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Anotace 

Tato práce se zabývá problematikou fúzování obchodních společností ve větší 

ekonomické celky. Jednotlivé kapitoly jsou systematicky uspořádány, aby poskytly 

čtenáři komplexní pohled na vývoj, problematiku a realizaci fúzí obchodních 

společností. Práce pojednává o typech a způsobech provádění fúzí, motivech, které 

vedou společnosti k přeměnám a v neposlední řadě o právní úpravě provádění fúzí. 

V další části jsou analyzovány společnosti, které jsou předmětem fúze sloučením, jejich 

charakteristiky a také je analyzován plán provedení fúze a následně zpracován 

harmonogram fúze včetně projektu fúze obchodních společností.  

Annotation 

This work deals with mergers of commertial companys  in largers economic units. 

Chapters are systematicly organized and provide the reader with overview of the 

development, relevant  issues and execution of mergers of commercial companies. The 

work shows styles of merger execution, company´s motives for merger and finally also 

legal regulations connected with this proccess. Other sections of this work show 

analyses of companies, which have undergone a merger. You can see characteristics of 

these organisations and compare their merger execution plans and detailed schedule for 

different stages of the merge project. 
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ÚVOD 

V posledních desetiletích dochází ve světě k nárůstu nejrůznějších forem integrace 

obchodních společností v podobě fúzí, akvizic, joint-venture apod. Hlavní příčinu lze 

spatřovat v rostoucí liberalizaci a globalizaci světové ekonomiky. České obchodní 

společnosti, které se rozvíjejí v obchodním prostředí, jak po roce 1989, tak i v nově 

rozšířené Evropské unii, se musí potýkat s rostoucími konkurenčními tlaky, proto 

hledají cesty a způsoby, jak zvýšit svoji konkurenceschopnost, to činí právě spojováním 

se strategickými českými nebo zahraničními partnery. 

Nástup tržní ekonomiky na počátku devadesátých let byl v České republice silně 

poznamenán dědictvím socialismu. Jedním z nich byla výrazná monopolní struktura 

hospodářství. První kroky transformace proto směřovaly k demonopolizaci národního 

hospodářství ve snaze vytvořit konkurenční prostředí typické pro tržní ekonomiky. 

Rozklad monopolů vzniklých administrativní cestou byl však řešen převážně opět 

administrativními cestami, ať už to bylo prostřednictvím programů privatizace či 

programů restrukturalizace. 

Rostoucí konkurence vyvolává potřebu inovací výrobní základny a výrobního 

programu. Stoupající náročnost inovací výrobků a procesů na finanční zdroje, know-

how, organizaci, vědecko-výzkumné kapacity a snaha o co největší hospodárnost vedou 

k potřebě intenzivnější součinnosti podniků (Výraz „podnik“ je v diplomové práci dále 

uváděn a chápán v ekonomickém smyslu. Dle § 5 Obchodního zákoníku je tento výraz 

chápán jako soubor hmotných,  nehmotných a osobních složek podnikání.1) v národním 

a mezinárodním měřítku.  

Rozhodování o míře součinnosti, respektive o míře samostatnosti při zajišťování inovací 

a celkového rozvoje podniku představuje důležitý prvek procesu tvorby podnikové 

strategie. Dá-li se podnikatel cestou samostatného rozvoje, uplatňuje autonomní 

                                                 
1 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ze dne 5. listopadu 1991 
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strategii, dá-li se cestou kooperace, uplatňuje strategii součinnosti, jejíž nejvyšší stupeň 

představuje majetkoprávní propojení podniků v podobě fúze2. 

Fúze se tudíž nejčastěji využívají ke spojení majetku, závazků a obchodních aktivit 

dvou či více obchodních společností či družstev (obchodní společnost a družstvo – dále 

jen „společnost“) do jedné právnické osoby. Typickým případem, kdy dochází k využití 

fúzí, je řešení otázky reorganizace podniku stávající a nově získané společnosti v 

období po ukončení akvizice. Důvodem akvizice často bývá zvýšení produktivity a s 

tím související úspora nákladů v rámci všech zúčastněných společností. Fúze se pak 

stává podmínkou a předpokladem takové reorganizace. Sloučení podniků do jedné 

právnické osoby je mnohdy prvním krokem ke zrušení duplicitních oddělení či spojení 

na sebe navazujících výrobních procesů. Dalšími důvody pro provedení fúze může být 

ovládnutí jedné ze společností, kdy se v důsledku fúze zvýší podíl jednoho či více 

společníků v nástupnické společnosti nebo zlepšení finanční situace jedné ze 

společností.  

V této souvislosti nelze nezmínit tak často skloňovanou finanční krizi, která 

nepochybně zasáhla všechna odvětví podnikání. Tato krize má za následek prudký 

pokles obchodů napříč celým spektrem podnikání a s tím samozřejmě související i 

fúzování podniků. Nejvíce zasaženým odvětvím v důsledku této krize byl právě sektor 

finanční a je to právě tento sektor, který vedl pomyslné pořadí co do počtu i objemu 

fúzí, nicméně tato situace dokazuje, že i u fúzí a akvizic existují určité cykly, které mají 

svůj vrchol a dno. 

Na druhou stranu, ale může být nastalá situace dobrým odrazovým můstkem pro další 

akvizice a fúze, což se bude týkat zejména společností, které současnou situaci 

překonají bez výrazných následků. Levné akcie budou určitě lákadlem pro velké 

zájemce, na druhou stranu bude ale růst také důraz na kvalitu rozhodování a opatrnost, 

aby se zajímavé příležitosti nezměnily v nenaplněná očekávání. 

 

 
                                                 
2 Kuncová, Z. Business server Podnikatl.cz [online]. Dostupné z: http://www.podnikatel.cz/clanky/fuze-
uz-neni-pouze-tuzemskou-vysadou/. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE  

Ve své diplomové práci se budu  věnovat spojování podniků, které se navenek projevuje 

koncentrací kapitálu pod jednotné vedení a tím i soustřeďováním nebo začleňováním 

ekonomicky nezávislých celků v celky navzájem propojené. Při procesech propojování 

je nejčastějším cílem vytvoření lepšího, dokonalejšího, kvalitnějšího a stále plně 

funkčního ekonomického celku. 

Cílem mé práce je představit čtenáři vývoj fúzí ve světovém měřítku, podrobné 

představení jednotlivých typů fúzí, motivů a způsobů provedení a v neposlední řadě se 

také budu věnovat reálnému příkladu fúze sloučení dvou dceřiných společností do jedné 

mateřské společnosti a představím projekt fúze sloučením obchodních společností. 

První kapitola pojednává o jednotlivých vývojových trendech v oblasti akvizic a fúzí. 

Odborníci zabývající se akvizicemi a fúzemi rozdělují jejich vývoj do pěti etap trvající 

od přelomu 19. a 20. století až po začátek 21. století. V další části kapitoly popíši výčet 

motivů, kvůli kterým společnosti podstupují tak náročný proces, jakým je fúze nebo 

akvizice. Také zdůvodním proč ne vždy končí spojování podniků úspěchem a v 

samotném závěru kapitoly bude uvedeno, jakým způsobem se postupuje. 

Ve druhé kapitole stručně popíši slučované obchodní společnosti, jejich vývoj na trhu, 

příčiny, které vedou ke spojování obchodních společností v daném případě. Bude 

pojednáno o současné situaci společností, analyzuji postavení společností na trhu a 

jejich ekonomický vývoj. Zpracuji analýzy současného stavu a navrhnu postup pro 

sloučení obchodních společností. 

Třetí kapitola pak bude pojednávat o realizaci praktického příkladu projektu fúze 

sloučení dvou dceřiných obchodních společností do jedné mateřské obchodní 

společnosti. Tato část diplomové práce bude také obsahovat jednotlivé kroky a opatření 

při realizaci projektu fúze a samotný projekt fúze s ekonomickým zhodnocení 

zpracovaného projektu. 

Cílem této diplomové práce je tedy  představit čtenáři vývoj a problematiku fúzi v 

globálním měřítku, dále pak ve vybraných společnostech zhodnotit jejich vývoj a 
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analyzovat důvody vedoucí k fúzi společností a na jednoduchém příkladě nastínit, jak 

může proces fúze probíhat a to od jeho počátku až do konce.  

Zaměřím se na výklad jednotlivých pojmů, na souvislosti jednotlivých procesů při fúzi a 

také na úskalí, která mohou při fúzi nastat.  

Pro potřeby diplomové práce byly obchodní firmy jednotlivých společností pozměněny 

na následující, ALTA s. r. o., VIA a. s. a GAMA group a. s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

1. Fúze a akvizice  

Fúze a akvizice se často prolínají, hranice mezi nimi není přesně definována, a proto se 

v praxi  často užívají oba termíny společně, a sice, že podnik prošel fúzí a akvizicí. V 

zahraničí a dnes už i v České republice se obvykle používá značka M&A, která je 

zkratkou anglických slov Mergers and Acquisitions (fúze a akvizice). 

Podle profesorky Kislingerové, která působí na VŠE v Praze a je odbornicí na 

oceňování podniků, při fúzi splynutím vzniká buď nová společnost, kdy původní 

společnosti zanikají a začnou podnikat pod novým jménem, nebo nově vzniklá 

společnost pokračuje pod jménem jedné z původních společností3. Profesor Miloš 

Mařík překládá anglický výraz merger jako: „Sloučení, fúze. Fúze nebo absorbce jedné 

věci s druhou nebo jednoho práva s druhým.“4 Profesor Miloš Mařík zastává několik 

významných funkcí na VŠE v Praze a specializuje se na ekonomiku obchodu, 

oceňování majetku, ale i na fúze a akvizice obchodních společností.  

Oproti tomu u fúze převzetím (takeover) se většinou menší společnost integruje do větší 

přebírající společnosti. Převzetí však nemusí proběhnout jako klasická fúze, ale může jít 

o tzv. akvizici, přičemž rozdíl je v tom, že při akvizici nedochází k úplnému převzetí 

společnosti, ale jsou nakupovány jednotlivé složky cílové společnosti. Každá ze 

zúčastněných společností si tedy uchová určitý stupeň nezávislosti5. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Kislingerová E. Nový I. Chování v podniku v globalizujícím se prostředí. 1. vydání. Praha: C. H. Beck. 
2005. 422 s. ISBN 8071798479. 
4 Mařík M. Koupě podniku jako součást podnikové strategie (Akvizice a fúze podniků). 1. vydání. 
Praha:VŠE. 1995. 173 s. ISBN 80-7079-558-1. 
5 tamtéž, s. 114-168  
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schéma č. 1: Fúze a akvizice 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

1.1 Základní pojmy  

Na úvod své diplomové práce definuji několik základních pojmů, kterých bude dále v 

této práci užíváno. Jde především o pojmy fúze a akvizice, které popisují situaci, kdy se 

nezávislé obchodní společnosti spojují do větších ekonomických celků. 

Při vytváření těchto větších ekonomických celků je prvním pojmem se kterým se 

setkáme pojem fúze, tento je pojmem nadřazeným a zahrnuje v sobě jak sloučení, tak i 

splynutí obchodních společností. Zde může ale občas docházet k částečným 

nedorozuměním, neboť v praxi je často pojem fúze chápán jen jako synonymum pouze 

pro sloučení. S tímto výkladem v tomto smyslu se můžeme setkat především v oblasti 

bankovnictví a to z toho důvodu, že při fúzování v tomto sektoru se ve velké míře 

fúzuje pouze formou sloučení kdy vlastnící původní společnosti nabývají vlastnický 

podíl na nově vzniklé společnosti6. 

Dalším důležitým pojmem, který bezprostředně předchází většině fúzí a který má 

rovněž blízký vztah k vytváření větších a silnějších ekonomických celků, je pojem 

                                                 
6 Eliáš K., Bartošíková M., Pokorná J. a kol., Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatele. 
5. vydání. Praha: C.H.Beck. 2005. 656 s. ISBN 80-7179-391-4. 

     FÚZE 

SLOUČENÍM 

SPLYNUTÍM 
ZÁNIK SPOLEČNOSTÍ, 

VZNIK NOVÉ 
SPOLEČNOSTI 

ZÁNIK SPOLEČNOSTI, 
STÁVÁ SE  SOUČÁSTÍ 
JIŽ EXISTUJÍCÍ JINÉ 

SPOLEČNOSTI  
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akvizice. Akvizicí se rozumí získání vlastnictví a manažerské kontroly jedné 

společnosti nad druhou. Zde se jedná především o dva základní typy akvizic, a to 

akvizice majetkové, při kterých dochází k získání aktiv společnosti, a akvizice 

kapitálové. Po provedení akvizice obě společnosti pokračují ve své činnosti a žádná 

nezaniká. Akvizice mají prakticky stejný efekt jako fúze a velice často provedení 

akvizice samotné fúzi předchází. Přesné rozlišení fúzí a akvizic není v mnoha případech 

jednoduché a proto se oba pojmy používají poměrně volně a často současně. Při 

stanovování základních odlišností je důležitý formálně právní aspekt, neboť při 

akvizicích společnosti formálně nezanikají, zatímco při fúzích ve vlastním slova smyslu 

dochází k zániku jedné nebo obou společností bez likvidace7. 

S výše uvedenými pojmy se můžeme setkat i v naší zemi v původním anglickém 

vyjádření. Zde opět může docházet k nedorozumění, neboť pro fúzi, ale i pro specifický 

typ fúze sloučení se v anglicky mluvících zemí používá pojem " merger ", zatímco pro 

splynutí se v anglické literatuře používá pojem " amalgation " či " consolidation ", tento 

pojem má ale u nás úplně jiný význam. Pro akvizice se používá obdobný výraz 

"acquisitions"8. 

Jak již bylo výše zmíněno, pod pojmem fúze chápe česká legislativa jak spojení 

sloučením, tak i splynutím. Základní rozdíl mezi sloučením a splynutím spočívá v tom, 

že u spojení společností sloučením musí alespoň jedna ze společností zaniknout a 

majetek této společnost přechází na daného právního nástupce. Právní úprava dovoluje 

zánik i více společností ovšem s tím, že tyto budou sloučeny s jinou společností a 

majetek zanikajících společností přechází na jejich právního nástupce. U spojení 

společností splynutím spočívá rozdíl v tom, že zanikají všechny zúčastněné společnosti 

a následně vzniká nová společnost na kterou přechází veškeré jmění zanikajících 

společností9. 

 

 

                                                 
7 Eliáš K., Bartošíková M., Pokorná J. a kol., Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatele. 
5. vydání. Praha: C.H.Beck. 2005. 656 s. ISBN 80-7179-391-4. 
8 Faldyna F. a kol., Obchodní právo. Praha: ASPI 2005. 456 s. ISBN: 8071792284. 
9 tamtéž, s. 151. 
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1.2 Uvedení do problematiky fúzí a akvizic 

Problematika fúzí a akvizic je neodmyslitelnou součástí standardní ekonomické teorie. 

Oblast ekonomie, pod kterou studium provádění fúzí a akvizic patří, se souhrnně nazývá 

„Theory of Industrial organization“. Pro úplnější porozumění spojování podniků a jejich 

vlivu na chování okolních subjektů je proto nezbytné získat alespoň základní povědomí 

o teoretických přístupech k dané problematice10.  

Chceme-li si přiblížit současný stav a vývoj v sektoru fúzí a akvizic, je také pro širší a 

lepší pochopení problému vhodné nahlédnout zpětně do minulosti a sledovat historický 

vývoj v této oblasti. Při vzájemném porovnávání v čase je totiž možné pozorovat určité 

paralely, jako jsou rostoucí konkurence nebo výrazné změny v ekonomickém prostředí 

v období bohatých na fúze a akvizice11. 

 

1.3 Vývoj fúzí a akvizic v historickém kontextu 

Fúzování společností je procesem koncentrace kapitálu, ke kterému docházelo v 

podnikání odjakživa. Samotná historie fúzí a akvizic sahá do konce 19. století. Největší 

rozmach byl ale patrně zaznamenán v uplynulých třiceti letech. Během celého 20. 

století bylo možno za baštu fúzí a akvizic považovat Spojené státy americké, avšak v 

posledním desetiletí se objevila značná aktivita v této oblasti i v Evropě. Na Evropu a 

Spojené státy se i nyní váže drtivá většina uskutečněných transakcí12. 

V posledním desetiletí 20. století jsme byli svědky celosvětového trendu v nárůstu počtu 

uskutečněných fúzí a akvizic. V letech 1990 - 2000 bylo množství fúzí a akvizic ve 

světě třikrát větší než v předchozím desetiletí13.  

 

 

                                                 
10 Faldyna F. a kol., Obchodní právo. Praha: ASPI 2005. 456 s. ISBN: 8071792284. 
11 Kislingerová a kol. Manažerské finance. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck. 2007. 
745 s. ISBN 978-80-7179-903-0 
12 Ježek K. Fúze a akvizice mají zelenou. Ekonom. Economia, 2005, č. 1, s. 60. 
13 tamtéž. 
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1.3.1 Vlny fúzí a akvizic 

Při pozorování vývoje počtu fúzí a akvizic v čase můžeme narazit na období, ve kterých 

docházelo k jejich neobvyklé intenzitě, k takzvaným vlnám fúzí. V celém průběhu 20. 

století je možno zaznamenat 5 velkých vln fúzí: 

1. vlna – přelom 19. a 20. století – Toto období bylo spojeno s pokračující 

průmyslovou revolucí a dotýkalo se především těžkého průmyslu. Docházelo primárně 

k horizontálním fúzím (fúze uskutečňované ve stejných oborech), které vedly ke vzniku 

obrovských průmyslových trustů. Na začátku této vlny existovalo mnoho malých 

společností zatímco na konci této vlny zůstaly jen velké společnosti, z nich většina 

působí do dneška. Hlavním hnacím motorem této vlny fúzí byly změny v oblasti 

technologií (rozvoj telegrafní a železniční sítě) a těžební průmysl (ropa, zemní plyn, 

uhlí, měď) a kapitálových trhů (posílení významu organizovaných akciových trhů). 

Výsledkem této vlny byl vznik korporací jako jsou US Steel nebo General Electric či 

původní Standard Oil Company. Celé toto období bylo ukončeno rozhodnutím 

Nejvyššího soudu USA (Nejvyšší soud Spojených států amerických, někdy označován 

zkratkou SCOTUS, je nejvyšší orgán  soudní moci ve Spojených státech), který jasně 

zakázal fúze a akvizice za účelem získání monopolního postavení na trhu14.   

2. vlna – dvacátá léta 20. století – Týkala se síťových odvětví, především sektoru 

železnic. Protože již bylo provádění horizontálních fúzí právně omezováno, docházelo 

hlavně k fúzím vertikálním (fúze s dodavatelem, či odběratelem), které poté vedly k 

vytváření konglomerátů15. 

3. vlna – konec 50. a 60. léta 20. století – Byla dána koncentrací masové výroby ve 

spotřebním průmyslu a snahou o diverzifikaci podnikové produkce a rizik. Ke konci 

tohoto období docházelo opět ke zpřísňování kontroly fúzí, a to zejména v Německu a 

ve Spojených státech amerických. Výsledkem koncentrací v tomto období byl ještě 

větší rozmach např. gigantu General Electric16. 

                                                 
14 Kuncová, Z. Business server Podnikatl.cz [online]. Dostupné z http://www.podnikatel.cz/clanky/fuze-
uz-neni-pouze-tuzemskou-vysadou/. 
15 tamtéž. 
16 tamtéž. 
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4. vlna – 80. léta 20. století – Týkala se především Evropy, kde byla hlavním motivem 

pokračující evropská integrace a snaha společností o vytvoření si co nejlepších 

podmínek pro existenci na společném evropském trhu. Hlavním cílem fúzí 

uskutečněných v této etapě byla snaha o využití synergií, které byly očekávány u 

technologicky příbuzných oborů. Docházelo tedy k odklonu od vytváření konglomerátů 

směrem k určité firemní specializaci, k „related business“. Vlivem množství fúzí v 

Evropě byla v roce 1989 přijata Evropskou unií direktiva o kontrole fúzí. Již v tomto 

období je možno pozorovat vliv nastupující globalizace a začátek orientace na regiony s 

nižšími výrobními náklady. Tato vlna se sice týkala převážně Evropy, ale to neznamená, 

že se neprojevila i ve Spojených státech americkým. V 80. letech obdrželo například 

více než 50 procent hlavních amerických společností nabídku na převzetí. V souvislosti 

s tímto je vhodné zmínit, že v tomto období dochází k tzv. nepřátelským převzetím, 

spekulativním převzetím a vše za výrazného využití dluhových instrumentů. V tomto 

období se také objevuje mnoho nových pojmů týkajících se dané oblasti (názvy různých 

technik převzetí, odborných a řečnických obratů) a také bezpočet obraných a útočných 

technik vztahujících se k převzetí společností17.  

5. vlna – počátek 21. století – toto období bylo poznamenáno množstvím fúzí 

společností z rozdílných odvětví a velkým množstvím fúzí z oblasti telekomunikací, 

informačních technologií, finančních služeb, automobilového průmyslu a farmacie. 

Klíčovými slovy v této etapě byly globalizace a deregulace. Toto období bylo spojeno s 

výraznými technologickými změnami a se snahou společností o získání dominance na 

trhu. Dalším výrazným znakem této vlny byl významný podíl mezinárodních 

transakcí18. 

Z výše uvedeného přehledu lze vyčíst, že aktivity v oblasti fúzí vycházely z reakcí 

společností na změny spojené s ekonomickým prostředím. Jednotlivé etapy byly také 

většinou spojeny se závažnými technologickými změnami. Zároveň je také možno 

jednoduše pozorovat, že sektor fúzí a akvizic je značně cyklický a je velice úzce spojen 

se stavem světové ekonomiky. Všechny výše zmíněné vlny v naprosté většině probíhaly 

                                                 
17 Kuncová, Z. Business server Podnikatl.cz [online]. Dostupné z http://www.podnikatel.cz/clanky/fuze-
uz-neni-pouze-tuzemskou-vysadou/. 
18 tamtéž. 
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v letech vysokého růstu ekonomiky a byly ukončeny či regulovány různými krizemi, 

zákonodárstvím či ochlazováním světové ekonomiky.  

1.3.2 Současné trendy ve fúzích a akvizicích ve světě 

V prvních letech 21. století se růstový trend uskutečněných fúzí a akvizic celosvětově 

zpomalil až zastavil, v letech 1999 a 2000, kdy byl objem fúzí největší v historii (3500 a 

3400 mld. USD) se zdálo, že tato hranice již nebude překročena, v dalších letech se 

objem uskutečněných transakcí snížil na polovinu a dá se říci, že stagnoval. V těchto 

letech nebyl vývoj globálních ekonomik nijak dramatický což nenapovídalo 

významnějším aktivitám v této oblasti19.   

Za zlatou éru v uskutečňováni fúzí a akvizic je některými ekonomi považován 

Clintonův osmiletý prezidentský mandát, který byl spojený s dynamickým růstem 

americké ekonomiky. Od roku 2001 ale docházelo k poklesu počtu prováděných fúzí 

hlavně vlivem nejistoty, která panovala ve světovém hospodářství. Hlavní problémem 

byl fakt, že potenciálním kupcům chyběla likvidita, kterou nebyly za dané situace na 

světových kapitálových trzích získat20.  

K dalším možným důvodům mohou patřit nenaplňující se očekávání u nových 

technologií, celkové hospodářské zpomalení, vysoké zadlužení některých firem 

vedoucích k jejich větší obezřetnosti, odhalené účetní skandály a určitým vlivem se jistě 

na stagnaci tohoto oboru podepsaly i události z 11.září 200121.  

Tento nedobrý stav se ovšem začal měnit s nastupujícím oživením světové ekonomiky a 

aktivity na poli prováděných fúzí a akvizic začaly pozvolna narůstat. V letech 2003 a 

2004 začaly být aktivity v oblasti fúzí a akvizic již výraznější a objem uskutečněných 

transakcí se začal pozvolna šplhat ke svému celosvětovému maximu. Drastický nárůst 

aktivit v této oblasti je patrný v roce 2005 kdy byla pokořena hranice 3600 mld. USD a 

                                                 
19 Kuchta, D. Akvizice a fúze nemusí být zárukou výdělku [online]. 2008. Dostupné z 
http://www.investujeme.cz/clanky/akvizice-a-fuze-nemusi-byt-zarukou-vydelku/ 
20 tamtéž.  
21 tamtéž.  



 20 

v dalším roce se objem skutečných transakcí vyšplhal k hranici 4400 mld. USD, což 

bylo nejvíce v historii22.  

Hnacím motorem tohoto oživení byla bezesporu mimo jiné i Evropa, která začala být 

velice aktivní v provádění fúzí a akvizic především díky větší volnosti na evropském 

trhu. V globálním ekonomickém prostředí také došlo k uvolnění řady omezení při 

vstupu na domácí trhy pro zahraniční investory, uvolnění obchodních politik, v Evropě 

k vytvoření jednotného evropského trhu a ve státech střední a východní Evropy k 

významné privatizaci státního majetku a k otevření jejich ekonomik. Na druhé straně 

jsou fúze a akvizice stále tvrdě prověřovány v rámci zachování konkurenčního 

prostředí23. 

Byli jsme také svědky liberalizace kapitálových trhů, která společně s novými 

informačními technologiemi umožňujícími rychlé šíření informací, novými finančními 

instrumenty a novými možnostmi financování podpořily růst fúzí a akvizic. Tento, 

v jistém smyslu přívětivý stav byl ovšem ukončen s příchodem finanční krize, která 

zapříčinila přítrž aktivit na poli fúzí a akvizic, a tak jako v každém jiném odvětví museli 

společnosti učinit jistá opatření k zajištění své budoucí existence, a proto byl logicky 

zaznamenán značný pokles v této oblasti24. 

 

1.3.3 Důvody vzniku fúzí a akvizic 

Vývoj a růst společnosti je hlavním cílem podnikatelské činnosti, jednou z možností 

v určitém stupni vývoje společnosti je právě fúze. Je otázkou jaké důvody vedou 

společnosti k realizaci fúze, mohou být ve smyslu rozvoje a upevnění pozice na trhu, 

nebo jako způsob záchrany a zajištění prostředků pro další působení, které společnost 

zajistí spojením se silnějším partnerem. Pro tyto společnosti je to volba mezi dvěma 

možnostmi: spojit se a spolupracovat, nebo spolu soupeřit. Většina společností raději 

                                                 
22 Kuchta, D. Akvizice a fúze nemusí být zárukou výdělku [online]. 2008. Dostupné z 
http://www.investujeme.cz/clanky/akvizice-a-fuze-nemusi-byt-zarukou-vydelku/ 
23 Kislingerová E. Nový I. Chování v podniku v globalizujícím se prostředí. 1. vydání. Praha: C. H. Beck. 
2005. 422 s. ISBN 8071798479. 
24 Kuncová, Z. Business server Podnikatl.cz [online]. Dostupné z http://www.podnikatel.cz/clanky/fuze-
uz-neni-pouze-tuzemskou-vysadou/. 
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volí strategii spolupráce než vzájemný boj, který navíc nezaručuje úspěch. Situace vede 

ke vzniku kooperativních strategií, či dohod na výměně dovedností. 

Někdy však spolupráce formou strategické aliance nemusí dostačovat, proto podniky 

přistupují k fúzím a akvizicím. Důvody jejich vzniku jsou různé, existuje několik teorií:  

♦ teorie efektivnosti –  nejčastější cíl 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 

společnosti, schopnostech řídit nově vzniklou společnost25 

♦ 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 oblasti, kde doposud společnost nepůsobila26 

♦ teorie hodnoty – možnost investování, vložení volných finančních prostředků a 

získání podniku, o kterém si navrhující společnost myslí, že je podhodnocen na 

kapitálovém trhu; cílem je přidat novou hodnotu a zhodnotit svou investici27 

 

1.4 Fúze 

Fúze je způsob zrušení společnosti s právním nástupcem a přeměny společnosti, pro 

nějž je typické že: 

- se jej účastní nejméně dvě společnosti a  

- dochází ke spojení podniků nejméně dvou společností. 

                                                 
25 Mařík M. Koupě podniku jako součást podnikové strategie (Akvizice a fúze podniků). 1. vydání. 
Praha:VŠE. 1995. 173 s. ISBN 80-7079-558-1. 
26 tamtéž.  
27 tamtéž. 
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Klíčovým krokem každé fúze je stanovení výše základního kapitálu nástupnické 

společnosti a výměnného poměru. Rozeznáváme výměnný poměr akcií (fúze a.s.), 

obchodních podílů (fúze s.r.o.), obchodních podílů za akcie nebo opačně (fúze s.r.o. s 

a.s.) nebo členských podílů u družstev. S výměnným poměrem souvisí výpočet výše 

případného doplatku na dorovnání akcionářům nebo společníkům zanikající 

společnosti28. 

 

1.4.1 Fúze sloučením 

Nový zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev 

v ustanovení §61  definuje sloučení. Sloučením  „dochází k zániku obchodní 

společnosti, nebo družstva nebo více obchodních společností, nebo družstev, jemuž 

předchází zrušení bez likvidace“29, jmění zanikající společnosti včetně práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů přechází na jinou společnost (nástupnickou společnost). 

Společníky zanikající společnosti se stávají společníci nástupnické společnosti, pokud 

není zákonem stanoveno jinak - např. právo akcionářů nestat se akcionáři v nástupnické 

akciové společnosti30. 

 

Schéma č. 2 – Fúze sloučením 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

                                                 
28 Dědič J., Kříž R., Štenglová I. Čech P. Akciové společnosti. 5. vydání. Praha: C. H. Beck. 2007. 944 s. 
ISBN 978-80-7179-587-2. 
29 Ustanovení § 61. Zákon č. 125/2008Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev ze dne 19. 
března 2008 
30 Zákon č. 125/2008Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev ze dne 19. března 2008 ze dne 
19 března 2008 
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V případě fúze sloučením zůstává nástupnickou společností jedna z těchto společností. 

Sloučením dochází k zániku jedné společnosti nebo více společností (zanikající 

společnost nebo společností), jemuž předchází zrušení společnosti bez likvidace s tím, 

že jmění zanikající společností nebo zanikajících společností přechází na jednu jinou 

existující společnost (nástupnická společnost). Nástupnická společnost stejně jako 

zanikající společnost musí mít sídlo v České republice. Zúčastněnými společnostmi jsou 

jak zanikající společnosti, tak společnost nástupnická. Sloučení se musí tedy účastnit 

nejméně dvě společnosti z toho jedna jako zanikající a druhá jako nástupnická 

společnost. Při sloučení nezanikají všechny společnosti, neboť jedna z nich musí být 

společností nástupnickou, a nevzniká nová obchodní společnost, nýbrž dochází ke 

spojení podniků zanikajících společností s existující společností31. 

 

1.4.2 Fúze splynutím 

Ustanovení §62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a 

družstev podává definici splynutí. Splynutím  „dochází k zániku dvou nebo více 

obchodních společností, nebo družstev jemuž předchází jejich zrušení bez likvidace“32; 

jmění zanikajících společností včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů 

přechází na nově zakládanou nástupnickou společnost. Společníci zanikající společnosti 

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

účastnit nejméně dvě společnosti, avšak obě jako společnosti zanikající. Všechny 

zúčastněné společnosti zanikají, vzniká však nová nástupnická společnost. Při splynutí 

dochází ke spojení podniků zanikajících společností v nové společností. Splynutí je tedy 

nejen způsobem zániku společnosti, ale i specifickým způsobem vzniku společnosti 

nové33.  

 

 

                                                 
31 Dědič J., Kříž R., Štenglová I. Čech P. Akciové společnosti. 5. vydání. Praha: C. H. Beck. 2007. 944 s. 
ISBN 978-80-7179-587-2. 
32 Ustanovení § 62.Zákon č. 125/2008Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev ze dne 19. 
března 2008 
33 Zákon č. 125/2008Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev ze dne 19. března 2008 
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Obrázek č. 3 – Fúze splynutím 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

U splynutí dojde ke spojení dvou a více společností do jedné a vzniká třetí – nová 

společnost34. 

 

1.4.3 Příčiny spojení 

Příčiny vedoucí k výše uvedeným spojením mohou být velice rozmanité. Často je to 

jediný možný způsob, jak zanikající společnost může vyřešit svoji špatnou finanční 

situaci. Možný je i opak, kdy velmi dobrá finanční situace slučované společnosti má 

pomoci vyřešit špatnou finanční situaci přejímající společnosti, která má ale z jiných 

hledisek významnější pozici. V zahraničních podmínkách je možné pomocí slučování 

podniků zcela legálně provádět daňovou optimalizaci. Mezi další faktory patří například 

snaha o využití potenciálu kvalitního managementu nebo při slučování ekonomicky 

stejně silných společností dosažení výhod ze spojení sil, majetku a postavení na 

národních i mezinárodních trzích35. 

Právní spojování je v každé zemi silně ovlivněno platným právním řádem, a to 

především obchodním právem, daňovou a účetní legislativou, neboť při těchto 

                                                 
34 Dědič J., Kříž R., Štenglová I. Čech P. Akciové společnosti. 5. vydání. Praha: C. H. Beck. 2007. 944 s. 
ISBN 978-80-7179-587-2. 
35 Kuchta, D. Akvizice a fúze nemusí být zárukou výdělku [online]. 2008. Dostupné z 
http://www.investujeme.cz/clanky/akvizice-a-fuze-nemusi-byt-zarukou-vydelku/ 



 25 

procesech jde o významné právní transakce, které mají nemalé vlastnické, daňové, 

ekonomické a finanční důsledky. Zejména musí být dosažena ochrana oprávněných 

zájmů účastníků spojovaných společností tak, aby spojením nedošlo ke zhoršení 

postavení společníků u obou společností a byla zajištěna ochrana věřitelů. V neposlední 

řadě je tato oblast ve značné míře ovlivněna antimonopolním zákonodárstvím a 

právními prostředky na ochranu hospodářské soutěže36. 

 

1.4.4 Úspěchy a neúspěchy po realizaci fúze 

Ani zrealizované fúze či akvizice však neznamenají automatický úspěch a výdělek pro 

akcionáře, či společníky a to zejména v delším časovém horizontu. Integrace dvou 

podniků je složitý a dlouhodobý proces a sladění firemních kultur dvou různých firem, 

často vyznávající zcela odlišnou podnikovou kulturu nemusí dopadnout úspěchem, i 

když to zpočátku může vypadat nadějně.  

Nejčastějšími důvody neúspěchu sloučení jsou nereálné odhady budoucího potenciálu 

jedné ze společností, bezkoncepčnost a absence strategického řízení, malá flexibilita a 

neschopnost rychle reagovat na změny. Rovněž lidský faktor může být velkou slabinou, 

zejména absence jakékoli vůle k navázání kontaktu s novou společností, nezkušenost a 

málo odborných znalostí managementu, které mohou pokazit i jinak dobrý počáteční 

plán. Na druhé straně je spojení odsouzeno k zániku hned od začátku, pokud jde o 

pouhé naplňování přílišných ambicí iniciátorů fúze slučovaných společností37. 

Myšlenka, že hodnota dvou sloučených společností bude vetší než samostatně 

fungujících, je hlavní argument vedení společností, které se snaží fúzovat či provádět 

akvizice. Teorie synergií a zvýšené hodnoty nové společnosti vypadá skvěle. Praxe 

bývá ovšem mnohdy odlišná. Ve velkém množství případů tyto fúze a akvizice nejsou 

úspěšné a nepřinášejí očekávané zvýšení hodnoty, předpokládané synergie nejsou 

                                                 
36 Dědič J., Kříž R., Štenglová I. Čech P. Akciové společnosti. 5. vydání. Praha: C. H. Beck. 2007. 944 s. 
ISBN 978-80-7179-587-2. 
37 Vomáčková H. Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí: (vyšší účetnictví). 1. vydání. 
Praha: Polygon. 2002. 359 s. ISBN 80-7273-065-7. 
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dosaženy a v některých případech dokonce dochází k opětovnému prodeji převzaté 

společnosti38. 

Příkladem nenaplnění synergie je jedna z největších fúzí v automobilovém průmyslu - 

německý Daimler s americkým Chryslerem. Tato fúze pohltila více než 36 miliard USD 

z hodnoty jinak samostatně fungujících firem. Některé studie ukazují, že v 70% případů 

nejsou dosaženy předpokládané synergie a pouze 23% fúzí a akvizic přináší zpět 

vlastníkům náklady kapitálu. Navíc v prvním roce po převzetí odchází ze společnosti 

47% vedoucích zaměstnanců39. 

V prvních čtyřech až osmi měsících po převzetí může dojít ke snížení produktivity 

společnosti až o 50%. Většina vedoucích zaměstnanců uvádí primárně jako příčinu 

neúspěchu integraci po spojení společností a také „kulturní“ a „lidské“ problémy této 

integrace. Pravdou bohužel je, že této oblasti se společnosti dostatečně nevěnují a 

zaměřují se hlavně na technické oblasti integrace, jako jsou finance či IT, které považují 

za prioritu při integraci převzaté či spojené společnosti40. 

Celý proces fúze či akvizice lze charakterizovat pomocí modelu Watson Watt Deal 

Flow. Model, který velmi dobře zachycuje jednotlivé fáze od formulování cílu až po 

integraci po spojení či převzetí společnosti41. 

Schéma č. 4 – Model Watson Watt Deal Flow 

 
Zdroj: http://www.kaufmann-partner.com/ahgr/docs/MA_HR%20Euro.pdf   

                                                 
38 Vomáčková H. Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí: (vyšší účetnictví). 1. vydání. 
Praha: Polygon. 2002. 359 s. ISBN 80-7273-065-7. 
39 Kuchta, D. Akvizice a fúze nemusí být zárukou výdělku [online]. 2008. Dostupné z 
http://www.investujeme.cz/clanky/akvizice-a-fuze-nemusi-byt-zarukou-vydelku/ 
40 tamtéž. 
41 Dostupné z: http://www.kaufmann-partner.com/ahgr/docs/MA_HR%20Euro.pdf 
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1.4.5 Motivy fúzí 

Samotný proces přeměny je velmi komplikovaný a případ od případu odlišný a 

vyžaduje velmi dobré právní a účetní zázemí. Každá společnost, která se rozhodne 

akvizici či fúzi provést, má několik základních motivů, jako ten nejhlavnější motiv lze 

uvést ovládnutí a kontrola vybraného subjektu a jeho tržního prostoru za ekonomicky 

výhodných podmínek. Běžnou praxí též bývá, že ekonomicky slabý subjekt, který má 

existenční problémy, využije možnost fúzovat s ekonomicky silným partnerem, za 

přesně stanovených podmínek. Pohlcený subjekt ztrácí část svých rozhodovacích 

pravomocí, avšak získá alespoň právo na existenci (nemusí zavírat pracně vybudované 

provozovny a propouštět zaměstnance atd.). Jak již bylo zmíněno, fúze je procesem 

natolik jedinečným, že není možné v krátkosti popsat průběh všech jeho možných 

variant. Pro fúzování a různé druhy přeměn včetně akvizic existuje celá řada motivů, jak 

již bylo též zmíněno. Mezi hlavní motivy obecně patří: synergický motiv, daňový 

motiv, nákup majetku s diskontem, diverzifikace tržního rizika, osobní motivy 

manažerů, motiv likvidační hodnoty42. 

Synergický  motiv  

Synergický motiv můžeme vyjádřit jednoduchou rovnicí: "1 + 1 = 3 efekt". 

Základem tohoto motivu je skutečnost, že nově vzniklá společnost má díky vhodně 

doplněnému portfoliu činností vyšší hodnotu, než by byl jen aritmetický součet hodnot 

společností. Tohoto efektu dosáhneme prostřednictvím úspor z rozsahu, kdy dochází k 

poklesu průměrných nákladů zejména ve výrobě, distribuci, management, marketing 

apod. Celkové náklady nově vzniklé společnosti se tedy sníží a tím vzroste hodnota 

společnosti. Nelze opomenout ani finanční úspory v oblasti, kdy větší společnost má 

obvykle jako finančně silnější a stabilnější subjekt přístup k levnějším úvěrům a navíc 

ve větších objemech. K dalším faktorům patří diferenční výkonnost, kdy je jeden 

management výkonnější a má sílu zvýšit produktivitu společnosti. Také větší podíl na 

trhu je dobrým prostředkem pro vznik synergického efektu, avšak zde je nutné mít na 

zřeteli stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), protože fúzí a 

                                                 
42 Kislingerová E. Nový I. Chování v podniku v globalizujícím se prostředí. 1. vydání. Praha: C. H. Beck. 
2005. 422 s. ISBN 8071798479 
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akvizicí dochází ke změně konkurenčního prostředí. A v neposlední řadě je zásadní 

koncentrace znalostí a know-how43.  

Daňový motiv 

V případě daňového motivu dochází k fúzi mezi společnostmi, kdy jedna společnost má 

kladný daňový základ se společností, která má vysokou daňovou ztrátu. Hlavním cílem 

této aktivity je uspořit v přítomnosti a v budoucnosti na dani z příjmu. Zde je nutné mít 

na zřeteli stanovisko finančního úřadu tak, aby jediným motivem pro fúzi nebyla 

daňová úspora. V tomto případě by se totiž jednalo o tzv. "zastřený stav" a finanční úřad 

by mohl danou daň doměřit. Daňový motiv by tak neměl být jediným nebo 

nejvýznamnějším motivem pro přeměnu. V jiných zemích je tento důvod naprosto 

běžný, neboť se chápe, že podnik s vysokou ztrátou by patrně skončil, a proto finanční 

ztráta plynoucí z nevybrané daně je jakousi daní za přežití společnosti a využívání 

daňové ztráty může být chápáno jako jeden z nástrojů hospodářské politiky. Z 

ekonomického hlediska je lepší, aby podnik přežil a produkoval hodnoty, než aby 

zanikl. K této skutečnosti je nutno dále poznamenat, že společnost, která uplatní 

daňovou ztrátu, sice bude platit nižší daň z příjmu právnických osob, ale na daň z 

příjmu fyzických osob, podle které jsou zdaňovány dividendy (samostatný základ daně) 

nebude mít tato skutečnost žádný vliv. 

  Nákup s diskontem 

V tomto případě je hlavním důvodem skutečnost, že společnost má možnost pomocí 

získaného podniku ovládnout aktiva jiné společnosti, případně celý podnik, pod jeho 

reprodukční pořizovací cenou. Při nákupu bývají obvykle poměřovány náklady na 

vybudování pozice srovnatelné s pozicí kupované společnosti a její ceny. Při těchto 

propočtech se obvykle uvažuje: podíl na trhu, obchodní známka, goodwill, know-how 

nebo náklady na vybudování distribuční sítě44. 

 

                                                 
43 Kislingerová E. Nový I. Chování v podniku v globalizujícím se prostředí. 1. vydání. Praha: C. H. Beck. 
2005. 422 s. ISBN 8071798479 
44 tamtéž. 
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Diversifikace tržního rizika 

Získání společnosti, která se zabývá jiným oborem podnikání, může do jisté míry 

stabilizovat celkové tržby. Pokles tržeb v jednom sektoru ekonomiky může být 

vykompenzován nárůstem tržeb v sektoru jiném45. 

  Osobní motivy manažerů 

Osobní motivy vedoucích zaměstnanců hrají při prováděných fúzích i akvizicích 

významnou roli. Často bývají mzdy manažerů vázány na tržby společností nebo na 

jejich velikosti. Manažer také často bývá hodnocen dle růstu hodnoty akcií společnosti a 

po ohlášení fúze je velice častým jevem právě růst cen akcií. Jinou možností je motiv 

manažerů zabránit nepřátelskému převzetí. V tomto případě hovoříme o tzv. 

defenzivních fúzích. Při uskutečňování defenzivních fúzích manažeři preferují udržení 

samostatnosti firmy. Manažeři očekávají, že snadněji udrží svoji nezávislost, jestliže 

sami akvizují jinou společnost46. 

   Motiv likvida ční hodnoty 

Velice častým důvodem akvizic je fakt, že likvidační hodnota aktiv společnosti je vyšší 

než náklady na získání společnosti. Likvidační hodnota aktiv společnosti vypovídá o 

tom, jakou hodnotu má suma jednotlivých jeho částí. Obvykle tedy dochází k tomu, že 

je nějaká společnost takto koupena a následně je po částech prodávána různým 

zájemcům, neboť různí zájemci mají zájem o různé části podniku47.   

 

1.4.6 Typy fúzí 

V předchozí kapitole bylo popsáno základní vymezení forem integrace podnikatelských 

subjektů, včetně forem fúzí. Nyní se však na celou věc podívejme trochu z jiného 

pohledu a fúze akvizice rozdělíme na čtyři základní typy:  

                                                 
45 Kislingerová E. Nový I. Chování v podniku v globalizujícím se prostředí. 1. vydání. Praha: C. H. Beck. 
2005. 422 s. ISBN 8071798479 
46 tamtéž. 
47 tamtéž. 
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1. horizontální fúze  

Jedná se fúzi společností pohybujících se ve stejném oboru a na stejné úrovni, např. 

menší společnost se sloučí s větší společností. Příkladem by mohlo být sloučení dvou 

společností zabývající se výrobou automobilů48.  

2. vertikální fúze  

V tomto případě většinou fúzuje společnost se svým dodavatelem nebo odběratelem. 

Příkladem by mohlo být sloučení olejářského koncernu s petrochemickou společností49.  

3. kongenerická fúze  

Fúzují společnosti v příbuzných oborech podnikání, které nevyrábí identický produkt. 

Dá se říci, že se jedná o mezistupeň mezi horizontálním a konglomerátním typem. 

Příkladem by mohla být fúze společnosti IBM, výrobce počítačů se společností Lotus, 

společností zabývající se výrobou softwaru50. 

4. konglomerátní fúze  

Fúze společností z naprosto odlišných oborů podnikání, hlavním motivem je obvykle 

diverzifikace rizika51. 

 

1.4.7 Rizika při provádění fúzí 

Jako nejobávanější riziko lze uvést možnost, že společnost za fúzi zaplatí vyšší cenu, 

než je hodnota fúzí získaná, tedy že hodnota fúzí získaného podniku nebo aktiv je nižší, 

než hodnota, která jakožto ukazatel, vedla akcionáře či společníky k tomuto kroku. Tato 

situace souvisí se skutečností, že kupující obvykle spatřuje více optimismu co se 

budoucnosti firmy týká než prodávající, neboť si myslí, že dokáže potenciálu firmy 

využít lepším způsobem. Naopak rizikem ze strany prodávajícího je, že bude svůj podíl 

                                                 
48 Mařík M. Koupě podniku jako součást podnikové strategie (Akvizice a fúze podniků). 1. vydání. 
Praha:VŠE. 1995. 173 s. ISBN 80-7079-558-1.. 
49 tamtéž. 
50 tamtéž. 
51 tamtéž. 
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či akcie prodávat za nižší částku, buď proto, že si nebyl hodnoty podniku vědom, nebo 

se kupujícího nepodařilo o hodnotě společnosti přesvědčit. Při akvizici nebo fúzi může 

na sebe také nevědomky přenést skrytou daňovou zátěž nebo právní závazky, které 

nebyly zprvu zřejmé. Tyto všechny okolnosti zvyšují náklady na celý proces. Obdobná 

situace je ta, že majetek, který měl být při spojení získán, neexistuje nebo závazky jsou 

na vyšší úrovni. Tuto okolnost lze ošetřit v některých případech provedením Due 

diligence. V tomto případě dochází k jakési hloubkové kontrole situace v podniku52. 

Problematickým faktorem je také nezbytnost skloubení podnikové kultury, způsobu 

řízení, informačních systémů a dalších prvků, které se mohou ukázat v dané situaci 

v konkrétní společnosti neslučitelné, a že eventuální problémy v této oblasti nebyly 

vůbec očekávány. Taková skutečnost může vést k tomu, že nebudou naplněny 

předpokládané užitky. Další problém může nastat pokud nebyly důkladně zpracovány 

potřebné podklady k posouzení fúze a následně se ukáží neočekávané finanční 

problémy. Velice častým problémem je také neprecizní provedení smluvního ujednání 

při uskutečňování fúzí a akvizic. Ke zvýšení jistoty kupujícího se ve smlouvách obvykle 

stanoví, že pokud bude skutečná situace v podniku jiná, než ta, se kterou byl kupující 

seznámen, má nárok na kompenzaci za tuto újmu53. 

 

1.4.8 Výhody a nevýhody fúze 

Každý ekonomický subjekt bude volit pro něj nejvýhodnější způsob dosažení svého cíle 

na základě provedení přinejmenším právní a ekonomické analýzy nastávající situace. K 

hlavním výhodám provedení fúze podle stávající české právní úpravy patří, že je možno 

při jejím provádění postupovat podle standardních, zákonem stanovených pravidel, 

umožňujících zjednodušit přechod majetku z jednoho subjektu na druhý a současně 

poskytnout menšinovým společníkům a věřitelům účinné nástroje ochrany jejich 

majetkových zájmů54. 

                                                 
52 Suchánek, D. Fúze. (Diplomová práce) Praha: KU,  2004, 122 s 
53 tamtéž. 
54 Mařík M. Koupě podniku jako součást podnikové strategie (Akvizice a fúze podniků). 1. vydání. 
Praha:VŠE. 1995. 173 s. ISBN 80-7079-558-1. 
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Mezi další výhody sloučení a splynutí patří, že je s nimi spojeno ovládnutí nástupnickou 

společností. Na tuto společnost přechází podle stanoveného postupu veškerý kapitál 

zanikající společnosti bez toho, aby byla o každé složce uzavírána zvláštní smlouva. 

Toto všechno dále vede k posílení právní jistoty, protože není potřeba zjišťovat, jaká 

část jmění přešla na nástupnickou společnost55. 

Podnikatelé by ovšem neměli zapomínat i na případná negativa fúzí. Jednou z nevýhod 

je jejich administrativní náročnosti a zdlouhavost. Fúze může také vysílat směrem k trhu 

negativní informaci. Z krátkodobého až střednědobého pohledu se jedná o výrazný 

zásah do chodu společnosti se značným negativním vlivem na zaměstnance a klima ve 

společnosti vůbec.. 

Při uvažování o uskutečnění fúze je vhodné zvážit i jiné možnosti, pomocí kterých je 

možné dosáhnout podobných ekonomických efektů. Přesunout veškerý majetek z jedné 

či několika společností na jiný právní subjekt je možno dosáhnout i jinými právními 

postupy, například prostřednictvím koupě části podniku, nebo koupí práv 

k průmyslovému vlastnictví nebo podstoupením pohledávek, převzetím dluhů a 

následným zrušením a zlikvidováním převádějící společnosti. Podle struktury vlastního 

a cizího kapitálu zanikající společnosti by však došlo s velkou pravděpodobností k 

velice složitě proveditelným převodům56. 

 

1.5 Fúze v Českých podmínkách   

V českých podmínkách bylo provádění fúzí v 90. letech velice úzce spjato s pokračující 

restrukturalizací a privatizací, ke které docházelo v transformačním období. Samotné 

uskutečňování fúzí ale nebylo příliš časté hlavně kvůli jejich nejasnosti a zdlouhavosti. 

Dalším možným důvodem, proč nebyly fúze příliš obvyklé, bylo, že společnosti prostě 

fúzovat nepotřebovaly. V tomto období se dávala jednoznačně přednost akvizicím, jako 

rychlejšímu a jednoduššímu prostředku pro dosažení prakticky stejného cíle. Tato 

                                                 
55 Mařík M. Koupě podniku jako součást podnikové strategie (Akvizice a fúze podniků). 1. vydání. 
Praha:VŠE. 1995. 173 s. ISBN 80-7079-558-1. 
56 tamtéž. 
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okolnost se ale vlivem přibližování našeho práva právu Evropské unie změnila a v 

současnosti se již akvizice a fúze jeví skoro stejně složité i časově náročné. 

 

1.5.1 Úvod do problematiky 

V České republice byla základem pro fúze a akvizice zprvu privatizace, kdy na jedné 

straně vystupoval stát a na druhé straně soukromý subjekt. S postupem času je ovšem 

možno pozorovat postupný nárůst transakcí i mezi soukromými subjekty57. 

Po několika vlnách privatizací v naší zemi bylo vlastnictví většiny bývalých státních 

společností roztroušeno mezi drobné akcionáře a investiční fondy, které byly často 

obhospodařovány velkými bankami. Fondy se často snažily o koncentraci podílů ve 

společnostech a o následný odprodej strategickým partnerům. U významných 

společností, které mají strategický charakter, dochází k privatizaci pomaleji a 

individuálně formou výběrových řízení neustále. 

Základním právním předpisem upravujícím oblast provádění fúzí v České republice je 

především zákon č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku a nově zákon č. 125/2008 Sb.,  

o přeměnách obchodních společností a družstev. Další navazující, ale nikoli podřadné, 

právní předpisy vztahující se k této oblasti jsou především zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, zákon č. 40/1964 

Sb., občanského zákoníku, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty a jiné zákony doplňující problematiku fúzí58. 

Důvodem nezbytných novelizací obchodního zákoníku především v oblasti 

problematiky přeměn obchodních společností a družstev, byla snaha o sladění tuzemské 

právní terminologie s Třetí směrnicí Rady ES č. 78/855/EHS ze dne 9.10.1978 o fúzích 

akciových společností. Tam, kde byla Třetí směrnicí ponechána vůle pro národní úpravu 

                                                 
57 Suchánek, D. Fúze. (Diplomová práce) Praha: KU,  2004, 122 s  
58 Dvořák T. Přeměny obchodních společností a družstev. 1. vydání. Praha: ASPI – Wolters Kluwer. 
2008. 396 s. ISBN 978-80-7357-376-8 
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členským státem Evropské unie, využila poslední novela obchodního zákoníku 

především německých a rakouských zkušeností z této oblasti59.  

 

1.5.2 Důležité hospodářské souvislosti 

Důvody vedoucí k rozhodnutí o provedení fúze vždy závisejí na konkrétních 

podmínkách podnikatelské činnosti a na hospodářské situaci fúzujících společností. K 

nejčastějším motivům, které se zohledňují při provádění fúze, patří snaha o daňovou 

optimalizaci nebo pokus o zjednodušení vazeb v rámci holdingové skupiny. Při fúzích 

dochází v naprosté většině případů ke koncentraci kapitálu. Tato koncentrace se může 

někdy z pohledu státu jevit v určitých momentech jako nebezpečná, a proto se jí snaží 

bránit. Stát se zejména snaží zabraňovat situacím, při kterých dochází k fúzování 

společností, které mají významné postavení na relevantním trhu. V tomto případě by 

mohlo posléze dojít k omezení hospodářské soutěže. Proto fúze, při kterých je 

podezření, že by k narušení hospodářské soutěže mohlo dojít, podléhají kontrole 

regulačních orgánů, v České republice je to povolení Úřadu na ochranu hospodářské 

soutěže, a popřípadě dalších zainteresovaných orgánů60. 

Souhlas od Úřadu na ochranu hospodářské soutěže musí fúzující společnosti získat 

přede dnem podání návrhu na zápis přeměny do obchodního rejstříku. Tato 

veřejnoprávní ochrana slouží především pro kontrolu fúzí při jejich dopadu na 

fungování soutěžního prostředí61. 

Typickým stavem, který vede ke sloučení je situace, kdy kapitálově slabší společnost je 

sloučena se společností kapitálově silnější, která má zpravidla v zanikající společnosti 

dostatečný podíl, nebo vlastní potřebnou většinu akcií, aby uskutečnění fúze prosadila. 

Sloučení s kapitálově silnou společností může být pro zanikající společnost a její 

společníky i jedním z možných způsobů řešení úpadku společnosti. Občas může nastat i 

situace, kdy společníci zanikající společnosti získají v následnické společnosti 

                                                 
59 Dvořák T. Přeměny obchodních společností a družstev. 1. vydání. Praha: ASPI – Wolters Kluwer. 
2008. 396 s. ISBN 978-80-7357-376-8 
60 Suchánek, D. Fúze. (Diplomová práce) Praha: KU,  2004, 122 s 
61 Dostupné z: http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/spojeni-soutezitelu/  
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většinový podíl.  Někdy ale může nastat situace, že dojde ke sloučení nebo splynutí 

společností, mezi kterými není žádné, nebo alespoň na první pohled viditelné propojení. 

Nejčastějším motivem takového rozhodnutí může být posílení konkurenční pozice na 

trhu nebo vstup do nového tržního segmentu62. 

 

1.5.3 Fúze a právní předpisy na ochranu hospodářské soutěže 

Při uskutečňování fúzí dochází ve větší míře ke vzniku silnějších ekonomických celků. 

Tento stav je také jedním z hlavních záměrů fúzí. V souvislosti s touto skutečností 

existují oprávněné obavy, aby se nově vytvářené společnosti nestaly na daném trhu a 

v dané oblasti dominantními a aby postupně nedocházelo ke vzniku monopolů. Proto 

existuje snaha ekonomické dopady spojování určitým způsobem regulovat. Těmto 

okolnostem mají bránit zákony na ochranu hospodářské soutěže a antimonopolní 

zákonodárství. Ohledně zákonodárství na ochranu hospodářské soutěže můžeme 

pozorovat zajímavý jev. V odborné literatuře je možno zaznamenat názor, že 

v souvislosti s rostoucí liberalizací v mezinárodním obchodě a s poklesem možnosti 

národních vlád účinně podporovat a ochraňovat domácí producenty tradičními 

metodami, které již nejsou slučitelné s rostoucí liberalizací, se stává z prostředků na 

ochranu hospodářské soutěže účinný nástroj podpory národních zájmů. Lze tedy 

konstatovat, že zde existuje přímá úměra a růst liberalizace v mezinárodním obchodě a 

vede k růstu využití soutěžních politik pro ochranu národních zájmů63. 

Ve většině ekonomicky vyspělých zemích existují pro zkoumání vlivu prováděných fúzí 

a akvizic specifické kontrolní orgány; Evropská komise v EU, Úřad na ochranu 

hospodářské soutěže v ČR nebo Antitrust division of the U.S. Department of Justice a 

Federal trade commission ve Spojených státech amerických. Základním cílem těchto 

institucí je zachování možnosti substituce jak na straně poptávky tak i na straně 

nabídky. Problematické nicméně je, že v současném globalizovaném světě není 

                                                 
62 Mařík M. Koupě podniku jako součást podnikové strategie (Akvizice a fúze podniků). 1. vydání. 
Praha:VŠE. 1995. 173 s. ISBN 80-7079-558-1. 
63 Eliáš K., Bartošíková M., Pokorná J. a kol., Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatele. 
5. vydání. Praha: C.H.Beck. 2005. 656 s. ISBN 80-7179-391-4. 
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zákonodárství v této oblasti příliš sladěno a i rozhodování kontrolních orgánů je v 

různých částech světa značně odlišné. 

Obdobně jako v případě nového zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních 

společností a družstev byl i v případě novely zákona na ochranu hospodářské soutěže č. 

155/2009 Sb. hlavním motorem změn zájem o dosažení plné slučitelnosti českého 

soutěžního práva s právem v Evropské unii. Pro skutečnou harmonizaci právních 

předpisů je důležitá nejenom samotná právní norma, ale především aby i implementace 

v jednotlivých případech odpovídaly interpretaci harmonizovaného soutěžního práva a 

aby se příslušné soutěžní úřady při výkladu nerozcházely. 

 

1.5.4 Posuzování fúzí 

Standardy posuzování fúzí 

Pojem celkového přínosu, či nadhodnoty vytvořené fúzí (total surplus) vychází z 

převisu peněžní hodnoty zboží nad náklady vynaloženými při výrobě, který se rozděluje 

mezi výrobce a spotřebitele, kteří zaplatí méně, než by normálně byli ochotni zaplatit.  

Ekonomický přístup k normativním kritériím zákazu fúze se liší podle tří zásad. 

♦ Za prvé se hodnotí přínos fúze pro blahobyt jednotlivců. Tento argument je 

obvykle popírán tvrzením, že cílem soutěžní politiky je ochrana soutěže, a že 

tedy fúze negativně ovlivňující soutěž nemá být povolena64. 

♦ Za druhé se hodnotí naplnění tzv. Paretova optima, které vede k posouzení vlivu 

fúze na blahobyt (pod heslem „pokud fúze někomu polepší, aniž jiné poškodí, 

měla by být povolena“). Nebere se ovšem zřetel na časový aspekt problému. 

Krátkodobé Paretovo optimum se ve středně, či dlouhodobém pohledu může v 

důsledku fúze zvrtnout v opak (krátkodobý přínos pro spotřebitele je vyčerpán, 

monopolní či i jen dominantní subjekt „umořuje“ dříve utrpěné ztráty zisku, 

                                                 
64 Kislingerová E. Nový I. Chování v podniku v globalizujícím se prostředí. 1. vydání. Praha: C. H. Beck. 
2005. 422 s. ISBN 8071798479. 
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zvyšuje spotřebitelské ceny, snižuje sortiment nabídky, kvalitu produkce, ztrácí 

inovační motivaci....) 65. 

♦ Třetím ekonomickým principem je důraz na standard celkového přínosu 

vytvořeného fúzí (total surplus standard), tedy bez ohledu na to, zda je jeho 

individuální příjemce označen jako spotřebitel nebo akcionář, čili bez zřetele na 

jeho postavení ke společnosti. Soutěžní úřady by tedy podle těchto názorů 

neměly zakazovat fúze jen proto, že považují za méně důležitý růst zisku, nežli 

snížení spotřebitelovy výhody. Pouhý cenový test v podobě zvýšených cen pro 

spotřebitele je proto z tohoto hlediska zkreslující a jeho výhoda jednoduchosti 

ani zdaleka nemusí znamenat ekonomickou validitu. Fúze tedy může přinést 

makroekonomicky vzato celkové zvýšení blahobytu i přes svůj eventuální 

redistribuční dopad. Všechny dostupné i hypotetické standardy posuzování fúzí 

jsou a budou v důsledku velké nejistoty ovlivněny nejméně dvěma neznámými - 

nikdy nejsou k dispozici všechny ekonomicky významné podrobnosti dokonce i 

bezprostřední situace a navíc ani budoucnost nelze přesně předvídat66. 

 

1.5.5 Schvalování fúzí 

Schvalování fúzí se zabývá Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který vznikl 

v České republice v roce 1996. Jeho posláním je dohled nad dodržováním pravidel 

korektní hospodářské soutěže. Sídlem ÚOHS se stalo město Brno, což má demonstrovat 

jeho nezávislost při rozhodování67. 

Z oblasti hospodářské soutěže patří Úřadem realizované schvalování fúzí (spojování 

soutěžitelů) spolu s posuzováním zneužití dominantního postavení a kartelových dohod 

mezi základní formy její ochrany68. 

                                                 
65 Kislingerová E. Nový I. Chování v podniku v globalizujícím se prostředí. 1. vydání. Praha: C. H. Beck. 
2005. 422 s. ISBN 8071798479. 
66 tamtéž.  
67 Dostupné z: http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/spojeni-soutezitelu/  
68 tamtéž.  
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Při procesu schválení fúze Úřadem je v těch případech, kdy by vlivem spojení mohla 

být narušena hospodářská soutěž, požadováno přijetí závazků od spojujících se 

společností. Až poté Úřad fúzi schválí. Jestliže není navrhované spojení schváleno 

Úřadem hned napoprvé, je možné o něj požádat znovu. Vlivem změn na trhu může být 

poté fúze schválena69. 

Splňují-li soutěžitelé notifikační kritéria stanovená zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně 

hospodářské soutěže, je jejich povinností obrátit se na ÚOHS s žádostí o povolení 

spojení. Soutěžitelé musí podat tzv. návrh na povolení spojení70. 

Podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení jsou dána vyhláškou č. 

368/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů71. 

Návrh je nutné podat v písemné formě v českém jazyce, a to v době před uskutečněním 

navrhovaného spojení. 

Přílohy vyjmenované vyhláškou, které musí spojující se soutěžitelé připojit k návrhu: 

- řádně a úplně vyplněný dotazník k povolení spojení, 

- doklad o zaplacení správního poplatku, 

- plné moci v písemné formě, které navrhovatelé udělí svým zástupcům, 

- výpisy z obchodního rejstříku ne starší než tři měsíce, 

- listiny, na jejichž základě ke spojení došlo, 

- výroční zprávy všech spojujících se soutěžitelů, a to včetně auditu ročních 

účetních závěrek za poslední účetní období, 

- konsolidované účetní závěrky za poslední účetní období všech spojujících se 

soutěžitelů, kteří je musí sestavovat dle zvláštních právních předpisů 

- schéma a způsob výpočtu obratu, jehož výše odůvodňuje podání návrhu a z 

něhož je patrno, jakého čistého obratu (§ 14 zákona) dosáhli v daném účetním 

období: 

                                                 
69 Dostupné z: http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/spojeni-soutezitelu/ 
70 Ve znění zák. č. 340/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb. 
a zákona č. 71/2007 Sb. 
71 Dostupné z: http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/spojeni-soutezitelu/ 
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1. spojující se soutěžitelé, 

2. osoby, které budou spojující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění 

daného spojení, a osoby, které jsou spojujícími se soutěžiteli 

kontrolovány, 

3. osoby, které kontroluje osoba, která bude spojující se soutěžitele 

kontrolovat po uskutečnění spojení, 

4. osoby, které jsou kontrolovány společně dvěma či více osobami 

uvedenými v bodech 1. až 3.“ 

Nutným formulářem pro podání návrhu na povolení spojení soutěžitelů je dotazník k 

povolení spojení. Vzor tohoto dotazníku je možné najít v příloze vyhlášky.  

Nepodléhá-li spojení povolení Úřadu, vydá o tom ÚOHS do 30 dnů od zahájení řízení 

rozhodnutí72. 

 

1.6 Účetní a daňová úprava fúzí   

Fúze je proces, při němž dochází ke spojení podniků, a jeho výsledkem je snížení počtu 

společností zúčastněných na fúzi. Důležité je zdůraznit, že se jedná vždy o vlastnickou 

transakci a dochází k přímému právnímu spojení podniků. Pro zvolení vhodné metody 

zobrazení procesu fúze je nutné její správné věcné pochopení73. 

Z obchodního práva plyne chápání fúze jako přechodu majetku a závazků na právního 

nástupce zaniklé společnosti. Z čistě právního hlediska se tedy jedná o transakci mezi 

společníky, přičemž společníci zanikající společnosti získávají přiměřenou část vlivu ve 

společnosti nástupnické. Na druhou stranu se ale účetnictví snaží o zachycení poněkud 

odlišných skutečností. Z účetního hlediska je věcnou podstatou procesu přeměny 

společnosti spojování podniků. Podniky zúčastněných společností nezanikají, ale 

pokračují v právním nástupci a pro zobrazení transakce je důležitá hodnota těchto 

                                                 
72 Dostupné z: http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/spojeni-soutezitelu/ 
73 Eliáš K., Bartošíková M., Pokorná J. a kol., Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatele. 
5. vydání. Praha: C.H.Beck. 2005. 656 s. ISBN 80-7179-391-4. 
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podniků jako celků. Účetní řešení fúzí proto musí odpovědět na otázku, zda-li se jedná o 

koupi, kde lze rozlišit, která společnost koho kupuje, anebo jestli dochází ke spojení 

podílů74. 

 

1.6.1 Účetní úprava fúzí 

Účetní úprava fúzí v České republice je podrobněji upravována zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví a je velmi úzce spjata s úpravou obchodního práva. V České republice, 

stejně jako ve většině evropských zemí, je obchodní zákoník nadřazenou právní normou 

zákonu o účetnictví. Obchodní zákoník je tedy základní právní normou vymezující 

podstatu jednotlivých procesů a hlavním posláním účetnictví by mělo být zachycení 

těchto procesů. Při výčtu zákonných předpisů nesmíme opomenout opatření 

Ministerstva financí České republiky. Jedná se především o opatření týkající se obsahu 

účetní závěrky pro podnikatele, stanovení náležitostí účtové osnovy a postupů účtování 

pro podnikatele a postupů pro provedení konsolidace účetní závěrky podnikatelů75. 

Účetnictví by mělo zachycovat věcnou podstatu daných procesů při respektování 

platných účetních zásad. Základním požadavkem na právní, účetní, ale i daňové normy 

by mělo být, aby všechny tyto právní předpisy chápaly věcnou podstatu daného jevu 

stejně, ačkoli se jednotlivé normy zabývají těmito jevy z různých pohledů76. 

 

1.6.2 Daňová úprava fúzí 

V následující kapitole budou popsány daňové aspekty slučování a splývání podniků. 

Úprava této problematiky vychází zejména ze zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a 

poplatků, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, zákona č. 3381992 Sb., o dani z 

                                                 
74 Vomáčková H. Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí: (vyšší účetnictví). 1. vydání. 
Praha: Polygon. 2002. 359 s. ISBN 80-7273-065-7. 
75 Vomáčková H. Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí (vyšší účetnictví). 3. 
aktualizované vydání. Praha: BOVA POLYGON 2005. 512 s. ISBN 80-7273-127-0 
76 tamtéž. 
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nemovitostí, zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dni z převodu 

nemovitostí. 

Daňové problematice je třeba vždy věnovat velkou pozornost, neboť vždy úzce souvisí 

s účetnictvím. Například nesprávně vypočtená daňová platba by mohla mít negativní 

vliv na určení spravedlivého poměru výměny akcií, či podílu zanikající společnosti za 

akcie, či podíl v nástupnické společnosti. Nižší daňová povinnost by nadhodnocovala 

čistý hospodářský výsledek zanikající společnosti, čímž by akcionáři nebo společníci 

této společnosti byli zvýhodněni při výměně akcií, či podílu. Nástupnická společnost by 

pak ještě v budoucím období musela v případě výzvy finančního orgánu dodatečnou 

daňovou platbu uhradit77. 

Dále je nutné vzít v potaz, že přiznání k dani z příjmů musí podat i daňový subjekt, 

který existuje jen část roku, třeba i jen jeden den. Rozhodujícím dnem jak pro daňové, 

tak i pro účetní souvislosti spojování podniků je den rozhodný. Nejen z daňového 

hlediska je tedy třeba tento den správně načasovat. 

 

1.7 Ocenění společností 

Teorie a praxe rozeznává různé metody oceňování společností lišící se především 

složitostí, výchozí datovou základnou a technikami výpočtů. Větší počet metod a 

prognostický charakter datových vstupů může být vysvětlením, proč v praxi dostáváme 

u téhož podniku rozdílné výsledky ocenění. Problematika oceňování společností pro 

potřeby fúze je upravena zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví78.  

 

 

 

                                                 
77 Vomáčková H. Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí (vyšší účetnictví). 3. 
aktualizované vydání. Praha: BOVA POLYGON 2005. 512 s. ISBN 80-7273-127-0 
78 Mařík M. Metody oceňování podniku – Proces ocenění. základní metody a postupy. 1. vydání. Praha: 
Express s.r.o. 2003. 402 s. ISBN 80-86119-57-2 
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1.7.1 Důležitost oceňování 

Oceňování podniku nachází uplatnění nejen u fúzí, ale i v dalších situacích, kdy stojíme 

před úkolem stanovit hodnotu podniku či jeho části, jako je tomu např. u akvizic, joint-

venture, privatizace, sanací, vstupu podniků na burzu apod79. 

 

1.7.2 Metoda ocenění pro účely fúze 

Při volbě metody ocenění se vždy hodnotí účel ocenění, kterým je zde ověření hodnoty 

společností pro účely stanovení reálné výše základního kapitálu a čistého obchodního 

jmění nástupnické společnosti a dále určení poměru, v jakém se zúčastněné společnosti 

na novém základním kapitálu a obchodním jmění budou podílet80. 

Použití ocenění je omezeno jeho účelem, tj. bude provedeno výhradně pro účely fúze, 

přičemž v případě zanikajících společností, je pro tento účel znalec jmenován soudem a 

výsledek ocenění se promítá do konečných účetních závěrek zanikajících společností81. 

Ocenění je vždy prováděno k určitému datu. V případě fúze se den ocenění shoduje s 

rozhodným dnem, od kteréhož jsou výsledky ocenění promítnuty do účetnictví 

nástupnické společnosti a dále jsou zohledněny v rámci výměnného poměru určujícího 

podíl zúčastněných společností na základním kapitálu nástupnické společnosti82. 

Výměnným poměrem se rozumí poměr čistého obchodního jmění, jakým se budou 

podílet zúčastněné společnosti na základním kapitálu nástupnické společnosti – přínos 

zanikajících společností do nástupnické společnosti je jedním ze základních výstupů 

ocenění znalce, na jehož základě se dále určuje nebo z něj vychází: 

� Hodnota nového základního kapitálu nástupnické společnosti; 

� Počet a jmenovitá hodnota nově vydávaných akcií; 

                                                 
79 Mařík M. Metody oceňování podniku – Proces ocenění. základní metody a postupy. 1. vydání. Praha: 
Express s.r.o. 2003. 402 s. ISBN 80-86119-57-2 
80 tamtéž. 
81 tamtéž. 
82 tamtéž. 
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� Poměr výměny akcií zanikajících společností za akcie nástupnické společnosti a 

určení případného doplatku. 

Dosažené výsledky pak mají dopad na návrh projektu o fúzi, kde se výše uvedené 

informace výslovně uvádějí. Údaje o výši základního kapitálu a celkové výši doplatku 

(závazek) se projeví rovněž v zahajovací rozvaze nástupnické společnosti83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 Mařík M. Metody oceňování podniku – Proces ocenění. základní metody a postupy. 1. vydání. Praha: 
Express s.r.o. 2003. 402 s. ISBN 80-86119-57-2 



 44 

2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOU ČASNÉ SITUACE 

Společnost GAMA group a. s., o které bude pojednáno v této diplomové práci, se 

rozhodla spojit se svými dceřinými společnostmi v jeden organizačně i majetkově 

transparentní podnik. Společnost chystaným provedením fúze zjednoduší svou 

organizační strukturu, uspořádá své majetkové poměry ve společnosti a zajistí tak 

úsporu v nákladech na provoz společností, které jsou vzhledem k úzkému propojení 

celého holdingu společností zbytečné (jedná se o náklady na přepravu, administrativa 

při komunikaci s úřady a jinými společnostmi, podávání daňových přiznání, daňová 

zvýhodnění u jednotlivých společností). Nemalý vliv na rozhodnutí o projektu fúze 

zajisté měla i finanční krize, která měla negativní dopad na rozvoj všech ekonomických 

subjektů.   

Společnost tímto krokem soustředí veškeré své aktivity v jednotlivých oblastech  

centrálně do mateřské společnosti. Pro spojení společností je třeba důkladně zmapovat 

ekonomické okolí podniku a v závislosti na těchto analýzách stanovit rozhodný den, 

harmonogram a postup fúze, tak aby celý proces proběhl v rámci stanoveného 

programu.  

Společnost GAMA group a. s. je jediným akcionářem společnosti VIA a. s. a vlastní 

100% podíl ve společnosti ALTA s. r. o.  

V poslední době, kdy se celý ekonomický svět kloní k modernizaci a úsporám, je 

potřeba zvažovat směr dalšího vývoje společnosti. A proto se výše uvedené společnosti 

rozhodly, že dojde k fúzi sloučením a nástupnickou společností se stane společnost 

GAMA group a. s..  

Situace, kdy dochází ke sloučení mateřské společnosti s jejími dvěma dceřinými 

společnosti a nástupnickou společností se stává právě mateřská společnost, není ve 

světě neobvyklou záležitostí a ve velké míře jsou tyto fúze uskutečňovány právě kvůli 

úsporám nákladů spojených s provozem společnosti.  
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2.1 Představení společností 

2.1.1 Společnost GAMA group a. s.  

Jedná se o společnost, která podnikala dlouhodobě v oblasti průmyslové výroby. Tato 

společnost vznikla v roce 1995 a vydala listinné akcie na majitele, kdy všechny tyto 

akcie byly v držení jediného akcionáře již od založení společnosti. Vzhledem k tomu, že 

se s akciemi neobchodovalo, nemohl se významně měnit počet akcionářů. Hlavním 

předmětem podnikání byla kovovýroba nejrůznějších výrobků, především však 

lakovaných kovových skříní pro nejširší využití a vše co je s tímto oborem spjato. Tato 

produkce představovala 97% výnosů společnosti. V dobách svého největšího rozmachu 

zakládá společnost svou první dceřinou obchodní společnost pod názvem VIA a. s. Tato 

společnost navazuje na podnikatelské aktivity její mateřské společnosti a rozšiřuje svou 

působnost do jiných, příbuzných oborů, ve kterých spatřuje příležitost dalšího rozvoje a 

průniku na světové trhy. 

Mateřská společnost GAMA group a. s. se vzhledem k rozšiřující konkurenci a útlumu 

v odbytu výrobků které produkuje, začala soustřeďovat spíše na finanční a manažerské 

řízení dceřiné společnosti a hledání dalších investičních příležitostí.  

Společnost po důkladných analýzách, kdy jedna z variant byla dokonce úplné zastavení 

výroby, snížila administrativní a výrobní náklady na úroveň odpovídající reálnému 

odbytu, tak aby se společnost v tomto výrobním programu nedostala do ztráty..jistý 

odbyt měla společnost zajištěn svou první dceřinou společností, která díky své expanzi 

na světovém trhu byla schopna zajistit zhruba 40% obratu mateřské společnosti, což 

stačilo k dosažení potřebných výkonů. Při hledání investičních příležitostí na trhu, 

zejména takových, které by pomohly ve zkvalitňování řízení rozvíjejícího se holdingu  

vstoupila společnost s finanční investicí do společnosti ALTA s. r. o. Společnost 

GAMA group a. s. koupila v této společnosti částečný podíl, který postupně navýšila na 

100%.   

GAMA group a. s. je mateřskou společností celé skupiny. Dnes již zajišťuje v rámci 

holdingu hlavně strategické plánování, obchodní činnosti a financování. Vedle vlastní 

obchodní a finančně investiční činnosti se dále podílí na koordinaci řízení a správě 
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kapitálových účastí v dceřiných společnostech. Do holdingu v současné době patří 

celkem 3 podnikatelské subjekty v tuzemsku, které ovšem působí i v zahraničí. 

V celé skupině GAMA group a. s. je zaměstnáno okolo 200 lidí a v tržbách za zboží a 

služby dosahuje obratu ve výši okolo 500 milionů korun. 

Základní aktivity společnosti: 

♦ Obchodní činnost 

♦ Finanční řízení 

 

Graf č. 1 – Obrat společnosti GAMA group a. s. 
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Zdroj: vlastní zpracování  

 

2.1.2 Společnost ALTA s. r. o. 

Společnost ALTA s. r. o. byla založena třemi společníky v roce 2000. Společnost 

GAMA group a. s. vstoupila do společnosti v roce 2002 a vystupovala z pozice 

ovládající osoby, neboť koupila 75% podílu společnosti. Tento stav kdy jedna 

společnost kupuje částečný podíl ve společnosti jiné je nazýván jako akvizice a je to 

stav ve velké míře předcházející právě fúzi s ovládající společností. 
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Společnost ALTA s. r. o. se specializuje na metodickou a softwarovou podporu 

manažerského plánování a rozhodování. Od svého počátku zajišťovala společnost 

ALTA s. r. o. pro společnost VIA a. s. softwarovou podporu, logistiku, zabezpečení a  

skladování zboží ve vlastních prostorách.  

Společnost je autorem profesionálního řešení s označením Business Navigation System 

(BNS).  

Úspěch BNS se opírá o dva klíčové principy:  

1. jednoduchost – složitá problematika manažerského řízení je ztvárněna v 

datovém a procesním modelu. Díky tomu získává business a jeho 

rozhodovací problémy srozumitelnou, přehlednou a logickou podobu.  

2. vysoká účinnost – manažeři a firemní specialisté dostávají do ruky 

nástroj, který dramaticky zvyšuje jejich informační, plánovací a 

analytickou podporu, což má bezprostřední dopad na kvalitu přijímaných 

rozhodnutí a tím i na výkonnost a konkurenceschopnost řízeného 

businessu.  

Základní aktivity společnosti: 

♦ Vývoj SW  

♦ Doprava  

♦ Poradenství 
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Graf č. 2 – Obrat společnosti ALTA s. r. o. 
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Zdroj: vlastní zpracování  

 

2.1.3 Společnost VIA a. s.  

Společnost VIA a. s. byla založena v dobách největšího rozmachu společnosti GAMA 

group a. s. jako její dceřiná společnost. Tato společnost  patří k významným partnerům 

pro stavební průmysl, energetiku a zdravotnictví a je první dceřinou společností 

společnosti GAMA group a. s.. 

Kromě toho se zabývá i modernizací starších energetických celků zejména v České 

republice. Mezi silné články portfolia této dceřiné společnosti patří vývoz celků pro 

průmyslová zařízení. Relativně novým oborem podnikání jsou dodávky „na klíč“ pro 

inženýrskou výstavbu i jednotlivá zdravotnická zařízení. 

Akciová společnost VIA a. s. se specializuje na výstavbu investičních celků v České 

republice, v jistých případech i v zahraničí. Samostatnou dceřinou společností holdingu 

je od roku 1999. 

Převážná část výnosů společnsoti VIA a. s. je časově vázána na dokončení investičních 

aktivit, tj. obchodních kontraktů s víceletou dobou realizace (např. dodávky stavebně-
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technologických celků apod.). Tím dochází k meziročnímu kolísání účetně 

vykazovaných ročních obratů z obchodních operací. 

Základní obory podnikání: 

♦ Energetika  

♦ Ekologická zařízení 

♦ Zdravotnictví 

 

 Graf č. 3 – Obrat společnosti VIA a. s. 
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Zdroj: vlastní zpracování  

 

2.2 Ekonomická analýza  

Pro proces fúze tří obchodních společností, který tyto společnosti učiní pro svůj další 

rozvoj, je třeba vyhotovit několik důležitých ekonomických analýz a zhodnotit jejich 

výsledky. 
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2.2.1 SWOT analýza  

Jedná se o komplexní metodu kvalitativního vyhodnocení veškerých relevantních 

stránek fungování společnosti a její současné pozice. Je silným nástrojem pro celkovou 

analýzu vnitřních i vnějších činitelů a v podstatě zahrnuje postupy technik strategické 

analýzy. 

Silné stránky 

Společnost VIA a. s. nabízí ve svém prostředí produkty a služby, které nejsou dostupné 

pro širokou škálu konkurenčních společností, jedná se o služby především v energetice, 

kdy pro tyto činnosti související s tímto oborem je zapotřebí splňovat přísné normy a 

mít udělenou licenci od Energetického regulačního ústavu (ERU). Také za dlouhá léta 

svého působení na trhu má již společnost jedinečné know how a good will.  

Společnost ALTA s. r. o. za svého působení v oblasti Software (SW) také vyvinula 

několik svých vlastních SW pro nejrůznější aplikace v oblasti řízení podniku. Tento SW 

dramaticky zvyšuje informační, plánovací a analytickou podporu a je  dále distribuován 

na trhu.  

Vzhledem k tomu, že mateřská společnost GAMA group a. s. je společností zajišťující 

obchodní, informační a finanční činnost je zřejmé, že v této společnosti se soustřeďují 

veškeré informace týkající se obchodních kontaktů, obchodních příležitostí a informací 

týkajících finančního řízení dceřiných společností, což dává společnosti dostatek 

prostoru aby se plně věnovala výlučně svým aktivitám.  

Silnou stránkou celého holdingu je také její finanční zdravý a nezávislost, které 

společnost dosáhla v dobách největšího rozvoje mateřské společnosti. Díky tomu byla 

schopna investovat v dalších segmentech a zajistit tak příjmy z více na sobě nezávislých 

oborů. 

Slabé stránky 
 

Slabou stránkou se může jevit nedostatečná diverzifikace produktů a služeb v závislosti 

na konkurenci, je faktem, že v celosvětovém měřítku je konkurence poněkud vyšší, ale 
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společnost GAMA group a. s.předpokládá, že své postavení před zahraniční konkurencí 

uhájí.  

Jako nejvýznamnější slabou stránku celého holdingu bych vyděl skutečnost vysokých 

nákladů společností. Tato ovšem vychází z ekonomického vývoje společností a to 

v souvislosti se zakládáním a nákupem jiných společností. Prvním krokem ke snížen 

těchto nákladů je právě projekt fúze, po jehož realizaci by měly náklady spojené 

s provozem společností výrazně klesnout. 

Příležitosti 

Rozvoj a využití nových distribučních cest a prodej svých výrobků a služeb. Také 

proniknutí na světové trhy se jeví jako příležitost, kvalita produkovaných výrobků je 

vysoká a předpoklad jejich konkurenceschopnosti ve světě je veliký. Tomuto 

samozřejmě také napomůže již zmiňovaná fúze obchodních společností a také 

předpoklad dalšího rozvoje na poli obchodu a rozvoje společností.  

Hrozby 

Vedení společnosti sleduje neustále se měnící růst cen materiálů a technologických 

zařízení s čímž je třeba neustále počítat v cenových kalkulacích pro zákazníky. Prodejní 

cena produktů a služeb je velmi důležitá z hlediska konkurenceschopnosti. 

Vzhledem k tomu, že společnost by chtěla pronikat na zahraniční trhy je třeba mít na 

zřeteli světovou konkurenci v daných oblastech. Také vstup potencionálních konkurentů 

na domácí trh a překvapení v podobě, pro společnost nepříznivé cenové strategie nebo 

nová a atraktivnější řešení produktů a služeb. 

 

2.2.2 PEST analýza 

PEST analýza přináší výčet různých faktorů, zabývajících se analýzou makrookolí, 

které ovlivňují podnikatelskou činnost. 
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Politické faktory 

Vývoj zákonů – vývoj zákonů se zajisté dotýká každého podnikatelského subjektu ať 

již v ČR nebo v jiných zemích. Mění se vlády, mění se zákony, změna zákonů může mít 

pozitivní i negativní dopad na společnost, také zaleží na tom v jakém oboru společnost 

působí. Některých podnikatelských subjektů se nemusejí týkat změny mající vliv na 

chod jiných subjektů. V případě společností skupiny GAMA gorup a. s., co se změn 

v zákonech týká, lze hovořit spíše o změnách určitých norem týkajících se 

technologického vývoje a realizace jednotlivých stavebních celků. Vedení společnosti 

musí neustále sledovat měnící se normy, neboť jejich nedodržení může znamenat jak 

velkou finanční ztrátu, tak i ztrátu oprávnění vyrábět či montovat daná zařízení. 

Ekonomické faktory 

Rozmach ve IT – za ekonomické faktory lze považovat velký rozmach v oboru IT, což 

je hlavním oborem společnosti ALTA s. r. o., právě vývoj a správa SW a samozřejmě 

také jejich prodej.  Toto se sebou přináší velké možnosti seberealizování v tomto 

odvětví, neboť trendem, neboli přirozeným vývojem společnosti je potřeba komfortu a 

ten se projeví v podobě automatizace a softwarového řízení velkých budov a 

v posledních letech také častěji i v rodinných domech. Toto přináší pro společnost 

ALTA s. r. o. pozitivní výhled do budoucna a je třeba tohoto stavu využít.  

Sociálně-kulturní faktory 

Demografické podmínky – Česká republika zaznamenává rychlé stárnutí obyvatelstva 

a zmírnění porodnosti. Při současných demografických trendech se tento proces 

zrychluje. Tento vývoj má nejen dopad sociální, ale i ekonomický. Mladí lidé se snaží 

dosáhnout vysokého vzdělání a lepší životní úrovně a tudíž jsou ochotni stěhovat se za 

prací. Toto má určitě pozitivní vliv pro vývoj městské kultury a samozřejmě i pro 

společnosti, které tímto dostávají možnost většího výběru na trhu práce. 

Životní prostředí – jelikož otázka životního prostředí je dnes čím dál více 

diskutovanou, je potřeba ji věnovat dostatečnou pozornost. Společnost VIA a. s. se 

v posledních letech této otázce věnuje v nemalé míře a stále častěji a efektivněji je 

schopna prosazovat jistá opatření v tomto směru při realizacích svých zakázek. 
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Vzhledem k tomu, že je dodavatelem ekologických celků v podobě čistících a 

recyklačních zařízení a zařízení zajišťující úsporu energií, má v tomto směru velkou 

výhodu a využívá svých zkušeností ve svůj prospěch. Společnost dbá ve velké míře na 

požadavky našeho životního prostředí, a proto klade velký důraz na recyklaci veškerých 

odpadů a jejich opětovné použití ve výrobním procesu. Čímž výrazně šetří  přístup k 

přírodním nenahraditelným zdrojům a to je jedním z největších úspěchů moderní 

ekologické ekonomie. 

Technologické faktory 

Vývoj technologií – vývoj technologií jde neustále kupředu a aby se zúčastněné 

společnosti nestali těžkopádnými a zastaralými, musí vynaložit nemalé zdroje na 

školení svých zaměstnanců v oborech, ve kterých podniká a neustále rozvíjet své 

technologie a technologické postupy. Také je třeba dbát na to, že požadavky zákazníků 

se během let mění a společnost musí být schopna nabídnout a uspokojit jejich 

požadavky, i kdyby to mělo znamenat rozšířit čí změnit část oboru své působnosti. 

S tímto problémem se začala na přelomu let 1999 a 2000 potýkat společnost GAMA 

group a. s., kdy zaznamenala značný útlum ve výrobě a odbytu svých výrobků. 

Společnost GAMA group a. s. na základě analýz trhu zjistila, že zaspala ve vývoji a 

zkvalitňování dodávaných komponent na trhu, čehož využila konkurence a převzala 

díky svému vylepšenému produktu značnou část trhu.  

Tento fakt byl impulsem pro hledání nových investičních možností a vstoupení do 

společnosti zabývající se vývojem technologií pro výrobu produktů v oblasti energetiky, 

ekologie a zdravotnictví. 

 

2.2.3 Zhodnocení analýz 

Z výše provedených analýz lze vyvodit závěr, že zkoumané společnosti od počátku své 

působnosti na trhu tvoří hodnoty a jsou schopny zajistit dostatečný objem produkce pro 

svou životaschopnost, tvořit hodnoty a dále se rozvíjet. Během uplynulých let svého 

rozvoje byl vytvořen podnik, který je schopen zajistit komplexní služby v oborech své 

působnosti, což je vnímáno jako velmi pozitivní vzhledem ke stále náročnějším 
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požadavkům zákazníků. Celý holding společností má silné zázemí a velký potenciál 

v oborech ve kterých působí. 

Z uvedených analýz je zřejmé, že holding společností GAMA group a. s. má schopnost 

se do budoucna rozvíjet a být i nadále konkurenceschopný. 

 

2.3 Fúze společností 

2.1.4 Fúze společností sloučením 

Společnosti ALTA s. r. o. a VIA a. .s. jsou dceřinými společnostmi společnosti GAMA 

group a. s. lze konstatovat, že společnost VIA a. s. podniká v podobném nebo 

souvisejícím oboru jako podnikala společnost GAMA group a. s., která ovšem od těchto 

aktivit upustila z důvodu snížení odbytu vyráběné produkce a po vstupu do společnosti 

ALTA s. r. o. se začala spíše věnovat manažerským aktivitám spojeným s rozvojem 

dceřiných společností., v případě výše uvedených obchodních společností hovoříme o 

tzv. fúzi sloučením. 

Jejich záměrem je zvýšit efektivnost jejich podnikatelské činnosti a hospodaření a na 

základě rozhodnutí představenstev, dozorčích rad a jednatelů společností se rozhodly 

provést fúzi sloučením. Nástupnickou společností se stane GAMA group a. s. a 

zanikajícími společnostmi jsou VIA a. s. a ALTA s. r. o.  

Rozhodný den je rozumné zvolit jako den následující po skončení předcházejícího 

ročního účetního období, aby bylo možno využít řádných účetních závěrek a auditu k 

nim. Toto učinily i společnosti holdingu GAMA group a s., zvolily datum pro rozhodný 

den na 1.1.2011 a vyhnuly se tak povinnosti sestavovat účetní závěrku v průběhu roku. 

Tyto závěrky budou rovněž využity k sestavení závěrek konečných a jejich výsledky 

poslouží též k sestavení zahajovací rozvahy nástupnické společnosti. Obě společnosti 

sestaví konečnou účetní závěrku v obvyklém rozsahu. 
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2.3.2 Přínos fúze  

Provedením fúze se sloučí do jedné společnosti vývoj, výroba i obchod. Společnost 

GAMA group a. s. tak bude moci využívat státem poskytované daňové zvýhodnění pro 

výrobní společnosti s vlastním vývojem. Tím se doposud zabývala pouze konstrukční a 

projekční společnost, která však daňový odpočet využívat nemohla. Tímto krokem 

společnost ušetří každoročně nemalé finanční prostředky na daních a také na provozu 

společnosti.   

Fúze tří společností skupiny GAMA group a. s. nepovede k žádnému propouštění. 

Zaměstnanci obou bývalých dceřiných společností budou převedeni do stavu GAMA 

group a. s. a nedotčena zůstane i jejich pracovní náplň. Jednotlivé části podniků se 

pouze nepatrně přesunou do jiných odborů.  

Také dojde k převzetí některých výrobních prostor a zázemí pro realizaci svých 

zakázek. 

Tímto krokem bude úspěšně dokončena další fáze vývoje a rozvoje společnosti na trhu 

v oblasti IT, energetiky a zdravotnictví. Nejvýznamnější pozitiva která vyplívají 

z budoucího stavu je fakt, že dojde k těsnějšímu propojení fúzovaných společností. 
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3 Návrh řešení  

V této kapitole uvedu praktické řešení přeměny obchodních společností na příkladu 

dvou dceřiných společností a jedné mateřské společnosti, které se spolu rozhodly 

fúzovat. Podkladem pro zpracování tohoto praktického příkladu jsou informace 

poskytnuté skutečnými společnosti. Vzhledem k tomu, že tyto informace jsou poněkud 

citlivějšího charakteru, jsou obchodní firmy fúzujících společností a některé další údaje 

pozměněny. Také vzhledem k náročnosti a rozsáhlosti dané problematiky se budu snažit 

dovést příklad do přehledné a zároveň i zjednodušené podoby. Sloučení společností se 

bude konat v roce 2011, tedy dle nového zákona č. č. 125/2008 Sb., o přeměnách 

obchodních společností a družstev. 

 

3.1 Proces realizace fúze 

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti, tj. že v rámci fúze dojde ke sloučení zanikajících 

společností ALTA s. r. o. a VIA a. s. s jejím jediným akcionářem a společníkem GAMA 

group a. s. jako společností nástupnickou, zákon č. 125/2008 Sb. o přeměnách 

obchodních společností a družstev umožňuje celý proces výrazně zjednodušit oproti 

úpravě zákona č. 513/1991 Sb., a to včetně významné úspory na nákladech fúze. 

K předpokládanému sloučení se zásadně musí vyjádřit jak orgány všech zúčastněných 

společností, tak soudem jmenovaní znalci. Povinností těchto znalců je zpracovat 

písemné zprávy, které akcionářům a věřitelům objasní hospodářské a ekonomické 

důvody sloučení. Tyto zprávy, vzhledem k tomu, že všechny zúčastněné fúzující 

společnost jsou součástí navzájem propojeného holdingu, si nechají společností 

vypracovat společně. 

Písemná zpráva představenstva a valné hromady v působnosti jediného společníka (dále 

jen „valná hromada“) o fúzi se vypracuje jako první v pořadí a bude schválena na 

zasedání představenstva  a valné hromady.  

Následuje zpracování znalecké zprávy o fúzi znalcem jmenovaným soudem na návrh 

zúčastněných společností.  
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Návrh soudu na osobu znalce podají zúčastněné společnosti společně (v tom případě 

zákon stanoví povinnost mít znalce dva, a to pro všechny společnosti).  

Návrh osoby znalce bude odsouhlasen dozorčí radou. Navrhovaný znalec pro fúzi bude 

osoba totožná s osobou, jmenovanou pro ocenění jmění společnosti. Díky tomubude 

také spojen návrh na jmenování znalce pro fúzi s návrhem na jmenování znalce pro 

ocenění jmění, což celý proces také výrazně zjednoduší. (soud samozřejmě není 

navrhovanou osobou znalce vázán). O svém přezkoumání vyhotoví znalec zprávu 

s předepsanými náležitostmi a tu dále předá představenstvům a dozorčím radám všech 

zúčastněným společností. 

Jako poslední v pořadí se vyjádří dozorčí rada, která je povinna přezkoumat zamýšlenou 

fúzi jako celek na základě návrhu projektu fúze a zprávy znalců, a ta o tomto 

přezkoumání projektu fúze vyhotoví písemnou zprávu. Povinnost dozorčí rady 

vyhotovit zprávu o přezkoumání je stanovena nad rámec úpravy Třetí směrnice, která 

zakotvuje povinnost „správních nebo dozorčích orgánům“ vyhotovit zprávu o 

přezkoumání.  

 

3.1.1 Časový harmonogram 

 

Tabulka č. 1 – harmonogram fúze 

1 Schválení záměru fúze představenstvy a 
valnou hromadou všech zúčastněných 
společností a stanovení rozhodného dne fúze, 
toto datum je stanoveno na 1. 1. 2011 

30. 11. 2010 

2 Rozhodný den  1.1. 2011 

3 Rozhodnutí představenstev a DR 
zúčastněných společností – rozhodnutí o 
záměru fúze 

19. 2. 2011 

4 Zpracování konečných účetních závěrek 
všech společností ke dni předcházejícímu 
rozhodnému dni fúze, tj. 31. 12. 2010 a 
ověření těchto závěrek auditorem (konečné 

30. 3. 2011 
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účetní závěrky i zahajovací rozvahu je nutno 
vyhotovit na počátku celého procesu fúze, 
neboť vybrané údaje z těchto závěrek a 
rozvahy se uvádějí v projektu fúze) 

5 Zpracování projektu fúze a schválení projektu 
představenstvy a valnou hromadou 

30. 4. 2011 

6 Uložení projektu fúze, konečných účetních 
závěrek a zahajovací rozvahy do sbírky listin 
obchodního rejstříku 

30. 4. 2011 

7 Uložení stanovených dokumentů v sídle 
společností 

30. 4. 2011 

8 Zveřejnění oznámení o uložení projektu fúze 
do sbírky listin obchodního rejstříku (včetně 
upozornění věřitelů na jejich práva) 

30. 4. 2011 

9 Schválení fúze představenstvy a valnou 
hromadou zúčastněných společností ve formě 
notářského zápisu 

15. 6. 2011 

10 Získání souhlasu finančního úřadu s výmazem 
zanikajících společnosti ALTA s. r. o. a VIA 
a. s z obchodního rejstříku včetně vyznačení 
doložky právní moci 

20. 7. 2011 

11 Podání návrhu na zápis fúze a výmaz 
společností ALTA s. r. o. a VIA a. s. z 
obchodního rejstříku 

30. 7. 2011 

12 Zápis fúze a výmaz společností ALTA s. r. o. 
a VIA a. s z obchodního rejstříku, společnost 
GAMA group a. s. se stává právním 
nástupcem zanikajících společností ALTA s. 
r. o. a VIA a. s  

10. 8. 2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

3.2 Zpracování projektu fúze 

Následující text představuje konečnou formu projektu fúze slučovaných obchodních 

společností. O tomto projektu včetně stanov nově vzniklé akciové společnosti je sepsán 

notářský zápis a následně je tento projekt ve formě notářského zápisu spolu s účetními 
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závěrkami a zprávou auditora přikládán jako příloha k návrhu na zápis do obchodního 

rejstříku.   

 

3.2.1 projekt fúze 

Projekt fúze sloučením dále uvedených společností podle zákona o přeměnách 

obchodních společností č. 125/2008 Sb. 

Zúčastněné společnosti 

1. ALTA s. r. o. 

IČ: 219 02 520 

Se sídlem Praha, Milady Horákové 6, 520 11 

Zapsáno v obchodním rejstříku při KS v Praze, oddíl C, vložka 13552   

2. VIA a. s. 

IČ: 266 02 455 

Se sídlem Brno, Jugoslávská 120, 628 10 

Zapsáno v obchodním rejstříku při KS v Brně, oddíl B, vložka 1215   

3. GAMA group a. s. 

IČ: 219 02 520 

Se sídlem Praha, Milady Horákové 6, 520 11 

Zapsáno v obchodním rejstříku při KS v Praze, oddíl B, vložka 1452   

I. 

Shora uvedené obchodní společnosti, a to ALTA s. r. o., VIA a. s. a GAMA group a. s. 

dnešního dne vyhotovily s odkazem na ustanovení § 70 zákona č. 125/2008 Sb. tento 

projekt. 

II. 

Úvodní ustanovení: 
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Všechny zúčastněné obchodní společnosti na základě souhlasné vůle a rozhodnutí 

uskutečnit přeměnu shora uvedených společností formou vnitrostátní fúze a 

vypracovaly společně dále popsaný projekt s náležitostmi, předepsanými současnou 

právní úpravou. 

III. 

Vymezení zúčastněných společností, popis jejich vnitřních poměrů 

Na fúzi sloučením se zúčastňují tyto společnosti: 

A. Zanikající obchodní společnost: 

 Obchodní firma: ALTA s. r. o. 

 Identifikační číslo: 219 02 520 

 Sídlo: Praha, Milady Horákové 6, 520 11 

 Právní forma: společnost s ručením omezeným 

 Základní kapitál: 200 000,-Kč 

 Společníci:  GAMA group a. s. 

    Praha, Milady Horákové 6, 520 11 

    Vklad: 200 000,-Kč 

    Splaceno: 200 000,-Kč 

B. Zanikající obchodní společnost: 

 Obchodní firma: VIA a. s. 

 Identifikační číslo: 266 02 455 

 Sídlo: Brno, Jugoslávská 120, 628 10  

 Právní forma: akciová společnost   

 Základní kapitál: 2 000 000,-Kč 

 Splaceno: 100% 

 Jediný akcionář:  GAMA group a. s. 

     Praha, Milady Horákové 6, 520 11 

     Identifikační číslo: 219 02 520 

Vklad: 2 000 000,-Kč 

    Splaceno: 2 000 000,-Kč 
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    Obchodní podíl: 100% 

C. Nástupnická obchodní společnost: 

 Obchodní firma: GAMA group a. s. 

 Identifikační číslo: 219 02 520 

 Sídlo: Praha, Milady Horákové 6, 520 11 

 Právní forma: akciová společnost 

 Základní kapitál: 2 000 000,-Kč 

 Splaceno: 100% 

 Jediný akcionář:  Bc. Pavel Krýsa 

    Brno, Milady Horákové 6, 520 11 

    Vklad: 2 000 000,-Kč 

    Splaceno: 2 000 000,-Kč 

    Obchodní podíl: 100% 

IV. 

Struktura přebíraných složek vlastního a cizího kapitálu zanikajících společností 

společností nástupnickou. 

Struktura vlastního kapitálu zanikajících společností, vyplývajících z mimořádné 

závěrky ke dni, který předchází rozhodnému dni je následující: 

A. Vlastní kapitál (ALTA s. r. o.) 

- základní kapitál: 200 tis. Kč 

- kapitálové fondy 0 tis. Kč 

- rezervní fondy 0 tis. Kč 

- výsledek hospodaření minulých let 38 tis. Kč 

- výsledek hospodaření za období od 01-08/2009 -32 tis. Kč 

CIZÍ ZDROJE  (kapitál, jež nejsou závazkem) 

Celkem 38 tis. Kč 

Z toho 

- rezervy 0 tis. Kč 

- odložený daňový závazek 0 tis. Kč 
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- dohadné účty pasivní 38 tis. Kč 

- časové rozlišení 0 tis. Kč 

B. Vlastní kapitál (VIA a. s.) 

- základní kapitál: 2 000 tis. Kč 

- kapitálové fondy 0 tis. Kč 

- rezervní fondy 0 tis. Kč 

- výsledek hospodaření minulých let 68 tis. Kč 

- výsledek hospodaření za období od 01-08/2009 -3 tis. Kč 

CIZÍ ZDROJE  (kapitál, jež nejsou závazkem) 

Celkem 27 tis. Kč 

Z toho 

- rezervy 0 tis. Kč 

- odložený daňový závazek 0 tis. Kč 

- dohadné účty pasivní 27 tis. Kč 

- časové rozlišení 0 tis. Kč 

C. Struktura vlastnického kapitálu nástupnické společnosti (GAMA group a. s.) 

- základní kapitál: 2 000 tis. Kč 

- kapitálové fondy 0 tis. Kč 

- rezervní fondy 181 tis. Kč 

- výsledek hospodaření minulých let 1 517 tis. Kč 

- výsledek hospodaření za období od 01-08/2009 535 tis. Kč 

CIZÍ ZDROJE  (kapitál, jež nejsou závazkem) 

Celkem 932 tis. Kč 

Z toho 

- rezervy 0 tis. Kč 

- odložený daňový závazek 0 tis. Kč 

- dohadné účty pasivní 425 tis. Kč 

- časové rozlišení 507 tis. Kč 

Složky vlastního kapitálu zanikajících společností budou převzaty do nástupnické 

společnosti takto: 
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Vlastní kapitál nástupnické společnosti bude tvořen prostým součtem jednotlivých 

složek vlastního kapitálu zanikajících společností.  

V. 

Rozhodný den fúze 

Rozhodným dnem fúze, od něhož se jednání zanikajících společností považuje 

z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické společnosti je 1. 1. 2011 

Rozhodný den fúze nebude předcházet o více než 12 měsíců den, v němž bude podán 

příslušnému soudu návrh na zápis fúze do obchodního rejstříku při KS v Praze. 

VI. 

Práva vůči vlastníkům dluhopisů, opčních listů či jiných cenných papírů 

(vymezení práv, jež nástupnická obchodní společnost poskytne vlastníkům dluhopisů, 

opčních listů či jiných cenných papírů popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována) 

Žádná ze zúčastněných společností neemitovala dluhopis, opční listy ani jiné obdobné 

cenné papíry. 

Z tohoto důvodu nejsou v projektu upravována práva, jež by nástupnická společnost 

poskytla vlastníkům dluhopisů, opčních listů nebo jiných cenných papírů emitovaných 

zúčastěnými společnostmi, popřípadě opatření, jež by byla pro ně navrhována. 

VII. 

Výše vkladů a obchodních podílů a doplatky 

(výše vkladů a výše obchodního podílu každého společníka v zúčastněné společnosti 

před zápisem vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku a v nástupnické společnosti po 

zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku) 

A. Nástupnická obchodní společnost – před zápisem fúze 
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Výše základního jmění a podíl akcionářů nástupnické společnosti před zápisem fúze do 

OR je následující. 

Obchodní firma: GAMA group a. s. 

Identifikační číslo: 219 02 520 

Sídlo: Praha, Milady Horákové 6, 520 11 

Právní forma: akciová společnost 

Základní kapitál: 2 000 000,-Kč 

Splaceno: 100% 

Obchodní podíl: 100% 

B. Zanikající obchodní společnost  – před zápisem fúze 

Výše vkladů a obchodních podílů každého společníka nástupnické společnosti před 

zápisem fúze do OR je následující. 

Zanikající obchodní společnost: 

Obchodní firma: ALTA s. r. o. 

Společníci:  GAMA group a. s. 

   Praha, Milady Horákové 6, 520 11 

   Vklad: 200 000,-Kč 

   Splaceno: 200 000,-Kč 

Zanikající obchodní společnost: 

Obchodní firma: VIA a. s. 

Jediný akcionář:  GAMA group a. s. 

   Praha, Milady Horákové 6, 520 11 

   Identifikační číslo: 219 02 520 

Vklad: 2 000 000,-Kč 

   Splaceno: 2 000 000,-Kč 

   Obchodní podíl: 100% 

C. Nástupnická obchodní společnost po zápisu fúze 

Obchodní firma: GAMA group a. s. 
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Identifikační číslo: 219 02 520 

Sídlo: Praha, Milady Horákové 6, 520 11 

Právní forma: akciová společnost 

Základní kapitál: 2 000 000,-Kč 

Splaceno: 100% 

Jediný akcionář:  Bc. Pavel Krýsa 

   Brno, Milady Horákové 6, 520 11 

Vklad: 2 000 000,-Kč 

   Splaceno: 2 000 000,-Kč 

   Obchodní podíl: 100% 

VIII. 

Výměna akcií, výměnný poměr, doplatek a den vzniku práv na podíl na zisku 

(určení dne, od kterého vzniká právo na podíl na zisku akcionáři zanikající společnosti 

z vyměněných akcií, jakož i zvláštní podmínky týkající se tohoto práva, pokud existují, 

stanovení výměnného poměru a případného doplatku) 

Vzhledem k tomu, že jediným společníkem zanikající společnosti je nástupnická 

společnost, nedojde k výměně akcií za obchodní podíl v této společnosti ani se neurčuje 

den vzniku práva na podíl společníka zanikající společnosti na zisku. 

Z výše uvedeného důvodu se nestanoví ani výměnný poměr akcií za vklad a obchodní 

podíl v nástupnické společnosti, ani se neurčují pravidla postupu při takové výměně a 

nestanoví se žádný doplatek a pravidla jeho výplaty. 

Nástupnické společnosti jako jedinému akcionáři zanikající společnosti nevzniká právo 

odprodat akcie nástupnické společnosti. 

Akcie zanikající společnosti budou po dni účinnosti přeměny komisionálně zničeny. 

IX. 

Zvláštní výhody poskytované při fúzi 
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(uvedení všech zvláštních výhod, které jedna nebo více zúčastněných obchodních 

společností poskytuje statutárnímu orgánu nebo jeho členům, členům dozorčí rady a 

znalci přezkoumávajícímu projekt fúze, přitom se zvlášť uvede, komu je tato výhoda 

poskytována a kdo a za jakých podmínek ji poskytuje) 

Nástupnická ani zanikající společnost neposkytují představenstvu jako statutárnímu 

orgánu nástupnické společnosti, členům představenstva zanikající společnosti, členům 

dozorčí rady, jednatelům zanikající společnosti ani znalci přezkoumávajícímu projekt 

fúze žádné zvláštní či jiné výhody. 

X. 

Práva akcionáře zanikající společnosti 

(údaje o tom, jaká bude výše vkladu a výše obchodního podílu, který obdrží akcionář 

zanikající akciové společnosti výměnou za své akcie) 

Vzhledem k tomu, že jediným společníkem zanikající společnosti je nástupnická 

společnost, tato se nestává svým vlastním společníkem. 

Z výše uvedeného důvodu se nepřiznává nástupnické společnosti jako jedinému 

akcionáři zanikající společnosti vklad a s ním spojený obchodní podíl v této společnosti 

a nestanoví se výše tohoto vkladu ani do obchodního podílu, které by obdržel za své 

akcie zanikající společnosti. 

XI. 

Změny stanov nástupnické společnosti 

(uvedení změn stanov nástupnické obchodní společnosti při fúzi sloučením) 

Stanovy nástupnické společnosti se v důsledku přeměny sloučením na základě tohoto 

projektu nemění. 

XII. 

Změny v orgánech nástupnické společnosti 



 67 

V nástupnické společnosti nedochází ke změně ve struktuře a složení jejich orgánů.  

XIII. 

Účetní závěrky a zahajovací rozvaha 

Účetní závěrky zúčastněných společností budou sestaveny jako konečné účetní závěrky 

ke dni 31. 1. 2010, neboť tyto účetní závěrky budou sestaveny z údajů ke dni, od něhož 

ke dni vyhotovení tohoto projektu fúze neuplynulo více než 6 měsíců. 

Zahajovací rozvaha se sestaví k rozhodnému dni přeměny. 

Účetní závěrky zúčastněných obchodních společností se neověřují auditorem, neboť 

žádná z nich nemá povinnost ověřování konečných účetních závěrek auditorem. 

XIV 

Zpráva o přeměně 

V souladu s ustanovením § 24, § 25 a § 27 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o 

přeměnách obchodních společností a družstev se jednotlivé zprávy o přeměně za každou 

zúčastněnou společnost nebo společná zpráva o přeměně nezhotovují, neboť zanikající 

společnosti fúzují se svým jediným společníkem a akcionářem. 

XV. 

Znalecké posudky pro fúzi 

XVI. 

Informace o přeměně a zveřejnění projektu 

Statutární orgány každé zúčastněných společností společně do 30-ti dnů ode dne 

zpracování tohoto projektu. 

a) uloží do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Krajským 

soudem v Brně a v Praze tento projekt přeměny, a to alespoň 1 
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měsíc přede dnem, kdy má být přeměna schválena způsobem 

stanoveným zákonem a zároveň: 

b) zveřejnění oznámení o uložení projektu přeměny do sbírky listin 

předepsaným způsobem alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být 

přeměna schválena způsobem stanoveným tímto zákonem. 

XVII. 

Schvalování projektu 

Projekt přeměny bude schválen ve stejném znění všemi zúčastněnými obchodními 

společnosti, a to způsobem stanoveným zákonem. 

Ke schválení dojde bez zbytečného odkladu od uplynutí lhůty pro zveřejnění projektu. 

Postup a formální náležitosti schválení projektu stanoví zákon. O rozhodnutích všech 

společností bude pořízen předepsaný notářský zápis. 

XVIII. 

Právní účinky přeměny 

Právní účinky přeměny nastanou dnem zápisu přeměny do obchodního rejstříku. 

Všechny zúčastněné obchodní společnosti podají společně návrh na zápis přeměny do 

obchodního rejstříku ve lhůtě stanovené rozhodnutími svých orgánů schvalujících tento 

projekt přeměny.  

 

3.2.2 Povinností vůči orgánům státní správy  

Po zapsání fúze do obchodního rejstříku učiní společnost GAMA group a. s. v 

následujících několika týdnech určité oznamovací povinnosti, přesné časové lhůty 

k podání konkrétních dokumentů jsou uvedeny níže: 
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♦ Do 15 dnů oznámí správci daně změny související se zanikajícími a 

nástupnickou společností (např. čísla bankovních účtů, rozšíření okruhu daní, k 

nimž se musí registrovat, atd.). 

♦ Do 8 dnů oznámí změny na České správě sociálního zabezpečení na příslušném 

pracovišti u zanikajících společností (přehlásit zaměstnance). 

♦ Do 8 dnů oznámí změny všem zdravotním pojišťovnám zanikajících společností 

(přehlásit zaměstnance). 

♦ Do 30 dnů nahlásí změny na katastrálním úřadu. 

♦ Informuje obchodní partnery společnosti, aby na daňových dokladech pozměnili 

fakturační a jiné údaje. 

 

3.2.3 Podání daňových přiznání  

a) za zaniklé společnosti 

Budou podána daňová přiznání k dani z příjmů právnických osob nejpozději do konce 

měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zápisu přeměny do obchodního 

rejstříku. 

Daňové přiznání k dani z nemovitosti podávají zanikající společnosti, poněvadž daň je 

vyměřována k 1. 1. 2011 a přiznání se musí podat do 31. 1. 2011. Daňové přiznání 

podává společnost, která je k tomuto datu zapsána v obchodním rejstříku, tudíž ALTA 

s. r. o. a VIA a. s. 

b) za vznikající společnost 

Zdaňovací období u daně z příjmů právnických osob je období od rozhodného dne do 

konce kalendářního roku, což je v případě fúze zúčastněných společností běžné účetní 

období, tedy od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011, což znamená že daňové přiznání bude 

podáno nejpozději do 30. 6. 2012. za běžné účetní období všech společností. 



 70 

ZÁVĚR 

Závěrem lze říci, že sloučením jednotlivých společností pod jednu mateřskou společnost 

se zjednoduší chod společnosti a provázanost jednotlivých odvětví co se komunikace a 

transparentnosti týká  

Cílem práce bylo nastínit proces fúze společností a vymezení důvodů a příčin vedoucích 

vedení společnosti k tak složitému kroku. Bylo dosaženo převedení určitých oborů 

jednotlivých společností holdingu pod větší kontrolu nástupnické společnosti. 

V jednotlivých kapitolách byly čtenářům nejprve vysvětleny základní pojmy, dále byli 

seznámeni s historickým vývojem v oblasti fúzí a akvizic, a to především v posledních 

letech, s motivy vedoucími společnosti k fúzím a jednotlivými typy fúzí, s nimiž se 

běžně setkáváme v ekonomické a účetní praxi. Dále jsem se zabýval rozvojem 

fúzujících společností, vymezil jejich charakteristiky a postavení na trhu. Dále jsem na 

praktickém příkladě fúzujících obchodních společností vysvětlil, jak při procesu fúze 

postupovat, byly popsány jednotlivé kroky a v neposlední řadě vypracován projekt fúze 

dle platných právních předpisů. 

Také se domnívám se, že celá práce potvrdila skutečnost, že fúze je dlouhodobým a 

komplikovaným procesem, který vyžaduje kladný přístup a důkladnou přípravu všech 

zúčastněných obchodních společností pro hladký průběh celé transakce. K tomu, dle 

mého názoru, přispěl i již zmiňovaný praktický příklad, jež shrnul všechny zjištěné 

informace dané právní, účetní a daňovou legislativou, které aplikoval při realizaci 

projektu fúze.  

Fúze můžeme nazvat fenoménem dnešní doby. Jsou to transakce, které patří do 

kategorie tzv. vyššího účetnictví. Ale ani přesto se nevyskytují nijak ojediněle či pouze 

náhodně. Naopak, jejich počet se neustále zvyšuje a myslím, že vývoj v tomto sektoru 

bude dále narůstat. 

A co můžeme očekávat do budoucna? Věřím, že směr, kterým  se Česká republika ubírá 

je ten správný, a že je potřeba dále rozvíjet právní legislativu Českého státu a přiblížit se 

mezinárodním standardům. Je přinejmenším zřejmé, že to nebude cesta právě 
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jednoduchá, a že naše zákonodárce čekají dlouhé diskuze a překonávání nejrůznějších 

nejen jednoduchých, ale i velmi složitých překážek. První kroky v tomto směru ovšem 

již byly učeny a to právě ve formě nového zákona o přeměnách obchodních společností 

a družstev a věřím, že nakonec bude dosaženo žádoucích výsledků.  

Zmiňovaná problematika fúzí, jak již bylo vícekrát uvedeno, je velmi aktuálním 

tématem. Věřím, že alespoň částečně tato práce přiblížila čtenáři základní kroky, jež 

musí fúzující společnosti uskutečnit a objasnila problematiku fúzí obchodních 

společností. 
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