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Anotace: Strukturalizace a analýza faktorů ovlivňujících efektivnost fúzí a  
                 akvizic 
  

 Disertační práce je zaměřená na zjištění a strukturalizaci faktorů podstatně 

ovlivňujících průběh akvizičních procesů. Obsahovým těžištěm řešení problema-

tiky této disertační práce je problematika procesu řízení slučování podnikatel-

ských subjektů na bázi fúzí či akvizic se zaměřením na strukturalizaci a analýzu 

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

výběr a analýzu vysoce relevantních metod a postupů hodnocení výsledků slučo-

vacího procesu. Pro hodnocení úspěšnosti a efektivnosti fúzí či akvizic ( F&A), 

nebo také pro hodnocení výkonnosti F&A (post acquisition performance) je pou-

žita metoda EVA (Economic Value Added) dále jsou použity ukazatele 

EVA/tržby, EVA/aktiva, EVA/ vlastní kapitál. Pro zjištění vlivu některých faktorů 

na úspěšnost, výkonnost podniků v postakvizičním období, jsou dále použity uka-

zatele EBITDA/aktiva a EBITDA/tržby. Měřené období změny výkonnosti zkou-

maného souboru podniků jsou 3 roky před provedenou akviziční transakcí a 3 

roky po provedené akviziční transakci.  

 Výzkumné šetření F&A bylo provedeno na vzorku 19 akvizičních transak-

cí. Na těchto 19 transakcích se podílelo 39 společností sídlících na území ČR, 

z kterých 69 % byly akciové společnosti (27) a 31 % (12) byly společnosti s ruče-

ním omezeným. Z tohoto počtu tři akciové společnosti se podílely na více než 

jedné akvizici. Z celkového počtu zkoumaných společností 79 % tvoří podniky 

hutní prvovýroby, druhovýroby a strojírenství. Další část je tvořena podniky za-

bývajícími se stavební činností (5 %), zpacováním kovového odpadu a šrotu (8 

%), obchodní činností (5 %) a spalováním odpadu (3 %). Hlavním nástrojem ana-

lýzy výkonnosti zkoumaného vzorku je aplikace MS Excel, který byl navržen a 

sestaven Ing. Rostislavem Kolaříkem PhD, jehož souhlas k použití tohoto softwa-

ru byl poskytnut pro účely této disertační práce.  

 Důvody neúspěchu integračních procesů F&A ve zkoumaných společnos-

tech byly zjišťovány pomocí rozhovorů mezi manažery, kteří se přímo podíleli na 

přípravě a řízení integračních procesů ve všech 19 případech. Otázky byly formu-

lovány tak, aby zahrnovaly co možná největší počet 12 klíčových faktorů úspěš-



3 

 

nosti, ovlivňujících pravděpodobnost úspěchu F&A, které byly stanoveny v rámci 

výzkumného šetření v podkapitole 4.2.3 této disertační práce. Výsledek šetření je 

zjištění šesti zásadních oblastí (faktorů), které s velkou pravděpodobností ovlivni-

ly úspěšnost akvizičního procesu ve zkoumaných podnicích. 

 Statistická ověřování při použití Wilcoxonova testu potvrdilo všech šest 

faktorů s velkým vlivem na výkon podniku po provedené akvizici. 

Vyvozené závěry, zjištěné v rámci výzkumných šetření provedených v rámci této 

disertační práce, vedou k stanovení návrhu souboru opatření a postupů řízení pro-

jektu F&A, které zvyšují pravděpodobnost úspěšnosti a efektivnosti těchto projek-

tů. Tento soubor návrhu opatření je velmi těsně spjat se zjištěnými klíčovými fakt-

tory úspěšnosti F&A a to hlavně s plánem integračního procesu, jmenováním ma-

nagementu, lidským činitelem a due diligenci. 
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Annotation: Analysis of key factors determining success and efficiency of   
          mergers or acquisitions 
  

 The thesis is aimed at detecting and structuring factors significantly in-

fluencing a course of acquisition processes. The content focus of the thesis lies in 

the field of processes related to management of combining business entities, on 

the basis of mergers or acquisitions, concentrated on structuring and an analysis of 

cardinal factors affecting successfulness of M&A (mergers and acquisitions) 

processes management. Selection and an analysis of highly relevant methods and 

procedures for evaluation of M&A processes results are not dealt with here. The 

method EVA (economic value added) is used for assessment of successfulness 

and effectiveness of M&A or for evaluation of M&A performance efficiency (post 

acquisition performance). Other used indicators are EVA /revenues, EVA /assets, 

EVA/equity capital. Besides, EBITDA/assets and EBITDA/revenues are used to 

find out some factors influence on successfulness and efficiency of the companies 

in post acquisition period. The measured period of a performance change in the 

examined set of companies starts 3years before and ends 3 years after an accom-

plished acquisition transaction. 

 The research examination of M&A was carried out on the sample of 19 

acquisition transactions. 39 companies located in the Czech Republic took part in 

these transactions. 69% of them were joint-stock companies (27) and 31% (12) 

limited liability companies. Three of them were involved in more than one acqui-

sition. Out of a total of the examined companies, 79% are represented by firms 

from metallurgical basic industry, secondary manufacture and mechanical engi-

neering. The next part is formed by  building industry firms (5%), companies 

dealing with processing metal waste and scrap (8%) , businesses doing trade activ-

ities (5%) and 3% were incineration plants. The main instrument of the perfor-

mance efficiency analysis of the sample examined was an application MS Excel 

designed and created by Ing. Rostislav Kolařík PhD who has given permission to 

use this software for the purpose of the thesis.  

             The reasons of this M&A integration processes failure in the examined 

companies were probed through interviewing managers who directly participated 
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in preparing and managing integration processes in all 19 cases. Questions were 

drawn up to include as large number as possible, e.i.12 key factors influencing 

probability of M&A success. They were set within the research examination in 

subhead 4.2.3 of this thesis. The result of this examination is the uncovering of 6 

crucial areas (factors), which were the most probable elements influencing suc-

cessfulness of an acquisition process in the involved companies. 

 Statistical verifying using Wilcoxon´s test confirmed all six factors with a 

huge impact on a company performance after an accomplished acquisition. Drawn 

conclusions obtained within the research examinations of the thesis lead to a pro-

posed package of measures and procedures to manage a M&A project. They in-

crease probability of successfulness and efficiency of these projects. This set of 

measures is closely connected with uncovered key factors of M&A successful-

ness, mainly with a plan of integration process,  appointment of the management, 

a human factor and due diligence. 
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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. 

Ve zpracovaných studiích a publikované literatuře, které se oblasti 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) 1 ; Louša F. Účetnictví 

podnikatelů (2006)2. V oblasti managementu lze nalézt taktéž celou řadu publika-

cí a informačních zdrojů, ale i zde je problematice projektů fúzí a akvizic věnova-

ná pozornost spíše doplňková, Synek M. a kolektiv (2007) 3 , Veber J. a kolektiv 

(2006). 4 

                                                           
1
 VOMÁČKOVÁ, H.,Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí. Praha : Polygon, 2006, s. 560. 

ISBN 80-7273-127-0. 
2
 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. 
3
 SYNEK, M., kol., Manažerská ekonomika.. 4. aktualiz. vyd.: Praha : Grada, 2007. , s. 464. ISBN 80-247-

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

 

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 zkoumány 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 a pro-

blematika procesu řízení slučovaní podnikatelských subjektů na bázi fúzi či akvi-

zic. 

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.  

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. 

Pozornost je věnována rovněž integračnímu procesu akvizic s přihlédnutím 

k sociálně společenským problémům s tímto procesem spojeným. 

(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.  
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Pro hodnocení úspěšnosti a efektivnosti F&A nebo také pro hodnocení vý-

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

metody EVA (Economic Value Added).  Z důvodu odstranění rozdílů ve velikosti 

podniku je dále ukazatel EVA vyjádřen následovně: EVA/tržby, EVA /aktiva, 

EVA / vlastní kapitál. Pro zjištění vlivů některých faktorů na úspěšnost výkonnost 

podniků v postakvizičním období, jsem dále ještě použil ukazatelů 

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 byly to hlavně výsledky 

výzkumného šetření Deloitte a CFO Research Services (2007) 5, které konstatuje, 

že filozofie řízení hodnoty podniku, kde určení úrovně hodnot je významnou sou-

částí velkých úspěchů napříč různými odvětvími. Stejně tak bylo toto rozhodnutí 

ovlivněno aplikací metody EVA v oblasti akademických prací a výzkumů, napří-

klad práce profesora Ken C. Yook „The measurement of post-acquisition perfor-

mance using EVA“ zveřejněném v Quarterly Journal of Business nad Economics, 

University of Nebraska-Lincoln (2004).6 

Měření výkonnosti podniků v postakvizičním období pomoci měřítek pro-

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

Amortization) je použito například ve výzkumné práci „The long-term operating 

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

Renneboog (2006). 7 

Měřené období jsou 3 roky před a 3 roky po provedené akvizici. Tento ča-

sový interval je stanoven na základě doporučení prof. Synka M., Manažerská eko-

nomika (2007).8  Časový interval 3 let před i po akvizici byl rovněž použit ve vý-

zkumech provedených v uplynulých létech jako například: „The postmerger fi-

                                                           
5
 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 >. 
6 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, vyyd. 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>. 
7 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>. 
8
 SYNEK, M., kol., Manažerská ekonomika.. 4. aktualiz. vyd.: Praha : Grada, 2007. , s. 464. ISBN 80-247-

1992-4. s. 343. 
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nancial performance of hotel companies“ Li-Tzang(Jane) Hsu, SooCheong (Sha-

wn) Jang (2007) 9 , nebo „The long-term operating performance of European mer-

gers and acquisitions“ Martynova, Oosting. Renneboog (2006) 10 . 

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

jako tvorba hodnoty podniku a je měřená pomoci ukazatele EVA.  

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. 

 

Hypotézy jsou založeny na současném stavu poznání a analýzy problema-

tiky fúzí a akvizic. Disertační práce vychází z následujících základních 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. 

[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.  

                                                           
9 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>. 
10 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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[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. 
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2 Metodika a postupy řešení 
 
 
 Sběr dat 

Primární výzkum dotazníkovým šetřením je proveden ve skupině 39 spo-

lečností sídlících na území České republiky s cílem získat údaje a data o průběhu 

přípravy a realizace projektů fúzí či akvizic v oblasti personálně sociální. Dále je 

využita metoda rozhovorů v rámci primárního výzkumu mezi špičkovými vedou-

cími pracovníky společností, jež se fúze či akvizice zúčastnily. Cílem tohoto vý-

zkumu je získat informace o pořadí důležitosti a významu jednotlivých faktorů a 

procesů ovlivňujících průběh a výsledek fúzí či akvizic. V rámci této části jsou 

rovněž soustředěná potřebná data z výročních zpráv jednotlivých společností ve 

zkoumaném časovém období, zdrojem dat jsou dále: 

- Rozvahy společností 

- Výkazy zisku a ztrát 

- 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 

 

Mezi základní charakteristiky 39 zkoumaných podniků byly zařazeny: ob-

last podnikání, počet zaměstnanců a velikost obratu. Z pohledu hlavního druhu 

činnosti je možné vzorek rozdělit do 5 skupin, přičemž více jak polovinu (79 %) 

tvoří podniky hutní prvovýroby a druhovýroby a strojírenství. Další část je 

tvořena podniky zabývajícími se stavební činností (5 %), zpracováním kovové-

ho odpadu a šrotu (8 %), obchodní činností (5 %) a spalováním 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-
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městnanců od 50 - 250 (22 %). Naprosto marginální jsou skupiny podniků 

s počtem zaměstnanců do 50 pracovníků (3 %) a do 10 pracovníků (3 %). 

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 

57. Dotazovaní byli v době realizace akvizice členy vedení ovládajících, jak rov-

něž cílových společností. Šetření bylo provedeno v období 1999-2009. 

Druhá část šetření byla realizována dotazníkovou formou, v období let 

1999 – 2009. Byly vypracovány následující dotazníky: 

- Výběr společnosti byl proveden dle následujících kritérií 

- Společnost se musela účastnit akvizičního procesu 

- Dostupnost ekonomických a finančních údajů 

- Možnost komunikace s vedoucími pracovníky jednotlivých společností, mož-

nost provedení dotazníkového průzkumu mezi zaměstnanci 

 

Zpracování dat 

 Ke zpracování dat jsou použity statistické metody, 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 použit statistický soft-

ware 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). 11 

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-

                                                           
11

 LIKEŠ, J., LAGA, J.,  Základní statistické tabulky. Praha  : SNTL, 1978. s.  488. bez ISBN. 
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coxonův párový test. Interval spolehlivosti je spočítán jako meze spolehlivosti pro 

parametr alternativního rozdělení. 12  

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).  

   

  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.  

 Šetření motivací pro akvizice určuje nejdůležitější motivy, které přiměly 

akvizitory k rozhodnutí a realizaci F&A. Za druhé, jsou jasně stanoveny rozdíly 

mezi obavami a očekáváními vyplývajícími ze změn vyvolaných F&A u specialis-

tů, mistrů a vedoucích a obavami a očekáváními u skupiny ostatních zaměstnanců 

(dělníků). Za třetí jsou strukturalizovány faktory, které významně ovlivňují efek-

tivnost 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 potvr-

zují vliv určitých faktorů na proces F&A a jeho úspěšnost. Závěrem shrnutí po-

znatků, získaných jednotlivými šetřeními v oblastech jak je uvedeno výše je sta-

novení návrhu souboru postupů řízení projektů fúzí a akvizic, které zvýší pravdě-

podobnost úspěchu těchto projektů. Návrh postupů zvyšujících pravděpodobnost 

úspěchu F&A je velmi těsně spjat se zjištěnými klíčovými faktory úspěšnosti 

F&A. Soubor opatření zahrnuje oblasti - Plán integračního procesu, Management, 

Lidský činitel, Due diligence. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                           
12

 LIKEŠ, J,. LAGA, J.,  Základní statistické tabulky. Praha  : SNTL, 1978. s.  488. bez ISBN. s. 51. 
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3 Teoretická východiska a současný stav zkoumané problema-
tiky 

 
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 společností 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. 13 

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. 14 a zákon č.125/2008 Sb., o 

přeměnách obchodních společností a družstev. 15 Převody podniků v případech, 

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

                                                           
13

  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. 
14

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 
15

 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.  
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ochranu hospodářské soutěže. Jedná se o kritéria daná zákonem o ochraně hospo-

dářské soutěže č.143/2001 Sb. 16   

 

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. 

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. 17 

 

Typy a důvody fúzí 

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

rem: 18 

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

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

že 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. 

                                                           
16

 Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů. 
17

 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. § 60.  
18 FRĄCKOWIAK, W., Fuzje i Przejęcia . Warszawa : Polske Wydawnictvo Ekonomiczne, 2009. s. 492. 
ISBN 978-83-208-1786-7. s. 29. 
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V případě tohoto slučovacího procesu jsou složitější finanční možnosti, schopnos-

ti provedení takovéto operace. Tato forma vede ke vzniku: 

- 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 společnosti, které kooperují mezi sebou v rámci 

teritoriálním, technickém, stejného trh nebo jsou nezávislé na sobě. Zásadním po-

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

někdy v rámci komplementárních hodnot vznikají přínosy při sloučení činnosti 

 

 Výsledky sekundárního výzkumu 
 
 Po prozkoumání dostupných materálů je provedení zhrnutí výsledků ana-

lýzy současného stavu problematiky zabývající se klíčovými faktory, které ovliv-

ňují výsledek fúze a akvizice, do následující tabulky. 

 

 

 

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 
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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 1 Shrnutí výsledků analýzy klíčových faktorů ovlivňujících akvizici dle jednotlivých autorů 
Zdroj: vlastní konstrukce 

 

 

 Po porovnání závěrů dle jednotlivých autorů je konstatováno, že tito se 

shodují v následujících faktorech ovlivňujících 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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4 Vlastní primární výzkum a strukturalizace klíčových faktorů 
ovlivňujících výkonnost podniků podílejících se na akvizič-
ním procesu 

 
 

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 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, 

ze kterých 69% byly akciové společnosti (27) a 31 %, tj. 12 podniků, byly společ-

nosti s ručením omezeným. Z tohoto počtu tři akciové společnosti se podílely na 
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víc než jedné akvizici.  Mezi základní charakteristiky 39 zkoumaných podniků by-

ly zařazeny: oblast podnikání, počet zaměstnanců a velikost obratu. Z pohledu 

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 %). 

 

 Motivace pro akvizice 

Šetření ukazuje, že nejdůležitějšími motivy, které přiměly akvizitory 

k rozhodnutí o provedení fúzí či akvizicí, je soulad s firemní strategií, zvýšení trž-

ního podílu, dosažení synergických efektů a nové trhy. Naopak nejméně důleži-

tým motivem jsou investiční příležitosti před daňovými výhodami.  

Jak je možno vidět na obrázku č. 1 z celkového počtu 32 respondentů 87,9 

% ohodnotilo soulad s firemní strategií, 84,8 % respondentů ohodnotilo zvýšení 

tržního podílu, 81,8 % ohodnotilo nové trhy a 72,7 % ohodnotilo dosažení syner-

gie jako klíčové motivační faktory vedoucí k uzavření akvizičních transakcí. 

Nejméně respondentů, tj. pouze 3 %, ohodnotilo daňový motiv (viz obrázek č. 1) 

jako hlavní motivační faktor vedoucí k uzavření akviziční transakce. 

 

 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. 
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Obrázek 1  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, jak rovněž šlo o stano-

vení příčin obav a strachu u obou skupin zaměstnanců. Současně šetření mělo za 

cíl stanovit jaká jsou očekávání u obou skupin zaměstnanců, co očekávají od no-

vých vlastníků, v nových podmínkách, po provedené integraci. Smyslem tohoto 

šetření je následná možnost reakce ze strany akvizitorů na tyto podněty a to vy-

pracováním souborů opatření, které zjištěné druhy obav a strachu budou minima-

lizovat. Cílem je získat většinu zaměstnanců pro realizaci změn.  

 Získané údaje určují směr, kterým se akvizitoři a managementy měly ubí-

rat, aby byly tyto obavy minimalizovány a tím bylo vytvořeno pozitivní klima 

spolupráce při realizaci stanovených úkolů transakce. 

Dle průzkumu mezi zaměstnanci (řadoví pracovníci, dělníci) největší oba-

vy, frustraci a strach vyvolává: obava ze ztráty zaměstnání, snížení odměny a 

příjmu, a tím také zhoršení životní situace. Nutnost změny pracovního zařazení, 

chybějící 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-
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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.  

V případě, že akvizitor vůbec neřeší vznik negativních nálad u zaměstnan-

ců a managementu, zvláště pak na začátku transakce, potom riziko neúspěchu 

akvizice či fúze je velmi vysoké. Tuto skutečnost výzkumné šetření potvrzuje. 

Současně toto šetření zjistilo, že ve většině zkoumaných transakcí řízení lidských 

zdrojů a usměrňování nálad zaměstnanců bylo nastartováno až v průběhu inte-

grační fáze. V rámci řízení těchto procesů byly použity především informačně 

podpůrné kampaně, jejichž cílem bylo vysvětlit konkrétní plány a kroky nového 

vlastníka, a samozřejmě především stanoviska a záměry směrem k dalšímu rozvo-

ji zaměstnanosti v podniku. K vysvětlování tohoto problému byly použity všechny 

dostupné komunikační kanály a prostředky (intranet, podnikové časopisy, „pro-

ximity meetings“ atd.). 

 Rozdíly v postojích a reakcích mezi specialisty, mistry, vedoucími pracov-

níky a kategorii dělníků, s ohledem na změny vyvolané slučovacím procesem 

ukazuje obrázek č. 2. 

 

1 - velmi důležité 
2 - důležité 
3 - méně důležité 
4 - bezvýznamné 
5 - nevím 
Obrázek 2 Rozdíly v postojích mezi specialisty, mistry, vedoucími a dělníky  
Zdroj: vlastní konstrukce 
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 Specialisté, mistři, vedoucí a dělníci hodnotili stupeň klíčovosti jednotli-

vých faktorů týkajících se obav ze změn vyvolaných fúzí 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. 

 

 Strukturalizace a analýza faktorů ovlivňující efektivnost fúzí a akvizi-

cí 

Výzkumné šetření provedené dotazníkovou formou mezi 57 manažery ur-

čilo rozhodující faktory, které mohou významným způsobem ovlivnit výsledky 

slučovacího procesu.  

Do seznamu faktorů úspěšnosti byly zařazeny především ty faktory, které 

byly stanoveny rešerší literatury v rámci podkapitoly 4.1.8 disertační práce a byly 

ještě doplněny dle vlastního uvážení. Výzkum byl zaměřen na identifikaci vý-

znamnosti a identifikaci přínosů jednotlivých faktorů, které významným způso-

bem ovlivňují výsledek (efektivnost) 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.  

 

 Výsledky výzkumného šetření faktorů ovlivňujících úspěšnost fúzí a 

akvizic 

 Ze získaných dat byly vypočtené průměrné hodnoty jednotlivých faktorů a 

dle výsledků bylo sestavené pořadí významnosti od velmi důležitých až méně dů-

ležitými. Takto je sestavený obrázek č. 3, z tohoto obrázku je patrné, že prvních 

dvanáct faktorů je hodnoceno průměrnou známkou 1,1 až 1,6, což znamená hod-

nocení velmi důležitý faktor úspěšnosti fúze či akvizice. Je potřeba zdůraznit, že 

ani poslední dvacátý faktor úspěšnosti není hodnocen známkou bezvýznamnosti. 

Ekonomická situace v zemi je ohodnocena průměrným hodnocením 3,2 což je 
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označení méně důležitý faktor nikoliv však bezvýznamný.  Na základě těchto vý-

sledků 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 

 

 

 

1 -Velmi důležitý faktor 
2 – důležitý faktor 
3-  méně důležitý faktor  
4 - bezvýznamný faktor 
5 - nevím 
Obrázek 3 Klíčové faktory úspěšnosti seřazené podle významnosti  
Zdroj: vlastní konstrukce 
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 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. 3 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). 19 

 U prvních 11 faktorů intervaly spolehlivosti obsahují pouze hodnoty vyšší 

než 80 %, proto je možné u těchto faktorů stanovený předpoklad přijmout. Pouze 

u faktoru Silný integrační tým obsahuje interval spolehlivosti i hodnoty nižší než 

80 %, předpoklad tedy přijmout nelze. 

 Hodnocení úspěšnosti akviziční transakce pomocí moderních ukazate-
lů tvorby ekonomické hodnoty 

 Cílem hodnocení úspěšnosti a efektivnosti F&A není stanovení nej-

sofistikovanější metody kritérií pro samotné hodnocení výsledků F&A, ale cílem 

je potvrdit existenci a působení rozhodujících faktorů a procesů ovlivňujících 

úspěšnost projektů F&A. Cílem disertační práce je především potvrdit, že 

v případě ignorování 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 let před a 3 roky po prove-

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

například Synek M. (2007), 20 v jeho knize Manažerská ekonomika, Frąckowiak 

W. (2009) 21  v knize Fuzje i przejęcia. 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 

                                                           
19

 LIKEŠ, J.,  LAGA, J.,  Základní statistické tabulky. Praha  : SNTL, 1978. s.  488. bez ISBN. 
20

 SYNEK, M. a kol., Manažerská ekonomika. 4. aktualiz. vyd. Grada Publishing, a.s. 2007. 464 s. ISBN 978-
80-247-1992-4. s. 378. 
21 FRĄCKOWIAK, W., Fuzje i Przejęcia . Warszawa : Polske Wydawnictvo Ekonomiczne, 2009. s. 492. 
ISBN 978-83-208-1786-7.  s. 465. 
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(Shawn) Jang (2007) 22 , nebo „The long-term operating performance of European 

mergers and acquisitions“ Martynova, Oosting. Renneboog (2006). 23 Akcionáři 

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

sledek léta, očekává se úspěch a zvýšení hodnoty v co nejkratším termínu. 

 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 

kapitál. 24 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 25  (Stakeholders value ad-

ded), 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 společnosti Deloitte a CFO Research Services26  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 

                                                           
22 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>. 
23 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>. 
24

 SZABLEWSKI, A.,PNIEWSKI, K.,BARTOSZEWICZ, B., Value Based Management. koncepcje, narzęd-
zia, przykłady. Deloitte, Warszawa, Poltext 2008, 711 s. ISBN 978-83-7561-002-4, s 68 
25

 RAPPAPORT, A., Wartość dla akcjonariusz. Přel. M. Nowak. Wig-Press Warszava 1999. 206 s. ISBN 
83-87014-35-4, s 132 - 135 
26

 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 > 
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více spoléhají na systém hodnocení efektivnosti jiných forem využití kapitálu. Za 

druhé, společnosti které participovaly na výzkumu Deloitte a CFO Research Ser-

vices, se stále více zajímají o ukazatele – měřítka hodnot, které se shodují s vnější 

perspektivou trhu, které umožní určit úroveň splnění cílů, které 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 Services27   bylo zjištěno, že je obtížné identifikovat jedno-

značně dominantní koncepci měření hodnoty pro akcionáře. Pro významné spo-

lečnosti vedoucí v tvorbě hodnoty je důležitější spíš pochopení jak společnost tuto 

hodnotu generuje než jakými ukazateli bude měřená. 

 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 postakvizič-

ní výkonnosti, úspěšnosti pomocí EVA) a 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“. 28 

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. 29 

Koncepce EVA – (ekonomická přidaná hodnota) byla zpracována a patentována 

                                                           
27

 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-
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společností Stern, Stewart&Co., v roce 1991 jako nástroj k řízení a oceňování 

podniků. 

 Základní vzorce pro výpočet ukazatele EVA: 

 

EVA = NOPAT – WACC *C                 (vzorec 1)
 30 

          

Zde NOPAT = zisk z provozní činnosti podniku po zdanění (Net Opera-

ting Profit After Taxes), C = kapitál vázaný v aktivech, která slouží provozní čin-

nosti 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. Základ tohoto přístupu je maximalizace zisku. Nemyslí se tím však 

účetní zisk, ale zisk ekonomický, tzn. rozdíl mezi výnosy a ekonomickými nákla-

dy, které kromě účetních nákladů obsahují i náklady oportunitní. 31 

 
  Hlavním nástrojem analýzy výkonnosti ve vybraných podnicích se stal 

soubor softwarové aplikace MS Excel, který byl navržen a sestaven Ing. Rostisla-

vem Kolaříkem, Ph.D. a jehož souhlas k použití tohoto softwaru byl poskytnut pro 

účely této disertační práce. (SATE) Soubor pro Analýzu Tvorby EVA.  

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 

                                                           
30
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jako příloha č. 7 k této disertační práci. Z výsledků zmíněných propočtů je sesta-

vená 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. 4, kde je neúspěšných transakcí 63,2 %., úspěšných 

26,3 % a neutrálních 10,5 % z celkového počtu 100 % (19 transakcí), vše hodno-

ceno ukazatelem EVA a poměrovým ukazatelem EVA/vlastní kapitál. 

 

 
 

Podíl úspěšných transakcí z pohledu celkové hodnoty uzavřený  

 

Podíl úspěšných transakcí z pohledu celkové hodnoty ukazuje obrázek  

 č. 5. 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.  

 

 

 

 

  

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 4 Úspěšnost šetřených transakcí (fúzí či akvizic) 
Zdroj: vlastní konstrukce 
 

Obrázek 5 Úspěšnost šetřených akvizičních transakcí z pohledu celkové hodnoty transakcí 
Zdroj: vlastní konstrukce 
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Důvody neúspěchu integračního procesu F&A ve třinácti zkoumaných spo-

lečnostech byly zjišťovány pomoci rozhovorů mezi 25 manažery, kteří se přímo 

podíleli na přípravě a řízení integračních procesů ve všech 19 případech. Rozho-

vory byly provedeny na základě připravených otázek (viz příloha č. 1). Otázky 

byly formulovány tak, aby zahrnovaly co možná největší počet již dříve zjištěných 

klíčových faktorů úspěšnosti ovlivňujících pravděpodobnost úspěchu fúze či akvi-

zice. Rozhovory rovněž zahrnovaly všeobecnou charakteristiku zkoumané společ-

nosti, strategii, filozofii společnosti-misi, řízení lidských zdrojů, nálady ve spo-

lečnosti atd. Dalším okruhem otázek byly otázky týkající se nejdůležitějších soci-

álních a organizačních problémů, které byly vyvolány změnami plynoucími z fúze 

či akvizice ve zkoumané společnosti (plán integrace, otázka vyčlenění finančních 

prostředků na pokrytí negativních důsledků vyplývajících ze změn atd.). 

Z uvedeného vyhodnocení vyplývá, že ve společnostech kde hodnota EVA a tak-

též hodnota ukazatele EVA/vlastní kapitál klesla po provedeném integračním pro-

cesu, 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, tak ne-

byly 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. 
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3. Častým jevem bylo špatné, v některých případech (VPFM, a.s.) žádné due di-

ligence. Většinou provedené due diligence se týkaly pouze oblasti financí a účet-

nictví. Úplně 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 řídit. 

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 

espondentů, tj. pouze 3 %, ohodnotilo daňový motiv jako hlavní motivační faktor 

vedoucí k uzavření akviziční transakce. 

 

  Statistické ověření vlivu některých 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 jej neaplikovaly. 

Pro porovnání těchto podniků, rozdělených dle sedmi kritérií (Due diligence, for-

mulace strategie společnosti a motivy F&A, manažerský tým – silné vedení v 

pointegrační fázi a vedoucí týmu akceptovaný všemi stakeholders, synergické 
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efekty, plán integrace, sociální a personální plány – aktivní řízení kulturních roz-

dílů včetně eliminace jevů „vítěz a poražený“, komunikace) před a po transakci 

jsou použity čtyři ukazatelé (EVA/aktiva, EVA/tržby, EBITDA/aktiva, 

EBITDA/tržby).   

Hodnocené období je znovu 3 roky před a 3 roky po akvizici.  

Toto porovnání bylo provedeno dvouvýběrovými neparametrickými Mann-

Whitney U-testy. Ke statistickému zpracování byl použit statistický software 

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 disertační práce. Z uvedeného statis-

tického zpracování je zpracována tabulka, která ukazuje výsledek potvrzení či 

zamítnutí jednotlivých faktorů a jejich vliv na úspěšnost (zvýšení výkonnosti) 

akvizičních transakcí.  

 Měřeno pomoci ukazatelů EVA/A,EVA/T, EBITDA/A, EBITDA/T (A-

aktiva. T-tržby). 

 

Kritérium 
rozdělení  
firem 

EVA/A 
před            po 

EVA/T  
před            po 

EBITDA/A 
před            po 

EBITDA/T 
před           po 

Statistické roz-
díly 

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 1 Zjištění statisticky významných rozdílů ve výkonnosti slučovaných podniků před a po F&A po roz-
dělení 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 ne-

aplikovaly. Jedná se o faktory správné komunikace, sociální a personální plány – 

aktivní řízení kulturních rozdílů včetně eliminace jevů „vítěz a poražený“, plány 

integrace, jmenovaní vyškoleného managementu  – silné vedení v pointegrační 
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fázi a vedoucí týmu akceptovaný všemi stakeholders. U ostatních faktorů (due di-

ligence, stanovení strategie a motivů F&A, stanovení synergií) nebyly zjištěny 

žádné statisticky významné rozdíly. Doporučuji v blízké budoucnosti provést po-

dobné výzkumné šetření a analýzu jednotlivých faktorů ovlivňující úspěšnost, 

efektivnost, výkonnost  F&A na podstatně větším, statisticky významnějším vzor-

ku podniků. Vzhledem k tomu, že mi MPO ČR již od roku 2006 sestavuje finanč-

ní analýzu podnikové sféry, bylo by možné měření změn výkonnosti podniku po 

převzetí srovnávat s výkonností upravenou o oborový trend. 
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5 Návrh souborů postupů řízení projektů fúzí či akvizic (F&A), 
které 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. 

 

 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. 

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 rovněž i oni budou participovat na nových příležitostech, 

které fúze či akvizice přinese. Pokud má být takto vytýčená akvizice smysluplná, 
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pak musí být vypracován velmi profesionální podrobný plán integrace. Je více 

pravděpodobné, že efektivní implementace bude dosaženo, pokud slučované spo-

lečnosti mají představu o svých rolích, postaveních v období po uzavření akvizič-

ní 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-

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.  

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). 

 Rovněž integrační proces doprovázeny obrovským počtem změn se rovněž 

jeví jako vhodný okamžik pro postupné zavedení systému World Class manu-

facturing (WCM), který výrazně podporuje konkurenceschopnost podniku.  

 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 
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6. Implementace BSC 

7. Implementace WCM    

8. Plán nákladů integračního procesu 

 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 a oblasti integračních 

procesů a to z důvodu četných a výrazných změn, které tyto integrační procesy 

doprovázejí. Manažeři jsou vystaveni nejrůznějším nevyhnutelným tlakům vyplý-

vajícím 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-

tí 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 

3. Některé změny budou velmi zásadního charakteru (např. redukce počtu pra-

covníků) 

4. Některé změny budou působit protichůdně 

  

 Z výše uvedeného vyplývá, že management (vedení společnosti) má 

opravdu velký význam pro hladké a úspěšné završení integračního procesu. Zá-

kladní úlohou managementu je dovést slučované společnosti k předpokládanému 

naplánovanému cíli ve stanoveném čase. Jestliže management zajistí, že všechny 

podnikové procesy budou plánovány a organizovány efektivně, pak činnost kaž-

dého jednotlivého zaměstnance bude přispívat k dosažení plánovaných dílů a zá-

měrů integračního procesu. 

 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. 
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 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.  

2. Je nutné přizpůsobit nástroje řízení lidských zdrojů (motivační systémy 

odměňování, systémy vzdělávání školení, identifikace s cíli organizace a zabezpe-

čení jejich sociálních jistot) konkrétním podmínkám slučovaných společností.  

3. Již s velkým předstihem v období příprav záměru fúze či akvizice stanovit 

metody a způsoby řešení sociálních dopadů doprovázejících slučovací procesy.

 Řešení kulturních rozdílů ve slučovaných společnostech je naprosto nutnou 

podmínkou, což potvrzují realizované akviziční transakce v praxi.  

4. 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.  

5. 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.  

6. 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. 

7. Eliminace jevu „vítěz a poražený“.  
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8. Rychlá, otevřená a pravdivá informovanost a komunikace s lidmi usnadní 

a významně podpoří šanci na úspěch slučovacího procesu.  

9. 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.  

10. 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. 

11. Stanovení politiky společnosti v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti 

práce, včetně zavedení bezpečnostních standardů a norem. 

12. Antikorupční program. 

13. Program ochrany lidských práv. 

 

 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 

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, jak rovněž i 

nejistota vyplývající z budoucího vývoje v podnikání. Základním úkolem due di-

ligence je tedy překonat tuto informační asymetrii. Kvalitní a přesné informace 

jsou pro obě strany důležité nejenom proto, aby dokázaly posoudit ekonomickou 

situaci prověřovaného podniku (cílové společnosti) a ekonomické důsledky za-

myšlené transakce, ale rovněž z důvodu vypracování potřebných smluv 

k transakci včetně stanovení obsahu, objemu záruk a pojištění.   
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6 Zhodnocení a závěr práce  
 

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 podniku a vzorku zaměstnanců a manažerů 

z českých podniků byla zmapována situace v oblasti fúzí či akvizic a bylo určeno 

dvanáct klíčových faktorů ovlivňujících efektivnost fúzí a akvizic. Byly rovněž 

zjištěny hlavní motivy, které přiměly majitele a manažery českých podniků 

k rozhodujícímu kroku a provedení akviziční transakce, stejně tak bylo zjištěno, 

že 26,3 % v rámci zkoumaných českých podniků bylo úspěšných a to měřeno 

hodnotou ukazatele EVA. V 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 akviziční transakce. 

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 dvanáct faktorů ovlivňující efektivnost fúzí či akvizic: 

- Due diligence 

- Lidský faktor a řízení změn 

- Silné vedení v pointegrační fázi 

- Stanovení synergických efektů 

- Komunikace 

- Vedoucí týmu akceptovaný všemi stakeholders 

- Motivy, důvody fúze či akvizice 
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- Aktivní řízení kulturních rozdílů 

- Fúze či akvizice je součástí strategie společnosti 

- Eliminace jevu „ vítěz a poražený“ 

- Předakviziční plánování 

- Silný integrační tým 

 

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 řízení 

projektů fúzí a akvizic, které zvyšují pravděpodobnost úspěšnosti a efektivnosti 

těchto projektů.  

 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 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.  

 

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 

ovlivňujících fúze a akvizice“ a podkapitola 4.2.3 “Struktualizace a analýza fakto-

rů ovlivňující efektivnost F&A.“ 

Druhé části primárního cíle (C1) týkajícího se návrhu postupů řízení pro-

jektu fúze či akvizice je věnována kapitola 5 (str. 125-139), „Návrh souboru po-
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stupů řízení projektů fúzí a akvizic, které zvyší pravděpodobnost úspěšnosti a 

efektivnosti těchto projektů,“ 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 

realizaci 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) 32  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, které zvy-

šují pravděpodobnost úspěšnosti integračního procesu a tím rovněž i tento cíl di-

sertační práce byl splněn. 

 

 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 výzkumu (viz podkapitola 4.2.3) 

[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-

                                                           
32 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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jace“ (2006). 33 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 vy-

chází srovnání úspěšnosti fúze či akvizice z provedené literární rešerše. Hypotéza 

[H3] je tedy správná a F&A není vždy finančním úspěchem 

 

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

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

zkumné šetření, jehož výsledky jsou uvedeny v podkapitole 4.2.3, plně potvrzuje 

tuto hypotézu a stanovení manažerského týmu je jedním z jedenácti stanovených 

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 li-

terární rešerše tak i vlastní výzkumné šetření v rámci vybraného vzorku českých 

podniků podílející se na slučovacích procesech a údaje o těchto skutečnostech 

jsou uvedeny v podkapitole 4.2.3. 

  

[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 uvedeným v podkapitole 4.2.2 

této disertační práce je tato hypotéza zamítnuta. 

 

                                                           
33 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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 [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 rozdíly 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. 

 

 Přínosy práce pro vědu a praxi 

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 

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 úspěšností 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 stručné prezentované postupy a návody jsou pro manažery společností zá-

kladních 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: 

- Současný stav zkoumané problematiky 
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- Vlastní primární výzkum klíčových faktorů ovlivňující efektivnost fúze a 

akvizice 

 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). 

 

 Závěr 

Od roku 1991 pracuji nepřetržitě v různých vedoucích funkcích ve společ-

nostech, které se podílely na akvizičních procesech, nebo se samy staly cílovou 

společností, čili předmětem fúze či akvizice. Proto jsem při zpracování této diser-

tační práce vycházel ze svých zkušeností a praxe. Cílem práce bylo 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 maximalizovaly pravděpodobnost úspěchu. 

Věřím, že výsledky této disertační práce přispějí manažerům, kteří do těch-

to slučovacích procesů budou vtaženi a budou muset problematiku integračních 

procesů řešit v praktickém životě. 
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