené úsilí se zajišťová-

ním rekvalifikačních kurzů pro relativně velký počet specialistů a managerů (or-

ganizace školení, příprava nových systémů odměňování, účinná komunikace a ak-

tivní vnitřní public relation).63 

 Nutnost a potřebnost změn ve slučovaných společnostech v oblasti organi-

zace práce a stylu řízení reprezentovaných na všech úrovních řízení, včetně změn 

návyků uplatňovaných v minulosti, iniciovaly u nových vlastníků zavedení proce-

sů standardizace rozhodování, postupů vůči zákazníkům, nadřízeným, podřízeným 

a spolupracovníkům. Byly příčinou vzniku již od počátku slučovacího procesu 

psychosociální bariéry vůči dříve popsaným změnám plynoucím ze změny vlast-
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 Úlohu personálních útvarů (HR) v slučovacích procesech fúzí a akvizic, popisují R.S. Schuler, E.E. 
Jackson, HR Inssuer and Activities in Mergers and Acgusitions, Rutgers University 2003, s.35 
Zarzadzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przcjeć, red. A Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna 2004; 
Cz.Zając, Funkcjonalno – strukturalna itegracja HR, IQ i PR w Grupie Lukas w kontekście zmian własnoś-
cowych. Práce Naukowe Akademii Ekonomicznej nr.928,Wroclaw 2002 
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níka. Odstranění těchto bariér a zábran je nutno chápat jako jeden 

z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících úspěšnost fúze či akvizice. 64 

 

Výsledky tohoto výzkumu potvrzují platnost hypotézy [H2] Proces fúze či 

akvizice je úzce spjat se sociálními, personálními, organizačními a kulturními 

problémy, které tento proces doprovázejí v  předintegračním i pointegračním 

období. 

Metodám řešení problémů lidských zdrojů je stále častěji přikládán větší, 

strategický význam.65 Fúze či akvizice provádějí lidé a základem je převzetí lidí, 

včetně jejich integrace do nového organizačního uspořádání v cílové společnosti. 

Proto mnoho autorů a lidí z praxe pokládá tento lidský faktor za faktor úspěchu 

každé fúze či akvizice. 66,67 

Od některých autorů můžeme slyšet názor, že neřešení sociálních a perso-

nálních otázek v průběhu fúze nebo akvizice je třeba vidět jako „ hříchy akvizito-

rů“, které se přímo podílejí na neúspěchu fúze nebo akvizice.68  

 Organizační změny z krátkodobého hlediska přinášejí pozitivní přínosy, 

které jsou zapříčiněny rostoucí produktivitou práce z důvodu efektivnějšího vyu-

žití pracovní doby, růstu disciplíny a lepší organizací práce. Krátkodobý růst efek-

tivity vyplývá z obavy ztráty zaměstnání. Tento mechanismus růstu efektivity 

prakticky v dlouhodobém horizontu nefunguje a není možné jej dosahovat. 

V dlouhodobém období růstu efektivity práce v cílových sloučených společnos-

tech je možné dosáhnout výběrem pracovníků s vysokou kvalifikační úrovní, kte-

rá garantuje vysokou úroveň jakosti a produktivity práce, investováním do rozvoje 

vlastních zaměstnanců (školení, kvalifikační růst, vylepšování motivačních pro-

                                                           
64 ZAJĄC, Cz., Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw. 2. wyd. Wrocław : Aka-
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65 POCZTOWSKI, A.,  Zarzadzanie zasobami ludzkim., Strategie – procesy - metody, PWE. Warszawa : 
2003. s.460  s. 60 
66Patří zde m.j.: S.Cartwright, C.L.Cooper, J. Child, R.S.Schuler, A.Pocztowski 
67 DRUCKER, P.F., The Five Rules for Successful Acgnisition, „Wall street Journal“ 1981 october 15 
Tyto principy se týkaly hlavně integrační fáze, v současné době mnoho dalších autorů, je považuje za platné 
pro celý slučovací proces fúze či akvizice 
68Mezi hlavní hříchy akvizitorů řadíme pohrdání pracovníky cílové společnosti, aroganci a nepřátelství vůči 
řídícím pracovníkům cílové společnosti, stejně tak blokaci možnosti povýšení, špatný způsob vysvětlování a 
informování o cílech slučovacího procesu viz J.A.Krug, D.Night, Exccutive Perception in Foreing Ownevship 
and its Effects on Exxecutive Fates, „Journal of World Business“ 2001 vol.36 nr1 
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jektů stimulujících angažovanost) při plnění úkolů plynoucích z vlastnických 

změn a zároveň rozsáhlou vnitřní komunikací. 69    

 Jak je patrno z výsledků, zjištěných provedeným výzkumem Cz. Zające, je 

lidský prvek velmi závažným faktorem ovlivňujícím pravděpodobnost úspěchu 

fúze nebo akvizice. Je tedy nezbytné provádět v rámci přípravy integračního pro-

cesu podrobnou analýzu motivů, příčin a zdrojů sociálních, organizačních a kul-

turních problémů s cílem zjistit jejich dopady a přínosy do ekonomiky společnos-

ti, která může přinést efektivní řešení těchto problémů. Je potřebné pro každý pro-

jekt integrace vypracovat specifické nástroje HRM (motivování, školení, vnitřní 

komunikace) a zároveň v průběhu celého procesu přípravy a slučování řídit a ko-

ordinovat procesy změn. Zajistit správný výběr metod a technik řešení sociálních 

problémů fúzí či akvizic s ohledem na druh, obsah, charakter a zájmy slučovaných 

společnosti a rovněž s ohledem na dopady pro zaměstnance a management. Brát v 

úvahu kontext kultury cílové společnosti v oblasti hodnot, norem a artefaktů. Ne-

ustále koordinovat chování a přístupy zaměstnanců a managementu (zvláště tzv. 

core employees) v průběhu všech fází slučovacího procesu, prostřednictvím ná-

strojů HRM v souladu s cíly a úkoly stanovenými v projektu fúze či akvizice. Po-

dílet se na tvorbě pozitivního klimatu, který zajistí kladný průběh slučovacího 

procesu s nejnižšími možnými náklady. Stanovit s předstihem účinné postupy ori-

entované na minimalizaci odporu středního článku řízení proti vlastnickým změ-

nám. Toto opatření je jednou z klíčových podmínek úspěchu prakticky každé hlu-

boké změny ve společnosti. Osobní příklad vedení, protistresové intervence, vše-

obecné dodržování zásad etiky v průběhu celého slučovacího procesu, jsou ne-

zbytné k zajištění úspěchu a efektivností fúze či akvizice. 70 

 

Výše uvedený odstavec obsahující doporučení se zaměřením do oblastí so-

ciálních a organizačních problémů integračních procesů potvrzuje správnost hypo-

tézy [H1] Nedostatek stálé a efektivní komunikace a nedostatečná informo-

vanost všech významných „stakeholders“ (zejména pak vlastníků, dodavate-
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70 ZAJĄC, Cz., Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw.. 2. wyd. Wrocław : Aka-
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lů, zaměstnanců, bankovních institucí atd.) ohrožuje úspěšnost celého projek-

tu fúze či akvizice. 

Doporučení uvedená v zmíněném odstavci stejně tak potvrzují správnost 

hypotézy [H2] Proces fúze či akvizice je úzce spjat se sociálními, personální-

mi, organizačními a kulturními problémy, které tento proces doprovázejí v  

předintegračním i pointegračním období. 

4.1.2 Klíčové faktory ovlivňující úspěšnost F&A dle KPMG 2001, Booz – 

Allen&Hamilton 2001, McKinsey 2000, 2001, MAPI 1999, PWC 2000  71 

V polovině devadesátých let několik nadnárodních poradenských a konzul-

tačních společností zadalo provedení šetření a výzkumu s cílem zjistit, jaké jsou 

skutečné výsledky prováděných fúzí či akvizic. Tyto výzkumy a související ana-

lýzy měly odpovědět na tři základní otázky: 

1. Směřují realizované fúze či akvizice k cílům původně stanoveným před zahá-

jením slučovacího procesu? 

2. Vytvořily prováděné fúze či akvizice dodatečnou tržní hodnotu? Pro hodno-

cení tohoto šetření bylo použito metody benchmarkingu (jedná se o srovnávací 

metodu, kterou je dosažená hodnota porovnávána s vývojem hodnoty průměrné 

společnosti v odvětví, v němž společnosti procházející akvizicí působí). 

3. Jaké jsou klíčové faktory ovlivňující úspěšnost fúze či akvizice? 

 

Výzkum byl zaměřen na větší nadnárodní fúze či akvizice a zjišťoval sta-

noviska top managementu, týkající se úspěchu či neúspěchu předmětných fúzí či 

akvizic (jednalo se o členy představenstev či vrcholové manažery společností). 

Nejčastějšími otázkami byly: 

- důvody fúzí či akvizic, 

- jaké byly dosaženy výsledky fúze či akvizice ve srovnání s plánovanými zá-

měry stanovenými v předitegračním období, 

- s jakými problémy se bylo nutno vyrovnat v post-integračním období  
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- jakých synergických efektů bylo dosaženo ve srovnání s očekávanými, plá-

novanými efekty, 

- jaké nejdůležitější typy problémů se vyskytly během slučovacího procesu. 

Výsledky analýzy přínosů fúzí a akvizic provedené výše zmíněnými pora-

denskými společnostmi jsou shrnuté v tabulce č. 2, ve které jsou uvedeny údaje o 

tom, kdo je autorem výzkumného šetření, jaké jsou výsledky a zároveň jaké me-

tody byly použity během výzkumného šetření, počty respondentů atd. 

Z uvedené analýzy vyplývá, že na otázku první, zda bylo dosaženo původ-

ně stanovených cílů slučovacího procesu, odpověděla většina respondentů pozi-

tivně. Účastníci výzkumu potvrdili, že většina fúzí či akvizic dosáhla plánovaných 

parametrů a stanovených cílů, a to v 70% až 80% všech případů. Avšak v mnoha 

případech bylo indikováno, že plného potenciálu fúze či akvizice nebylo dosaže-

no. Můžeme zde poznamenat, že výzkumy opírající se o názory exekutivních pra-

covníků, vysoce zaangažovaných do těchto slučovacích procesů, mohou vyvolá-

vat pochybnosti, vyplývající ze zaujatosti těchto vrcholových pracovníků, kteří 

jsou přímo odpovědni za výsledky slučovacích procesů. 

Druhá otázka, zda byla fúze či akvizice finančním úspěchem, vyvolala 

velmi často negativní stanovisko, z uvedené tabulky vyplývá, že procento finanč-

ních neúspěchů se pohybuje v intervalu od 30 % do 70 %. 

 

Vybrané výsledky výzkumu provedených fúzí a akvizic poradenskými společnostmi koncem 90. let 

Výzkum proveden  

společností 
Vybrané výsledky výzkumu Metody 

KPMG 2001 82 % dotazovaných exekutivních pracovníků 
považuje fúzi za úspěšnou 
30 % navýšilo hodnotu cílové společnosti 
39 % beze změn 
31 % akvizic vedlo ke snížení hodnoty, 
 zaměření se na synergické efekty zvyšuje 
úspěšnost akvizice asi o 28% 

Šetření se zúčastnilo 118 TOP manage-
rů ze 700 společností nadnárodních, 
v průběhu roku 1997 až 1999. 
Byly srovnávány hodnoty vlastního 
kapitálu s průměrnými hodnotami na 
trhu v příslušném odvětví jak před, tak 
1rok  po slučovacím procesu. 

KPMG 1999 

 

 

75 % dotazovaných vedoucích pracovníků po-
tvrdilo úspěšnost fúze (akvizice) 
V 17 % přineslo zvýšení hodnoty cílové společ-
nosti 
30 % beze změn 
53 % akvizic vedlo ke snížení hodnoty. 
- Společnosti, které během slučovacího procesu 
věnovaly max. pozornost výběru silného ma-
nagementu integraci v celém rozsahu ,byly o 66 
% lepší než průměr. 
- Důrazné sledování synergických afektů a do-
konalá komunikace zvyšuje úspěšnost do 45 % 
- Zvýšená pozornost sociálním, personálním a 
kulturním otázkám zlepšuje úspěšnost do 26 % 
- Rychlé a včasné akce byly klíčem pro úspěšné 
společnosti 

Šetření se zúčastnilo 107 společností 
v přezhraničních fúzích či akvizicích. 
Vyhodnocování provedeno jako 
v předchozím výzkumu KPMG 
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Booz – Allen&Hamilton 

2001 

 

 

53 % zkoumaných případů bylo neúspěšných 
V 47%  případech nebylo dosaženo stanove-
ných cílů vytýčených na začátku v projektu 
slučovacího procesu 
55 % případů akvizic ve stejném odvětví by-
lo úspěšných a splnilo očekávání  
Jenom 32 % případů akvizic společností 
z různých odvětví bylo úspěšných 
42 % ze všech dotazovaných šéfů společností 
(CEO) opustilo své pozice během dalších 
dvou let po neúspěšném slučovacím procesu, 
ve srovnání z 16 % šéfů úspěšných společ-
ností odcházejícím ve stejném období. 

Metody nebyly plně popsány 

McKinsey 2000, 2001 

 

 

 

68-70 % zkoumaných případů nebylo úspěš-
ných v oblasti zvyšování hodnoty společnosti  
36 % cílových společností zajistilo růst tržeb 
v prvním pointegračním kvartálu a 11 % před 
třetím kvartálem 
40 % akvizic nedosáhlo plánovaných syner-
gických efektů 
Výzkum prokázal, že 12% slučovaných spo-
lečností vykázalo pomalejší růst 
v následujících 3 létech pro fúzi či akvizicí, 
než konkurenční společnosti ze stejného od-
větví. 
 

Šetřeno bylo 193 případů fúzí či akvi-
zic za období 1990 - 1997. 
Byla rovněž použita metoda 
benchmarking. 
Druhý navazující výzkum šetřil 160 
případů ve společnostech podnikajících 
v 11 odvětvích za období 1995 -1996. 

MAPI 1999 

 

 

54 % případů úspěšných 
24 % nepatrné změny 
11% neúspěšných případů 

Dotazníkový výzkum u 80 TOP ma-
nagerů.  
Kritéria hodnocení úspěšnosti nebyly 
sděleny. 

PricewaterhouseCoopers 

2000 

Akciový kapitál sloučených společností byl o 
3,7 % níž v období do jednoho roku po 
ukončení slučovacího procesu ve srovnání 
s relevantními firmami. 
39 % firem dosáhlo cílů v oblasti redukce 
nákladů 
60 – 70 % dosáhla cílů v oblasti penetrace 
trhů. 
Úspěšnost byla vyšší u společností, které ko-
naly rychle a byly vedeny silným, transpa-
rentním týmem, dobrou úrovní komunikace a 
dobře připraveným plánem integrace. 
Velká většina (79 %) ředitelů a předsedů 
představenstva vyjádřila politování, že nepo-
stupovala dostatečně rychle v průběhu  pro-
cesu integrace.   

Šetření bylo provedeno ve 125 společ-
nostech napříč různými odvětvími čin-
nosti v 1999  
72 % společnosti na území USA 

Business Week Mercer Mgt 1995 
27% růst hodnoty 
33% beze změny hodnoty 
50% pokles hodnoty 
Výsledky šetření  SIROWER / BCG 2002 
61% pokles hodnoty pro akcionáře po jed-
nom roce od zahájení transakce  
O 4% horší  byli průměrně“ akvizitoři ve 
srovnání s vyspělými lídry v oboru a 
o 9% horší než hodnota S&P 500 
Tato studie zkoumala 302 velkých transakcí 
v období 1995-2001 
 

Bylo zkoumáno 150 velkých transakcí 
v létech 1990-1995 Byla porovnávána 
hodnota akcií 3 měsíce před a 3 měsíce 
po transakci srovnáno s indexem S&P 
500 

Mercer Consulting 2001 Více než 50% transatlantických fúzí byla 
úspěšných. Šéfové těchto úspěšných společ-
ností přisuzují úspěch transakce a naplnění 
cílů hlavně: 
- perfektním naplánováním 
- rychlosti 
- dobré organizací integračního procesu 
 

Výzkum proveden u 152 transatlantic-
kých transakcí v období od 1994-1999 
. Hodnocení provedeno porovnáním 
výsledků 2 roky po transakci versus 
S& P burzovního indexu ceny 
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A.T. Kearney 1999 58% transakcí snížilo hodnotu společnosti 
Úspěšné transakce byly provedeny ve spo-
lečnostech s velmi blízkou, stejnou struktu-
rou činností (stejné obory podnikání),vysoký 
podíl majetku se stejnou strukturou)  
74% úspěšných transakcí bylo řízeno ma-
nagery s hlubokou znalostí problematiky in-
tegračního procesu 
 

Výzkum proveden mezi 115 velkými 
transakcemi v období 1993-1996 a 
hodnocen byl celkový výnos pro akci-
onáře  3 měsíce před  transakcí a 2 
roky po provedené transakci 

 
Tabulka 2 Vybrané výsledky výzkumu provedených fúzí a akvizic poradenskými společnostmi koncem 90. 
let 
Zdroj:.PAUTLER, P. A., The Effects of Mergers and Post-merger Integration: A review of Business Consul-
ting Literature, Bureau of Economics Federal Trade Commission, January 21, 2003 version s.6. 

 

Faktory úspěchů fúzí a akvizic byly obsahem třetí otázky, jež byla obsa-

hem cílů provedených výzkumů některých konzultačních a poradenských nadná-

rodních společností na konci 90 let. Seznam těchto faktorů, jež ovlivňují úspěš-

nost fúze či akvizice, se liší v závislosti na druhu transakce, ale obvykle uváděné 

faktory, zjištěné ve výzkumech provedených mezi vybranými generálními řediteli 

a top manažery slučovaných společnosti, jsou: 

- včasné plánování projektu integrace v oblasti „nových“ pracovníků a manage-

rů (HRM) zvyšuje úspěšnost slučovaného procesu 72 

- rychlé provedení integrace a včasné dosažení všech možných úspor zlepšuje 

výsledek 73 

- akvizitor musí stanovit lídra týmu zajišťujícího proces integrace a stanovit 

jasné motivační principy odměňování 74 

- management musí být znalý rozsahu kulturních rozdílů ve slučovaných spo-

lečnostech a vyhýbat se konfliktům prostřednictvím nepřetržité komunikace upra-

vené „na míru“ konkrétních společností. Jedná se o komunikaci vně i uvnitř spo-

lečnosti 75 
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 PAUTLER. P. A., The Efects of Mergers and Post-Merger Integration: A Review of Business 
Consulting Literature   January 21, 2003. version s. 9.    
73

 PAUTLER. P. A., The Efects of Mergers and Post-Merger Integration: A Review of Business 
Consulting Literature   January 21, 2003. version s. 9.     
74

 PAUTLER. P. A., The Efects of Mergers and Post-Merger Integration: A Review of Business 
Consulting Literature   January 21, 2003. version s. 9.   
75

 PAUTLER. P. A., The Efects of Mergers and Post-Merger Integration: A Review of Business 
Consulting Literature   January 21, 2003.version s.  9.    
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- zejména u fúzí či akvizic společnosti s rozvinutou úrovní technologií a nároč-

nosti na rekvalifikaci a dovednosti zaměstnanců management musí udržet špičko-

vé odborníky cílové společnosti 76  

- musí být minimalizováno narušení sítě obchodně – dodavatelských vztahů; 77  

-  zaměřit se na akvizice do společnosti s lepšími výsledky 78 

- akvizice společnosti stejných (technických, ekonomických atd.) parametrů a 

rozměrů se vykytují méně často než ty ostatní, přičemž úspěšnost  transakcí stejně 

velkých společností je větší něž u ostatních 79 

 

Uvedené výsledky výzkumu znovu potvrzují správnost hypotéz [H1] [H3] [H4]. 

[H1] Nedostatek stálé a efektivní komunikace a nedostatečná informo-

vanost všech významných „stakeholders“ (zejména pak vlastníků, dodavate-

lů, zaměstnanců, bankovních institucí atd.) ohrožuje úspěšnost celého projek-

tu fúze či akvizice. 

 [H3] Fúze či akvizice není vždy finančním úspěchem. 

 [H4] Správný výběr manažerského týmu má vliv na úspěšnost prove-

dené fúze či akvizice, včetně stanovení lídra řídícího proces integrace.  

4.1.3 Výzkumné šetření společnosti KPMG - fúze a akvizice: uvolnění hod-

noty společnosti pro akcionáře z roku 1999  80 

Pravděpodobně za nejrozsáhlejší šetření v dané oblasti lze označit výzkumné 

šetření společnosti KPMG z let 1998, 1999. Výběrový vzorek byl tvořen zástupci 

top managementu těch společností, které se účastnily v období 1996-1998 sedmi 

set velkých mezinárodních akvizic, kterých se zúčastnilo 107 společností. Během 

výzkumu byly analyzovány změny tržních hodnot akcií slučovaných společností. 

Jednotlivé akvizice byly rozděleny do skupin, podle vlivu na tržní hodnotu zkou-

                                                           
76

 PAUTLER. P. A., The Efects of Mergers and Post-Merger Integration: A Review of Business 
Consulting Literature   January 21, 2003. version s. 9.  
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 PAUTLER. P. A., The Efects of Mergers and Post-Merger Integration: A Review of Business 
Consulting Literature   January 21, 2003. version, s. 8. 
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 KELLY, J., COOK, C., SPITZER, D., Unlocking shareholder value: The keys to success: Mer-
ges&Acquisitionc:Global Rescarch Report KPMG, 1999. 
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maných společností, a to cca 1 rok po ukončení slučovacího procesu. Rozdělemí 

bylo následující: 

1. Akvizice přinášející vyšší dodatečnou hodnotu. 

2. Akvizice bez vlivu na hodnotu. 

3. Akvizice přinášejí nižší hodnotu. 

 

Při vyhodnocení výzkumného šetření bylo rovněž použito srovnávací me-

tody, tzv. benchmarkingu, kdy tvorba dodatečné hodnoty ve slučovaných společ-

nostech byla srovnávána s vývojem hodnoty průměrné společnosti ve stejném od-

větví. Akvizice byla úspěšná pouze tehdy, když přírůstek hodnoty slučovaných 

společností byl vyšší než přírůstek tržní hodnoty průměrné společnosti působící ve 

stejném odvětví.  

 

Cíle výzkumného šetření KPMG byly stanoveny následovně: 

- Stanovit vztah mezi specifickými činnostmi a úspěchem nebo nezdarem 

transakce 

- Prozkoumat relativní důležitost klíčových faktorů ovlivňujících úspěch fúze 

či akvizice   

- Posoudit přístupy a postoje respondentů vzhledem ke kulturním a lidským 

otázkám. 

 

Vliv F&A na růst hodnoty podniků 

 Výzkum KPMG poukázal, že 82 % respondentů bylo přesvědčeno o 

úspěšnosti záměru a věřilo, že akvizice zvýší hodnotu jejich společnosti. Výsledek 

byl pravý opak. Jak je vidět na obrázku č. 4, pouze 17 % provedených akvizic 

vedlo skutečně k navýšení hodnoty nového subjektu, 53 % případů prokázalo sní-

žení hodnoty a ve zbývajících 30 % provedené akvizice neměla vliv na změnu 

hodnoty. Šetření prokázalo, že 83 % realizovaných fúzí či akvizic bylo v oblasti 

tvorby vyšší tržní hodnoty pro akvizitory neúspěšných. 81 
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 KELLY, J., COOK, C., SPITZER, D., Unlocking shareholder value: The keys to success: Mer-
ges&Acquisitionc:Global Rescarch Report KPMG, 1999. s. 8 
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Obrázek 4 Hodnocení úspěšnosti akvizic 
Zdroj: KELLY, J., COOK, C., SPITZER, D., Unlocking shareholder value: The keys to success: Mer-
ges&Acquisitionc:Global Rescarch Report KPMG, 1999. s. 8 

 
 
Důvody a motivy fúzí a akvizic  

Během prováděného šetření byli respondenti dotazováni na motivy, které 

je vedly k fúzím. Dle očekávání, klíčovými motivy všech uskutečněných fúzí či 

akvizic byl tržní podíl a přístup na nové trhy, součet těchto dvou motivů činí více 

než 50 % všech motivů, kterými jsou akvizitoři motivováni k realizaci nových 

fúzí či akvizic. Jak však ukazuje obrázek č. 5, maximalizaci tržní hodnoty společ-

nosti pro vlastníka uvedlo pouze 20 % respondentů. Je to povzbudivé, ale zdá se, 

že zbývajících 80 % respondentů si neuvědomuje význam nutnosti orientace na 

hodnotu pro vlastníka.  

 
Obrázek 5 Motivy fúzí a akvizic ( Aiem of the deal) 
Zdroj: KELLY. J., COOK C., SPITZER, D., Unlocking shareholder value: The keys to success: Mer-
ges&Acquisitionc:Global Rescarch Report KPMG, 1999. s. 8. 
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 Analýza klíčových faktorů ovlivňujících úspěšnost fúze či akvizice 

(The six keys to Access). 82 

 Prioritním cílem výzkumného šetření byla analýza klíčových faktorů 

ovlivňujících úspěšnost fúzí či akvizic. Výzkum KPMG určil šest faktorů. Mezi 

těmito faktory a pravděpodobností zvýšení tržní hodnoty subjektu, ve srovnání 

s odvětvím, existují významné korelace. Z těchto šesti klíčových faktorů tři přímo 

ovlivňují tvorbu dodatečné hodnoty při fúzi či akvizici, jsou to tzv. „hard keys“ a 

tři tzv. „soft keys“, faktory související s lidským činitelem. 

 Klíčové faktory, které ovlivňují fúze či akvizice, jsou rozděleny takto: 

„Hard keys“ 

-   ohodnocení synergií 

-   plán integrace 

-   due diligence 

 

„Soft keys“ 

-   výběr managerského týmu 

-   vyjasnění kulturních rozdílů 

-   komunikace 

 

Kvantifikace navýšení úspěšnosti slučovacího procesu při aplikaci „hard 

keys“  83 

Výsledky výzkumu ukazují, že srovnávací analýza prokázala vyšší prav-

děpodobnost úspěchu při tvorbě dodatečné hodnoty vlivem použití exaktně stano-

vených faktorů tzv. „hard keys“ v průběhu přípravné fáze slučovacího procesu. 

Jsou to due diligence, plán integrace, předběžné ocenění synergií. Společnosti, 

které se zabývaly v přípravné fázi těmito faktory, významně navýšily pravděpo-

dobnost svého úspěchu při tvorbě dodatečné tržní hodnoty vlivem akvizice. Dle 

obrázku č. 6 společnosti, které provedly předběžné ocenění synergií, zvýšily 
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 KELLY, J., COOK, C., SPITZER, D., Unlocking shareholder value: The keys to success: Mer-
ges&Acquisitionc:Global Rescarch Report KPMG, 1999. 
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ges&Acquisitionc:Global Rescarch Report KPMG, 1999. s. 10-14. 
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pravděpodobnost úspěšnosti své transakce až o 28 %, společnosti, které provedly 

důkladnou přípravu plánu integrace, si zvýšily pravděpodobnost úspěchu celé 

transakce o 13 % a řádně provedené due diligence zvýšily pravděpodobnost úspě-

chu o 6 %. Obrázek rovněž ukazuje informace o tom, že přílišná koncentrace 

akvizitora na mandátních činnostech, takových jako právní a finanční záležitosti, 

nepřináší zvyšování pravděpodobnosti úspěchu, ale naopak.  

 

 
 
0 % = průměrná úroveň dodatečné hodnoty pro akcionáře  
+/- = změna (zvýšení nebo snížení) pravděpodobnosti úspěchu při tvorbě dodatečné hodnoty pro akcionáře 

Obrázek 6 Faktory úspěšnosti fúze a akvizice 
Zdroj:KELLY, J., COOK, C., SPITZER, D., Unlocking shareholder value: The keys to success: Mer-
ges&Acquisitionc:Global Rescarch Report KPMG, 1999. s. 10. 
  

 
 
Předběžné ocenění očekávané synergie84 

 

Předběžné ocenění synergických efektů je nejvýznamnější ze všech tří 

„hard keys“ faktorů, který navyšuje šanci na úspěch až o 28 % proti průměru 

v rámci odvětví. Pouze naprosto jasná představa o tom, „co“ a „kde“ může přinést 

očekávané synergie a očekávané navýšení hodnoty vlivem akvizičního procesu, 

zvyšuje pravděpodobnost úspěchu transakce a umožňuje předejít realizaci „špat-

ných“ transakcí s minimálním potenciálem pro navýšení hodnoty slučovaných 

společností. 

Výzkum rovněž potvrdil, že společnosti očekávají od transakce navýšení 

příjmů (36 %) a stejně tak i úspory v přímých provozních nákladech (39 %). 
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 KELLY, J., COOK, C., SPITZER, D., Unlocking shareholder value: The keys to success: Mer-
ges&Acquisitionc:Global Rescarch Report KPMG, 1999. s. 10-12. 

-4%

-15%

-15%

6%

13%

28%

-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%

Ostatní

Legislativa

Podnikové finance

Due diligence

Plán integračního projektu

Předběžné ocenění synergie



56 

 

Oblasti, ve kterých byly synergické efekty především zjišťovány, ukazují 

obrázky č. 7 a č. 8. 

 

 
 
Obrázek 7 Oblasti původu navýšení tržeb (Revenue benefits delivered) 
Zdroj: KELLY, J., COOK, C., SPITZER, D., Unlocking shareholder value: The keys to success: Mer-
ges&Acquisitionc:Global Rescarch Report KPMG, 1999. s. 12. 
 
 
 
 

 
 
Obrázek 8 Oblasti původu redukce přímých výrobních nákladů (Direct operational cost reductions delivered) 
Zdroj: KELLY, J., COOK, C., SPITZER, D., Unlocking shareholder value: The keys to success: Mer-
ges&Acquisitionc:Global Rescarch Report KPMG, 1999. s. 12. 

 

Ačkoli oblasti možných zisků plynoucích ze synergie jako např. nákup, 

vývoj a výzkum, nový výrobek, nebo vzájemný (křížový) prodej jsou často 

v odborné literatuře označovány jako významné prvky synergií, výzkum ukazuje, 

že ve skutečnosti se projevují tyto oblasti v méně než 50 % společností. Na straně 
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druhé, redukce zaměstnanosti je činitelem synergií, kde většina společností dosa-

huje svých úspor nákladů. Avšak je to snad nejobtížnější oblast synergie, vzhle-

dem k zákonným regulacím a kulturním dopadům a rovněž dopadům do oblasti 

sociální a personální.  

 

Plán Integrace85 

Plán Integrace úzce souvisí s oceňovacím procesem synergií a je rovněž 

klíčovým předpokladem úspěšného průběhu fúze či akvizice. Způsob a postup 

„jak“ bude synergií dosaženo, je úzkým kritickým místem v období slučovacího 

procesu. Plánování integrace spočívá v takové přípravě realizace akvizice, aby ne- 

poklesla hodnota společností, a měla by zabezpečit, aby hodnota nového subjektu 

po integraci byla minimálně stejná ne-li vyšší než hodnota subjektů, které do 

transakce vstupují. 

Výzkum potvrdil pozitivní závislost mezi realizaci plánu integrace a 

úspěšnosti transakce, ovšem pouze tehdy, když tento plán integrace je vyhotoven 

v přípravném období akvizice, nikoliv v jejím průběhu. Společnosti, které prefe-

rovaly tento postup, byly o 13 % úspěšnější než průměr v odvětví. 

 

Due diligence86 

Due diligence je odrazovým můstkem k identifikaci rizik a příležitostí ze 

 strany kupujícího v cílové společnosti. Výzkumné šetření ukazuje, že due dili-

gence je nejdůležitější částí v předitegrační fázi. Společnosti, které upřednostnily 

důkladně provedený due diligence, zvýšily pravděpodobnost navýšení hodnoty, 

pro akcionáře o 6% více než průměr v odvětví. Tento posudek kontrastuje se sku-

tečností, že akvizitoři, kteří zaměřili svou pozornost pouze na dílčí zkoumání fi-

nancí nebo právních otázek, snižují pravděpodobnost úspěchu o 15% ve srovnání 

s průměrem v odvětví. 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že největší vliv na úspěch zamyš-

lené akvizice má předem jasně stanovené naplánování zisků, plynoucích ze syner-

gických efektů, jako jednoho ze tří stanovených „hard keys“ faktorů. Implementa-
                                                           
85

 KELLY, J., COOK, C., SPITZER, D., Unlocking shareholder value: The keys to success: Mer-
ges&Acquisitionc:Global Rescarch Report KPMG, 1999. s. 13. 
86

 KELLY, J., COOK, C., SPITZER, D., Unlocking shareholder value: The keys to success: Mer-
ges&Acquisitionc:Global Rescarch Report KPMG, 1999. s. 14. 



58 

 

ce plánu integrace a due diligence mají rovněž vliv na zvýšení pravděpodobnosti 

úspěchu akvizice, ovšem procento úspěšnosti je nižší (viz obrázek č. 6). 

Je nutné zde zmínit, že izolovaný podhled na jednotlivé faktory ovlivňující 

výsledek slučovacího procesu je mylný, protože prvky jednotlivých faktorů se 

často překrývají. Znamená to, že použitím všech faktorů současně generuje tento 

postup jistý synergický efekt plynoucí z pozitivních korelací působících mezi fak-

tory. 

 

„Soft keys“ kvalitativní kritéria úspěšnosti akvizice 87 

 V rámci výzkumného šetření byly zjištěny kromě „hard keys“ faktorů další 

tři faktory v oblasti tzv. měkkých aspektů plánovaných transakcí. Tyto tři „soft 

keys“ faktory mají rovněž velmi významný vliv na zvýšení pravděpodobnosti při 

tvorbě dodatečné hodnoty z dlouhodobého hlediska. Byly identifikovány tyto klí-

čové faktory: 

- Výběr manažerského týmu 

- Zohlednění kulturních odlišností 

- Komunikace 

 
0% - průměrná úroveň tržní hodnoty v odvětví 

+/- % - zvýšení (snížení) pravděpodobnosti úspěchu při tvorbě dodatečné tržní hodnoty v důsledku F&A 

Obrázek 9  Tři „soft keys“ jak klíčové faktory ovlivňují akvizice. 
Zdroj: KELLY, J., COOK, C., SPITZER, D., Unlocking shareholder value: The keys to success: Mer-
ges&Acquisitionc:Global Rescarch Report KPMG, 1999. s. 15. 
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Jakékoliv plánování a příprava fúze či akvizice jsou bezcenné, pokud za-

městnanci nechtějí nebo nejsou schopni se implementačního procesu zúčastnit. 

Zaměstnanci musejí být získáni ke spolupráci, nikoli donuceni dosáhnout stano-

vených cílů slučovacího procesu, a zároveň musí být připraveni ke změně svých 

návyků a tradičních hodnot, která může být fúzi či akvizici vyvolána. Zaměstnan-

ci musí být k tomu motivováni a stimulováni.  

 

Výběr manažerského týmu88 

Pro úspěšné provedení fúze či akvizice je nezbytně nutné silné vedení na-

příč celou hierarchií organizace a řízení, jedině tak může být realizován celý kom-

plex plánovaných úkolů a cílů k zajištění vyšší pravděpodobnosti úspěchu slučo-

vacího procesu. Jak je vidno z obrázku č. 9 společnosti které provedly výběr 

správného a silného managementu v předintegrační fázi zvýšily, dle šetření 

KPMG o 26 % pravděpodobnost úspěchu  při tvorbě dodatečné tržní hodnoty, 

proti průměru v odvětví. 

Výzkumné šetření ukazuje, že existují dva různé přístupy k řešení této 

otázky, které vyplývají ze zjištění, že existují významné závislosti mezi ochotou 

managementu ovládající a ovládané společnosti  spolupracovat na plánu integrace 

akvizice. Na jedné straně pravděpodobnost úspěchu roste, když jsou managemen-

ty vyměněny a nahrazeny novým managementem, ovšem na straně druhé, pokud 

managementy jsou zachovány, ale plně integrovány do nových organizačních 

struktur, pravděpodobnost úspěchu akvizice roste rovněž. Vznikají tak dvě mode-

lové situace, jež vyžadují rozdílné řešení hodnocení managementu. 

 

Řešení kulturních rozdílů ve společnosti 

Kulturní rozdíly zahrnují znalosti, dovednosti, víru, hodnotové žebříčky, 

zákony, morálku, etiku a řadu dalších zvyků, postojů a schopností jednotlivců ja-

kožto členů dané společnosti. 

Neexistují dvě stejné společnosti, ne z pohledu toho co vyrábějí, nebo dě-

lají, ale z pohledu jak to vyrábějí. Některé se odlišují dokonce diametrálně. Kultu-

rální odlišnosti mají velmi významný vliv na výsledek integračního procesu. Vý-
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zkumné šetření prokázalo, jak ukazuje obrázek č. 9, že společnosti, které v rámci 

akvizice zohlednily kulturní odlišnosti mezi jednotlivými účastníky akvizice, zvý-

šily o 26% pravděpodobnost úspěchu při tvorbě dodatečné tržní hodnoty proti 

průměru v odvětví. Je třeba zdůraznit, že stejným potřebám přikládají pracovníci 

v různých společnostech, v různých zemích, různý význam. Je pochopitelné, že 

tyto kulturní vlivy se promítají i do podnikatelské oblasti a ovlivňují určování 

strategií a taktik. Jestliže je očekávána plná integrace dříve samostatných subjektů 

do jednoho celku, je potřebné podnikovou kulturu plně sjednotit a nastavit přízni-

vé předpoklady pro společný růst. Pokud společnosti jsou i v postintegrační fázi 

samostatně fungující, integrace podnikové kultury není ani žádoucí, ani nutná. 

 

Komunikace 

Vybudování efektivní komunikace v průběhu akvizičního procesu je ne-

zbytným krokem. Je nutné pochopit bariéry, které překážejí efektivní komunikaci. 

Nejobvyklejšími bariérami, které překážejí komunikaci, jsou: odlišnost postojů, 

názorů, znalostí a zkušeností, selektivní vnímání, hodnocení sdělení, věrohodnost 

zdroje, filtrování, časová tíseň a komunikační přetížení. 

Jedná se jak o komunikaci interní, tak externí, během celého slučovacího 

procesu. Pokud nejsou klíčoví partneři (stakeholders) počínaje akcionáři, zaměst-

nanci, konče zákazníky a dodavateli, správně informováni, jejich důvěra ve správ-

ný postup akvizice může být ztracena a celý slučovací proces může ztroskotat. 

Výzkum potvrdil, jak ukazuje obrázek č. 9, že společnosti, které věnovaly komu-

nikaci patřičnou pozornost, zvýšily pravděpodobnost úspěchu akvizice při tvorbě 

dodatečné tržní hodnoty o 13 % ve srovnání s průměrem v odvětví. 

 

Synergický efekt aplikace všech faktorů „hard keys“ a „soft keys“ 89 

 Smyslem tohoto výzkumu bylo analyzovat jednotlivé faktory úspěšnosti 

fúze či akvizice a jejich vliv na úspěšnost akvizičního procesu, avšak ani faktory 

„hard keys“ ani „soft keys“ nemohou být posuzovány samostatně a izolovaně. 

Analýzou klíčových faktorů přímých („hard keys“) či nepřímých („soft keys“) 

jsou zjištěny vzájemné korelace mezi těmito dvěma skupinami. Výsledky potvrzu-
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jí, že pokud je dána priorita oběma skupinám současně, zvyšuje se pravděpodob-

nost navýšení dodatečné hodnoty společnosti. 

Například obrázek č. 10 ukazuje, že současný výběr manažerského týmu, 

plánování integračního procesu a zároveň zajištění komunikace spolu 

s předběžným stanovením synergií významně zvyšuje pozitivní výsledky akvizič-

ního procesu. 

Z průzkumu vyplývá, že pouze 9 společností (méně než 10 % ze všech re-

spondentů) aplikovalo většinu klíčových faktorů úspěšnosti a všech 9 bylo úspěš-

ných. 

 

 

 
0% - průměrná úroveň tržní hodnoty v odvětví 

+/- % - zvýšení (snížení) pravděpodobnosti úspěchu při tvorbě dodatečné tržní hodnoty v důsledku F&A 

Obrázek 10 Vliv současné aplikace klíčových faktorů úspěšnosti na akvizici 

Zdroj: KELLY, J., COOK, C., SPITZER, D., Unlocking shareholder value: The keys to success: Mer-
ges&Acquisitionc:Global Rescarch Report KPMG, 1999. s. 18.  

 

Z obrázku č. 10 je patrné, že zatímco samostatně aplikovaný faktor výběru 

manažerského týmu navyšuje pravděpodobnost úspěchu o 26 % a plán integrace o 

13 %, jejich společná aplikace navyšuje pravděpodobnost o 66 %. Z rozdílu je 

zřejmé, že společná aplikace obou faktorů přináší další synergii ve výši 27 % na-

výšení pravděpodobnosti úspěchu akvizice. Podobným případem je samostatná 

aplikace komunikace, jež přináší 13 % nárůst pravděpodobnosti úspěchu akvizice, 

a předběžné ocenění synergií 27 % nárůst pravděpodobnosti úspěchu. Jejich spo-

lečná aplikace přinesla 45 % růst pravděpodobnosti úspěchu. Dodatková synergie 

činila tedy dalších 5 %. 
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Závěrem k výzkumnému šetření KPMG  90 

 Výzkumné šetření nám umožnilo identifikovat 6 zvláštních faktorů úspěš-

nosti fúzí či akvizic, které ovlivňují růst pravděpodobnosti navýšení dodatečné 

hodnoty společností. Tři z těchto faktorů přímo ovlivňují navýšení pravděpodob-

nosti růstu úspěchu akvizice („hard keys“) a tři z těchto faktorů působí nepřímo na 

růst pravděpodobnosti („soft keys“) úspěchu akvizic. 

Závislost mezi těmito dvěma skupinami je velmi významná. 

Příliš často se během přípravy a implementace transakce soustřeďuje po-

zornost na faktory typu due diligence, plánování a ocenění synergií, ale bohužel    

koncentrace práce na tuto oblast faktorů nestačí. Lidé budou realizovat 

a implementovat vytýčené cíle tak, aby došlo k dosažení předpokládaných cílů a 

synergií. Proto jsou to lidé, kteří budou klíčovým faktorem během integračních 

procesů. Neuplatnit a nevěnovat pozornost nepřímým faktorům je ohromným rizi-

kem a téměř vždy lze předpokládat neúspěch. Teprve společná aplikace všech fak-

torů dává záruky vysoké pravděpodobnosti celé transakce.  

Závěry tohoto šetření provedené poradenskou společností KPMG v roce 

1999 potvrzují rovněž platnost hypotézy [H5] Formulace strategie, stanovení 

synergických efektů, příprava plánu integrace, provedeni due diligence jsou 

významnými faktory, které ovlivňují úspěch slučovacího procesu, akvizice.  

4.1.4 Šest pravidel úspěchů fúze či akvizice podle Petera F. Druckera (Six 

Rules of Successful Acquisitions) 91 

Jeden z největších a nejuznávanějších poradců v oboru managementu uvá-

dí ve své knize „The Daily Drucker“ šest pravidel úspěchu fúze či akvizice. Tato 

pravidla jsou následující: 

1. Úspěšná akvizice se musí opírat o podnikovou strategii, musí z ní vycházet, 

nikoliv z finanční strategie. Základem úspěšné akvizice je podniková strategie ku-

pující společnosti. 

2. Úspěšná akvizice se musí opírat o to, čím akvizitor přispěje do akvizice. Ne-

jde jen o získání hodnoty nákupem společností (akvizice), ale rovněž o přínos ze 
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strany akvizitora do nové společnosti, což učiní akvizici více úspěšnou. Nemusí to 

být nutně peníze, ale může to být přístup k novým trhům, nové technologie atd. 

3. Dvě jednotky – společnosti musí sdílet společně obvykle hlavní činnosti, ta-

kové jako marketing a trhy, technologie, základní kompetence atd. Finanční pro-

pojenost nestačí. 

4. Akvizitor musí respektovat hodnoty, výrobky, zákazníky cílové společnosti, 

rovněž i celkovou situaci v oblasti podnikové kultury. Jestliže není respekt a úcta 

k cílové společnosti, nekupuji! 

5. Akvizitor musí být připraven zajistit výměnu, jmenování top managementu 

v nové společnosti během velmi krátkého časového úseku (maximálně do jednoho 

roku). 

6. Úspěšná akvizice musí rychle vytvořit viditelné kariérní příležitosti pro za-

městnance a manažery jak ve společnosti akvizitora, tak ve společnosti cílové. 

Pokud zaměstnanci vidí růst kariérní příležitosti, pak je více pravděpodobná jejich 

akceptace změn, které doprovázejí akviziční transakci.  

4.1.5 Klíčové faktory úspěšnosti fúze či akvizice podle A. T. Kearney 92 

Konzultační a poradenská společnost A. T. Kearney provedla během něko-

lika let globální výzkum týkající se problematiky neúspěchu fúze či akvizice. 

Rozbor faktorů ovlivňujících výsledek fúze či akvizice předložil vedoucí berlín-

ské kanceláře A.T.Kearney Dr., Fritz  Kröger  prostřednictvím internetových strá-

nek The Arthur W. Page Society pod názvem „Sedm smrtelných hříchů 

v postintegračním období fúze či akvizice“ (The seven deadly sins of post-merger  

integration).  

Kröger říká, že nejaktuálnější studie o 230 slučovaných společnostech 

ukazuje, že méně než 1/3 těchto společností vykázala růst profitability po slouče-

ní. 14 % nevykázala žádnou změnu a 57 % vykázala snížení zisku po fúzi. Kolem 

60 % společností po fúzi vykázalo snížení hodnoty akcií v době, kdy celkový 

trend na akciovém trhu byl rostoucí. 
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 Jaký byl důvod tak vysokého podílu neúspěšných fúzí? Kröger předložil sedm 

klíčových faktorů ovlivňujících průběh postintegrační fáze, které mohou přispět 

k úspěchu nebo selhání fúze či akvizice. 

 

1. Problém formálního sloučení. (The  problem of  the Fit- Approach.) Velká 

část fúze či akvizice je iniciována pod vlivem dojmu, že společnosti k sobě patří 

(fit together). Podrobnějším zkoumáním tohoto kritéria ovšem zjišťujeme, že čas-

to tomu tak není. Často společnosti posuzují velmi povrchně zákaznický segment, 

produktové portfolio, příležitost na trzích, místo aby se opravdu zjistilo, zda spo-

lečnosti mají společné nebo podobné, či na sebe navazující systémy, zda k sobě 

tzv. patří. Stejně tak i finanční analýzy a data jsou často stanoveny tak, aby pod-

pořily názor a vlastnosti vybraného cíle transakce. Samozřejmě stanovení synergií 

a podobností dává smysl, avšak rozhodnutí o společné budoucnosti nemůže být 

postaveno výhradně na těchto údajích. I ta nejlepší finanční analýza posuzující 

vlastnost vybrané cílové společnosti nezahrnuje či nevěnuje pozornost některým 

dalším faktorům, které významně ovlivňují úspěšnost fúze či akvizice. (Kultura 

organizace, systém hodnot, kvalifikační struktura zaměstnanců, intelektuální kapi-

tál, komunikační systém atd. musí být rovněž součástí předakviziční analýzy.) 

 Rovněž tak je třeba říci, že sloučení je úspěšné, pokud je jasná vize  

a jasná strategie. Úspěšná spojení jsou ta, která mají jasnou vizi a podle toho sta-

novené korporátní standardy.  Nesmí to být pouze formální a finanční propojení 

společnosti.  

2. Silný management. Je velmi riskantní, když společnost nejde dopředu dosta-

tečně rychle s nově ustanoveným management týmem. Vedení je nejvíce urgentní 

prioritou, když sloučení je dokonáno, říká Kröger. Sloučení bez ustanovení silné-

ho vedení firmy od samotného začátku a nejlépe i před samotným sloučením fir-

my - se rychle vymstí. Slabé vedení může přinést vření v konfliktních situacích, 

nedojasněná rozhodnutí a neklid přinášející vakuum rozhodnutí ve vedení.  

3. Slučovací proces je zdrojem růstu. Velkou chybou integrace je zaměření se 

pouze na úsporu nákladů než na růst nově vzniklé firmy. Zatímco taková spojení 

mají přinášet příležitost k úspoře peněz kvůli snížení duplicitních nákladů, Kröger 

říká: „Příliš mnoho nově spojených firem se zaměřuje na úsporu nákladů a zlep-
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šování ve výrobě, přičemž selhává v oblasti nalézání cest k růstu hodnoty pro-

střednictvím tržních synergií a růstu. Ztrácí při tom smysl základní výhody slučo-

vání: spojujete se pro to, abyste rostli“.  

4. Citlivý přístup ke snižování zaměstnanosti. Přílišné zaměření se na rušení 

pracovních míst, zavírání jednotlivých poboček a jiných úsporných kroků, které 

přináší "rychlé výdělky" v procesu slučování, je často kontraproduktivní. Takové 

kroky se často nevyplácí - říká Kröger - a přináší brzo nejistotu, která se rozrůstá 

brzo po spojení takovýchto firem. Rychlé výdělky jsou možné, když vaše slova 

mají v pozadí jednotlivé činy, které ukazují, že zlepšení se dostaví.  

5. Kulturní rozdíly. Tento faktor obsahuje nejvíce nepoddajný problém při slou-

čeních a tím je přenesení se přes rozdílnosti v korporativních kulturách. Kröger 

říká: „Naše studie ukazuje, že ve většině sloučení největší nebo přebírající subjekt 

jednoduše nastoluje vlastní kulturu na další partnery. Tento přístup, i když v ně-

kterých případech je úspěšný, může zničit hodnotu fúzovaných společností, když 

bude násilně implementován“. 

 Dodává, že musí existovat jasný důvod pro zavedení nové efektivní kultu-

ry, a tato nová kultura musí být vhodnější pro prostředí, ve kterém firma podniká, 

než ta předcházející. Pokud se dvě firmy pohybují na dvou různých trzích nebo 

segmentech, obvykle je nejlepší zachovat firemní kultury odlišné a nedotknuté.  

6. Komunikace. Toto pochybení při sloučení firem je nám velmi blízké, je to 

chyba plynoucí z komunikace. Zřejmě by to na našem seznamu mělo být číslo 

jedna, jelikož studie ukázaly, že 86 % společností účastnících se výzkumu připus-

tilo, že pochybily prostřednictvím nedostatečné komunikace během integračního 

procesu. Jako nejčastější bariéra úspěšného slučování firem bylo uvedeno pochy-

bení při získávání důvěry a součinnosti (commitment) zaměstnanců. 

 Úspěch po spojení závisí ve velké míře na tom, jak dobře dokáže ma-

nagement přinutit vedení k tomu, aby uvěřilo vizi a následně dělalo všechny kro-

ky vedoucí k tomu, aby ji zrealizovali. Je to komunikační úkol, jasný a jednodu-

chý. Ale neděje se to tak. Musí být plánován, řízen a veden s důvěrou. Náš vý-

zkum jasně ukazuje, že správná komunikační kampaň zvyšuje možnost zvýšení 

interních i externích přínosů (zisků), včetně získání dobrého hodnocení na burze.  
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7. Risk management. Velkým pochybením je chybějící risk management. Více 

než dvě třetiny zkoumaných slučovaných společností uvedly, že v procesu slučo-

vání neměly formální risk management program. Bez organizované formy identi-

fikace a odstranění vzniklých rizik je společnosti nejčastěji prostě přehlédly. 

Proč tolik chytrých lidí a společností si láme hlavu nad problematikou úspěšnosti 

fúze či akvizice, když u 80 % realizovaných fúzí či akvizic minulé dekády nebylo 

dosaženo hodnoty, kterou manažeři a akcionáři očekávali? Je to možná stejný dů-

vod, proč se lidé žení a vdávají, jak říká Kröger, je to vítězství víry nad zkuše-

nostmi. Samozřejmě nemělo by tomu tak být. Realita a výsledek slučovaného 

procesu může splnit očekávání slučovacích partnerů, ale vtip spočívá v tom, že je 

třeba se účastnit procesu slučování s velmi široce otevřenýma očima. 

4.1.6 Osm klíčových úvah o úspěšnosti fúze či akvizice (Eight Keys Consi-

derations for Post-M&A Integration) podle GE Commercial Finance (únor 

2005)  93 

   Zatímco každá transakce má vlastní jedinečné unikátní problémy, GE specia-

listé identifikovali osm klíčových úvah ovlivňující téměř každou fúzi nebo akvizi-

ci. Respektování těchto osmi klíčových faktorů může společnosti pomoci zaměřit 

se na silné a slabé stránky jednání místo řešení zbytečných a nesouvisejících pro-

blémů. Mezi těchto osm klíčových faktorů ovlivňující proces fúze či akvizice pat-

ří: 

1. Nepodlehnout vlivu integrovaného kandidáta. Pokud nebudou odpovídající 

kandidáty k integraci, nebude možno dosáhnout úspěšné F&A. Dívejte se na kan-

didáta realistickým pohledem, nepodléhejte jeho vlivu, jeho kouzlu. 

2. Špatně provedený due diligence. Nedostatečně provedená due diligence může 

vést k přecenění nebo nedocenění synergických efektů F&A a ke špatně vyčleně-

ným zdrojům potřebným k úspěšnému provedení. 

3. Nereálná očekávání. Toto je nebezpečné jak v předintegrační, tak i v 

pointegrační fázi. Může dojít k nerealistickému stanovení ceny, zatímco v 

průběhu integrace to může mít za následek nedostatečné uvolnění zdrojů a nasta-

vení příliš krátkého časového rámce k úspěšné integraci.  

                                                           
93  Lending views from GE, February 2005 [cit. 2011-03-18] Dostupné na www: 
<http://www.getechnologylending.com.>. 
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4. Neschopnost rychlé integrace. Integrační plán je příliš důležitý na to, než aby 

se jím zabývali okrajově. Je nutné určit člověka, který se touto činností bude 

zabývat na plný úvazek. Plán musí obsahovat všechny detaily, včetně pořadí 

důležitosti, stanovených cílů a musí být zpracován se zaměřením na zákazníka. 

5. Chybějící společná vize. Pokud lidé nesmýšlejí stejně, je velmi obtížné 

dosáhnout společných cílů. Management by svým přístupem měl demonstrovat 

nadšení pro integraci, vysvětlit ostatním cíle a možnosti jak mohou přispět k jejich 

dosažení. Musí zodpovědět, proč úspěch společnosti bude i úspěchem jejich. 

6. Konflikty podnikových nebo národních kultur. Vaši zákazníci chtějí mít jisto-

tu, že úroveň služeb a kvalita výrobků, kterou dostanou, bude stejně dobrá nebo 

lepší než to, co bylo před akvizicí.  Součástí tohoto ujištění je prezentace jed-

notného týmu. Třeba určit managery, kteří budou zodpovědní za klíčová rozhod-

nutí a s těmito nutno úzce spolupracovat. 

7. Nedostatečné zajištění zdrojů k dokončení integrace. Toto je kritický problém 

a je snadno přehlédnutelný. Úspěšné integrace mohou vypadat snadné, ale nejsou. 

Třeba být připraveni vyčlenit čas, lidi a energii k dokončení akvizice a nespolehat 

na to, že to bude fungovat samo od sebe. 

8. Nezavedení systému odměňování a kriterií měřitelnosti. Nemůžeme nic 

zlepšit, pokud to nelze změřit. Vytvořte si kritéria měření, abyste mohli určit 

počáteční a cílové hodnoty. Nastavení systému odměňování vede k větší motivaci 

zaměstnanců na úspěšném dokončení integrace. 

4.1.7  Analýza Evropského institutu pro řízení společnosti (ECGI) 

 Analýzu Evropského institutu pro řízení společnosti (ECGI) „The long – 

term operating performance of European mergers and acquisitions“ (Dlouhodobá 

provozní výkonnost evropských fúzí a akvizic) provedli v roce 2006 Marina Mar-

tynova (The Univerzity of Sheffield management School), Sjoerd Oosting (Til-

burg University) Luc Renneloog (Tilburg University a ECGI). 94 

 Tento výzkum zjišťoval, do jaké míry evropské firmy zlepšují svou zisko-

vost po dokončení transakcí převzetí. Důvody výzkumu byly následující: 

                                                           
94  ECGI – Finance Working Paper No. 137/2006, November 2006, [cit. 2011-10-17] Dostupné na www: < 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=944407.> 
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1. Empirický důkaz o poakvizičním výzkumu evropských firem v podstatě v té 

době neexistoval. 

2. Dokonce i v USA je výzkum zlepšení provozní výkonnosti po spojení spíše 

omezený a jeho závěry jsou rozporuplné. 

3. Třetím důvodem této analýzy je, že autoři chtějí zkoumat faktory, které 

ovlivňují změny ziskovosti po provedení slučovacího procesu nabízejících a cílo-

vých společností. Zejména autoři zkoušeli, zda charakteristiky transakce F&A ja-

ko jsou platební prostředky, řešení nepřátelství a oborová příslušnost mají dopad 

na dlouhodobou výkonnost sloučené společnosti. 

 

Tato analýza je založena na vzorku 155 evropských F&A dokončených 

v období let 1997 Až 2001. Vzorek vnitroevropských fúzí a akvizic se skládá ze 

155 obchodů a zahrnuje 144 (93 %), přátelských a 11 (7 %) nepřátelských převze-

tí, kde je akvizice považována za nepřátelskou, pokud představenstvo cílové spo-

lečnosti nabídku odmítne, nebo pokud existuje více konkurenčních nabyvatelů. 

Úplné akvizice v hotovosti tvoří 70 % vzorku, zatímco zbytek je platbou obchodu 

mixem (20 %) a vlastním kapitálem (10 %). Asi jedna třetina vzorku jsou akvizi-

ce, které zahrnují nabídky a cílové firmy, které působí ve stejném odvětví. 

 Většina akvizic zahrnuje relativně malé cílové společnosti. Střední relativ-

ní velikost cílové společnosti, definována jako poměr prodejů cíle k prodejům na-

byvatele v roce před převzetím, nepřesahuje 9 %. Nicméně, akvizice poměrně 

velkých cílů také nejsou vzácné: v jedné třetině  F&A přesahuje relativní velikost 

cílové společnosti 20 %. Největší transakcí je rozsáhlá akvizice společnosti Man-

nesmann společností Vodafone v roce 2000 s hodnotou obchodu 203 miliard 

USD. Jinými velkými transakcemi jsou akvizice společnosti ELF Aquitaine spo-

lečností Rhone-Poulenc v roce 1999 (22 miliard USD) a akvizice společnosti Air-

tel společností Vodafone v roce 2000 (14 miliard USD). Největší transakcí byla 

akvizice společnosti C. K. Coffee společností Coburg Group v roce 2001 (obě 

britské společnosti) s hodnotou obchodu pouhých 140 000USD. Byla použita čtyři 

různá měřítka provozní výkonnosti: 

A. (EBITDA – ∆ WC) / účetní hodnota aktiv 

B. (EBITDA – ∆ WC) / prodeje 
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C. EBITDA / účetní hodnota aktiv 

D. EBITDA / prodeje 

 
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depraciaton and Amortization) – zisk před započtením úroků, daní a odpisů 

∆ WC (Working Capital) -  změny v pracovním kapitálu 
 

 Pro upravení rozdílů ve velikosti podniků jsou zjištěné hodnoty cash flow 

dělené účetní hodnotou aktiv a hodnotou prodejů. 

 Aby bylo možné posoudit změny v ziskovosti sloučené společnosti v dů-

sledku převzetí, byly použity dva modely: model změny (the change model) a 

model průsečíku (the intercept model). Model změny počítá se změnou v zisko-

vosti pro každý podnik, kdy je median ziskovosti 3 roky před převzetím srovná-

ván s medianem ziskovosti za 3 roky po spojení. Pomocí Wilcoxonova hodnotící-

ho testu pak bylo zjišťováno, zda se střední poakviziční výkon lišil od středního 

předakvizičního výkonu. Analýza změn v provozní výkonnosti byla provedena 

pomocí použití průměrů (za 3 roky před a 3 roky po) namísto mediánu. Výsledky 

výzkumu: 

1. Zlepšují se po akvizicích provozní činnosti? Výsledky ukazují nevýznamné 

změny v ziskovosti spojené fitmy po převzetí. Ani jedno ze čtyř stanovených mě-

řítek neodhaluje významné změny. 

2. Způsob platby, hotovost proti kapitálu. Výsledky ukazují, že výkon slouče-

ných podniků po akvizici u vzorku převzetí, rozdělených podle způsobu platby 

(nabídky pouze v hotovosti, hotovost i kapitál, pouze kapitál) neprojevuje vý-

znamné rozdíly v ziskovosti při převzetí firem, které používají různé způsoby pla-

cení. 

3. Atmosféra obchodu, přátelská převzetí proti nepřátelským. Výsledky výzku-

mu ukazují, že nepřátelství v převzetí podniku je spojeno s nižší ziskovostí po 

sloučení. Nicméně, účinek není statisticky významný. Proto byl vysloven závěr, 

že neexistuje žádný důkaz, že nepřátelská převzetí nejsou schopna vytvořit větší 

(dlouhodobě) synergickou hodnotu než přátelská převzetí. 

4. Využití úvěru a hotovost nabyvatele před akvizicí. Analýzou bylo zjišťováno, 

zda vysoce úvěrování nabyvatelé jsou výkonnější než méně úvěrováni nabyvatelé 

z důvodu lepší kontroly věřitelem. Výsledky šetření ukazují, že vyšší úroveň vyu-

žití úvěrů před akvizicí nevede k vyšší ziskovosti po akvizici. Šetření ukázalo, že 
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využití úvěrů nabyvatelem před akvizicí nemá žádný dopad na provozní výkon-

nost spojené firmy po převzetí. 

Finanční rezervy nabyvatele mohou být důležitým faktorem určujícím výkon slu-

čované společnosti po akvizici, jak předpovídá Jensenova teorie95 volného cash 

flow (1987) 96, že manažeři firem bohatých na hotovost se budou pravděpodobněji 

zapojovat do špatných akvizic a fúzí. Šetření ukázalo, že když žádná ze změn 

v ziskovosti po akvizici není statisticky významná, existuje jasný trend směrem k 

nabyvateli s nižšími rezervami hotovosti. Nabyvatelé s nejnižší úrovní hotovosti 

generují zvýšení zisku po akvizici o 1,57 %, zatímco u nabyvatelů s nejvyšším 

stupněm peněžních rezerv dochází k poklesu o 2,46 %. 

5. Oborová přítomnost, koncentrace nebo strategie diverzifikace. Řada empiric-

kých studií se zaměřuje na analýzu toho, zda je příbuznost činností spojujících se 

podniků spojená s vyšší ziskovostí po spojení. Šetření ukázalo, že neexistuje vý-

znamný rozdíl v ziskovosti mezi příbuznými a nepříbuznými akvizicemi, horizon-

tálními či vertikálními převzetími, převzetími jejichž cílem je expanze produktu a 

těmi, které to za cíl nemají. Šetření neodhalilo žádný významný vztah mezi strate-

gií převzetí a výkonem spojené firmy po akvizici. 

6. Relativní velikost cíle. Pro testování faktoru, zda záleží na velikosti evrop-

ských fúzí či akvizic, byl rozdělen vzorek do dvou skupin podle relativní velikosti 

cílové společnosti. Dílčí vzorek „velkých cílů“ zahrnul obchody, které se týkají 

cílových společností, jež měly před akvizicí prodej ve výši minimálně 20 % pro-

deje svých nabyvatelů (44 obchodů), zbytek tvořil dílčí vzorek „malých cílů“. 

Výzkum ukázal, že velká převzetí významně překonávají své menší obchody. 

Spojené firmy mají zkušenost se zvýšením ziskovosti o 3,36 % po akvizici po-

měrně velkého cíle a snížením o 1,35 % po převzetí menšího cíle. Možným vy-

světlením je, že tyto větší akvizice mají větší prostor pro zkoumání finančních a 

provozních synergií, které by mohly mít za následek značná zlepšení ziskovosti 

spojené firmy. 

                                                           
95  ECGI – Finance Working Paper No. 137/2006, November 2006 [cit. 2011-10-17] Dostupné na www: < 
http://www.marketobservation.ch/blogs/media/blogs/c_f/20072602-EuropMA.pdf.>. 
96  ECGI – Finance Working Paper No. 137/2006, November 2006 [cit. 2011-10-17] Dostupné na www: < 
http://papers.ssrn.com/ABSTRACT=350422>. 
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7. Vnitrostátní versus příhraniční obchody. Výzkum ukázal, že ziskovost spoje-

né firmy vzrostla o 0,5 % po domácích převzetích a u příhraničních obchodů se 

snížila o 1,8 %. I když rozdíl ve změnách není významný statisticky, je pozoru-

hodný z ekonomického hlediska. Ziskovost převzetí firem je podobné napříč ze-

měmi kontinentální Evropy a Velké Británie. 

 

 Závěrem je možno konstatovat, že analýza determinant provozního výko-

nu po akvizici objevuje, že žádná z charakteristik převzetí jako platební prostře-

dek, geografický rozsah a oborová působnost nemá významnou vypovídací 

schopnost. Nicméně, našli jsme ekonomicky významný rozdíl v dlouhodobé vý-

konnosti nepřátelského a přátelského převzetí a tendrových nabídek a sjednaných 

obchodů: výkon se zhoršuje po nepřátelských nabídkách a výběrových řízeních. 

Zdá se, že využití úvěru nabyvatelem před převzetím nemá žádný vliv na výkon 

spojené firmy po sloučení, zatímco jeho finanční hotovost má negativní vztah 

k výkonu. To ukazuje, že společnosti s nadměrnou hotovosti trpí problémy 

s volným cash flow  a pravděpodobněji budou provádět slabé akvizice. Akvizice 

poměrně velkých cílů vedou k lepší ziskovosti spojené firmy po převzetí, přičemž 

akvizice malých cílů vedou k poklesu ziskovosti. 

4.1.8 Shrnutí výsledků analýzy současného stavu zkoumané problematiky 

klíčových faktorů ovlivňujících fúze a akvizice 

 Shrnutí výsledků analýzy klíčových faktorů ovlivňujících F&A uvedené 

v tabulce č. 3 na str. 73 ukazuje, že autoři jednotlivých šetření a výzkumů se sho-

dují v následujících faktorech zásadně ovlivňujících úspěšnost F&A: 

1. Plán integračního procesu 

2. Rychlost integračního procesu (dodržení předem stanoveného časového har 

monogramu integrace) 

3. Due diligence 

4. Výběr manažerského týmu a lídra týmu 

5. Zohlednění kulturních rozdílů ve slučovaných společnostech 

6. Komunikace. 
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 Ostatní faktory úspěšnosti F&A uvedené v tabulce č. 3 na str. 73 jsou po-

važovány rovněž za velmi důležité, ale neopakují se v jednotlivých šetřeních či 

výzkumech. 

 Zároveň můžeme tedy tímto potvrdit platnost hypotézy [H1] Nedo-

statek stálé a efektivní komunikace a nedostatečná informovanost všech vý-

znamných „stakeholders“ (zejména pak vlastníků, dodavatelů, zaměstnanců, 

bankovních institucí atd.) ohrožuje úspěšnost celého projektu fúze či akvizi-

ce. 

A rovněž hypotézy [H2] [H4] [H5]: 

[H2] Proces fúze či akvizice je úzce spjat se sociálními, personálními, 

organizačními a kulturními problémy, které tento proces doprovázejí v  

předintegračním i pointegračním období. 

 [H4] Správný výběr manažerského týmu má vliv na úspěšnost prove-

dené fúze či akvizice, včetně stanovení lídra řídícího procesu integrace. 

[H5] Formulace strategie, stanovení synergických efektů, příprava 

plánu integrace, provedeni due diligence jsou významnými faktory, které 

ovlivňují úspěch slučovacího procesu, akvizice.  
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Prof. CZESŁAW ZAJĄC 

 
 Plán integrace a příprava HRM během integrace 
 Kulturní rozdíly 
 Komunikace 
 Motivační systém 

 
 

 

 

KPMG, PWC, MC KINSEY, BOOZ ALLEN 

HAMILTON, PAUL A. PAUTLER 

 Plán integrace 
 Rychlost integrace  
 Lídr týmu 
 Motivační systém 
 Kulturní rozdíly a komunikace 
 Udržení špičkových odborníků 
 Zaměření se na zákazníka 
 Vhodný výběr společnosti 
 Managemet s hlubokou znalostí problematiky F&A 

 

 

 

KELLY, COOK, SPITZER 

 

 Předběžná ocenění očekávané synergie 

 Plán integrace 

 Due diligence  

 Výběr manažerského týmu 

 Zohlednění kulturních odlišností 
 Komunikace 

 
 

 

PETER DRUCKER 

 
Akvizice musí vycházet ze strategie podniku 

 Jaký bude přínos ze strany akvizitora? 
 Pouze finanční propojení nestačí 
 Respekt k hodnotám a kultuře cílové společnosti 
 Silný management 
 Vytvoření nových příležitostí pro zaměstnance 

 
 

 

 

A.T. KEARNEY 

 
Problém formálního sloučení 

 Silný management 
 Slučovací proces je zdrojem růstu 
 Citlivý přístup ke snižování zaměstnanosti 
 Kulturní rozdíly 
 Komunikace 
 Risk management 

 
 

 

 

GE 

 
Nepodlehnout vlivu integrovaného kandidáta 

 Špatně provedený Due Diligence 
 Nereálná očekávání 
 Neschopnost rychlé integrace 
 Chybějící společná vize 
 Konflikty podnikových nebo národních kultur 
 Nedostatečné zajištění zdrojů k dokončení integrace 
 Nezavedení systému odměňování a kriterií měřitelnosti 

 

 

ECGI 

 
 Velikost cílové společnosti čili velikost převzetí 

 
Tabulka 3 Shrnutí výsledků analýzy klíčových faktorů ovlivňujících akvizici dle jednotlivých autorů 
Zdroj: vlastní konstrukce 
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4.2 Vlastní primární výzkum klíčových faktorů ovlivňujících efektiv-
nost fúze a akvizice a jejich určení 

Tato část disertační práce je věnována vlastním výsledkům výzkumné prá-

ce. Mimo kritickou literární rešerši se výzkum zaměřil na stávající praxi provádě-

ných akvizičních procesů ve společnostech na území České republiky.  

První část šetření byla realizována prostřednictvím důvěrných hovorů s 

top manažery 39 společností, které se podílely na celkem 19 akvizicích na území 

České republiky. Celkový počet rozhovorů s představiteli top managementů činil 

25. Dotazovaní byli v době realizace akvizice členy vedení ovládajících a rovněž 

cílových společností. Šetření bylo provedeno v období 2000 – 2009, pro toto šet-

ření byl použit předem připravený seznam otázek, uvedených v dotazníku:  

1. Způsob provedení F&A a vliv faktorů úspěšnosti na výsledek F&A (příl. č.1) 

 

Druhá část šetření byla realizována dotazníkovou formou v období let 

1999 – 2009. Byly vypracovány následující dotazníky: 

1. Motivace pro akvizice (příl. č. 2) 

2. Vyhodnocení průběhu přípravy a provedení integračního procesu 

z personálně-sociálního pohledu, (příl. č. 3)  

3. Obavy a očekávání vyplývající ze změn vyvolaných F&A, (příl. č. 4) 

4. Klíčové faktory úspěšnosti F&A (příl. č. 5). 

 

Výběr společností byl proveden dle následujících kritérií: 

- Společnost se musela účastnit akvizičního procesu 

- Dostupnost ekonomických a finančních údajů 

- Možnost komunikace s vedoucími pracovníky jednotlivých společností, rov-

něž i možnost provedení dotazníkového průzkumu mezi zaměstnanci. 

 

Analýza úspěšnosti F&A byla provedena v celkovém počtu 39 podniků, 

z kterých 69% byly akciové společnosti (27) a 31 %, tj. 12 podniků, byly společ-

nosti s ručením omezením. Z tohoto počtu tři akciové společnosti se podílely na 

víc než jedné akvizici.  Mezi základní charakteristiky 39 zkoumaných podniků by-

ly zařazeny: oblast podnikání, počet zaměstnanců a velikost obratu. Z pohledu 
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hlavního druhu činnosti je možné vzorek rozdělit do 5 skupin, přičemž více jak 

polovinu (79 %) tvoří podniky hutní prvovýroby a druhovýroby a strojíren-

ství. Další část je tvořena podniky zabývajícími se stavební činností (5 %), zpra-

cováním kovového odpadu a šrotu (8 %), obchodní činností (5 %) a spalová-

ním odpadů (3 %). 

Pokud se jedná o zaměstnance, je naprosto dominantní skupina velkých 

podniků s počtem zaměstnanců nad 250 (72 %) a skupina podniků s počtem za-

městnanců od 50 - 250 (22 %). Naprosto marginální jsou skupiny podniků 

s počtem zaměstnanců do 50 pracovníků (3 %) a do 10 pracovníků (3 %). 

Podle velikosti ročního obratu je skupina podniků rozdělena následovně: 

 

  Počet podniků 

Roční obrat do 100 mil. CZK 8% 3 

Roční obrat 100 – 500 mil. CZK 23% 9 

Roční obrat 500 – 1 000 mil. CZK: 15% 6 

Roční obrat nad 1 000 mil. CZK  54% 21 

Počet podniků celkem  39 

 
Tabulka 4 Rozdělení skupiny podniků podle velikosti ročního obratu 
Zdroj: vlastní konstrukce 

 

Rozložení velikosti podniků je poměrně jednoznačné ve prospěch podniků 

s obratem nad 0,5 miliardy CZK, ročně jichž je cca 69 %, jak uvádí obrázek č. 11. 

 

 
Obrázek 11 Rozdělení 39 zkoumaných podniků podle ročního obratu v CZK/ ROK 
Zdroj: vlastní konstrukce 

500-1 000 mil. 
CZK
15%

nad 1 000 mil 
CZK
54%

do 100 mil CZK
8%

100-500 mil CZK
23%
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Dotazníky byly do jednotlivých podniků předány osobně vedoucím pra-

covníkům k distribuci. V části podniků byly dotazníky předány osobně jednotli-

vým pracovníkům spolu s vysvětlením podávajícím informace o cílech a zámě-

rech výzkumu. Osobním jednáním bylo dosaženo nadprůměrné návratnosti dotaz-

níků. Celková návratnost všech dotazníků byla 507 z celkového počtu předaných 

960 dotazníků, což je 52 %, a dle jednotlivých kategorií dotazníků návratnost byla 

následující: 

- Vyhodnocení průběhu přípravy a provedení integračního procesu 

z personálně-sociálního pohledu, (příl. č. 3), z 26 dotazníků, návratnost byla 26, tj. 

100 % 

- Obavy a očekávání vyplývající ze změn vyvolaných F&A, (příl. č. 4) z 870 

dotazníků, návratnost byla 417, tj. 48 % 

- Motivace pro akvizice, (příl. č. 2) z 33 dotazníků, návratnost byla 33, tj. 100 

%; 

- Klíčové faktory úspěšnosti F&A, (příl. č. 5) z 57dotazníků, návratnost byla 

57, tj. 100 % 

Návratnost dle jednotlivých pracovních skupin, které byly dotazníky osloveny, je 

následující: 

- z  450 zaměstnanců cílových společností dotazník vrátilo190 zaměstnanců a 

z 220 zaměstnanců z 12 podniků, akvizitérů, dotazník vrátilo 90 zaměstnanců 

- ze 115 vedoucích a mistrů (předáků) z 19 cílových českých společností do-

tazník vrátilo 75 vedoucích a mistrů (předáků) 

- ze 45 vedoucích a mistrů (předáků) z 12 podniků, akvizitérů dotazník vrátilo 

31 vedoucích a mistrů (předáků) 

- z 25 specialistů z 19 cílových společností dotazník vrátilo 19 specialistů 

- z 15 specialistů z 12 podniků, akvizitérů dotazník vrátilo 12 specialistů 

- z 26 personalistů z 26 společností celkem se podílejících na všech transakcích 

dotazník vrátilo 26 personalistů 

- z 33 top manažerů z 39 společností, které se podílely na všech transakcích do-

tazník vrátilo 33 manažerů 
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4.2.1 Motivace pro akvizice 

Šetření bylo provedeno pomocí dotazníků Motivace pro akvizice, který je 

uveden v příloze č. 2. Celkový počet respondentů činil 33 pracovníků z řad ma-

nagementu zkoumaných 39 podniků a úkolem bylo zjistit, které cíle a motivy byly 

klíčovými pro vedoucí pracovníky ve zkoumaných podnicích. Dotazník byl kon-

struován tak, že respondenti odpovídají označováním jednoho z pěti stupňů v roz-

sahu od klíčového stupně (1) až k okrajovému, nepodstatnému stupni (5). Vý-

počtem získaných údajů byly stanoveny průměrné hodnoty známek dle jednotli-

vých motivů a seřazeny od 1 do 17. Kde 1 pořadí znamená nejdůležitější motiv 

označen dotazovaným a 17 znamená nejméně důležitý, nepodstatný motiv. 

 

Šetření ukazuje v tabulce č. 5, že nejdůležitějšími motivy, které přiměly 

akvizitory k rozhodnutí o provedení fúzí či akvizicí, je soulad s firemní strategií, 

zvýšení tržního podílu, dosažení synergických efektů a nové trhy. Naopak nejmé-

ně důležitým motivem jsou investiční příležitosti před daňovými výhodami.  

 

 Motivace pro akvizice 

Počet odpovědí ve stupni: 

Průměr Pořadí 1 2 3 4 5 

Soulad s firemní strategií 24 5 1 1 2 1.5 1 

Zvýšení tržního podílu 18 10 4 1   1.6 2 
Dosažení synergického efektu, maxima-
lizace hodnoty firmy 10 14 7 2   2.0 3 

Nové trhy 8 19 4 1 1 2.0 4 

Růstový potenciál 8 13 12     2.1 5 

Vyřazení konkurence 5 13 12 3   2.4 6 

Úspory z rozsahu (masová výroba) 4 9 13 6 1 2.7 7 

Manažerské důvody 1 12 11 7 2 2.9 8 

Využití volných vlastních zdrojů 2 9 13 6 3 3.0 9 

Lidské zdroje 2 5 17 8 1 3.0 10 
Převzetí neefektivně řízených společnos-
tí novými majiteli 4 2 8 15 4 3.4 11 

Geografická, produktová diferenciace 1 6 8 14 4 3.4 12 

Rozložení (diferenciace) rizik 2 2 8 18 3 3.5 13 

Informace, technologie 1 4 8 15 5 3.6 14 

Převzetí výkonnějších systému řízení 1 1 4 19 8 4.0 15 
Odhalení podhodnocení akciových titulů 
– investiční příležitost 1 1 4 12 15 4.2 16 

Daňové výhody   1 4 13 15 4.3 17 

1= klíčový faktor; 5 = okrajový faktor 
 
Tabulka 5 Motivace pro akvizice – vyhodnocení odpovědí respondentů 
Zdroj: vlastní konstrukce  
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Jak je možno vidět na obrázku č. 12 z celkového počtu 32 respondentů 

87,9 % ohodnotilo soulad s firemní strategií, 84,8 % respondentů ohodnotilo zvý-

šení tržního podílu, 81,8 % ohodnotilo nové trhy a 72,7 % ohodnotilo dosažení 

synergie jako klíčové motivační faktory vedoucí k uzavření akvizičních transakcí. 

Nejméně respondentů, tj. pouze 3 %, ohodnotilo daňový motiv (viz obrázek č. 12) 

jako hlavní motivační faktor vedoucí k uzavření akviziční transakce. 

4.2.2 Výsledky šetření obav a očekávání jako důsledku změn plynoucích ze 

slučovacího procesu 

Personální a sociální důsledky akvizičních transakcí a procesů ve zkouma-

ných společnostech byly zjišťovány výzkumným šetřením dotazníkovou formou.  

Výzkumné šetření bylo provedeno ve dvou skupinách respondentů, a to: 

- Ve skupině specialistů, mistrů a vedoucích pracovníků o celkovém počtu 137 

respondentů 

- Ve skupině dělníků o celkovém počtu 280 respondentů. 

 

 
Obrázek 12  Motivy akvizic s největším a nejmenším vlivem na rozhodování respondentů 
Zdroj:vlastní konstrukce 
 

 Cílem bylo zjistit, zda v průběhu přípravy transakce a následně integrační-

ho procesu vznikají obavy a strach z očekávaných změn, a rovněž šlo o stanovení 

příčin obav a strachu u obou skupin zaměstnanců. Současně šetření mělo za cíl 

stanovit, jaká jsou očekávání u obou skupin zaměstnanců, co očekávají od nových 

vlastníků, v nových podmínkách, po provedené integraci. Smyslem tohoto šetření 
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je následná možnost reakce ze strany akvizitorů na tyto podněty, a to vypracová-

ním souborů opatření, které zjištěné druhy obav a strachu budou minimalizovat. 

Cílem je získat většinu zaměstnanců pro realizaci změn.  

 Dotazníky se skládají ze dvou částí, první část jsou obavy, které zahrnují 

15 různých postojů a reakcí s ohledem ke změnám, které transakce přináší, a další 

část jsou očekávání, jež zahrnují 10 různých předpokládaných situací po ukončení 

integrace. Tyto dotazníky jsou koncipovány stejně pro obě skupiny zaměstnanců, 

pouze obsahově se liší dotazník pro kategorii dělníků od kategorie specialistů a 

mistrů. Respondenti označovali své stanovisko zakřížkováním pole od 1 do 5, kde 

1 znamenalo největší váhu a 5 znamenalo vyjádření okrajovosti či bezvýznamnos-

ti. Získané údaje byly sestaveny propočtem podle průměrných hodnot, od obav a 

očekávání s největší váhou až po stav z očekávání na okraji pozornosti. Získané 

údaje určují směr, kterým se akvizitoři a managementy měli ubírat, aby byly tyto 

obavy minimalizovány a tím bylo vytvořeno pozitivní klíma spolupráce při reali-

zaci stanovených úkolů transakce. 

 Výsledky uvedeného šetření byly sestaveny do tabulky č. 6 pro specialisty, 

mistry a vedoucí pracovníky a do druhé tabulky č. 7 pro dělnickou kategorii. 

Dle průzkumu mezi zaměstnanci (řadoví pracovníci, dělníci) největší oba-

vy, frustraci a strach vyvolává: obava ze ztráty zaměstnání, snížení odměny a pří-

jmů, a tím také zhoršení životní situace. Nutnost změny pracovního zařazení, chy-

bějící informovanost a zhoršení mezilidských vztahů jsou dalšími prvky, které 

vyvolávají v zaměstnancích strach a frustraci z prováděné transakce. 

Průzkum mezi respondenty ve skupině vedoucích, mistrů a manažerů uka-

zuje, že rozhodující vliv na rostoucí obavy a frustraci vyplývající z prováděného 

slučovacího procesu mají: omezení oblasti vlivu moci a samostatnosti, nutnost 

změny zaměstnanecké kvalifikace, nevyhovění novým požadavkům, zhoršení me-

zilidských vztahů, chybějící informovanost, nutnost změny místa práce a bydliště 

z titulu ztráty místa a pozice.  

Z průzkumu rovněž vyplývá, že nejčastěji vyjmenovaným přínosem ply-

noucím z probíhajícího slučovacího procesu jsou nové výzvy a zavádění nových 

technologií, větší možnosti profesního vývoje a realizace kariéry, možnost práce 

na nových strojích a zařízeních, zvýšená odměna a šance na rychlejší povýšení 
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Obavy a očekávání vyplývající ze změn vyvolaných fúzí či akvi-
zicí u specialistů, mistrů a vedoucích 

 
Počet respondentů 

I. OBAVY  A  REAKCE  S OHLEDEM NA ZMĚNY 1 2 3 4 5 Průměr Pořadí 

Omezení oblasti vlivu, moci a samostatnosti  28 40 22 47   2,6 1 

Nevyhovění novým požadavkům                                                                                                  21 49 24 28 15 2,8 2 

Nutnost změny zaměstnanecké kvalifikace 37 26 12 53 9 2,8 3 

Zhoršení prostředí v práci a mezilidských vztahů v podniku 
13 38 50 28 8 2,9 4 

Ztráta zaměstnání 39   49 36 13 2,9 5 

Chybějící informovanost a komunikace týkající se změn 11 49 25 38 14 
3,0 

6 

Odpor k současným změnám, vyplývající z negativních zkušenos-
tí a dřívějších změn v podniku 

25 27 36 25 24 3,0 7 

Změna nadřízeného 22 34 18 37 26 3,1 8 

Ztráta místa a pozice 15 20 51 37 14 3,1 9 

Snížení odměny 12 36 38 25 26 3,1 10 

Nutnost změny pracovního zařazení (přemístění na jinou pozici) 
35   52 11 39 3,1 11 

Nutnost změny místa práce a bydliště (přemístění do jiného měs-
ta) 

25 13 38 28 33 3,2 12 

Snížení možnosti vývoje kariéry 13 24 12 76 12 3,4 13 

Zhoršení životní situace hmotné a rodinné 12   53 48 24 3,5 14 

Dodatečná námaha a angažovanost   11 63 38 25 3,6 15 

II. OČEKÁVÁNÍ (PŘEDPOKLÁDANÉ VÝHODY) VYPLÝVAJÍCÍ Z:                                                              
  

Nové výzvy, cíle a úkoly 53 23 51 10   2,1 1 

Zavedení nových technologií, operačních systémů současně s pruž-
nější organizací práce  

26 69 25 12 5 2,3 2 

Větší možnosti profesního vývoje a realizace kariéry 25 61 36 13 2 2,3 3 

Možnost práce na efektivnějších a nových strojích a zařízeních (po-
čítače a programy) 

12 63 24 38   2,6 4 

Zavedení pro zaměstnance příznivějšího (ve srovnání se současným) 
motivačního systému podniku 

15 22 86 14   2,7 5 

Zvýšená odměna (dodatečné prémie a odměny)   39 61 37   3,0 6 

Vysoké  zadostiučinění z provedené práce     28 85 13 11 3,1 7 

Šance na rychlejší povýšení   50 26 59 2 3,1 8 

Zlepšení klimatu pracovního prostředí a mezilidských vztahů 
27 12 21 65 12 3,2 9 

Lepší standard hmotného pracovního prostředí (místnost, osvětlení, 
sociální zázemí) 

4   89 31 13 3,4 10 

1= klíčový faktor; 5 = okrajový faktor 
 
Tabulka 6 Obavy a očekávání vyplývající ze změn vyvolaných fúzí či akvizicí u specialistů,mistrů a vedoucích 
Zdroj: vlastní konstrukce 
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Obavy a očekávání vyplývající ze změn vyvolaných fúzí či akvizicí u dělníků 

Počet respondentů 

I. OBAVY  A REAKCE  S  OHLEDEM NA ZMĚNY 1 2 3 4 5 Průměr Pořadí 

Ztráta zaměstnání 226 38 16     1,3 1 

Zhoršení životní situace hmotné a rodinné 208 56 16     1,3 2 

Snížení odměny 223 11 46     1,4 3 

Ztráta místa a pozice 174 83   23   1,5 4 

Chybějící informovanost a komunikace týkající se změn 
188 26 34 32   

1,7 5 

Nevyhovění novým požadavkům                                                                                                  65 132 71 12   2,1 6 

Dodatečná námaha a angažovanost 22 201 54 3   2,1 7 

Změna nadřízeného 24 196 54 6   2,2 8 

Zhoršení prostředí v práci a mezilidských vztahů v podniku 
98 86 55 32 9 2,2 9 

Nutnost změny zaměstnanecké kvalifikace 33 159 67 21   2,3 10 

Snížení možnosti vývoje kariéry 42 165 33 27 13 2,3 11 

Nutnost změny pracovního zařazení (přemístění na jinou pozici) 
8 195 54 23   2,3 12 

Nutnost změny místa práce a bydliště (přemístění do jiného měs-
ta) 

12 182 65 21   2,3 13 

Odpor k současným změnám, vyplývající z negativních zkušenos-
tí a dřívějších změn v podniku 

40 123 88 29   2,4 14 

Omezení oblasti vlivu, moci a samostatnosti    29 164 39 48 3,4 15 

II. OČEKÁVÁNÍ (PŘEDPOKLÁDANÉ VÝHODY) VYPLÝVAJÍCÍ Z: 
  

Zavedení nových technologií, operačních systémů současně s 
pružnější organizací práce  

219 48 9 4   1,3 1 

Větší možnosti profesního vývoje a realizace kariéry 206 67 7     1,3 2 

Možnost práce na efektivnějších a nových strojích a zařízeních 
(počítače a programy) 

221 31 24 2 2 1,3 3 

Zvýšená odměna (dodatečné prémie a odměny) 186 88 6     1,4 4 

Lepší standard hmotného pracovního prostředí (místnost, osvětle-
ní, sociální zázemí) 

183 78 19     1,4 5 

Zlepšení klimatu pracovního prostředí a mezilidských vztahů 
145 83 22 30   1,8 6 

Vysoké  zadostiučinění z provedené práce   81 174 23 2   1,8 7 

Zavedení pro zaměstnance příznivějšího (ve srovnání se součas-
ným) motivačního systému podniku 

14 208 36 22   2,2 8 

Nové, stanovující, výzvy, cíle a úkoly 6 199 44 31   2,4 9 

Šance na rychlejší povýšení   69 147 41 23 3,1 10 

1= klíčový faktor; 5 = okrajový faktor 
 
Tabulka 7 Obavy a očekávání vyplývající ze změn vyvolaných fúzí či akvizicí u dělníků 
Zdroj: vlastní konstrukce 
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% = vyjadřují počet respondentů z celkového počtu 280 

Obrázek 13 Obavy a reakce s ohledem na změny s 
největším a nejmenším vlivem na rozhodování respon-
dentů z pohledu dělníků 
Zdroj: vlastní konstrukce 
 

 

% = vyjadřují počet respondentů z celkového počtu 137 

Obrázek 14 Obavy a reakce s ohledem na změny s 
největším a nejmenším vlivem na rozhodování re-
spondentů z pohledu specialistů a vedoucích 
Zdroj: vlastní konstrukce 

 

Jak je možné vidět na obrázku č. 13, téměř 95 % respondentů kategorie 

zaměstnanců (dělníků) se obává o svůj příjem a zhoršení životní úrovně a téměř 

92 % dělníků vadí chybějící informovanost a komunikace o připravovaných změ-

nách. Je třeba si povšimnout, že téměř 70 % dělníků projevuje odpor 

k připravovaným změnám. Ve skupině specialistů, mistrů a vedoucích pracovní-

ků, viz obrázek č. 14, více než 50 % označilo obavy z důvodu nevyhovění novým 

požadavkům, téměř 50 % považuje omezení v oblasti vlivu a moci jako velkou 

ztrátu a stejně tak, jako v kategorii dělníků, označuje tato skupina informovanost a 

komunikaci jako zásadní problém ze 45 %. Pouze 10% pracovníků této skupiny se 

obává zhoršení životní úrovně a dodatečné námahy a angažovanosti. 

Na straně druhé skupina specialistů, mistrů a vedoucích pracovníků očeká-

vá od nových vlastníků zavedení nových technologií, lepší organizaci práce atd. 

Tato skupina dosahuje téměř 63 % a téměř 70 % respondentů z této skupiny vní-

má změny jako nové výzvy. Pouze nevelké procento, méně než 3 %, očekává 

zlepšení mezilidských vztahů a lepší standard pracovního prostředí, což je možné 

vidět na obrázku č. 16.  Očekávání dělníků jsou uvedena na obrázku č. 15, a téměř 
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100 % respondentů předpokládá lepší platební podmínky a větší možnost profes-

ního rozvoje, 96 % respondentů této skupiny očekává zavedení nových technolo-

gií a pružnější organizaci práce. Téměř 80 % respondentů počítá s příznivějším 

motivačním systémem. 

  
% = vyjadřují počet respondentů z celkového počtu 280 

Obrázek 15 Očekávání a reakce s ohledem na změ-
ny s největším a nejmenším vlivem na rozhodování 
respondentů z pohledu dělníků 
Zdroj: vlastní konstrukce 
 
 

% = vyjadřují počet respondentů z celkového počtu 137 

Obrázek 16 Očekávání s ohledem na změny s nej-
větším a nejmenším vlivem na rozhodování respon-
dentů z pohledu specialistů a vedoucích 
Zdroj: vlastní konstrukce 
 

Je možné konstatovat, že ve všech zkoumaných podnicích vznikly, ve větší 

nebo menší míře, obavy a strach z plánované transakce a budoucích změn, které 

se očekávaly jako důsledek transakce. Tyto obavy vyvolaly téměř vždy vlnu od-

poru a nesouhlasu s připravovanými změnami, zejména ve skupině dělnických 

profesí.  

Rozdíly v postojích a reakcích mezi specialisty, mistry, vedoucími pracov-

níky a kategorii dělníků, s ohledem na změny vyvolané slučovacím procesem, 

ukazuje obrázek č. 17. 
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1 - velmi důležité 
2 - důležité 
3 - méně důležité 
4 - bezvýznamné 
5 - nevím 

 
Obrázek 17 Rozdíly v postojích mezi specialisty, mistry, vedoucími a dělníky  
Zdroj: vlastní konstrukce 

 Specialisté, mistři, vedoucí a dělníci hodnotili stupeň klíčovosti jednotli-

vých faktorů týkajících se obav ze změn vyvolaných fůzí na ordinální škále od 

jedné do pěti. Jednička představovala klíčový faktor, pětka okrajový faktor. Pro 

ověření hypotézy byla data specialistů, mistrů, vedoucích a dělníků porovnána ne-

parametrickými Mann-Whitney U testy. Pro přehledné vyjádření četnostního roz-

ložení odpovědí specialistů a dělníků byla data uspořádána také do kontingenč-

ních tabulek. 

 Mann-Whitney U test je neparametrická metoda, která se používá k analý-

ze údajů, jež nevyhovují požadavkům na rozdělení v parametrických metodách. Je 

to metoda, která se dá použít pro analýzu ordinálních dat. Neparametrické metody 

nepracují přímo s konkrétními naměřenými hodnotami, ale uspořádaným datům 

přiřadí tzv. pořadí a všechny další operace jsou prováděny s těmito pořadími. 

Mann-Whitney U test je v podstatě neparametrická obdoba dvouvýběrového t-

testu, ověřuje nulovou hypotézu „ Rozdělení obou porovnávaných skupin je shod-

né.“ Na základě součtů pořadí v porovnávaných skupinách je spočítána testová 

charakteristika U. Na základě charakteristiky U se vypočte veličina Z, která má za 

platnosti nulové hypotézy asymptoticky rozdělení N (0,1), tedy standardizované 

normální rozdělení. Počítačový program SPSS spočítá přesnou dosaženou hladinu 
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oboustranné asymtopické signalizace p. Nulovou hypotézu zamítáme, pokud p > 

0,05, pokud ≤ 0,05, hypotézu přijímáme. (Přesné vzorce Mann-Whitney U test 

Anděl, J. (1978). Matematická statistika. SNTL/Alfa, Praha, 1978, str. 229 - 

230).97 

 Mann-Whitney U testy byly prokázány statisticky významné rozdíly v 

hodnocení „stupně důležitosti" jednotlivých faktorů týkajících se obav ze změn 

vyvolaných fůzí mezi specialisty, mistry, vedoucími a dělníky (viz příl. č. 3). Pro 

dělníky mají téměř všechny faktory statisticky významně vyšší stupeň důležitosti 

než pro specialisty, p < 0,0001, resp. p = 0,0004. Výjimku tvoří pouze faktor 

omezení vlivu moci a samostatnosti, který je pro dělníky statisticky významně 

okrajovější než pro specialisty, p < 0,0001. 

 Z uvedeného vyplývá, že hypotézu [H6] Specialisté, mistři a ve-

doucí hodnotí „stupeň důležitosti" jednotlivých faktorů, týkajících se  o b a v  

vyplývajících ze změn, vyvolaných F&A, stejně jako dělníci. 

 Jak je vidno z obrázku č. 17, rozdíly v postojích mezi kategorii dělníků a 

kategorii specialistů, mistrů a vedoucích pracovníků jsou velmi významné. Napří-

klad zhoršení životní situace je hodnoceno dělníky známkou významnosti 1,3 

(velmi důležité) a kategorií vedoucích pracovníků, mistrů a specialistů známkou 

významností 3,5 (méně důležité). Nejmenší rozdíl v hodnocení obav vyplývají-

cích ze změn je v názoru na nutné změny zaměstnanecké kvalifikace, kde katego-

rie dělníků hodnotí tento faktor známkou 2,3 (důležité) a kategorie vedoucích pra-

covníků známkou 2,8 (méně důležité). Je možné konstatovat, že ani v jednom 

hodnoceném činiteli nedochází ke shodě mezi oběma hodnocenými skupinami. 

Téměř každý zkoumaný prvek vyvolávající obavy ze změn je hodnocen skupinou 

dělníků významnější známkou, to znamená, že obavy dělníků jsou daleko větší 

než obavy specialistů, mistrů a vedoucích pracovníků. Jistě tuto skutečnost ovliv-

ňuje úroveň vzdělání, informovanost, možnosti uplatnění se na trhu práce atd. 

 Obrázek č. 18 nám ukazuje rozdíly hodnocení stupně důležitosti jednotli-

vých činitelů týkajících se očekávání ze změn zapříčiněných transakcí. 

 
 

                                                           
97  ANDĚL, J. Matematická statistika. SNTL/Alfa, Praha, 1978, s. 229-230 . 
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1 - velmi důležité 
2 - důležité 
3 - méně důležité 
4 - bezvýznamné 
5 - nevím 
 
Obrázek 18 Rozdíly hodnocení stupně důležitosti jednotlivých činitelů týkajících se očekávání ze změn za-
příčiněných transakcí 
Zdroj: vlastní konstrukce 
 

  Specialisté, mistři, vedoucí a dělníci hodnotili „stupeň důležitosti " jednot-

livých faktorů týkajících se očekávání ze změn vyvolaných fůzí na ordinální škále 

od jedné do pěti. Jednička představovala klíčový faktor, pětka okrajový faktor. 

Pro ověření hypotézy byla data specialistů, mistrů, vedoucích a dělníků opět po-

rovnána neparametrickými Mann-Whitney U testy. Pro přehledné vyjádření čet-

nostního rozložení odpovědí specialistů a dělníků byla data uspořádána také do 

kontingenčních tabulek. Mann-Whitney U testy byly prokázány statisticky vý-

znamné rozdíly v hodnocení stupně důležitosti jednotlivých faktorů (viz. příl. č.7) 

týkajících se obav ze změn vyvolaných fúzí mezi specialisty, mistry, vedoucími a 
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cí cíle a úkoly", který je pro dělníky statisticky významně okrajovější než pro spe-

cialisty, p = 0,025.  

Tyto skutečnosti nám umožňují zamítnout hypotézu [H7] Specialisté, 

mistři a vedoucí hodnotí „stupeň důležitosti“ jednotlivých faktorů, týkajících 

se  o č e k á v á n í  vyplývajících ze změn, vyvolaných F&A, stejně jako děl-

níci. 

4.2.3 Strukturalizace a analýza faktorů ovlivňující efektivnost F&A 

Design výzkumu, sběr dat a použitá technika 

Výzkumné šetření provedené dotazníkovou formou mezi 57 manažery ur-

čilo rozhodující faktory, které mohou významným způsobem ovlivnit výsledky 

slučovacího procesu.  

Ankety se účastnilo 57 manažerů z různých společností a z různých odvět-

ví. Ve vzorku jsou zastoupeny společnosti z následujících odvětví (dle CZ-

NACE): 

- výroba kovů, hutní zpracování kovů, slévárenství 

- výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 

- výroba strojů a zařízení 

- opravy a instalace strojů a zařízení 

- inženýrské stavitelství 

- výzkum a vývoj 

Největší zastoupení v tomto vzorku mají společnosti výrobní, které tvoří 

více než 90 %. Výzkum a vývoj zastupují dvě společnosti, stavitelství jedna. 

Všechny společnosti tohoto vzorku jsou soukromé, a to jak se zahraniční tak, bez 

zahraniční účasti. 

 

Pro toto šetření byl připraven dotazník uvedený v příloze č. 5, kde je uve-

deno 20 faktorů ovlivňující průběh a úspěšnost transakce s možností hodnocení 

významu v pěti stupních, a to takto: 

- velmi důležité  

- důležité 

- měně důležité 

- bezvýznamné 
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- nevím 

Do seznamu faktorů úspěšnosti byly zařazeny především ty, které byly 

stanoveny rešerší literatury v rámci kapitoly 3 a byly ještě doplněny dle vlastního 

uvážení. Výzkum byl zaměřen na identifikaci významnosti a identifikaci přínosů 

jednotlivých faktorů, které významným způsobem ovlivňují výsledek (efektiv-

nost) slučovacích procesů společností v rámci fúzí či akvizic.  

Sběr dat se uskutečnil v průběhu let 2000 až 2010. Do zkoumaného vzorku 

byli vybráni manažeři se zkušenostmi v oblasti řízení podniků a především se 

zkušenostmi v oblasti slučovacích procesů. Použitá technika – interview.  

 Ze získaných dat byly vypočteny průměrné hodnoty jednotlivých faktorů a 

dle výsledků bylo sestaveno pořadí významnosti od velmi důležitých až po méně 

důležité. Takto je sestavený obrázek č. 19, z něho je patrné, že prvních dvanáct 

faktorů je hodnoceno průměrnou známkou 1,1 až 1,6, což znamená hodnocení 

velmi důležitý faktor úspěšnosti fúze či akvizice. Je potřeba zdůraznit, že ani po-

slední, dvacátý faktor úspěšnosti, není hodnocen známkou bezvýznamnosti. Eko-

nomická situace v zemi je oceněna průměrným hodnocením 3,2, což je označení 

méně důležitý faktor nikoliv však bezvýznamný.  Na základě těchto výsledků byl 

sestaven seznam prvních 11 faktorů ovlivňujících efektivnost fúzí či akvizic. 

1. Due diligence 

2. Lidský faktor a řízení změn 

3. Silné vedení v pointegrační fázi  

4. Stanovení synergických efektů 

5. Komunikace 

6. Vedoucí týmu akceptovaný všemi stakeholders 

7. Motivy, důvody fúze či akvizice 

8. Aktivní řízení kulturních rozdílů 

9. Fúze či akvizice je součástí strategie společnosti 

10. Eliminace jevu „vítěz a poražený“ 

11. Předakviziční plánování 
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1 -Velmi důležitý faktor 
2 – důležitý faktor 
3-  méně důležitý faktor  
4 - bezvýznamný faktor 
5 - nevím 
Obrázek 19 Klíčové faktory úspěšnosti seřazené podle významnosti  
Zdroj: vlastní konstrukce 

  

 Statistický výpočet intervalu spolehlivosti pro parametr alternativního roz-

dělení (faktory úspěšnosti F&A) prověřoval, zda alespoň 80% řídících pracovníků 

hodnotí faktory úspěšnosti uvedené v obrázku č. 19 jako velmi důležité (1) nebo 

důležité (2). Tento výrok byl ověřen na základě vypočítaných absolutních a rela-

tivních četností s využitím konstrukce 95% intervalu spolehlivosti (95 % CI) pro 

populační pravděpodobnost. Intervaly spolehlivosti byly spočítány jako meze spo-

lehlivosti pro parametr alternativního rozdělení Likeš, J. a Laga, J, (1978). 98 

 U každého faktoru je uveden počet respondentů, pro které je daný faktor 

velmi důležitý nebo důležitý. Tento počet je vyjádřen i v procentech a v závorce je 

uveden 95 % interval spolehlivosti. 

                                                           
98

 LIKEŠ, J.,  LAGA, J.,  Základní statistické tabulky. Praha  : SNTL, 1978. s.  488. bez ISBN. 
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1. Due diligence – 57 respondentů z celkového počtu 57 považuje tento fak-

tor za velmi důležitý nebo důležitý, což je 100 % (95 % CI 94,9 % – 100 %). 

2. Lidský faktor a řízení změn - 55 respondentů z celkového počtu 57 pova-

žuje tento faktor za velmi důležitý nebo důležitý, což je 96,5 % (95 % CI 87,9 % – 

99,6 %). 

3. Silné vedení v pointegrační fázi - 55 respondentů z celkového počtu 57 

považuje tento faktor za velmi důležitý nebo důležitý, což je 96,5 % (95 % CI 

87,9 % – 99,6 %). 

4. Stanovení synergických efektů - 55 respondentů z celkového počtu 57 po-

važuje tento faktor za velmi důležitý nebo důležitý, což je 96,5 % (95 % CI 87,9 

% – 99,6 %). 

5. Komunikace - 55 respondentů z celkového počtu 57 považuje tento faktor 

za velmi důležitý nebo důležitý, což je 96,5 % (95 % CI 87,9 – 99,6 %) 

6. Vedoucí týmu akceptovaný všemi stakeholders - 55 respondentů 

z celkového počtu 57 považuje tento faktor za velmi důležitý nebo důležitý, což je 

96,5 % (95 % CI 87,9 % – 99,6 %). 

7. Motivy, důvody fúze či akvizice - 57 respondentů z celkového počtu 57 

považuje tento faktor za velmi důležitý nebo důležitý, což je 100 % (95 % CI 94,9 

% – 100 %). 

8. Aktivní řízení kulturních rozdílů - 55 respondentů z celkového počtu 57 

považuje tento faktor za velmi důležitý nebo důležitý, což je 96,5 % (95 % CI 

87,9 % – 99,6 %). 

9. Fúze či akvizice je součástí strategie společnosti - 55 respondentů 

z celkového počtu 57 považuje tento faktor za velmi důležitý nebo důležitý, což je 

96,5 % (95 % CI 87,9 % – 99,6 %). 

10. Eliminace jevu „vítěz a poražený“ - 56 respondentů z celkového počtu 57 

považuje tento faktor za velmi důležitý nebo důležitý, což je 98,2 % (95 % CI 

90,6 % – 100,0 %). 

11. Předakviziční plánování - 56 respondentů z celkového počtu 57 považuje 

tento faktor za velmi důležitý nebo důležitý, což je 98,2 % (95 % CI 90,6 % – 

100,0 %). 
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12. Silný integrační tým - 51 respondentů z celkového počtu 57 považuje tento 

faktor za velmi důležitý nebo důležitý, což je 89,5 % (95 % CI 78,5 % – 96,0 %). 

 

 U prvních 11 faktorů intervaly spolehlivosti obsahují pouze hodnoty vyšší 

než 80 %, proto je možné u nich stanovený předpoklad přijmout. Pouze u faktoru 

Silný integrační tým obsahuje interval spolehlivosti i hodnoty nižší než 80 %, 

předpoklad tedy přijmout nelze. 

Určením rozhodujících faktorů a procesů ovlivňujících úspěšnost a efek-

tivnost projektů akvizic a fúzí byl splněn částečně cíl (C1) Primárním cílem di-

sertační práce je zjištění rozhodujících faktorů a procesů ovlivňujících 

úspěšnost a efektivnost zpracování a řízení projektů akvizic a fúzí. Účelem 

stanovení těchto faktorů je návrh takových postupů řízení projektů fúzí a 

akvizic, které budou maximalizovat pravděpodobnost úspěšnosti a efektiv-

nosti těchto projektů fúzí a akvizic.  

Tento primární cíl disertační práce bude splněn úplně po stanovení postupů 

řízení projektů fúzí či akvizic, které zvyšují pravděpodobnost úspěchu těchto pro-

jektů, což je obsahem kapitoly 5. Návrh souboru postupů řízení projektů fúzí a 

akvizic, které zvýší pravděpodobnost úspěšnosti a efektivnosti těchto projektů. 

Výsledek tohoto šetření potvrzuje rovněž platnost hypotézy [H1] Nedosta-

tek stálé a efektivní komunikace a nedostatečná informovanost všech vý-

znamných „stakeholders“, ohrožuje úspěšnost celého projektu fúze či akvizi-

ce, protože faktor č. 5 – komunikace považuje 55 respondentů z celkového počtu 

57 za velmi důležitý nebo důležitý což je 96,5 % (95 % CI 87,9 - 99,6) 

Rovněž platnost hypotézy [H2] Proces fúze či akvizice je úzce spjat se 

sociálními, personálními, organizačními a kulturními problémy, které tento 

proces doprovázejí v  předintegračním i pointegračním období - byla potvrze-

na, protože faktor číslo 8 aktivní řízení kulturních rozdílů považuje 55 responden-

tů z celkového počtu 57 za velmi důležitý nebo důležitý, což je 96,5 % (95 % CI 

87,9 % - 99,6 %) 

Taktéž hypotéza [H4] Správný výběr manažerského týmu má vliv na 

úspěšnost provedené fúze či akvizice, včetně stanovení lídra řídícího procesu 

integrace - byla potvrzena, jelikož faktor číslo 3 – Silné vedení v pointegrační fá-
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zi považuje 55 respondentů z celkového počtu 57 za velmi důležitý nebo důležitý, 

což je 96,5 % (95 % CI 87,9 % - 99,6 %). Taktéž faktor číslo 6 – Vedoucí týmu 

akceptovaný všemi stakeholders považuje 55 respondentů z celkového počtu 57 

za velmi důležitý nebo důležitý, což je 96,5 % (95 % CI 87,9 % - 99,6 %). 

Hypotéza [H5] Formulace strategie, stanovení synergických efektů, 

příprava plánu integrace, provedeni due diligence jsou významnými faktory, 

které ovlivňují úspěch slučovacího procesu, akvizice - byla taktéž potvrzena, 

jelikož i v rámci tohoto výzkumného šetření byly stanoveny významné faktory, je-

jichž podíl na úspěchu slučovacího procesu je nesporný 

Provedené šetření nepochybně a znovu potvrzuje dominanci faktorů spoje-

ných s člověkem a jeho chováním. Lidský činitel je klíčovým prvkem, který vý-

znamným způsobem ovlivňuje úspěšnost výsledků fúze či akvizice. Proto také 

významná část návrhů postupů řízení projektů fúzí či akvizic, zvyšujících pravdě-

podobnost úspěchu slučovacích procesů, se týká lidského činitele, (zaměstnanců, 

manažerů). Ovšem, jak již v této disertační práci bylo zmíněno, pouze aplikace 

všech faktorů ovlivňujících úspěšnost transakce zajistí maximální úroveň pravdě-

podobnosti úspěchu fúze či akvizice. 

 

4.3 Hodnocení úspěšnosti akviziční transakce pomocí moderních uka-

zatelů tvorby ekonomické hodnoty 

Cílem hodnocení úspěšnosti a efektivnosti F&A není stanovení nejsofisti-

kovanější metody kritérií pro samotné hodnocení výsledků F&A, ale cílem je po-

tvrdit existenci a působení rozhodujících faktorů a procesů ovlivňujících úspěš-

nost projektů F&A. Cílem disertační práce je především potvrdit, že v případě ig-

norování rozhodujících faktorů a procesů ovlivňujících úspěšnost a efektivnost 

projektů F&A, jsou fúze neúspěšné.  

Úspěšnost jednotlivých akvizic je hodnocena na základě porovnání úrovně 

tvorby hodnoty v období předakvizičním s obdobím postakvizičním. Délka vy-

hodnocovaného období byla stanovena na období 3 roky před a 3 roky po pro-

vedené akvizici. Tento časový úsek byl zvolen v souladu s názorem různých auto-
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rů, například Synek M. (2007), 99 v publikaci Manažerská ekonomika, Frąckowiak 

W. (2009) 100  v knize Fuzje i przejecia. Toto tříleté před a poakviziční období je 

rovněž aplikováno v různých výzkumných pracích jako například „The postmer-

ger financial performance of hotel companies“ Li-Tzang(Jane) Hsu, SooCheong 

(Shawn) Jang (2007) 101, nebo „The long-term operating performance of European 

mergers and acquisitions“ Martynova, Oosting. Renneboog (2006). 102 Akcionáři 

očekávají pozitivní efekty v co nejkratším termínu, nechtějí čekat na nejistý vý-

sledek léta, očekává se úspěch a zvýšení hodnoty v co nejkratší době. 

Před rokem 1990 koncepce hodnoty pro akcionáře (řízení hodnoty podni-

ku) byla známá především v USA, ale její použití sloužilo hlavně pro oceňování 

investičních projektů a ohodnocování převzatých společností s využitím modelů 

diskontovaného cash flow. Od devadesátých let až do současné doby společnosti 

zavádějí ukazatele hodnot pro akcionáře do procesu plánování a všeobecného 

hodnocení výsledků společnosti. 103 

Alfred Rappaport vydal svou knihu Creating Stakeholders Value (Tvorba 

hodnoty pro akcionáře) v roce 1986. Od té doby názor, že hlavním cílem řízení 

společnosti (podniku) je zajištění růstu hodnoty podniku, získal v USA širokou 

akceptaci současně s prohlubující se globalizací konkurence a kapitálových trhů a  

sílící privatizaci. Problematika řízení hodnoty podniků přitahuje pozornost vrcho-

lových managementů ve Velké Británii, kontinentální Evropě, Austrálii i Japon-

sku. Je víc než pravděpodobné, že tvorba hodnoty pro akcionáře, řízení hodnoty 

podniku se stává globální normou měření výsledků podniků. 104 

Uplynulé desetiletí nového milénia je ale zároveň obdobím ohrožení a an-

tikampaní proti tomuto myšlenkovému proudu a systému řízení podniků. Menší 

geopolitická stabilita a tím větší nejistota a obavy z budoucího vývoje ovlivňují 
                                                           
99

 SYNEK, M. a kol., Manažerská ekonomika. 4. aktualiz. vyd. Grada Publishing, a.s. 2007. 464 s. ISBN 978-
80-247-1992-4. s. 378. 
100 FRĄCKOWIAK, W., Fuzje i Przejęcia . Warszawa : Polske Wydawnictvo Ekonomiczne, 2009. s. 492. 
ISBN 978-83-208-1786-7.  s. 465. 
101 HSU, L., JANG, S., The Postmerger Financial Performance of Hotel Companies, Dostupné na 
www:<http://ebookbrowse.com/hsu-yang-2007-the-postmerger-financial-performance-of-hotel-companies-
pdf-d61005413>. 
102 MARTYNOVA, M.,OOSTING, S., RENNEBOOG, L., The long-term operating performance of Euro-
pean mergers and acquisitions,Finance working paper  N°.137/2006, November. 2006, Dostupné na www:< 
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významně investorské nálady, které se výrazně promítají do výkyvů na světových 

burzách. Výkyvy na světových burzách dodatečně byly rovněž ovlivněny vlnou 

účetních a úvěrových podvodů. Odpůrci systému řízení hodnoty podniku (VBM – 

value based management) samozřejmě vynášejí zdrcující závěry o koncepci sys-

tému řízení hodnoty podniku. Můžeme konstatovat, že koncepce řízení podniku 

musí vézt k maximalizaci hodnoty pro akcionáře, ale ne za každou cenu. Michael 

C. Jensen, profesor Harvard Business School, se krátce po aféře ENRON k této 

problematice vyjádřil takto: „Manažeři musí opustit představu, že vyšší ceny akcií 

jsou vždy nejlepší řešení, a pochopit, že nadhodnocené akcie mohou být stejně 

nebezpečné pro dlouhodobou kondici společnosti jako podhodnocené akcie.“ 105 

Správně pochopená maximalizace hodnoty pro akcionáře vyžaduje opti-

mální alokaci omezených zdrojů a zde především kapitálu. V tržním hospodářství, 

které uznává právo soukromého vlastnictví, jedinou společenskou odpovědností 

podniku je tvorba hodnoty pro akcionáře, ale způsobem zákonným a etickým. 106 

 Pouze takto chápané řízení a tvorba hodnoty podniku může být předmě-

tem diskuze a úvah o aplikaci v dalších společnostech. 

Tvorba hodnoty je univerzálním pojmem. Každý člověk chce být plnohod-

notným členem společnosti, která tvoří nové hodnoty. Jistě je možné souhlasit 

s názorem, že tvorba hodnoty je pozitivním jevem. Proto také pojmu hodnota a 

procesu její tvorby byla věnována velká pozornost v mnohých teoriích řízení přes-

to, že nehrála klíčovou roli. Současná koncepce řízení hodnoty považuje hodnotu 

podniku pro akcionáře jako hlavní cíl, kterému se musí všechny činnosti podniku 

podřídit. Podnik, který tvoří hodnotu, je finančně zdravý, stabilní a samozřejmě 

má dobrou perspektivu dalšího rozvoje. Je to společnost, která je pozitivně hod-

nocena dodavateli a odběrateli, vyhledávána zaměstnanci, pečující o životní pro-

středí, přinášející zisky svým akcionářům a zároveň platící daně státu. Hodnota 

tohoto podniku je obvykle vyšší než součet hodnoty aktiv, jelikož investoři oceňu-

jí rovněž činitele nemateriální povahy. Jsou to např. loajálnost a spokojenost zá-

kazníků, kvalita managementu, inovační schopnosti, kvalita organizace a řízení 
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péče o životní prostředí, péče o zaměstnance atd. Koncepce řízení hodnoty podni-

ku je způsobem jak budovat a rozvíjet úspěšný podnik. 

Historicky hlavním požadavkem vlastníků byl, zisk společnosti, na který 

měli právo v souladu s obchodním zákoníkem. Zisk, jako účetní položka byl vel-

mi dobře pochopitelný jak ze strany managementu, tak rovněž ze strany vlastníků. 

Ve společnosti nekótované na burze mohly být požadavky vlastníků jednoduše 

stanovené, rozpracované do plánů a rozpočtů a takto předány vedení podniku 

k zabezpečení. Hodnota akcií kótovaných na burze tento systém narušila. Akcio-

náře dnes nezajímá pouze zisk, ale hlavně hodnota akcií a výplata dividendy. 

Hodnota akcií se stává měřítkem budoucího úspěchu společnosti a zisk se stal 

druhořadou hodnotou. Tato skutečnost zkomplikovala procesy stanovení obchod-

ních cílů managementu podniků. Ceny akcií nebylo možno použít pro zpracování 

rozpočtů a kontrolu efektivnosti organizačních struktur společností. Vlastníci a 

management potřebovali nový způsob komunikace měření a kontroly výsledků 

podniku. 

Počátky koncepce řízení hodnoty podniku jsou právě spojeny s potřebou 

stanovení takového způsobu měření a kontrolování, který by uspokojoval nové 

potřeby akcionářů a manažerů. Měřítko, které umožní porovnat požadavky inves-

torů s rozpočtem společnosti a zároveň umožní pochopit, jakým způsobem ovliv-

ňují operativní výsledky podniku jeho hodnotu na burze. 

 Samozřejmě základním důvodem stanovení koncepce řízení hodnoty pod-

niku je potřeba zvýšení hodnoty podniku, nikoliv otázka měřítka hodnoty nebo 

komunikace mezi trhem a managementem. Koncepce, která umožňuje zahrnout a 

utřídit veškeré činitele ovlivňující hodnotu firmy a zároveň vyprojektovat a zavézt 

způsoby ovlivňující její růst, je koncepcí řízení hodnoty podniku. Praktickým pří-

kladem koncepce řízení hodnoty je systém řízení hodnoty VBM (Value Based 

Management). Klíčovými prvky systému řízení hodnoty společnosti, dle autorů 

knihy Value Based  Management, Deloitte. Poltext, (2008), jsou: 107 

1. Konkrétní a měřitelný cíl růstu hodnoty srozumitelný pro všechny zaměst-

nance tak, aby koncentrace všech byla směřována k realizaci tohoto cíle. 
                                                           
107

 SZABLEWSKI, A., PNIEWSKI, K., BARTOSZEWICZ, B., Value Based Management. koncepcje, nar-
zędzia, przykłady. Deloitte, Warszawa, Poltext 2008. s. 711. ISBN 978-83-7561-002-4, s 58 – 61.  
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2. Motivace zaměstnanců na realizaci cíle a zavedení politických změn. 

3. Srozumitelně formulována strategie růstu hodnoty, která stanovuje jakými 

způsoby bude růst hodnoty realizován.  

4. Integrace strategie s procesy řízení efektivity (skloubení s ročními provádě-

cími plány).  

5. Řízení změn, strategické změny se týkají lidí a změn jejich postojů. To vyža-

duje příslušné změny a komunikaci a koordinaci postupů systematičnosti řízení. 

 

 Klíčovým činitelem zavedení strategii růstu je správná komunikace se za-

městnanci s cílem přesvědčit je o nutnosti změn. Komunikace a motivace musí 

zde být správně použity. Důležitou součástí této komunikace je získání všech zá-

jmových skupin (stakeholders) pro koncepci VBM. Je potřebné hledat optimální 

vztah mezi koncepčními cíli akcionářů a cíli všech stakeholders. Společnosti tvo-

řící hodnotu pro vlastníky paralelně tvoří hodnotu pro: 

- Zákazníky prostřednictvím neustálého rozvoje procesů, výsledků a zaměst-

nanců. 

- Zaměstnance prostřednictvím zajištění zajímavé práce ve stabilním a proino-

vačním podniku. 

- Regionální municipality prostřednictvím pravidelných plateb odvodů a daní a 

zaměstnávání obyvatelstva. 

- Životní prostředí prostřednictvím zodpovědné péče o něj, dodržováním záko-

nů o ochraně životního prostředí. 

- Dodavatele prostřednictvím objednávek od silného, stabilního partnera. 

- Poskytovatele úvěrů a půjček, využíváním cizího kapitálu pro financování 

expanze a rozvoje atd. 

 

Řízení hodnoty pro vlastníky je tedy univerzální koncepcí. Soustřeďuje ce-

lou organizaci na stavbě silné tržní pozice, finanční síly a dobré perspektivy, která 

se opírá o partnerství se všemi stakeholders. Takto budovaná koncepce řízení 

hodnoty podniku je velmi hodnotná v praxi, jelikož umožňuje řešit velmi často 

protichůdné zájmy různých stran a najít konsenzus dalšího směru. 
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Ukazatelé tvorby hodnoty v systému řízení hodnoty podniku jsou zákla-

dem tohoto systému. Správně stanovené ukazatele a způsoby měření ekonomické 

hodnoty stimulují realizaci tvorby hodnoty podniku, protože umožňují provázat 

cíle růstu hodnoty pro akcionáře s dílčími cíli stanovenými a srozumitelnými pro 

manažery a zaměstnance podniku, což umožňuje řízení celé společnosti stanove-

nou strategií – růstem hodnoty podniku. 

 

Ukazatel tvorby hodnoty pro investory 

 Zdrojem hodnoty pro akcionáře společnosti kótovaných na burze jsou 

v podstatě dva elementy: 

- Růst hodnoty akcií 

- Hodnota vyplacených divident 

 Ukazatelem, který definuje efektivitu investice s ohledem na zmíněná dva 

zdroje hodnot, je TSR (Total shareholders return). 

              

TSR    =     P1 - P0 + D
P0

                          (vzorec 1)
 108

 

                                            

TSR  – celková návratnost pro akcionáře 
P0     – cena akcií na začátku období 
P1     – cena akcií na konci období 
D      – dividenda 

 

Tento ukazatel může porovnávat návratnost v různých společnostech i 

v různých odvětvích vzhledem ke své konkurenci. Tento ukazatel je málo využí-

ván pro vnitřní řízení společnosti, hlavním důvodem je nutnost kótování akcií na 

burze. Nelze pomocí tohoto ukazatele stanovit, jakým podílem přispívají vnitřní 

jednotky společností k jeho tvorbě. Tento ukazatel rovněž nelze použít pro dílčí 

cíle uvnitř společnosti, což je klíčovým momentem pro zaměření úspěšnosti sys-

tému řízení hodnoty firmy. 

 

                                                           
108

 SZABLEWSKI, A.,PNIEWSKI, K.,BARTOSZEWICZ, B., Value Based Management. koncepcje, nar-
zędzia, przykłady. Deloitte, Warszawa, Poltext 2008, 711 s. ISBN 978-83-7561-002-4, s 64 
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4.3.1 Koncepce reziduálního zisku - EVA 

Zisk reziduální je definován jako účetní výsledek, který se snižuje o hod-

notu nákladů kapitálu, který zainventovali do společnosti akcionáři (investoři) 

případně ostatní stakeholders (dodavatelé). Náklady vlastního kapitálu se stanoví 

ve výši požadované návratnosti a hodnoty investice ze strany investorů. Rozdíl 

mezi ekonomickým reziduálním ziskem a ziskem účetním spočívá v tom, že eko-

nomický zisk je rozdílem mezi výnosy a ekonomickými náklady, tj. náklady, které 

kromě účetních nákladů zahrnují i náklady oportunitní. Oportunitní náklady (ná-

klady ušlých příležitostí)představují peněžní částky, které byly ztraceny tím, že 

nebyly vynaloženy na nejlepší alternativní použití. V praxi jsou oportunitní nákla-

dy především náklady na úroky z vlastního kapitálu a investorů včetně odměny za 

riziko. Schématicky to lze zachytit takto: 

 Účetní zisk = výnosy – účetní náklady 

 Ekonomický zisk = celkový výnos kapitálu – náklady na kapitál 

Takto modifikován ekonomický výsledek dává možnost stanovení cílů tvorby 

hodnoty pro vlastníky, rozepisování těchto cílů do jednotlivých úrovní podniko-

vých struktur řízení a kontrolování plnění takto rozepsaných cílů. Cíle stanovené 

pomocí ekonomického zisku jsou srozumitelné stejně tak pro investory, jak pro 

management a vedoucí pracovníky. Tato koncepce je tedy odpovědí na dilema 

spojené s provázáním záměrů investorů a managementu. 

 V praxi se objevuje řada problémů spojených se zavedením koncepce eko-

nomického zisku: 

- Přímá provázanost mezi ekonomickým ziskem a hodnotou akcií není přes-

ná, je tedy přibližným měřítkem tvorby hodnoty podniku 

- Zavedení ekonomického zisku vyžaduje zavedení účetních korekcí. 

 

 V 90. létech minulého století probíhaly velmi intenzivní diskuze s cílem 

stanovení správného ukazatele tvorby hodnoty podniku. Ačkoliv autoři jednotli-

vých koncepcí se snažili odlišit od konkurenčních řešení, většinou dominantním 

motivem bylo promítnout do ukazatelů očekávání investorů v podobě nákladů na 
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kapitál. 109 V tomto kontextu můžeme hovořit o dvou kategoriích ukazatelů tvorby 

hodnoty: 

1. Ukazatelé zohledňující přímo náklady investovaného kapitálu v hodnotových 

kategoriích, např. EVA (Economic value added), SVA 110  (Stakeholders value 

added), CVA (Cost value added), EP (Economic profit) 

2. Ukazatelé umožňující porovnání výsledků společnosti v procentním vyjádření 

s požadovanou návratností investovaného kapitálu, např. CFROI (Cast flow return 

on investment), ROACE (Return on average capital employed). 

 V praxi kromě výše uvedených koncepcí existuje mnoho dalších paralel-

ních řešení využívaných ve společnostech řídících hodnotu. Výzkumem provede-

ným společností Deloitte a CFO Research Services111  bylo zjištěno, že ve společ-

nostech tvořících nadprůměrnou návratnost kapitálu není používán jeden domi-

nantní ukazatel, měřítko tvorby hodnoty podniku. Kromě zjištění, že tyto podniky 

využívají mnoho různých měřítek a ukazatelů, je možné dále konstatovat, že pou-

žívaná měřítka (ukazatelé) zohledňují a zahrnují elementy, které umožňují hodno-

tit efektivnost využití kapitálu. Znamená to, že tyto společnosti méně spoléhají na 

tradiční ukazatele finanční analýzy jako např. zisk na akcii (earning per share) a 

více spoléhají na systém hodnocení efektivnosti jiných forem využití kapitálu. Za 

druhé, společnosti, které participovaly na výzkumu Deloitte a CFO Research Ser-

vices, stále více se zajímají o ukazatele – měřítka hodnot, jež se shodují s vnější 

perspektivou trhu, které umožní určit úroveň splnění cílů, jež očekávají vlastníci 

(např. ukazatelé návratnosti invertovaného kapitálu nebo ekonomického zisku). 

Tento výzkum potvrdil, že filozofie řízení hodnoty podniku, kde měření úrovně 

hodnot je velmi důležitou součástí, je uplatňována ve společnostech s velkým 

úspěchem napříč různými odvětvími. Na druhé straně šetřením provedeným De-

loitte a CFO Research Services112   bylo zjištěno, že je obtížné identifikovat jed-

noznačně dominantní koncepci měření hodnoty pro akcionáře. Pro významné spo-
                                                           
109

 SZABLEWSKI, A.,PNIEWSKI, K.,BARTOSZEWICZ, B., Value Based Management. koncepcje, nar-
zędzia, przykłady. Deloitte, Warszawa, Poltext 2008, 711 s. ISBN 978-83-7561-002-4, s 68 
110

 RAPPAPORT, A., Wartość dla akcjonariusz. Přel. M. Nowak. Wig-Press Warszava 1999. 206 s. ISBN 
83-87014-35-4, s 132 - 135 
111

 Strategy Execution., Linking Value, Metrics and Rewards., May 2007 [online]. 2011 [cit. 2011-03-18] 
Http:// www.deloitte.com., Dostupné na www. <,  http://www.deloitte.com/assets/Dcom-
Ireland/Local%20Assets/Documents/ie_ShapingStrategy_Dec08.pdf > 
112

 Strategy Execution., Liking Value, Metrics and Rewards., May 2007 [online]. 2011 [cit. 2011-03-18] 
Http:// www.deloitte.com., Dostupné na www. <,  http://www.deloitte.com/assets/Dcom-
Ireland/Local%20Assets/Documents/ie_ShapingStrategy_Dec08.pdf > 
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lečnosti vedoucí v tvorbě hodnoty je důležitější spíš pochopení, jak společnost tu-

to hodnotu generuje, než jakými ukazateli bude měřena. 

 V oblasti akademických prací a výzkumu novou metodu měření výkonnos-

ti podniku použil ve své výzkumné práci profesor  Cary Business School, Johns 

Hopkins University v Baltimore, USA, Ken C. Yook,  a název jeho práce je:  

„The measurement of Post-Acquisition Performance Using EVA“ (Měření po-

stakviziční výkonnosti, úspěšnosti pomocí EVA), zveřejněna byla v Quarterly 

Journal of Business and Economics Studies 43 (3 a 4) str. 67 - 83 v roce 2004. 

Důvodem použití metody EVA v jeho práci byly výhrady k běžným uka-

zatelům finanční analýzy hodnotícím účetní výsledky ziskovosti, které nezahrnují 

oblast nákladů vlastního kapitálu, jak uvádí autor v odstavci „A New Performance 

Measure“. 113 

Z výše uvedených důvodů jsem se rozhodl použít pro účely vyhodnocení 

úspěšnosti F&A v této disertační práci koncepci EVA (Economic value added), 

která je v současné době nejpoužívanější koncepcí měření tvorby hodnoty. 114 

Koncepce EVA – (ekonomická přidaná hodnota) byla zpracována a patentována 

společností Stern, Stewart&Co., v roce 1991 jako nástroj k řízení a oceňování 

podniků. 

 Úspěšnost jednotlivých akvizic je hodnocena na základě porovnání úrovně 

tvorby hodnoty v období předakvizičním s obdobím postakvizičním. Délka vy-

hodnocovaného období byla stanovena na 3 roky před a 3 roky po provedené 

akvizici.  

EVA je nadhodnotou (reziduálním příjmem), kterou podnik vytvoří po 

odečtu všech nákladů. Nejedná se však o čistý zisk, jak by se mohlo zdát. Od zis-

ku, vytvořeného podnikem, je nutno odečíst veškeré náklady na kapitál do podni-

ku vložený, tzn. také náklady na vlastní kapitál, jež běžné účetnictví nezná.    

 

 
                                                           
113 YOOK, K. C., The measurement of post-acquisition performance usány EVA. Quarterly Journal of Busi-
ness nad Economics, University of Nebraska-Lincoln, June 22.,2004,svazek 43, vyyd. 3-4 : s. 67., Dostupný 
také z WWW: 
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/J002748/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OL
K5D4/The%20measurement%20of%20post-
acquisition%20performance%20using%20EVA%20(economic%20value%20added).htm> 
114

 SZABLEWSKI, A.,PNIEWSKI, K.,BARTOSZEWICZ, B., Value Based Management. koncepcje, nar-
zędzia, przykłady. Deloitte, Warszawa, Poltext 2008, 711 s. ISBN 978-83-7561-002-4, s 70. 
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Základní vzorce pro výpočet ukazatele EVA: 

 

EVA = NOPAT – WACC *C                                                               (vzorec 2)
 115 

 

kde 

 

NOPAT = zisk z provozní činnosti podniku po zdanění (Net Operating Profit After Taxes) 

C = kapitál vázaný v aktivech, která slouží provozní činnosti podniku (Capital) 

WACC = průměrné vážené náklady na kapitál (Weighted Average Cost of Capital). 

 

EVA představuje rozdíl mezi provozním ziskem po zdanění a náklady na 

využívaný kapitál (cizí i vlastní). Kladné hodnoty EVA dosahujeme tehdy, když 

jsou uhrazeny nejen běžné náklady, ale i náklady kapitálu, včetně nákladů na 

vlastní kapitál. Základem tohoto přístupu je maximalizace zisku. Nemyslí se tím 

však účetní zisk, ale zisk ekonomický, tzn. rozdíl mezi výnosy a ekonomickými 

náklady, které kromě účetních nákladů obsahují i náklady oportunitní. 116 

Konkrétní výpočet EVA je pak možno provádět dvěma způsoby: buď se 

při výpočtu vychází z celého kapitálu podniku (entity), nebo jen z hodnoty vlast-

ního kapitálu (equity) .117  

 

a) „EVA entity" 

b) Vychází z celkových provozních aktiv a nákladů kapitálu                   

· C                  (vzorec 3) 
118 

kde 

 NOA = operativní aktiva tvořící NOPAT (Net Operating Assets) 

b) „EVA equity" 

                                                           
115

 KISLINGEROVÁ, E., Oceňování podniku. 2. přeprac. vyd. Praha : C. H. Beck, 2001,  367 s. ISBN 80-
7179-529-1. s. 88. 
116

 KISLINGEROVÁ, E., Oceňování podniku. 2. přeprac. vyd. Praha : C. H. Beck, 2001,  367 s. ISBN 80-
7179-529-1. s. 88. 
117 NEUMAIEROVÁ, I. - NEUMAIER, I., Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1 vyd. Praha :. Grada, 2002. 
215. ISBN 80-247-0125-1. 
118 NEUMAIEROVÁ, I. - NEUMAIER, I., Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1 vyd. Praha :. Grada, 2002. 
215. ISBN 80-247-0125-1.s. 54-56. 
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Vychází pouze z hodnoty vlastního kapitálu a je využívána Ministerstvem prů-

myslu a obchodu a také Českým statistickým úřadem. EVA equity vychází z roč-

ních účetních dat. 

 

EVA = ČZ - (re ·  VK)                                   (vzorec 4)
 119 

 

nebo 

 

EVA= (ROE - re) · VK                                                                             (vzorec 5) 
120 

 kde 

ČZ = čistý zisk 

re = alternativní náklad na vlastní kapitál 

VK = vlastní kapitál 

ROE = rentabilita vlastního kapitálu (Return On Equity) 

  

 Alternativní náklad na kapitál (rc) je vyjádřením rizikovosti toků, riziko re-

feruje o rozpětí možných výsledků firmy. Podstoupenému riziku by měla odpoví-

dat investory požadovaná výnosnost. Odhad rizika má částečně subjektivní hod-

notu při použití jakékoliv v současnosti známé metody kalkulace rizika. 

 Nejnovější empirické výzkumy (Fama, French) 121
 ukazaly, že kapitálový 

trh honoruje dvě rizika: 122 

• Přiznává rizikovou o přirážku (prémii za riziko) menším firmám, a to za nižší 

likvidnost jejich akcií. Vlastníci akcií či podílů malých a středních firem mo-

hou léta čekat na akceptovatelnou možnost prodeje. Akcionář velké firmy má 

                                                           
119 NEUMAIEROVÁ, I. - NEUMAIER, I., Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1 vyd. Praha :. Grada, 2002. 
215. ISBN 80-247-0125-1.s. 67. 
120 NEUMAIEROVÁ, I. - NEUMAIER, I., Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1 vyd. Praha :. Grada, 2002. 
215. ISBN 80-247-0125-1.s. 66. 
121 Pro snížení těchto rizik jsou doporučována následující opatření: 

1. Co se týče velikostního efektu, je doporučováno, aby menší firmy vytvočily holding. 
2. Firmy, jež trh hodnotí nízko, musí provést sanaci. 
3. Dvoudimenzionální riziko vrhá nové světlo na diverzifikaci. Dobře diverzifikované portfolio by mě-

lo kombinovat likvidní a méně likvidní cenné papíry. 
122 NEUMAIEROVÁ, I. - NEUMAIER, I., Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1 vyd. Praha :. Grada, 2002. 
215. ISBN 80-247-0125-1.s. 54-56. 
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naproti tomu denně možnost prodat na burze své akcie (přičemž také záleží na 

velikosti prodaného podílu). 

• Větší riziko spatřuje u firem, jejichž tržní hodnota nepřevyšuje účetní hodnotu 

(tzn. firma netvoří hodnotu). Takový případ, signalizující neperspektivnost 

firmy, je honorován rizikovou přirážkou. 

 

re = rf + PR                          (vzorec 6)
 123 

 

kde 

 

rf       je výkonnost bezrizikového aktiva (státní dlluhopisy, resp. krátkodobé státní dluhopisy,  

 tj.pokladniční poukázky) 

PR    je prémie za riziko 

 

PR = rLA + rP                      (vzorec 7) 
124 

 

kde 

 

rLA     je riziková přirážka za nižší likvidnost (prodejnost) akcie na trhu. Její výši ovlivňuje zejména 

skutečnost, zda je firma veřejně obchodována, jaká je velikost vlastněného podílu 

rP  je riziková přirážka za neperspektivnost firmy. Její výše je určena faktory určujícími perspek-

tivnost firmy 

  

 Postupem stanovení ratingu se tedy můžeme inspirovat pro konstrukci re,, 

rozdíly však budou při kvantifikaci rizika (stanovení výše rizikových přirážek). 

Důležité je, že ratingová kriteria lze použít pro stanovení rizikových přirážek. 

Je možno formulovat stavebnicový model propočtu re: 

  

re = rf + rLA + r podnik + r finanční                   (vzorec 8)
 125 

 

kde 

 

                                                           
123 NEUMAIEROVÁ, I. - NEUMAIER, I., Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1 vyd. Praha :. Grada, 2002. 
215. ISBN 80-247-0125-1.s. 54. 
124 NEUMAIEROVÁ, I. - NEUMAIER, I., Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1 vyd. Praha :. Grada, 2002. 
215. ISBN 80-247-0125-1.s. 54. 
125 NEUMAIEROVÁ, I. - NEUMAIER, I., Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1 vyd. Praha :. Grada, 2002. 
215. ISBN 80-247-0125-1.s. 56. 
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rf        je výkonnost bezrizikového aktiva 

rLA          je riziková přirážka za nižší likvidnost akcie na trhu 

r podnik            riziková přirážka za obchodní (podnikatelské) riziko 

r finanční      riziková přirážka za finanční riziko 

  

 Alternativní náklad na vlastní kapitál (re) je používán jako diskontní sazba 

pro toky z firmy pro vlastníky reprezentované hlavně dividendami. 126 

 Pokud se jedná o free cash flow, jenž představuje toky z firmy pro všechny 

poskytovatele úplatného kapitálu, je třeba jako diskontní sazbu použít průměrný 

náklad na capital. 

 

 · ·  ·                                                                       (vzorec 9)
 127 

 

kde 

 

WACC    je vážený průměr na capital (Weighted Average Capital Cost) 

rd    je alternativní náklad na úplatný cizí kapitál 

re    je alternativní náklad na vlastní kapitál 

V  je hodnota úplatného kapitálu firmy 

D  je hodnota úplatného cizího kapitálu (bankovních úvěrů a obligací) 

E  je hodnota vlastního kapitálu 

platí  V = D + E, 

d  je sazba daně z příjmů 

 

 

 Vzhledem k tomu, že EVA je absolutní veličinou, nehodí se pro porovná-

vání výkonnosti různých firem. 128
 Pro plánování je nejlépe vztáhnout EVA k výši 

vlastního kapitálu firmy:  

 

 ·                (vzorec 10)
 129 

                                                           
126 NEUMAIEROVÁ, I. - NEUMAIER, I., Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1 vyd. Praha :. Grada, 2002. 
215. ISBN 80-247-0125-1.s. 58. 
127 NEUMAIEROVÁ, I. - NEUMAIER, I., Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1 vyd. Praha :. Grada, 2002. 
215. ISBN 80-247-0125-1.s. 58. 
128 NEUMAIEROVÁ, I. - NEUMAIER, I., Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1 vyd. Praha :. Grada, 2002. 
215. ISBN 80-247-0125-1.s.68. 
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V tomto vzorci se promítá vliv kapitálové struktury. 

 Čistý zisk a ekonomický zisk (EVA)  jsou indikátory krátkodobé (roční) 

výkonnosti firmy. Dlouhodobými indikátory se stávají v perperuitě, tj. v okamži-

ku, když předpokládáme, že jejich hodnoty bude firma schopná dosahovat v dlou-

hodobém časovem horizontu. Na jejich základě propočítáváme čistou současnou 

hodnotu, která je dlouhodobým měřítkem výkonnosti. 

 

ČZ = EVA + VK · re                                                    (vzorec 11)
 130 

 

 

Č

                                       (vzorec 12)
 131 

 

 

 Č

 –                 (vzorec 13)
 132 

 

 

 

 Tento vztah je případem vzorce pro výpočet čisté současné hodnoty NPV 

(net present value), kdy současná hodnota růstových příležitostí PVGO (present 

value of growth opportunities) je nulová. 

 

Č                                                                                      (vzorec 14)
 133 

 

a platí  

 

                                                                                                                                                               
129 NEUMAIEROVÁ, I. - NEUMAIER, I., Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1 vyd. Praha :. Grada, 2002. 
215. ISBN 80-247-0125-1.s. 68. 
130 NEUMAIEROVÁ, I. - NEUMAIER, I., Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1 vyd. Praha :. Grada, 2002. 
215. ISBN 80-247-0125-1.s. 71. 
131 NEUMAIEROVÁ, I. - NEUMAIER, I., Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1 vyd. Praha :. Grada, 2002. 
215. ISBN 80-247-0125-1.s. 71. 
132 NEUMAIEROVÁ, I. - NEUMAIER, I., Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1 vyd. Praha :. Grada, 2002. 
215. ISBN 80-247-0125-1.s. 71. 
133 NEUMAIEROVÁ, I. - NEUMAIER, I., Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1 vyd. Praha :. Grada, 2002. 
215. ISBN 80-247-0125-1.s. 71. 
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NPV = NPV* + PVGO                                                                           (vzorec 15)
 134 

 

Je nutné si uvědomit, že ukazatel EVA vychází z předpokladu, že hodnota firmy 

pro vlastníky je reprezentována nerostoucí perpetuitou čistého zisku. 

 

Č
                                                                                                    (vzorec 16)

 135 

 

 

PV hodnota firmy pro vlastníky vychází z předpokladu, že firma neroste a celý 

čistý zisk jde na dividendy136, respektive PVGO reinvestovaného zisku je nulové. 

Jedině za těchto podmínek je vyjádření EVA konzistentní s koncepcí řešení hod-

noty a platí: 

 

EVA = NPV* · re                                    (vzorec 17)
 137 

 

 

 Různými poradenskými firmami je používán přístup, kdy je EVA daného 

roku upravována do tvaru trvale udržitelné hodnoty EVA. V praxi to znamená de-

sítky úprav EVA, kdy se snaží z její hodnoty vytvořit všechny skutečnosti neudr-

žitelné v dlouhodobém časovém horizontu. Z hodnoty EVA je takto „vyráběna“ 

čistá současná hodnota. Tento postup je nepříjemný tím, že hodnoty EVA jsou 

mezi firmami nesrovnatelné, neboť různé poradenské firmy aplikují rozdílné pří-

stupy k propočtu trvalé udržitelné hodnoty EVA. Přitom přístup k úpravě EVA je 

předmětem know- how poradenských firem. 138  

 

Lepším řešením je propočítat hodnotu EVA z neupravovaných účetních dat 

transparentním způsobem reprezentovanými vzorci  

                                                           
134 NEUMAIEROVÁ, I. - NEUMAIER, I., Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1 vyd. Praha :. Grada, 2002. 
215. ISBN 80-247-0125-1.s. 71. 
135 NEUMAIEROVÁ, I. - NEUMAIER, I., Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1 vyd. Praha :. Grada, 2002. 
215. ISBN 80-247-0125-1.s. 71. 
136 NEUMAIEROVÁ, I. - NEUMAIER, I., Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1 vyd. Praha :. Grada, 2002. 
215. ISBN 80-247-0125-1.s. 71. 
137 NEUMAIEROVÁ, I. - NEUMAIER, I., Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1 vyd. Praha :. Grada, 2002. 
215. ISBN 80-247-0125-1.s. 71. 
138 NEUMAIEROVÁ, I. - NEUMAIER, I., Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1 vyd. Praha :. Grada, 2002. 
215. ISBN 80-247-0125-1.s. 71. 
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EVA = (ROE - re) · VK                                                                                                             (vzorec 18)
 139 

 

nebo 

 

EVA = NOPAT – WACC · C                                                                             (vzorec 19)
 140 

 

v jednotlivých létech a všimnout si trendů hodnot v čase. 

 Při účtování budoucí hodnoty firmy (prognózování vývoje firmy) a analý-

ze její výkonnosti je velmi důležité prognózovat a řídit ekonomický zisk EVA. 

Zásadní je otázka dlouhodobé udržitelnosti ekonomických výsledků firmy. Pro 

vlastníka je významné rozhodnutí, kolik si vyplatil na dividendách a kolik rein-

vestoval zpět do firmy. Hodnota firmy pro vlastníka je představována toky, jež 

vlastník odčerpá z firmy. Aby se tak mohlo v rostoucí míře dít, musí být dále re-

investováno. Čistá současná hodnota reinvestic ztělesňuje současnou hodnotu 

růstových příležitostí (PVGO - Present value of growth opportunities). 141  

 Pro uchopení (vyjádření) růstových příležitostí je nutné odhadnout vývoj 

ekonomických zisků podniku. PVGO je čistá současná hodnota investic, jež firma 

uskuteční za účelem růstu. Čistou současnou hodnotu si lze představit jako součet 

toku diskontovaných hodnot ekonomických zisků do nekonečna. 

1. Propočítáváme čistou současnou hodnotu v daném období n let, na níž jsme 

schopni provést prognózu, a k ní přičítáme čistou současnou hodnotu po daném 

období n let. 142 

 

                       (vzorec 20) 143 

 

 
                                                           
139 NEUMAIEROVÁ, I. - NEUMAIER, I., Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1 vyd. Praha :. Grada, 2002. 
215. ISBN 80-247-0125-1.s. 66. 
140

 KISLINGEROVÁ, E., Oceňování podniku. 2. přeprac. vyd. Praha : C. H. Beck, 2001,  367 s. ISBN 80-
7179-529-1. s. 88. 
141 NEUMAIEROVÁ, I. - NEUMAIER, I., Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1 vyd. Praha :. Grada, 2002. 
215. ISBN 80-247-0125-1.s. 172 – 174. 
142 NEUMAIEROVÁ, I. - NEUMAIER, I., Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1 vyd. Praha :. Grada, 2002. 
215. ISBN 80-247-0125-1.s. 172. 
143 NEUMAIEROVÁ, I. - NEUMAIER, I., Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1 vyd. Praha :. Grada, 2002. 
215. ISBN 80-247-0125-1.s. 172. 
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kde 

 

EVAi  je ekonomický zisk v jednotlivých letech prognózy 

re   je alternativní náklad na vlastní kapitál 

n je počet let prognózy 

PH je trvalá hodnota, resp. čistá současná hodnota po daném období (od roku  n do   

 nekonečna) 

 Pro odhad trvalé hodnoty můžeme použít vzorec pro součet nekonečné 

geometrické řady, kde odhadneme předpokládanou trvale udržitelnou hodnotu 

ekonomického zisku, její očekávaný alternativní náklad vlastního kapitálu a trvale 

dosažitelné tempo růstu g. 144 

 

                                                              (vzorec 21) 145 

 

kde 

 

EVAn je trvale dosažitelná hodnota ekonomického zisku 

re   je alternativní náklad na vlastní kapitál 

g je trvale dosažitelné tempo růstu EVA 

 

2. Ve formě, jež vyjadřuje čistou současnou hodnotu bez růstu (vyjádřenou jako 

pevnou hodnotu EVA v každém roce po nekonečně dlouhou dobu) a k tomu 

přičítá čistou současnou hodnotu růstových příležitostí (PVGO). Vzorec dostává 

následující tvar: 146 

 

      (vzorec 22) 147       

                

 kde 

 

                                                           
144 NEUMAIEROVÁ, I. - NEUMAIER, I., Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1 vyd. Praha :. Grada, 2002. 
215. ISBN 80-247-0125-1.s. 173. 
145 NEUMAIEROVÁ, I. - NEUMAIER, I., Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1 vyd. Praha :. Grada, 2002. 
215. ISBN 80-247-0125-1.s. 173. 
146 NEUMAIEROVÁ, I. - NEUMAIER, I., Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1 vyd. Praha :. Grada, 2002. 
215. ISBN 80-247-0125-1.s. 173. 
147 NEUMAIEROVÁ, I. - NEUMAIER, I., Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1 vyd. Praha :. Grada, 2002. 
215. ISBN 80-247-0125-1.s. 173. 
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EVA1  je ekonomický zisk v prvním roce prognózy 

re   je alternativní náklad na vlastní kapitál 

PVGO  je čistá současná hodnota růstových příležitostí  

 

PVGO v tomto vzorci představuje součet diskontovaných přírůstků EVA doneko-

nečna. 148 

 

                            (vzorec 23) 149 

 

kde 

 

EVA1  je ekonomický zisk v prvním roce prognózy 

EVAi  je ekonomický zisk v jednotlivých letech prognózy 

re   je alternativní náklad na vlastní kapitál 

n je počet let prognózy 

(EVAi - EVA1) je čistá současná hodnota růstových příležitostí v prognózovaném období (za  

  roky 1 až n) 

PK je koncová hodnota neboli čistá současná hodnota růstových příležitostí od roku n do ne-

 konečna 

 

Koncová hodnota je definována jako: 

 

                                                                                                                  (vzorec 24) 150 

 

kde 

 

PH je trvalá hodnota (viz vzorec 21) 

      je čistá současná hodnota bez růstu 

 

 

 

                                                           
148 NEUMAIEROVÁ, I. - NEUMAIER, I., Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1 vyd. Praha :. Grada, 2002. 
215. ISBN 80-247-0125-1.s. 173. 
149 NEUMAIEROVÁ, I. - NEUMAIER, I., Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1 vyd. Praha :. Grada, 2002. 
215. ISBN 80-247-0125-1.s. 174. 
150 NEUMAIEROVÁ, I. - NEUMAIER, I., Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1 vyd. Praha :. Grada, 2002. 
215. ISBN 80-247-0125-1.s. 174. 
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4.3.2  Stanovení výsledků úspěšnosti zkoumaných F&A pomocí EVA 

 Hlavním nástrojem analýzy výkonnosti ve vybraných podnicích se stal sou-

bor softwarové aplikace MS Excel, který byl navržen a sestaven Ing. Rostislavem 

Kolaříkem, Ph.D., a jehož souhlas k použití tohoto softwaru byl poskytnut pro 

účely této disertační práce. 

Tento Soubor pro Analýzu Tvorby EVA (ve zkratce SATE) obsahuje: 

• výpočet hlavních finančních ukazatelů (ČPK, EBIT, EBITDA aj.)  

• horizontální a vertikální analýzu hlavních účetních výkazů 

• výpočet všech běžných poměrových ukazatelů finanční analýzy 

• srovnání hlavních finančních ukazatelů s oborovými průměry 

• metodiku pro aktivaci předmětů leasingových smluv 

• přibližný výpočet ukazatele CFROI  

• výpočet hodnoty operativních aktiv (NOA)  

• výpočet hodnoty operativního výsledku hospodaření (NOPAT)      

•  výpočet vážených průměrných nákladů kapitálu (WACC)  

• výpočet vytvořené ekonomické přidané hodnoty (EVA) 

• pyramidální rozklady vlivů položek na meziroční změnu EVA a citlivostní 

analýzu vlivů položek na hodnotu EVA 

 

Program SATE je vytvořen tak, aby byl snadno využitelný finančními ma-

nažery podniku. Pro získání správných informací je nutné zadat potřebné vstupní 

hodnoty a další doplňující údaje. SATE obsahuje řadu doplňujících komentářů 

jednotlivých položek, úprav a propočtů, přesto je nutná základní znalost proble-

matiky finančního řízení a ukazatele hodnoty EVA. 

Výzkumné šetření úspěšnosti fúzí či akvizic bylo provedeno na vzorku 19 

transakcí. Na těchto 19 transakcích participovalo 39 společností sídlících na úze-

mí ČR. Tuto skupinu 39 společností můžeme rozdělit do 5 skupin, přičemž více 

než polovinu (79 %) tvoří podniky hutní prvovýroby a druhovýroby a strojí-

renství. Další část je tvořena podniky zabývajícími se stavební činností (5 %), 

zpracováním kovového odpadu a šrotu (8 %), obchodní činností (5 %) a spa-

lováním odpadů (3 %). 
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Pokud se jedná o zaměstnance, je naprosto dominantní skupina velkých 

podniků s počtem zaměstnanců nad 250 (72 %) a skupina podniků s počtem za-

městnanců od 50 - 250 (22 %). Marginální jsou skupiny podniků s počtem za-

městnanců do 50 pracovníků (3 %) a do 10 pracovníků (3 %). 

Podle velikosti ročního obratu je skupina podniků rozdělena následovně: 

 

  Počet podniků 

Roční obrat do 100 mil. CZK 8% 3 
Roční obrat 100 – 500 mil. CZK 23% 9 
Roční obrat 500 – 1 000 mil. 
CZK: 

15% 6 

Roční obrat nad 1 000 mil. CZK  
 

54% 21 

Počet podniků celkem  39 
 
Tabulka 8 Rozdělení skupiny podniků podle velikosti ročního obratu 
Zdroj: vlastní konstrukce 

 

Rozložení velikosti podniků je poměrně rovnoměrné na podniky s obratem 

do 0,5 miliardy CZK (31 %) a podniky s obratem nad 0,5 miliardy CZK ročně  

(69 %).  

Údaje potřebné k provedení finanční analýzy a výpočtu ukazatele EVA by-

ly čerpány z výročních zpráv, výkazu zisku a ztrát, rozvah a případně z notářských 

zápisů či soudních rozhodnutí rejstříkového soudu. Z těchto údajů byly vypočteny 

hodnoty EVA 3 roky před transakcí a 3 roky po transakci. Získané hodnoty ukaza-

tele EVA byly použity dále k výpočtu poměrového ukazatele EVA/vlastní kapitál, 

EVA/aktiva a EVA/tržby. Rovněž poměrovými ukazateli byla zjišťována výkon-

nost slučovaných podniků 3 roky před a 3 roky po akvizičním procesu. Vzhledem 

k rozsahu těchto propočtů a množství dat jsou tyto propočty uloženy na CD nosiči 

jako příloha č. 7 k této disertační práci. Z výsledků zmíněných propočtů je sesta-

vena tabulka č. 9 – úspěšnost zkoumaných fúzí a akvizic. Z údajů tabulky č. 9 je 

patrné, že z celkového počtu 19 transakcí je úspěšných pouze 5, neúspěšných 12 a 

dvě transakce jsou se stejnými výsledky před i po transakci. Tyto skutečnosti do-

kumentuje graficky obrázek č. 20, kde je neúspěšných transakcí 63,2 %., úspěš-

ných 26,3 % a neutrálních 10,5 %, z celkového počtu 100 % (19 transakcí), vše 

hodnoceno ukazatelem EVA a poměrovým ukazatelem EVA/vlastní kapitál. 
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Podíl úspěšných transakcí z pohledu celkové hodnoty uzavřený  

 

Podíl úspěšných transakcí z pohledu celkové hodnoty ukazuje obrázek  

 č. 21. Zde je evidentní převaha neúspěšných transakcí, a to ve výši 85,9 %, ve 

srovnání s úspěšnými transakcemi v rozsahu 12,4 %. Podíl transakce bez vlivu na 

hodnotu společností činí 1,6 %.  

Uvedené výzkumné šetření přineslo poměrně překvapivé výsledky. Pouze 

jedna třetina zkoumaných transakcí přinesla větší hodnotu EVA po provedené in-

tegraci a více než polovina transakcí nepřinesla zvýšení hodnoty EVA, naopak 

došlo k poklesu hodnoty, a tudíž 63,2 % transakcí je hodnoceno jako neúspěšné. 

Tato skutečnost potvrzuje správnost hypotézy [H3] Fúze či akvizice není vždy 

finančním úspěchem.  

 

 

 

 

 

 

Úspěšné transakce
26,3%

Neúspěšné 
transakce

63,2%

Transakce bez vlivu 
na hodnotu 
společnosti

10,5%

Úspěšné 
transakce

12,4%

Neúspěšné 
transakce

85,9%

Transakce bez 
vlivu na hodnotu 

společnosti
1,6%

Obrázek 20 Úspěšnost šetřených transakcí (fúzí či akvizic) 
Zdroj: vlastní konstrukce 
 

Obrázek 21 Úspěšnost šetřených akvizičních transakcí z pohledu celkové hodnoty transakcí 
Zdroj: vlastní konstrukce 
 



113 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



115 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
Tabulka 9 Úspěšnost zkoumaných F&A 
Zdroj: vlastní konstrukce 
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Poznámky k obsahu tab.č.9 : 

1) Pořadí zkoumaného podniku je označeno číslem, anebo číslem zároveň ozna-
čeným A a B. 

2) Samostatné celé číslo 1 až 19 označuje podnik, ve kterém proběhla akvizice, 
tzn. podnik byl předmětem koupě části obchodních podílů, akcií či části pod-
niku nebo celého obchodního podílu nebo všech akcií. Zároveň ale tento pod-
nik nebyl předmětem slučování s jiným podnikem. 

3) Číslo označené písmenem A a B (2A, 2B atp.) označuje podniky, které byly 
předmětem akviziční činnosti a zároveň byly předmětem slučovacího procesu 
nebo splynutí v rámci fúze. Potom podniky před provedenou akviziční trans-
akcí jsou označeny 2A a 2B nebo 4A a 4B atp. a podnik po provedené trans-
akci (sloučení nebo splynutí) je označen 2 nebo 4 atp. 

4) Čísly -3, -2, -1 je označováno období před provedenou akviziční transakcí, a 
to:  

       -3 (tři roky před transakcí)  
       -2 (dva roky před transakcí) 
       -1 (jeden rok před transakcí) 
       Čísly  +1, +2, +3 je označováno období po provedené akviziční transakci, a 

to: 
      +1 (jeden rok po transakci) 
      +2 (dva roky po transakci) 
      +3 (tři roky po transakci)  
5) Hodnota akvizice (cena koupeného podílu, akcií či podniku) je ve většině pří-

padů odborným odhadem vzhledem k tomu, že ve většině případů ceny neby-
ly oficiálně zveřejněny. 
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4.3.3  Důvody neúspěchu integračního procesu F&A ve zkoumaných společ-

nostech  

 Tyto příčiny a důvody byly zjišťovány pomocí rozhovorů mezi 25 mana-

žery, kteří se přímo podíleli na přípravě a řízení integračních procesů ve všech 19 

případech. Rozhovory byly provedeny na základě připravených otázek (viz příl. č. 

1). Otázky byly formulovány tak, aby zahrnovaly co možná největší počet již dří-

ve zjištěných klíčových faktorů úspěšnosti, ovlivňujících pravděpodobnost úspě-

chu fúze či akvizice. Rozhovory rovněž zahrnovaly všeobecnou charakteristiku 

zkoumané společnosti, strategii, filozofii společnosti-misi, řízení lidských zdrojů, 

nálady ve společnosti atd. Dalším okruhem byly otázky týkající se nejdůležitěj-

ších sociálních a organizačních problémů, které byly vyvolány změnami plynou-

cími z fúze či akvizice ve zkoumané společnosti (plán integrace, otázka vyčlenění 

finančních prostředků na pokrytí negativních důsledků vyplývajících ze změn 

atd.). 

Získané odpovědi byly vyhodnoceny a sestaveny do tabulky č. 10. Vyhodnocení 

průzkumu provedeného rozhovorem s 25 manažery.  

 

Existující problémy ANO NE 

Byly předpokládány sociální a organizační problémy? 5 20 

Byl vypracován plán integrace? 7 18 

Stal se integrační plán oficiálním dokumentem? 5 20 

Byl zřízen koordinační výbor pro řízení změn? 5 20 

Byly vyčleněny finanční prostředky na pokrytí negativních důsledků? 5 20 

Byly zavedeny nové principy interního public relation? 3 22 

Byla formulována strategie? 16 9 

Byly stanoveny a vysvětleny motivy? 11 14 

Byly stanoveny náklady a výnosy transakce? 5 20 

Bylo provedeno due diligence?  11 14 

Byl jmenován lídr a manažerský tým pro realizaci transakce? 11 14 

Byly stanoveny synergické efekty? 23 2 

Bylo rozhodování v integračním procesu rychlé a správné? 9 16 

Byl formulován plán činnosti pro oblast lidských zdrojů? 5 20 

Byla zajištěna odpovídající úroveň komunikace se všemi stakeholders? 6 19 

Byly dodržovány zásady morálky a etiky? 20 5 

 
Tabulka 10 Vyhodnocení rozhovorů se skupinou manažerů   
Zdroj: vlastní konstrukce 
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 Z uvedeného vyhodnocení vyplývá, že ve společnostech, kde hodnota 

EVA a taktéž hodnota ukazatele EVA/vlastní kapitál klesla po provedeném inte-

gračním procesu, nebyly důsledně nebo vůbec řešeny následující oblasti: 

1. V oblasti lidských zdrojů nebyly přizpůsobeny nástroje řízení podstatně změ-

něným podmínkám v průběhu integrace. Nebyly zavedeny nové motivační systé-

my odměňování, systémy vzdělávání a školení. Působení na zaměstnance s cílem 

identifikace se záměrem organizace nebylo v žádné společnosti důsledně uplatně-

no, zaměstnanci nebyli informováni, jak budou zabezpečeny jejich sociální jistoty 

v případě organizačních změn, které doprovázely každý integrační proces, také 

nebyly stanoveny metody a způsoby řešení sociálních dopadů kromě těch, které 

prosadily odborové organizace ve svých kolektivních smlouvách. Nebyl připraven 

žádný plán akcí, jejichž cílem by bylo minimalizovat odpor středního článku říze-

ní proti změnám, možnost seznámení se s organizací akvizitora byla minimální a 

většinou pouze prostřednictvím běžně dostupných zdrojů (internet, média, známí 

atd.). 

2. Téměř ve všech podnicích lze hovořit o špatné komunikaci. Většinou pouze 

ve fázi předintegrační byli zaměstnanci seznámeni se záměrem F&A a o dalším 

průběhu byli informováni pouze vrcholoví pracovníci a poradenské společnosti. 

3. Častým jevem bylo špatné, v některých případech (VPFM a.s.) žádné due di-

ligence. Provedené due diligence se týkaly pouze oblasti financí a účetnictví. Úpl-

ně vynechanou oblastí je ekologie a staré ekologické zátěže. 

4. Plán integračního procesu byl vypracován pouze v 5 případech prováděných 

 akvizičních procesech. Tyto plány integračního procesu neobsahovaly dostatečný 

objem finančních prostředků nutných k realizaci integračního procesu. Často tyto 

prostředky nebyly vyčleněny vůbec. 

5. Vedoucí pracovníci nebyli dostatečně teoreticky připraveni a bez zkušeností 

tyto integrační procesy řídili. 

V příloze č. 5 jsem uvedl velmi podrobnou studii případu neúspěšné akvizice pro-

vedené NH Ostrava, a.s., ve Válcovnách plechu Frýdek-Místek, a.s., v období let 

1997-1999, která skončila ekonomickou katastrofou, jejíž následky byly odstra-

ňovány v létech 2000-2004. Závěry této případové studie obsahují podrobný roz-
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bor příčin selhání a neúspěchu tohoto akvizičního procesu. Hlavní příčiny neúspě-

chu této transakce: 

- Nebyl proveden zásadní audit či due diligence, který by pomohl odhalit eko-

nomické potíže či právní překážky (blokační minorita), jež neumožňovaly vyko-

návat řádně práva akcionáře. 

- Nebyla prověřena skutečná ekonomická situace a hodnoty společností. Hod-

nota ukazatele EVA za rok 1996 a 1997 (období před integrací – před podepsáním 

kupní smlouvy) byla tak vysoce záporná, že investovat další peníze do nákupu ak-

cií této cílové společnosti Válcoven plechu F-M, a.s., bylo ze strany akvizitora 

(NH Ostrava, a.s.) velmi riskantní. 

- V období od podepsání smlouvy v listopadu 1997 až do 1. 9. 1999 se nepoda-

řilo jmenovat důvěryhodný management, který by byl schopen prosazovat zájmy 

akvizitora a zajistit zdárný průběh integračního procesu. 

- Nebyl stanoven plán akvizičního procesu.  

- Nebyly určeny oblasti synergických efektů.  

- Komunikační proces nebyl na žádné úrovni s výjimkou různých dezinforma-

cí, které se objevovaly na stránkách tisku jak regionálního formátu tak i celostát-

ního, což ještě více zhoršovalo situaci ve společnosti (Válcovny plechu F-M, a.s.) 

-  Problematika řízení lidských zdrojů byla vnímána jako marginální problém, 

vzhledem k obrovským finančním potížím, se kterými se společnost VPFM, a.s.,  

již několik let před akvizicí potýkala. 

- Nevhodné chování managementu a vedoucích pracovníků.  

6. Synergické efekty byly identifikovány téměř ve všech případech provedených 

akvizic. 

7. Strategické záměry podniků byly rovněž formulovány téměř ve všech přípa-

dech akvizičních transakcí.  

8. Motivace pro zkoumané akvizice byla předmětem výzkumného šetření 

v podkapitole 4.2.1.  Z tohoto šetření vyplynulo pořadí nejčastěji stanovených mo-

tivů, které rozhodovaly o transakci.  Z celkového počtu 33 respondentů 87,9 % 

ohodnotilo soulad s firemní strategií, 84,8 % respondentů ohodnotilo zvýšení trž-

ního podílu, 81,8 % ohodnotilo nové trhy a 72,7 % ohodnotilo dosažení synergie 

jako klíčové motivační faktory vedoucí k uzavření akvizičních transakcí. Nejméně 
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espondentů, tj. pouze 3 %, ohodnotilo daňový motiv jako hlavní motivační faktor 

vedoucí k uzavření akviziční transakce. 

4.3.4 Statistické ověření vlivu zjištěných rozhodujících faktorů úspěšnosti 

F&A na změnu výkonnosti slučovaných společností 

  Na základě zjištění z předchozího šetření jsou zkoumané podniky rozděle-

ny do dvou skupin. První skupina zahrnuje ty podniky, které aplikovaly příslušný 

faktor ovlivňující úspěch akviziční transakce a druhá skupina zahrnuje ty podniky, 

které tento faktor neaplikovaly vůbec. Takto bylo vytvořeno sedm souborů podni-

ků s rozdělením na ty, které aplikovaly příslušný faktor, a ty které neaplikovaly. 

Těchto sedm souborů bylo vytvořeno podle sedmi skupin faktorů, které byly uve-

deny v rozhovorech s 25 manažery jako hlavní faktory úspěchu či neúspěchu 

akvizičních transakcí. Pro porovnání těchto podniků, rozdělených dle sedmi krité-

rií (Due diligence, formulace strategie společnosti a motivy F&A, managerský 

tým – silné vedení v pointegrační fázi a vedoucí týmu akceptovaný všemi stake-

holders, synergické efekty, plán integrace, sociální a personální plány – aktivní ří-

zení kulturních rozdílů včetně eliminace jevů „vítěz a poražený“, komunikace) 

před a po transakci jsou použity čtyři ukazatele (EVA/aktiva, EVA/tržby, 

EBITDA/aktiva, EBITDA/tržby). Těchto sedm skupin se shoduje s 11 dříve zjiš-

těnými rozhodujícími faktory a procesy ovlivňujícími uspěšnost a efektivnost pro-

jedtu F&A (viz str. 89 - 90). Hodnocené období je znovu 3 roky před a 3 roky po 

akvizici. První a třetí ukazatel výkonnosti ukazuje, jak efektivně společnost vyu-

žívá svá aktiva pro tvorbu ekonomického zisku a peněžních prostředků. Druhý a 

čtvrtý ukazatel představuje kolik peněžních prostředků je generováno z každé ko-

runy prodeje.  

  Toto porovnání bylo provedeno dvouvýběrovými neparametrickými 

Mann-Whitney U-testy. Ke statistickému zpracování byl použit statistický soft-

ware SPSS verze 15 a program Microsoft Office 2007. Všechny statistické testy 

byly provedeny na hladině signifikance 0,05. Všechny statistické testy, vzhledem 

k svému rozsahu, jsou uvedeny v příloze č. 7 (CD nosič). Z uvedeného statistic-

kého zpracování je sestavena tabulka č. 11, která ukazuje výsledek použití či ne-

použití jednotlivých faktorů a jejich vliv na úspěšnost (zvýšení výkonnosti) akvi-

zičních transakcí.  
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Kriterium  
rozdělení firem 

EVA/A 
před            po 

EVA/T  
před            po 

EBITDA/A 
před            po 

EBITDA/T 
před           po 

Due diligence 9 x ANO 

Due diligence 10 x NE 

11,56        12,33 

8,60           7,90 

12,11      12,56 

8,10         7,70 

12,22      12,22 

8,00          8,00 

9,89        11,11 

10,10        9,00 

Strategie 12 x ANO 

Strategie   7 x  NE 

10,75        10,67 

8,71           8,86 

11,17      10,92 

8,00        8,43   

10,67       10,17 

8,86           9,71  

9,75       10,33 

10,43       9,43 

Managemant 9 x ANO 

Management 10 x NE 

10,00      10,44 

10,00        9,60  

10,56    10,56 

9,50        9,50 

11,78      10,78 

8,40          9,30  

13,11    13,00 

 7,20       7,30 

Synergie 12 x ANO 

Synergie 7 x NE 

11,92     11,08 

6,71         8,14 

11,83    11,25 

6,86      7,86 

11,75      10,58 

7,00          9,00 

9,42     10,00 

11,00   10,00 

Plán integr. 7 x ANO 

Plán Intel. 12 x NE 

12,86     13,57 

8,33         7,92 

12,86    13,71 

8,33       7,83 

14,14      13,57 

7,58          7,92 

12,00   12,00 

8,83       8,83 

Pers. plan  5 x ANO 

Pers. plan  14 x NE 

13,60     15,40  

8,71         8,07 

12,80    15,00 

9,00       8,21  

14,20      15,20 

8,50          8,14  

12,40   13,20 

9,14      8,86  

Komunikace 4 x ANO 

Komunikace 15 x NE 

13,50     15,50 

9,07         8,53  

12,50    15,25 

9,33       8,60  

14,00      15,50  

8,93          8,53 

12,25   13,75 

9,40       9,00 

 
Tabulka 11 Vyhodnocení ukazatelů výkonnosti slučovaných společností, které použily (ANO), nebo nepoužily 
(NE) hodnocený faktor úspěšnosti 
Zdroj: Vlastní konstrukce 
Poznámka: Hodnoty (čísla) uvedená v této tabulce vyjadřují průměrné pořadí od 1do 19 (19 zkoumaných 
transakcí). Čím je toto číslo (pořadí) vyšší, tím je ukazatel EVA/T, EVA/A, EBITDA/T a EBITDA/A příznivěj-
ší. 

 

 

 Na základě takto vypočtených hodnot jednotlivých ukazatelů je provedeno 

porovnání pomocí dvouvýběrových neparametrických Mann-Whitney U testů. Po-

rovnávány jsou výsledky výkonnosti podniků, které aplikovaly příslušný faktor 

ovlivňující úspěšnost s podniky, které tento příslušný faktor neaplikovaly. Vý-

sledky U testů jsou sestaveny do následující tabulky č 12. 
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Kritérium  

rozdělení firem 

EVA/A 
před            po 

EVA/T  
před            po 

EBITDA/A 
před            po 

EBITDA/T 
před           po 

Due diligence  

Mann-Whitney U 

Wilcoxon W 

Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

 

31,000    24,000 

86,000   79,000 

-1,143    -1,715 

0,253      0,086 

 

 

26,000    22,000 

81,000   77,000 

-1,551   -1,878 

0,121     0,060 

 

 

25,000   25,000 

80,000   80,000 

-1,633   -1,633 

0,102     0,102 

 

44,000   35,000 

89,000   90,000 

-0,082     -0,816 

0,935       0,414 

Strategie 

Mann-Whitney U 

Wilcoxon W 

Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

 

33,000  34,000 

61,000  62,000 

-0,761    -0,676 

0,447      0,499 

 

28,000   31,000 

56,000   69,000 

-1,183    -0,930 

0,237       0,353 

 

34,000   40,000 

62,000   68,000 

-0,676   -0,169 

0,499      0,866 

 

39,000    38,000 

117,000  66,000 

-0,254    -0,338 

0,800      0,735 

Management 

Mann-Whitney U 

Wilcoxon W 

Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

 

45,000    41,000 

100,000  96,000 

0,000      -0,327 

1,000        0,744 

 

40,000   40,000 

 95,000  95,000 

-0,408     -0,408 

0,683       0,683 

 

29,000   38,000 

84,000   93,000 

-1,306     -0,572 

0,191       0,568 

 

17,000   18,000 

72,000   73,000 

-2,286    -2,205 

0,022      0,027 

Synergie 

Mann-Whitney U 

Wilcoxon W 

Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

 

19,000  29,000 

47,000  57,000 

-1,944   -1,099 

0,052      0,272  

 

20,000   27,000 

48,000  55,000 

-1,959   -1,268 

0,063      0,205 

 

21,000  35,000 

49,000  63,000 

-1,775   -0,592 

0,076      0,554 

 

35,000    42,000 

113,000  70,000 

-0,592        0,000 

0,554         1,000 

Plan inger. 

Mann-Whitney U 

Wilcoxon W 

Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

 

22,000   17,000 

100,000  95,000 

-1,690      -2,113 

0,091       0,035 

 

22,000     16,000 

100,000   94,000 

-1,690       -2,197 

0,091       0,028 

 

13,000   17,000 

91,000   95,000 

-2,451    -2,113 

0,014       0,035 

 

28,000      28,000 

106,000  106,000 

-1,183       -1,183 

0,237          0,237 

Person. plan 

Mann-Whitney U 

Wilcoxon W 

Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

 

17,000      8,000 

122,000 113,000 

-1,666      -2,500 

0,096        0,012 

 

21,000     10,000 

126,000 115,000 

-1,296       -2,315 

0,195        0,021 

 

14,000     9,000 

119,000 114,000 

-1,944      -2,407  

0,052           0,016 

 

23,000      19,000 

128,000 124,000 

-1,111        -1,481 

0,267          0,139 

Komunikace 

Mann-Whitney U 

Wilcoxon W 

Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

 

16,000    8,000 

136,000  128,000 

-1,400       -2,200 

0,162         0,028  

 

20,000        9,000 

140,000 129,000 

-1,000        -2,100 

0,317           0,036 

 

14,000     8,000 

134,000  128,000 

-1,600       -2,200 

0,110         0,028 

 

21,000      15,000 

141,000 135,000 

-0,900        -1,500 

0,368          0,134 

 
Tabulka 12 Statistické testy, porovnání skupin podniků dle použití či nepoužití faktorů úspěšnosti  
Zdroj: Vlastní konstrukce 
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 Z uvedených výsledků provedeného porovnání výkonnosti dvou skupin 

podniků je možné sestavit následující přehlednou tabulku dávající informace, kte-

ré faktory ovlivňující úspěšnost F&A se podílely na změně výkonnosti slučova-

ných společností, měřeno pomocí ukazatelů EVA/A,EVA/T, EBITDA/A, 

EBITDA/T (A-aktiva. T-tržby). 

 

 

Kritérium rodě-
lení firem 

EVA/A 
před            po 

EVA/T  
před            po 

EBITDA/A 
před            po 

EBITDA/T 
před           po 

Statistické rozdíly 
růstu výkonnosti 

Due diligence p> 0.05 p> 0.05 p> 0.05   p> 0.05 p> 0.05   p> 0.05 p> 0.05  p> 0.05 Nebyly nalezeny 

Strategie  p> 0.05 p> 0.05 p> 0.05   p> 0.05 p> 0.05   p> 0.05 p> 0.05  p> 0.05 Nebyly nalezeny 

Management p> 0.05 p> 0.05 p> 0.05   p> 0.05 p> 0.05   p> 0.05 p< 0.05  p< 0.05 Byly nalezeny 

Synergie  p> 0.05 p> 0.05 p> 0.05   p> 0.05 p> 0.05   p> 0.05 p> 0.05  p> 0.05 Nebyly nalezeny 

Plan integr. p> 0.05 p< 0.05    p> 0.05   p< 0.05    p< 0.05   p< 0.05    p> 0.05  p> 0.05 Byly nalezeny 

Person, plan p> 0.05 p< 0.05    p> 0.05   p< 0.05    p> 0.05   p< 0.05    p> 0.05  p> 0.05 Byly nalezeny 

Komunikace p> 0.05 p< 0.05    p> 0.05   p< 0.05    p> 0.05   p< 0.05    p> 0.05  p> 0.05 Byly nalezeny 

 
Tabulka 13  Zjištění statisticky významných rozdílů ve výkonnosti slučovaných podniků před a po F&A po 
rozdělení na dvě skupiny podniků (Ano – aplikován faktor úspěšnosti, Ne – neaplikován faktor úspěšnosti) 
Zdroj: Vlastní konstrukce 
 
 

 Závěrem je možné konstatovat, že byly nalezeny statisticky významné 

rozdíly v růstu výkonnosti u podniků, které aplikovaly faktory úspěšnosti při rea-

lizaci akvizičního procesu, ve srovnání s podniky, které tyto faktory úspěšnosti 

neaplikovaly. Jedná se o faktory správné komunikace, sociální a personální plány 

– aktivní řízení kulturních rozdílů včetně eliminace jevů „vítěz a poražený“, plány 

integrace, jmenování vyškoleného managementu – silné vedení v pointegrační fá-

zi a vedoucí týmu akceptovaný všemi stakeholders. U ostatních faktorů (due dili-

gence, stanovení strategie a motivů F&A, stanovení synergií) nebyly zjištěny žád-

né statisticky významné rozdíly. Doporučuji v blízké budoucnosti provést podob-

né výzkumné šetření a analýzu jednotlivých faktorů ovlivňující úspěšnost, efek-

tivnost, výkonnost  F&A, na podstatně větším, statisticky významnějším vzorku 

podniků. Vzhledem k tomu, že mi MPO ČR již od roku 2006 sestavuje finanční 

analýzu podnikové sféry, bylo by možné měření změn výkonnosti podniku po 

převzetí srovnávat s výkonnosti upravenou o oborový trend. 
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Tyto výsledky taktéž potvrzují správnost hypotézy H1,H2,H4 a častečně (plán in-

tegrace) H5. 

 

[H1] Nedostatek stálé a efektivní komunikace a nedostatečná informo-

vanost všech významných „stakeholders“ (zejména pak vlastníků, dodavate-

lů, zaměstnanců, bankovních institucí atd.) ohrožuje úspěšnost celého projek-

tu fúze či akvizice. 

  

[H2] Proces fúze či akvizice je úzce spjat se sociálními, personálními, 

organizačními a kulturními problémy, které tento proces doprovázejí v  

předintegračním i pointegračním období. 

 

[H4] Správný výběr manažerského týmu má vliv na úspěšnost prove-

dené fúze či akvizice, včetně stanovení lídra řídícího procesu integrace. 

 

[H5] Formulace strategie, stanovení synergických efektů, příprava 

plánu integrace, provedeni due diligence jsou významnými faktory, které 

ovlivňují úspěch slučovacího procesu, akvizice.  
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5 Návrh souboru postupů řízení projektů fúzí a akvizic, kte-
ré zvýší pravděpodobnost úspěšnosti a efektivnosti těchto 
projektů 

Již samotné zjištění a stanovení okruhu klíčových faktorů úspěšnosti fúzí 

či akvizic vytváří rámec a směr, kterým by se potenciální akvizitor měl ubírat 

v případě rozhodnutí realizovat akvizici (fúzi).  

Proto návrh postupů zvyšujících pravděpodobnost úspěchu fúze či akvizice 

je se zjištěnými klíčovými faktory úspěchů svázán a z tohoto stanoveného rámce 

nevybočuje. 

 

5.1 Plán integračního procesu 

Plánovací proces přípravy a následně po uzavření smlouvy samotná reali-

zace integračního procesu musí vycházet ze strategických cílů společnosti, dále 

pak hlavních motivů vedoucích k rozhodnutí o akvizici. Nepochybnou součástí 

těchto plánovacích činností, kromě jiného, bude i stanovení cílů a hlavně syner-

gických efektů, kterých chce společnost dosáhnout prostřednictvím plánované 

akvizice. Synergie jsou považovány za hlavní hnací faktory akvizic. Zdroje syner-

gie je možné hledat v oblasti zvýšení výnosů sloučené společnosti nebo ve snížení 

nákladů plynoucích většinou z úspor fixních nákladů. 

Každá strategie by měla být zformulována na základě reálných skutečností 

společnosti, zjištěných v průběhu analýz zaměřených na podstatné jevy ovlivňují-

cí strategická rozhodování. Podle toho kam a jak je analýza zaměřená rozlišujeme 

tři případy: 

1. Analýzy vnějšího prostředí firmy (zájmových skupin) 

2. Analýza očekávání důležitých stakeholders 

3. Analýza interního prostředí společnosti 

Tyto tři analýzy je potřebné provézt před formulací jakékoliv strategie. 151 

Analýza vnějšího prostředí by měla být zaměřená především na odhalení 

vývojových trendů ve vnějším prostředí, tzn. ve společnosti, v ekonomice atd., 

které mohou společnost v budoucnosti výrazně ovlivnit (např. politické změny, 
                                                           
151 KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O., Strategické řízení : Teorie pro praxi. 2. Vydání. Praha: C.H.Beck, 
2006. s. 206. ISBN 80-7179-453-8. 
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ekonomické faktory, nové výrobky a technologie, změny životního stylu, vliv 

nátlakových skupin a odborů, globální změny životního prostředí, globální vyčer-

pání přírodních zdrojů atd.). 

  

 Velmi užitečným nástrojem analýzy vnějšího prostředí společnosti je Por-

terův pětifaktorový model konkurenčního prostředí 152 vycházející z předpokladu, 

že pozice firmy je určována působením pěti základních faktorů: 

1. Vyjednávací silou zákazníka 

2. Vyjednávací silou dodavatelů 

3. Hrozbou vstupu nových konkurentů 

4. Hrozbou substitutů 

5. Rivalitou firem působících na daném trhu 

 

Dále je možno rovněž použít pro analýzu změn okolí SLEPT analýzy, která 

umožňuje vyhodnotit případné dopady změn na strategií společnosti podle násle-

dujících faktorů: 

1. Social – sociální hledisko 

2. Legal – právní a legislativní hledisko 

3. Ekonomic – ekonomické hledisko 

4. Policy – politické hledisko 

5. Technology – technické hledisko 

 

Dalšími analytickými metodami vnější analýzy mohou být: 

1. BSE matice (matice růstu) 

2. Matice atraktivity oboru 

3. Matice přežití  

4. Metoda MAP (monitor, analyse, predict) 

5. Metoda scénářů 153  

 

                                                           
152 PORTER, M. E., Competition Strategy, New York 1985. český překlad: Konkurenční výhoda.  Praha: Vic-
toria Publishing s. 626. ISBN 80-85605-12-0. 
153 KEŘKOVSKÝ, M., - VYKYPĚL, O., Strategické řízení: Teorie pro praxi. 2. Vydání. Praha: C.H.Beck, 
2006. s. 206. ISBN 80-7179-453-8. 
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 Analýzu očekávání zájmových skupin je možné provézt běžnými metoda-

mi a technikami průzkumu a názorů (interview, dotazníková technika). 

Analýza vnitřního prostředí společnosti se provede v oblastech. 

1. Faktorů vědecko - technikého rozvoje  

2. Marketingových a distribučních faktorů 

3. Faktorů výroby a řízení výroby 

4. Faktorů podnikových a pracovních zdrojů 

5. Faktorů finančních a rozpočtových 154 

 

Vlastní zhodnocení alternativ podnikové strategie a volba strategie se pro-

vede na základě stanovení příležitosti a ohrožení, silných a slabých stránek. Dia-

gnózu lze provézt SWOT analýzou. Fakta pro SWOT analýzu budou čerpána 

z dříve provedených analýz, třídění podkladů mohou přispět další metody např. 

benchmarking, brainstorming atd. 

Stanovená strategie společnosti dává jasný směr, který může vést 

k rozhodnutí o nákupu jiného podniku. Důvody a motivy musí vedení společnosti 

rovněž deklarovat velmi jasně a srozumitelně tak, aby byly rovněž snadno vysvět-

litelné pro všechny zúčastněné strany podílející se na akviziční transakci a hlavně 

aby byly pochopitelné pro zaměstnance a manažery společnosti. Jak již bylo 

v předchozích kapitolách řečeno, jde o to, aby bylo dosaženo ztotožnění zaměst-

nanců s navrženou strategií společnosti. Zaměstnanci musí být přesvědčeni o 

správnosti strategie a správnosti motivů a samozřejmě i o tom, že stanovených cí-

lů bude dosaženo. Tak i oni budou participovat na nových příležitostech, které 

fúze či akvizice přinese. Pokud má být takto vytýčená akvizice smysluplná, pak 

musí být vypracován velmi profesionální podrobný plán integrace. Je více prav-

děpodobné, že efektivní implementace bude dosaženo, pokud slučované společ-

nosti mají představu o svých rolích, postaveních v období po uzavření akviziční 

dohody (smlouvy). 

Podrobný plán integrace společnosti dává zúčastněným stranám jasnou 

představu, co mohou očekávat, jaké budou jejich kompetence a práva, jaké budou 

jejich povinnosti, kdo bude za plnění konkrétních úkolů zodpovědný a jaký časo-
                                                           
154 KEŘKOVSKÝ, M.,  VYKYPĚL, O., Strategické řízení: Teorie pro praxi. 2. Vydání. Praha: C.H.Beck, 
2006. s. 206. ISBN 80-7179-453-8. 
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vý prostor (Harmonogram postupu dílčích fází integrace) na plnění vytýče-

ných úkolů mu byl dán. Tento plán musí jasně stanovit organizační uspořádání 

nového celku, stanovit, kdo komu je podřízen atd. Nezbytně musí zahrnovat 

plán nákladů spojených s implementací jednotlivých činností a útvarů. Vytvo-

ření těchto zdrojů v nesprávné výši by ohrozilo úspěšné ukončení integračního 

procesu a v lepším případě zapříčinilo časové neplnění termínovaných úkolů. Je 

vhodné v rámci tohoto plánu zakotvit i oblast řízení rizik (risk management) ja-

kožto soustavně se opakující sadu vzájemně provázaných činností, jejichž cílem je 

řídit potenciální rizika, tzn. omezit pravděpodobnost jejich výskytu, nebo snížit je-

jich dopad na projekt.  

Účelem řízení rizik je předejít nepříjemným překvapením, vyhnout se kri-

zovému řízení a zamezit vzniku a eskalaci problémů. Skládá se ze čtyř vzájemně 

provázaných fází: identifikace, hodnocení, zvládnutí a monitoringu rizik. 

Vzhledem k obrovským změnám, ke kterým během slučovacího procesu 

dochází, se jeví mimořádně vhodným začlenit do plánu integračního procesu im-

plementaci nástroje strategického řízení Balanced Scorecard s využitím ekono-

mické přidané hodnoty (EVA). 

Tento moment se jeví jako vhodný pro zavádění BSC, protože je jasně de-

finována podniková vize a poslání nové společnosti. Je definována strategie a to 

jsou hlavní předpoklady možné implementace BSC. Zavádění BSC je kontinuál-

ním procesem, nikoliv jednorázovou akcí. Balanced Scorecard je cestou, jak zajis-

tit měření strategie a její případnou korekci na základě měření klíčových ukazatelů 

výkonnosti (KPI). Měření podnikové strategie je uspořádáno do čtyř základních 

podnikových perspektiv, kterými jsou: perspektiva finanční, zákaznická, pod-

nikových procesů a oblast inovací, učení se, flexibilita a růst. K jednotlivým 

perspektivám jsou přiřazeny strategické cíle a k těmto cílům klíčové ukazatele vý-

konnosti. KPI je ukazatel, který nejlépe měří plnění strategického cíle (v nižších 

úrovních určitou funkční oblast výkonu, proces). Tento ukazatel může být finanč-

ní i nefinanční. Při volbě KPI je třeba sledovat, zda daný KPI skutečně souvisí s 
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podnikovým výkonem a v druhé fázi pak zvolit správnou metodiku měření a hod-

nocení. 155  

 Integrační proces doprovázeny obrovským počtem změn se rovněž jeví ja-

ko vhodný okamžik pro postupné zavedení systému World Class manufacturing 

(WCM), který výrazně podporuje konkurenceschopnost podniku. Tento systém 

podporuje plynulé zlepšování podniku s cílem neustálého rozvoje a snižování ná-

kladů na jednotku výroby. Jedná se o filosofii, která je přijímána v souvislosti 

s cílem dosažení světové úrovně výroby a služeb. Podstatou je neustálé zlepšování 

procesů se zapojením všech zaměstnanců. Zlepšování je založeno na třech základ-

ních principech:  

1.    JIT (just in time) 

2.    Absolutní kvalita  

3.    TPM (total productive maintenance – maximálně produktivní údržba)   

  K naplnění cíle WCM se využívá metod štíhlé výroby (LEAN production). 

Cílem je mít stabilní, flexibilní a standardizovanou výrobu, se kterou lze vyhovět 

požadavkům zákazníka – v požadovaném množství, kvalitě a čase. Přijetí filosofie 

WCM musí být podporováno nejvyšším vedením a týká se všech zaměstnanců vý-

robní společnosti. K dosažení principů WCM je nutné značné úsilí ve výchově, 

školení lidí. Proto období integračního procesu se jeví jako velmi vhodný okamžik 

k nastartování aplikace tohoto procesu. WCM se opírá o tyto oblasti: 

1. 5S a ergonomie 

2. Týmová práce 

3. Měření a kontrola výkonu 

4. Cílené zlepšování 

5. Údržba 

6. Péče a udržování majetku  

7. Řízení kvality 

8. Flexibilita výroby 

9.  Ochrana životního prostředí 

10.  Služby zákazníkům 

                                                           
155 KAPLAN, R. S., NORTON, D. P., Balanced Scorecard: Strategický systém měření výkonnosti podniku. 5. 
vyd. Praha: Management Press, 2007. s. 267. ISBN 978-80-7261-177-5. 
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 Přičemž metodou 5S se rozumí souhrn principů pro vytváření a udržení 

organizovaného, čistého a vysoce výkonného pracoviště. Je přirozenou součástí 

štíhlých (lean) přístupů. Cílem je zlepšit v organizaci pracovní prostředí a tím i 

kvalitu. Přístup je založený na zvýšení samostatnosti zaměstnanců, na týmové 

práci a vedení lidí. Název metody 5S je akronym z pěti japonských slov. 

 Závěrem v této kapitole je možno konstatovat, že plán integrace by měl te-

dy zahrnovat především tyto oblasti: 

1. Strategické cíle a motivy společnosti 

2. Stanovení synergických efektů 

3. Stanovení časového harmonogramu postupu dílčích fází integračního procesu 

4. Stanovení zodpovědnosti v rámci integračního procesu za plnění jednotlivých 

úkolů 

5. Řízení rizik 

6. Implementace BSC 

7. Implementace WCM    

8. Plán nákladů integračního procesu 

 

5.2 Jmenování managementu pro realizaci integračního procesu 

 Management jako klíčový faktor úspěšnosti F&A je mnohokrát zmíněn 

v kapitolách této disertační práce. Důvodem významnosti tohoto faktoru jsou ne-

pochybně výrazně obtížnější podmínky práce manažerů v oblasti integračních 

procesů, a to z důvodu četných a výrazných změn, které tyto integrační procesy 

doprovázejí. Manažeři jsou vystaveni nejrůznějším nevyhnutelným tlakům vyplý-

vajících ze změn. Změna je součástí každodenní práce managementu během inte-

gračního procesu. Proto management pověřený řízením společnosti během inte-

gračního procesu musí vidět řízení změny jako integrační součást svých povinnos-

ti a nikoliv jako okrajovou záležitost. Management musí být dobře připraven a 

musí být znalý problematiky řízení změn. Integrační proces lze z pohledu změn 

stručně charakterizovat. 

1. Změn bude velmi mnoho 

2. Změny budou přicházet s vysokou frekvencí 
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3. Některé změny budou velmi zásadního charakteru (např. redukce počtu pra-

covníků) 

4. Některé změny budou působit protichůdně 

  

 Všechny tyto skutečnosti budou ztěžovat každodenní proces řízení. Důle-

žitými aspekty, na které se bude muset management zaměřit, jsou: 

1. Chápat význam změn (např. změny technologií, informací, organizačních 

hodnot atd) 

2. Neustále eliminovat a odpor proti změnám využíváním vhodných nástrojů 

HRM a řešit konflikty zájmů. Pro snižování či eliminaci odporu ke změnám lze 

použít některé (či všechny) z následujících strategií: 

- Vzdělávání a komunikace  

- Participace a zapojení 

- Podpora lidí 

- Vyjednávání a uzavírání dohod 

- Manipulace a konceptace (etické problémy spojené s manipulací jsou zřejmé 

 a měly by se odvozovat od používání této strategie) 

- Zřetelné a předpokládané násilí (vyhrožování může být rizikovou záležitostí, 

 protože narušuje pohodu na pracovišti a plodí nepřátelství) 

3. Zajistit postupně sdílení společné kultury a politiky chování 

4. Řídit a úspěšně provádět změnové procesy pomoci citlivých zásahů v oblasti 

personálního a organizačního vývoje 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že management (vedení společnosti) má oprav-

du velký význam pro hladké a úspěšné završení integračního procesu. Základní 

úlohou managementu je dovést slučované společnosti k předpokládanému naplá-

novanému cíli ve stanoveném čase. Jestliže management zajistí, aby všechny pod-

nikové procesy byly plánovány a organizovány efektivně, pak činnost každého 

jednotlivého zaměstnance bude přispívat k dosažení plánovaných dílů a záměrů 

integračního procesu. 
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 Proto výběru a jmenování správného managementu je nutno věnovat ma-

ximální úsilí ze strany akvizitora, aby nedošlo ke zmírnění veškerého ostatního 

úsilí souvisejícího s přípravou akviziční transakce. 

 

5.3 Návrh opatření v oblasti lidských zdrojů 

Pro fungování podniku a jeho rozvoj mají rozhodující význam člověk a je-

ho tvořivé schopnosti. V návaznosti na zjištění primárního a sekundárního vý-

zkumného šetření v této oblasti (viz odstavec 4.2.3) je navržen následující soubor 

doporučení: 

1. Provedení analýzy příčin, důvodů a zdrojů sociálních potíží, kulturně- or-

ganizačních problémů a dále zjištění negativních, ale i pozitivních dopadů, které 

může řešení těchto problémů přinést, je vysoce žádoucí. Tato analýza 

v slučovaných společnostech umožňuje identifikovat zdroje problémů velmi přes-

ně, což v dalším kroku dovoluje navrhnout soubor opatření, která budou součástí 

plánu integračního procesu fúze či akvizice. Audit podnikového klimatu se jeví 

jako vhodný prostředek pro stanovení odpovědí k těmto okruhům problémů: 

- Faktory, které spokojenost či nespokojenost ovlivňují 

- Rizika možné fluktuace zaměstnanců 

- Míru identifikace zaměstnanců se společností 

- Úzká místa v komunikaci uvnitř firmy 

- Hodnocení odměňování, zaměstnaneckých programů 

- Hodnocení schopností a dovedností řídících pracovníků 

- Bezpečnostní rizika s dopadem na zdravotní stav zaměstnanců 

2. Je nutné přizpůsobit nástroje řízení lidských zdrojů (motivační systémy, 

odměňování, vzdělávání, školení, identifikace s cíli organizace a zabezpečení je-

jich sociálních jistot) konkrétním podmínkám slučovaných společností. Nástroje 

personální práce je nutné zároveň sladit s motivy slučovacího procesu. Současně 

nástroje řízení lidských zdrojů musí reagovat na nutnost řízení procesu změn 

v každé fázi integračního procesu. 

3. Již s velkým předstihem v období příprav záměru fúze či akvizice stanovit 

metody a způsoby řešení sociálních dopadů doprovázejících slučovací procesy. 

Přičemž je potřebné rozlišovat obsah, charakter a zájmy slučovaných společností 
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včetně dopadu na zaměstnanost a změny, které se budou dotýkat zaměstnanců a 

manažerů. Zde se nabízí uplatnit metodu profesionální podpory zaměstnancům 

pomoci tzv. outplacementu. Princip komplexního outplacementu zdůrazňuje 

komplexní, všestranný přístup k minimalizaci negativních dopadů propouštění na 

všechny zaměstnance firmy, firmu samotnou i celý region a společnost. Předpo-

kládá širší časový rámec i rozsah akvizic, včetně personálního plánování v delším 

časovém horizontu s důrazem na prevenci a interakci s dalšími subjekty na míst-

ním trhu práce. 

 Program outplacementu pomáhá společnostem zvládnout organizační 

změny spojené s propouštěním a omezuje jejich negativní dopad na firmu samot-

nou i na odcházející zaměstnance. Podstatou je psychická stabilizace a podpora 

propouštěných zaměstnanců, a tím stabilizace pracovní atmosféry ve společnosti a 

zvýšení její produktivity. Metoda outplacementu usnadní: 

- Úplné zajištění či usnadnění komunikace s odcházejícími zaměstnanci 

- Zmírnění negativního dopadu propouštění na chod společnosti 

- Stabilizaci zaměstnanců, kteří zůstávají ve společnosti, a podporu jejich  

motivace 

- Vliv na vytváření pozitivní firemní kultury, na výkon a produktivitu 

- Posílení image firmy jako dobrého zaměstnavatele na trhu práce, budování 

zaměstnavatelské značky jak ve vztahu k vlastním zaměstnancům, tak k veřejnosti 

     Nejčastěji uplatňované aktivity v rámci této metody jsou: 

- Plánování personálních změn 

- Pomoc uplatnit se zaměstnancům na trhu práce 

- Psychologická podpora propouštěným zaměstnancům 

- Krizová komunikace pro manažery 

- Konzultace změn s pracovníky 

- Příprava manažerů na předávání výpovědi 

- Zvláštní péče o pracovníky nad padesát let, matky samoživitelky aj. 

- Motivační programy v době změn 

  Outplacement je umění spočívající v tom, jak projít změnou s minimálními 

ztrátami – jak na straně zaměstnance, tak i na straně zaměstnavatele.  
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4. Řešení kulturních rozdílů ve slučovaných společnostech je naprosto nutnou 

podmínkou, což potvrzují realizované akviziční transakce v praxi. Hlavním zdro-

jem problémů je kulturní šok, rezistence vůči změně a ochrana vlastní identity. 

Dochází tak k odchodu klíčových pracovníků, poklesu morálky a produktivity, 

vzájemné nedůvěře a nedorozuměním. Ignorování kulturních rozdílů má devastu-

jící následky. Součástí integračního plánu transakce musí být stanovení úkolů, 

které nutí management uvědomit si existenci kulturních rozdílů, a zároveň budou 

ukládat managementu kulturními rozdíly se zabývat, a to v oblasti hodnot, norem, 

postojů a artefaktů jak materiální, tak nemateriální povahy. Mezi společnostmi 

z různých zemí jsou pracovníci vystaveni střetu na úrovni podnikových kultur a 

zároveň na úrovni kultur národních. Péče o kulturní integraci i na této úrovni musí 

být velmi intenzivní, jelikož rozdílnosti pracovníků z odlišných národních kultur 

jsou pokládány za hlubší. 

5. Ovlivňování pracovníků a manažerů, zejména té skupiny, která patří mezi 

klíčové zaměstnance (core employees), ve všech fázích slučovacího procesu. Pro-

středkem ovlivňování pracovníků budou správně nastavené a připravené nástroje 

řízení lidských zdrojů HRM pro celé období integračního procesu. Nastavení 

těchto nástrojů řízení lidských zdrojů (HRM) musí zohledňovat cíle a úkoly sta-

novené plánem akviziční integrace (prováděcí harmonogramy postupných kroků), 

a zároveň operativní potřeby vyplývající z prováděných změn. Mezi nástroji řízení 

lidských zdrojů, které je vhodné připravit a nastavit v souladu s cíli a směry plá-

nování akviziční integrace, budou potřebná školení, motivace, odměňování, vzdě-

lávání a rozvoj, rekvalifikace, e-learning, rozvoj manažerů, zaměstnanecké výho-

dy, ochrana zdraví a bezpečnost, vnitropodnikové konzultační služby, služby sku-

pinové péče o pracovníky, individuální služby pracovníkům, programy pomoci 

pracovníkům atd. 

6. Personální útvary slučovaných společností ve spolupráci s manažery a odbor-

nými pracovníky jak ze společnosti slučované, tak ze společnosti slučující připra-

ví společný plán akcí a projektů, které umožní hlubší poznání a seznámení se 

s partnerským podnikem. Jedná se o rotaci zaměstnanců, výměny pracovních 

skupin, výměnu zkušeností prostřednictvím workshopů, společné projekty. Tyto 

společné aktivity, organizované v předakvizičním období, zvětšují pravděpo-
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dobnost hlubší a rychlejší integrace lidí a v důsledku toho je větší pravděpodob-

nost dosažení lepšího výsledku samotné fúze či akvizice. 

7. Jak ukazují výsledky provedeného šetření, střední článek řízení je jedním 

z nejvíce ohrožujících plynulost a úspěšnost integračního procesu. Proto je vhod-

né připravit plán akcí, jejichž cílem je minimalizovat odpor středního článku 

řízení proti změnám. Prakticky každá velká změna ve společnosti je tímto fakto-

rem ohrožena, a proto úspěšné zvládnutí středního článku řízení zaručuje vysokou 

pravděpodobnost úspěšného průběhu změny. 

8. Eliminace jevu „vítěz a poražený“. Tento jev vzniká téměř vždy u akvizito-

ra, nebo alespoň u manažerů zastupujících investora, když neumí potlačit opojení 

vítězstvím a s tím spojenou povýšenost. Management musí najít takový způsob a 

prostředky, aby tyto projevy eliminoval, nepodporoval, a to od samého počátku 

integračního procesu. Je potřeba zdůraznit, že firmě se důsledným eliminováním 

těchto projevů podaří vyhnout střetům slučovaných společností. 

9. Rychlá, otevřená a pravdivá informovanost a komunikace s lidmi usnadní 

a významně podpoří šanci na úspěch slučovacího procesu. Komunikace je oprav-

du zásadní pro zvládnutí organizačního úspěchu a nikde není tento jev tak evi-

dentní, jako vliv komunikace během fúze či akvizice. 

I. Předakviziční období 

- Zahájení komunikace v přípravném období (předintegrační fáze) 

- Zřízení komunikačních kanálů (internet, porady, propagační letáky, noviny) 

- Zvyšování povědomí o připravované fúzi či akvizici v kontextu s celkovou 

 obchodní strategií společnosti 

- Získávání informací od managementu 

- Revidování účinnost komunikace 

- Diskuze o kulturních hodnotách společnosti 

- Informace o změnách vize a plánů nejvyššího výkonného vedení 

- Identifikace přirozených talentů a lídrů a nejzkušenějších pracovníků 

II. Uzavření transakce 

- Představit komunikační strategii a plán integrace firemních kultur 

- Diskutovat obchodní příležitosti vyplývající z uzavřené transakce 

- Soustřeďovat pozorovat na produktivitě a zákaznickém portfoliu 
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- Podporovat lídry, aby se stali efektivními mluvčími zaměstnanců 

- Organizovat setkání se zaměstnanci 

-  Zajistit školení a informovanost pro střední článek řízení 

- Identifikovat lídry slučovaných společností a rychle je získat 

III. Integrační období 

- Implementovat komunikační strategii a integrační plán firemních kultur 

- Informovat o systému motivace a odměňování v procesu změn 

- Informovat o reálném časovém plánu integrace 

- Pravidelně revidovat informace dle skutečného vývoje 

- Podporovat a oceňovat chování, podporuje integrační proces 

- Ukazovat zaměstnancům cesty a způsoby, které smysluplně podporují proces 

 integrace 

- Kontrolovat výsledky komunikace a podle výsledků korigovat strategii 

10. Důsledné a profesionální řízení lidských zdrojů, důsledná orientace na pl-

nění cílů plánovaného integračního procesu v zájmu slučovaných společností, ale 

současně spojení s profesionálním a vstřícným přístupem k řešení sociálních a or-

ganizačních problémů, které jsou neoddělitelně spojené s vlastnickými změnami. 

Takovýto přístup je jedině možný v době integračního procesu, který je doprová-

zen výraznými změnami často velmi bolestnými pro mnoho zaměstnanců a mana-

žerů. 

11. Osobní příklad vedení, boj s nedodržováním zásad morálky a etiky, an-

tistresové intervence musí doprovázet vedoucí pracovníky společností při každém 

rozhodnutí ve všech fázích celého slučovacího procesu. 

12. Stanovení politiky společnosti v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti 

práce, včetně zavedení bezpečnostních standardů a norem. 

13. Antikorupční program. 

14. Program ochrany lidských práv. 

 

5.4 Due diligence 

 Tento projekt pochází z amerického práva a praxe při uzavírání smluv. 

V překladu znamená obvyklou opatrnost a péči vynakládanou v obchodním styku 

podnikatelů. V evropských zemích tento termín označuje hloubkovou prověrku 
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společnosti v souvislosti s potenciální obchodní transakcí, jakou může být koupě a 

následný převod obchodního podílu, koupě akcií podniku atp. 

 Hlavním důvodem realizace due diligence je neúplnost informací a nerov-

noměrné rozdělení informací o podniku mezi potenciálními stranami, rovněž i ne-

jistota vyplývající z budoucího vývoje v podnikání. Základním úkolem due dili-

gence je tedy překonat tuto informační asymetrii. Kvalitní a přesné informace jsou 

pro obě strany důležité nejenom proto, aby dokázaly posoudit ekonomickou situa-

ci prověřovaného podniku (cílové společnosti) a ekonomické důsledky zamyšlené 

transakce, ale rovněž z důvodu vypracování potřebných smluv k transakci včetně 

stanovení obsahu, objemu záruk a pojištění. Doporučené oblasti auditů. 

 Druhy due diligence můžeme rozdělit podle předpokládaného záměru a 

druhu investice takto: 

- Finanční due diligence – základními vstupy pro audit finanční stránky pod-

nikání je stav a kontrola majetku, způsob jeho financování a výsledky hospodaření 

za poslední roky. Základem je provedení komplexní finanční analýzy, prostřed-

nictvím které se údaje uvedené v účetních výkazech detailně konkretizují a dají do 

ekonomických souvislostí. Smyslem analýzy finančních a rozpočtových faktorů je 

řešení dvou problémových okruhů. 

1. Posouzení finančního zdraví společnosti 

2. Posouzení toho, zda je strategický cíl reálný z finančních hledisek 

 Finanční analýza může zahrnovat kromě celé řady poměrových ukazatelů  

rovněž156  Du Pont analýzu, analýzu rozdělování finančních zdrojů, analýzu sou-

časné a budoucí hodnoty peněz, analýzu hodnotových řetězců (value chain analy-

sis) a další. 157    

 
- Daňové due diligence často pokládáme za součást finančního due diligence. 

Jeho účelem je zjistit, zda společnost řádně plnila a plní svoje zákonné povinnosti 

vyplývající z veřejnoprávních předpisů, a zjistit případná rizika v oblasti daní. 

Nejčastěji se jedná o daň z příjmu a daně z přidané hodnoty. Rovněž se kontrolují 

                                                           
156

 KISLINGEROVÁ, E., Oceňování podniku. 2. přeprac. vyd. Praha : C. H. Beck, 2001, s. 367. ISBN 80-
7179-529-1. 
157 DLUHOŠOVÁ, D., - kol., Finanční řízení a rozhodování podniku., Analýza, Investování, Oceňování, Rizi-
ko, Flexibilita. 3. rozšířené vyd. Praha: EKOPRESS, 2010, s. 223, ISBN:978-80-86929-68-2. 
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vztahy mezi spřízněnými podnikatelskými subjekty (zda obchodují mezi sebou 

v obvyklých cenách atp.). 

 

- Právní due diligence je další částí procesu prověrky společnosti. Důraz se 

klade na posouzení relevantních informací o společnících (akcionářích), majetko-

vé účasti cílové společnosti na podnikání jiných společností. Dále pak na oblast 

pracovně právních vztahů, úvěrových smluv, práv a závazků vůči třetím osobám, 

práv duševního vlastnictví atp. Na základě právního due diligence je nutné zjistit, 

zda nehrozí nějaké soudní spory, případně jiné náklady z titulu nedostatečné práv-

ní ochrany. 

 

- Výrobně – technické due diligence  představuje proces, jímž kupující posu-

zuje efektivnost výroby cílové společnosti s nutností posoudit nebo vyvrátit reál-

nost podnikatelského záměru, plánu společnosti. Úkolem tohoto auditu je rovněž 

odhalit možné synergické efekty v oblasti výroby v případě F&A dvou společ-

ností s podobným předmětem podnikání. Tento audit často vykonává nezávislá 

poradenská společnost. 

 

- Marketingový due diligence je orientován na posouzení tržní pozice společ-

nosti ve vztahu ke svým výrobkům nebo službám. Tento audit by se měl skládat 

ze dvou části: externího auditu a interního auditu. 

- Externí audit marketingového prostředí zkoumá makroprostředí a prostředí, 

ve kterém společnost plní své úkoly. 

- Interní audit zkoumá celý hodnotový řetězec popisovaný Michaelem Porte-

rem (1994)158 nebo Miloslavem Keřkovským a Oldřichem Vykypělem (2006).159 

Zabývá se logistikou provozu, výstupní logistikou, prodejem a marketingem a do-

plňkovými službami. 

  

Protože tento audit nabízí nepřeberné množství dat různého významu a spoleh-

livosti, je vhodné použít analýzu SWOT, která tato data zpracovává a zdůrazňuje 
                                                           
158

 PORTER, M. E., Konkurenční strategie. Přel. K. Kvapil. Praha: Victoria Publishing, 1994. s. 403. Přel. 
z Competitive Strategy. ISBN 80-85605-11-2. 
159 KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O., Strategické řízení: Teorie pro praxi. 2. Vydání. Praha: C.H.Beck, 
2006. s. 206. ISBN 80-7179-453-8.s.110-113. 
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klíčové položky. Dále je možno uplatnit analýzu portfolia podnikatelských aktivit, 

které tvoří společnost, pomocí matice tržního podílu a růstu BCG (Boston Consul-

ting Group). Tento audit musí tedy zahrnovat informace o trhu, postavení pro-

duktu, o konkurenci a distribuci. 

 

• Manažerské a personální due diligence je procesem posuzujícím kapacitu a 

kvalitu managementu. Tento audit je vhodný vždy, když se jedná o F&A. 

 

• Technické due diligence je vhodné zejména u nákupu technologických spo-

lečností např. v odvětví IT, ale je vhodné rovněž u problematiky posouzení tech-

nického stavu objektů, zjištění souladu užívání staveb s vydaným povolením, patří 

sem také kontrola dokumentace a povolení atp. 

 

• Enviromentální due diligence zajišťuje posouzení environmentálních rizik, 

prověřuje současný stav i historickou zátěž, posuzuje shodu s legislativou. Pozdě 

odhalená rizika v oblasti životního prostředí představují vynaložení dalších fi-

nančních nákladů souvisejících se sankcemi za šíření kontaminace a ohrožení ži-

votního prostředí a lidského zdraví. Do těchto finančních nákladů se promítá také 

riziko právních postihů. 
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6 Shrnutí výsledků práce 

 

6.1 Doporučení pro použití postupů řízení projektů fúzí či akvizic, 

které zvyšují pravděpodobnost úspěchu 

Tato disertační práce si kladla za cíl určit klíčové faktory ovlivňující efek-

tivnost fúzí a akvizic a stanovení souboru postupů řízení projektů fúzí a akvizic, 

které zvýší pravděpodobnost úspěšnosti a efektivnosti těchto projektů. 

V průběhu zpracování disertační práce a hlavně během zpracovávání vý-

zkumných šetření a případových studií byly prakticky ověřovány poznatky získa-

né kritickou literární rešerší a navržené soubory opatření ke zvýšení pravděpo-

dobnosti úspěchu projektů fúzí či akvizic. Dotazníkovým šetřením a provedenými 

rozbory na vybraném vzorku podniků a vzorku zaměstnanců a manažerů 

z českých podniků byla zmapována situace v oblasti fúzí či akvizic a bylo určeno 

jedenáct klíčových faktorů ovlivňujících jejich efektivnost (fúzí a akvizic). Byly 

rovněž zjištěny hlavní motivy, které přiměly majitele a manažery českých podni-

ků k rozhodujícímu kroku a provedení akviziční transakce, stejně tak bylo zjiště-

no, že 26,3 % zkoumaných českých podniků bylo úspěšných, a to měřeno 

hodnotou ukazatele EVA. Ve 63,2 % podniků došlo k poklesu hodnoty EVA 

po provedené transakci a v 10,5 % podniků nedošlo k žádné výrazné změně. 

Na případové studii je uveden průběh a výsledek akviziční transakce včetně sta-

novení hodnoty před a po transakci a jsou uvedeny hlavní faktory neúspěchu či 

úspěchu v každém konkrétním případě. 

Nejčastějšími motivy byly jako výsledek výzkumného šetření určeny tyto: 

soulad s firemní strategií, zvýšení tržního podílu, dosažení synergických efek-

tů, nové trhy a růstový potenciál. Tyto důvody nejčastěji ovlivnily rozhodovací 

proces vlastníků či manažerů ve zkoumaných českých podnicích. 

Na základě literární rešerše a výsledku primárního výzkumného šetření by-

lo stanoveno těchto jedenáct faktorů ovlivňující efektivnost fúzí či akvizic: 

- Due diligence 

- Lidský faktor a řízení změn 

- Silné vedení v pointegrační fázi 
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- Stanovení synergických efektů 

- Komunikace 

- Vedoucí týmu akceptovaný všemi stakeholders 

- Motivy, důvody fúze či akvizice 

- Aktivní řízení kulturních rozdílů 

- Fúze či akvizice je součástí strategie společnosti 

- Eliminace jevu „ vítěz a poražený“ 

- Předakviziční plánování 

Rovněž na základě poznatků získaných z prostudování domácí i zahraniční 

literatury a na základě získaných informací výzkumných šetření vzorku českých 

společností, jak rovněž i zkušenostmi získanými v průběhu působení ve vedoucích 

pozicích některých slučovaných společnostech, byl stanoven soubor postupů říze-

ní projektů fúzí a akvizic, které zvyšují pravděpodobnost úspěšnosti a efektivnosti 

těchto projektů.  

Soubor opatření je rozdělen do následujících částí: 

1. Plán integračního procesu 

2. Jmenování managementu 

3. Lidský činitel 

4. Due diligence 

Ad 1)  Plán integrace fúze či akvizice obsahuje: 

- Strategické cíle a motivy společnosti 

- Stanovení synergických efektů 

- Stanovení časového harmonogramu postupu dílčích fází integračního procesu 

- Stanovení zodpovědnosti v rámci integračního procesu za plnění jednotlivých 

úkolů 

- Řízení rizik 

- Implementace BSC 

- Implementace WCM 

- Plán nákladů integračního procesu 

Ad 2) Jmenování managementu. Management jako klíčový faktor úspěšnosti F&A 

je mnohokrát zmíněn v kapitolách této disertační práce. Management musí být 

dobře připraven a musí být znalý problematiky řízení změn. Z výše uvedeného 
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vyplývá, že management (vedení společnosti) má opravdu velký význam pro 

hladké a úspěšné završení integračního procesu. Základní úloha managementu je 

dovézt slučované společnosti k naplánovanému cíli ve stanoveném čase. Jestliže 

management zajistí, že všechny podnikové procesy budou plánovány a organizo-

vány efektivně, pak činnost každého jednotlivého zaměstnance bude přispívat 

k dosažení plánovaných dílů a záměrů integračního procesu. 

 

Ad 3) Jak vyplývá z provedené literální rešerše a výsledků výzkumného šetření, 

lidský činitel patří k nejvýznamnějším faktorům ovlivňující úspěšnost fúzí či 

akvizic. Lidskému činiteli je proto v této disertační práci věnována velká pozor-

nost. Soubor opatření mezi jinými zahrnuje následující návrhy: 

- Stanovení analýzy příčin, důvodů a zdrojů sociální analýzy 

- Uplatňování nástrojů řízení lidských zdrojů v souladu s motivy a cíli akvizič-

ní transakce 

- Stanovit metody a techniky řízení (řešení) sociálních dopadů, uplatnit outpla-

cement jako metodu profesionální podpory a pomoci zaměstnancům 

- Řešení kulturních rozdílů v slučovaných organizacích 

- Cílené ovlivňování pracovníků a manažerů 

- Společný plán akcí umožňující a prohlubující vzájemné plnění slučovaných 

podniků 

- Plán akcí minimalizující odpor středního článku řízení. Úspěšné zvládnutí 

středního článku řízení zaručuje vysokou pravděpodobnost úspěchu integrač-

ního procesu 

- Eliminace jevu „ vítěz a poražený“ 

- Rychlá a otevřená informovanost v komunikaci ve všech třech etapách fúze či 

akvizice 

- Osobní příklad vedení a boj s nedodržováním zásad morálky a etiky 

- Stanovení politiky společnosti v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce, 

včetně zavedení standardů a norem bezpečnosti 

- Antikorupční program 

- Program ochrany lidských práv 
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Ad 4) Hlavním důvodem realizace due diligence je neúplnost informací a nerov-

noměrné rozdělení informací o podniku mezi potenciálními stranami, rovněž i ne-

jistota vyplývající z budoucího vývoje v podnikání. Základním úkolem due dili-

gence je tedy překonat tuto informační asymetrii. Kvalitní a přesné informace jsou 

pro obě strany důležité nejenom proto, aby dokázaly posoudit ekonomickou situa-

ci prověřovaného podniku (cílové společnosti) a ekonomické důsledky zamyšlené 

transakce, ale rovněž z důvodu vypracování potřebných smluv k transakci včetně 

stanovení obsahu, objemu záruk a pojištění. Doporučené oblasti auditů: 

- Finanční due diligence 

- Daňové due diligence 

- Právní due diligence 

- Výrobně – technické due diligence 

- Marketingový due diligence 

- Manžerské a personální due diligence 

- Technické due diligence 

- Environmentální due diligence 

 

6.2 Zhodnocení šetřených otázek a naplnění cílů 

Záměrem disertační práce bylo předložit ucelený pohled a postupy řízení 

projektů fúzí či akvizic s přihlédnutím k sociálně společenským problémům s tě-

mito procesy spojenými. Pozornost je věnována následujícím cílům: 

(C1) Primárním cílem disertační práce je zjištění rozhodujících fakto-

rů a procesů ovlivňujících úspěšnost a efektivnost zpracování a řízení projek-

tů akvizic a fúzí. Účelem stanovení těchto faktorů je návrh takových postupů 

řízení projektů fúzí a akvizic, které budou maximalizovat pravděpodobnost 

úspěšnosti a efektivnosti těchto projektů fúzí a akvizic.  

Výzkumným šetřením bylo zjištěno dvanáct faktorů ovlivňujících efektiv-

nost fúze či akvizice. Následné statistické zpracování potvrdilo významnost prv-

ních 11 faktorů. Pouze u faktoru „Silný integrační tým“ obsahuje interval spoleh-

livosti i nižší hodnoty a tedy tento faktor nelze přijmout mezi významně ovlivňu-

jící úspěšnost F&A. Touto problematikou se zabývá podkapitola 4.1.8 „Shrnutí 

výsledků analýzy současného stavu zkoumané problematiky klíčových faktorů 
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ovlivňujících fúze a akvizice“ a podkapitola 4.2.3 “Struktualizace a analýza fakto-

rů ovlivňující efektivnost fúzí a akvizicí,“ 

Druhé části primárního cíle (C1) týkajícího se návrhu postupů řízení pro-

jektu fúze či akvizice je věnována kapitola 5 (str. 125 - 139). „Návrh souboru 

opatření a postupů řízení projektů fúze či akvizice zvyšujících pravděpodobnost 

úspěšnosti“ je se zjištěnými klíčovými faktory úspěchu svázán a z jejich rámce 

nevybočuje 

Na primární cíl disertační práce je napojen analytický cíl (C2). 

(C2) Analyzovat dopady organizačních, sociálních a kulturních změn, 

které jsou vyvolány změnami doprovázejícími slučovacími procesy při reali-

zaci projektu F&A s cílem stanovit postupy, zvyšující pravděpodobnost 

úspěšnosti integračního procesu s vazbou na konkrétně realizované slučovací 

procesy, šetřené v rámci primárního výzkumu. 

- Tomuto cíli (C2) je věnována celá podkapitola 4.1.1 „Sociální a organizační 

problémy vyvolané změnami ovlivňující úspěšnost fúze a akvizice dle Czeslava 

Zajace“ (2006) 160  a podkapitola 4.2.2 „Výsledky šetření obav a očekávání jako 

důsledku změn plynoucích ze slučovacího procesu“. V podkapitole 5.3 „Návrh 

opatření v oblasti lidských zdrojů“ je navržen rozsáhlý soubor opatření, který zvy-

šuje pravděpodobnost úspěšnosti integračního procesu a tím i tento cíl disertační 

práce byl splněn. 

 

6.3 Výsledky ověření hypotéz 

[[H1] Nedostatek stálé a efektivní komunikace a nedostatečná infor-

movanost všech významných „stakeholders“ (zejména pak vlastníků, doda-

vatelů, zaměstnanců, bankovních institucí atd.) ohrožuje úspěšnost celého 

projektu fúze či akvizice. 

Tuto hypotézu potvrdily závěry jak primárního, tak sekundárního výzku-

mu (viz podkapitoly 3.1.8 a 4.2.3). 

 

                                                           
160 ZAJĄC, Cz., Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw. 2. wyd. Wrocław : Aka-
demii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006. s. 215. ISBN 83-7011-807-0. 
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[H2] Proces fúze či akvizice je úzce spjat se sociálními, personálními, 

organizačními a kulturními problémy, které tento proces doprovázejí v  

předintegračním i pointegračním období. Tuto hypotézu potvrzují výsledky 

sekundárního výzkumu, zejména podkapitola 4.1.1 „Sociální a organizační pro-

blémy vyvolané změnami ovlivňující úspěšnost fúze a akvizice dle Czeslava Za-

jace.“ (2006). 161 Stejně tak potvrdil tuto hypotézu dotazníkový výzkum ve vybra-

ném vzorku společností na téma obavy a očekávání vyplývající ze změn vyvola-

ných fúzí či akvizicí (viz podkapitola 4.2.2). 

 

[H3] Fúze či akvizice není vždy finančním úspěchem. 

Hodnocením úspěšnosti jednotlivých fúzí či akvizic v rámci šetřeného vzorku 

českých podniků bylo zjištěno, že pouze 26,3%  transakcí bylo úspěšných. Ostatní 

transakce byly neúspěšné, nebo nepřinesly žádné zvýšení hodnoty. Porovnání 

růstu hodnoty bylo provedeno pomocí ukazatele EVA a ukazatele EVA/vlastní 

kapitál. Stejně tak vychází srovnání úspěšnosti fúze či akvizice z provedené lite-

rární rešerše. Hypotéza [H3] je tedy správná a F&A není vždy finančním úspě-

chem 

 

[H4] Správný výběr manažerského týmu má vliv na úspěšnost prove-

dené fúze či akvizice, včetně stanovení lídra řídícího procesu integrace.  

Výzkumné šetření, jehož výsledky jsou uvedeny v podkapitole 4.2.3 plně potvrzu-

je tuto hypotézu a stanovení manažerského týmu je jedním z jedenácti stanove-

ných klíčových faktorů úspěšnosti fúze či akvizice. 

 

[H5] Formulace strategie, stanovení synergických efektů, příprava 

plánu integrace, provedeni due diligence jsou významnými faktory, které 

ovlivňují úspěch slučovacího procesu, akvizice.  

Tuto hypotézu potvrdila jak literární rešerše tak i vlastní výzkumné šetření 

v vybraného vzorku českých podniků podílející se na slučovacích procesech  a 

údaje o těchto skutečnostech jsou uvedeny v podkapitolách 4.1.8 a 4.2.3. 

                                                           
161 ZAJĄC, Cz., Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw. 2. wyd. Wrocław : Aka-
demii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006. s. 215. ISBN 83-7011-807-0. 
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[H6] Specialisté, mistři a vedoucí hodnotí „stupeň důležitosti" jednot-

livých faktorů, týkajících se  o b a v  vyplývajících ze změn, vyvolaných F&A, 

stejně jako dělníci. 

Statistickým zpracováním dat uvedených v podkapitole 4.2.2 této disertační práce 

je tato hypotéza zamítnuta. 

 

[H7] Specialisté, mistři a vedoucí hodnotí „stupeň důležitosti“ jednot-

livých faktorů, týkajících se  o č e k á v á n í  vyplývajících ze změn, vyvola-

ných F&A, stejně jako dělníci. 

 Zkoumanou hypotézu jsme mohli zamítnout po provedeném statistickém 

zpracování dat, kde Mann – Whitney U testy prokázaly statistické významné roz-

díly v hodnocení stupňů důležitosti jednotlivých faktorů týkajících se obav ze 

změn vyvolaných fúzí či akvizicí mezi specialisty, mistry, vedoucími a dělníky 

téměř u všech faktorů. Tyto skutečnosti jsou uvedeny v podkapitole 4.2.2. 

 

6.4 Přínosy práce pro vědu a praxi 

Záměrem disertační práce a výzkumů bylo předložit moderní pohled na 

průběh integračních procesů (F&A), stanovení klíčových faktorů ovlivňujících je-

jich úspěšný průběh a určení souboru takových postupů řízení projektů fúzí a 

akvizic, které budou maximalizovat pravděpodobnost úspěchu těchto fúzí či akvi-

zic. 

Práce se zaměřila na studium a kritickou literární rešerši dostupné domácí i 

zahraniční literatury, která se zabývá touto problematikou. Na základě prostudo-

vané literatury a vlastních šetření mezi 57 představiteli top managementu ve 32 

společnostech, které se podílely na 19 fúzích či akvizicích, a dále v druhé části še-

tření mezi 475 pracovníky dotazníkovou formou byly definovány klíčové faktory 

kladně ovlivňující efektivnost fúzí či akvizic v celkovém počtu dvanáct. 

Hlavní výsledky, které disertační práce přináší, jsou: stanovení výzkum-

ným šetřením nejdůležitějších motivů, které přivedly akvizitory k rozhodnutí fúzí 

či akvizic, zjištění úspěšností jednotlivých akvizicí na základě porovnání úrovně 

tvorby hodnoty v období před a poakvizičním pomocí ukazatele EVA, výsledky 
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šetření obav a očekávání jako důsledku změn plynoucích ze slučovacích procesů, 

strukturalizaci a analýzu faktorů ovlivňujících efektivnost fúzí a akvizic a návrh 

souboru opatření a postupů řízení projektů fúzí a akvizic, které zvýší pravděpo-

dobnost úspěšnosti a efektivnosti projektů. 

Hlavním přínosem disertační práce pro vědu je stanovení klíčových fakto-

rů ovlivňujících efektivnost fúze či akvizice, zvláště pak se zdůrazněním lidského 

faktoru, jehož vliv na úspěch integrace je skutečně velmi významný, přičemž stále 

je mu v praxi věnována malá pozornost, nebo je řešen formálně. 

Hlavním přínosem disertační práce pro praxi je stanovení souboru návrhů 

a postupů, které zvyšují pravděpodobnost úspěchu integračního procesu. Srozumi-

telné a stručně prezentované postupy a návody jsou pro manažery společností zá-

kladním vodítkem v procesech fúze či akvizice a samozřejmě v každé společnosti 

bude nutné projekty integračních procesů přizpůsobit podle konkrétních situací, 

ve kterých se budou tyto podniky nacházet.  

 

Přínosem disertační práce pro výuku jsou zejména kapitoly: 

- 3. Současný stav zkoumané problematiky 

- 4. Vlastní primární výzkum klíčových faktorů ovlivňující efektivnost fúze a 

akvizice 

Ty mohou být zařazeny do výukového procesu a to v rámci předmětů vyučova-

ných v oboru Management pod názvy Ekonomický systém podnikatelského 

subjektu a jeho řízení a Analýza efektů ekonomických a řídicích procesů 

 podnikatelských subjektech. Jednalo by se o rozšíření výuky v těchto předmě-

tech o odborné tématiky související se slučovacími procesy spojenými s fúzemi či 

akvizicemi podnikatelských subjektů (společností). 
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Závěr 

Od roku 1991 pracuji nepřetržitě v různých vedoucích funkcích ve společ-

nostech, které se buď podílely na akvizičních procesech, nebo se samy staly cílo-

vou společností čili předmětem fúze či akvizice. Proto při zpracování této diser-

tační práce jsem vycházel ze svých zkušeností a praxe. Účelem práce je především 

přiblížit vědecký výzkum praxi a věnovat se problematice, kde potřeba řešení ply-

ne právě z řad českých společností. 

Mám za to, že se podařilo přehledně určit hlavní problémy, které jsou 

s integračními procesy spojeny. Stanovit hlavní směry, kterými se managementy 

slučovaných podniků musí vydat, aby zvýšily pravděpodobnost úspěchu maxi-

málně. 

Věřím, že výsledky této disertační práce prospějí manažerům, kteří do 

těchto slučovacích procesů budou vtaženi a budou muset problematiku integrač-

ních procesů řešit v praktickém životě. 
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