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Abstrakt 

Tato diplomová práce pojednává o problematice spojování podniků, tj. jsou popsány 

jednotlivé možnosti, kterými je možné spojení realizovat. Dále je zájem směřován 

k motivům vedoucích k tomuto záměru a následně dopadům těchto aktivit. Jedním 

z nejsilnějších motivů spojování podniků je tzv. synergický efekt, jehož existence ve 

vybraném hospodářském odvětví je primárním předmětem zkoumání této práce, 

respektive posouzení jeho existence ve vybraném hospodářském odvětví u konkrétních 

podnikatelských subjektů. 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with the issue of merger, the individual possibilities, which can 

be realized. Furthermore, the interest is directed towards the motives leading to this 

intention and the impact of these activities. One of the strongest motives of mergers is the 

synergistic effect, whose existence in the selected economic sector is the primary aim of 

this work or the assessment of its existence in the selected economic sector in specific 

business entities. 
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ÚVOD 

V obecné rovině je podstatou spojení vytvoření většího respektive silnějšího celku ve 

srovnání se samostatně stojícími články, bez ohledu na to co je spojováno. Stejně tak 

tomu je i v případě spojování, pohlcování v business prostředí. Tato potřeba však není 

pociťována pouze v moderní historii v souvislosti s prohlubováním globalizace, ale již v 

dřívějších dobách vedly obchodní aktivity k vytváření společenství pro usnadnění 

obchodu, nicméně ty nebyly označovány stejným způsobem jako dnes. Historicky první 

oficiálně provedená fúze není přesně datována. Lidé mají však obecné tendence jakožto 

tvorové společenští tvořit uskupení, větší a větší společenství a celky. Lze tedy na základě 

tohoto předpokládat, že existence podnikatelských subjektů byla vždy doprovázena 

existencí fúzí. Z historicky pravděpodobně nejstarších zaznamenaných fúzí lze uvést 

následující. Z dochovaných záznamů z roku 1708 lze vyčíst vznik spojení 

Východo-Indické obchodní společnosti s jejím tehdejším konkurentem s cílem udržení 

monopolního postavení na indickém trhu. Nejstarší světová banka Monte dei Paschi se 

v roce 1784 spojila s Monte Pio a tím vytvořily skupinu pod názvem Monti Riuniti, která 

dnes funguje pod názvem Monte dei Paschi di Siena a působí v Itáli
1
.  

Na konci devatenáctého stolení v USA započal boom realizací fúzí a akvizicí a 

z USA se v sedmi vlnách rozšířil do zbytku světa. Těchto sedm vln se rozkládá do období 

let 1897 až 1904, 1916 až 1929, 1984 až 1989, 1990 až 2000, 2003 až 2008 a 2014 - do 

současnosti. Impulzem pro vznik jednotlivých vln byla z pravidla výrazná ekonomická, 

politické či technologická změna. Na přelomu 19. a 20. století se dle předpokladů na 

území USA realizovalo více než 1800 fúzí a hodnota společností, které byly podrobeny 

fúzím, se v roce 1900 vyrovnala 20% celkového hrubého domácího produktu USA
2
.  

Trendem posledních dekád je již zmíněná celosvětová globalizace neboli 

propojování napříč širokým spektrem oblastí života tedy nejenom propojování 

v obchodní sféře. Přeshraniční obchod lze považovat za jeden z jejích hlavních důvodů. 

Díky mezinárodnímu obchodu se podnikatelským subjektům otevírá možnost vstupu na 

nové trhy, tedy možnost využití nových obchodních příležitostí. Z opačného pohledu 

však dochází k nárůstu konkurence tedy ke zvyšování počtu hráčů na těchto trzích a tím 

je vytvářen tlak na zvyšování vlastní konkurence schopnosti, tak aby podniky neztrácely 

                                                 
1
 Webové stránky Fio Banky 

2
 tamtéž 
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své tržní podíly, neboť vyšší počet účastníků vytváří tlak na cenu produktů, získávání 

kapitálu pro možné rozšiřování produktového portfolia a výrobních kapacit. Dále jsou 

podniky vystaveny vyššímu tlaku na investice do inovací výrobních procesů a s odkazem 

na výše zmíněné, je tomu možné dostát právě spojením se s jiným podnikem, a tím 

vytvořit silnější entitu, která bude více schopná ustát konkurenční tlak. Spojení může být 

realizováno více způsoby a ty nejznámější jsou zcela jistě akvizice či fúze. Jedná se o jisté 

procesy transformace dosavadních entit, jejichž cílem je dosažení profitu z tohoto 

spojení, které může mít různé podoby. Nejžádanější z možných přínosů spojování 

podniků je zcela jistě tzv. synergický efekt, jehož podstata spočívá v navýšení hodnoty 

spojené entity oproti prostému součtu hodnot samostatně stojících účastníků. Skutečnost 

však není vždy pozitivní a požadovaných synergických efektu tak velice často není 

dosahováno. Výsledky spojených podniků tak velice často vykazují negativní efekt ze 

spojení, kdy se hodnota spojených podniků propadá pod úroveň sumy hodnot samostatně 

stojících účastníků. Problematika spojování podniků, tedy možné způsoby spojení, jejich 

motivy a přínosy jsou předmětem dalšího zkoumání této práce. S akcentem kladeným 

právě na výše zmíněné synergické efekty. 
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

Hlavním cílem této diplomové práce je na základě analýzy data, získaných 

z účetních závěrek vybraných konsolidujících subjektů zhodnotit existenci synergického 

efektu, jakožto důsledku a také jednoho z motivů akvizice. Zmíněné bude provedeno u 

subjektů, působících ve vybraném hospodářském sektoru. 

 K naplnění daného cíle je nezbytné nejprve splnit dílčí cíle, které budou stanoveny 

pro jednotlivé části této práce. V úvodní teoretické části je nezbytné popsat problematiku 

spojování obchodních korporací – jejich příčiny, motivy a možné důsledky. Dále 

identifikovat finanční ukazatele, pomocí jejichž výsledků bude v závěrečné části práce 

zhodnocena existence synergického efektu u subjektů, které jsou předmětem tohoto 

zkoumání.  

 Analytická část práce bude zaměřena na získání dat, tj. nezbytných podkladů pro 

závěrečnou část práce. To znamená, že budou dle předem zvolených indikátorů 

porovnány výsledky dosahované mateřskou společností a koncernem. Pomocí zjištěných 

dat bude následně zhodnocen výskyt synergických efektů u jednotlivých koncernů. 

V závěrečné části práce je nezbytné sumarizovat získané poznatky u jednotlivých 

koncernů, a zhodnotit, jestli ve vybraném odvětví v průběhu sledovaném období došlo ke 

tvorbě synergického efektu. 

 Pro účely vyhotovení diplomové práce byly využity zejména metody, syntézy a 

analýzy. Podstatou metody analýzy je rozklad celku na dílčí prvky, které jsou podrobeny 

dalšímu zkoumání. Problematika zkoumaného celku je vysvětlena prozkoumáním jeho 

složek. Tato metoda je použita zejména v analytické části práce. Protichůdným směrem 

jde podstata metody syntézy, která na základě souvislostí mezi dílčími prvky utváří celek. 

Tato metoda je využita především v závěrečné části práce při závěrečném zhodnocení. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Tato kapitola je zaměřena na uvedení do problematiky a vymezení pojmů 

souvisejících s daným tématem. Je popsána podstata přeměn obchodních korporací, 

druhy přeměn, tak jak je upravuje zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních 

společností a družstev (dále jen zákon o přeměnách). Dále jsou popsány motivy spojování 

podniků a zejména pak efekty plynoucí ze spojení, tzv. synergie. 

2.1 Přeměny obchodních společností a družstev 

Přeměna (obchodní společnosti, družstva) - tento termín je používán pro označení 

procesu, při kterém z právního hlediska dochází k jedné z následujících variant. 

V případě dvou a více procesně zainteresovaných obchodních společností nebo družstev 

může v průběhu přeměny dojít k jejich vzájemnému spojení neboli fúzi nebo v opačném 

případě rozdělení
3
. Důsledkem tohoto procesu je zrušení bez likvidace původních 

subjektů (respektive jednoho subjektu) a vznik tzv. právního nástupce, případně několika 

právních nástupců, na které je převedeno jmění zaniklého subjektu
4
. Zákon o přeměnách 

jako další možnost definuje převod jmění na společníka a změnu právní formy 

podnikání. Každá z možností přeměny může mít dvě podoby, a to dle teritoriální 

působnosti zainteresovaných subjektů. Všechny uvedené varianty mohou být 

uskutečňovány v tuzemsku, tj. všechny subjekty mají sídlo na území České Republiky 

nebo může dojít k přeshraniční přeměně. Jiné způsoby přeměn obchodních korporací, 

než ty stanovené v zákoně o přeměnách, nejsou povolené, tj. nejsou v souladu 

se zákonem
5
. V této práci bude zájem dále směřován pouze k fúzím, ostatní způsoby 

přeměn obchodních korporací nejsou předmětem zkoumání. Přeměny jsou také upraveny 

v § 174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník). Tento 

zákon popisuje přeměny právnických osob a za ty považuje fúzi, rozdělení a změnu 

právní formy
6
. 

 

                                                 
3
 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev 

4
 DVOŘÁK, T. Přeměny obchodních korporací, s. 160 

5
 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev 

6
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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Fúze 

Jednou z možností přeměny obchodních korporací je fúze, jejíž podstata spočívá ve 

spojování jejích účastníků. Fúze se může účastnit tuzemská fyzická či právnická osoba 

nebo osoba zahraniční. Z pravidla dochází k zániku původních subjektů, respektive jejich 

částí a vzniku právních nástupců
7
. Fúze obchodních korporací spočívá ve spojení dvou 

a více obchodních korporací se stejnou právní formou podnikání. Zákon o přeměnách 

však definuje dvě výjimky, jimiž jsou tzv. křížové fúze. Podstatou je spojení veřejné 

obchodní společnosti s komanditní společností nebo společnosti s ručením omezeným 

a akciové společnosti
8
. Fúze mohou být realizovány mezi podniky, které jsou spojenými 

osobami, neboli jsou součástí jednoho celku, tzv. koncernu (viz. Kapitola 2.4). V tomto 

případě fúze představuje pouze organizační změnu. Pokud dojde k fúzi mezi 

společnostmi, které jsou osobami nezávislými, z pravidla má přeměna vliv na vlastnickou 

strukturu
9
.  

I. Fúze sloučením – v tomto procesu dochází ke zrušení bez likvidace a zániku 

jedné nebo více původních obchodních korporací a k následnému přesunu jmění 

na právního nástupce, kterým je již existující obchodní korporace. Dojde tedy 

k vytvoření většího, silnějšího ekonomického subjektu. Účastníky procesu jsou 

tedy vždy min. dvě společnosti, přičemž jedna je nástupnická. Společníci zaniklé 

obchodní korporace se stávají společníky nástupnické korporace. Nevzniká tedy 

žádný nový subjekt (stejné IČO), nýbrž jedna již existující společnost nahradí 

původní ve všech právních postavení, ve kterých byly původní společnosti 

účastny, pokud zákon nestanoví jinak
10

,  

POKRAČUJÍCÍ A

ZANIKAJÍCÍC B

 

Obr. 1: Fúze sloučením (Upraveno dle
11

 ) 

                                                 
7
 DVOŘÁČEK, J. Due diligence: podstata, postupy, použití, s. 134 

8
 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev 

9
 SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, s. 20 

10
 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev 

11
  SALACHOVÁ, B. Obchodní korporace a jejich přeměny: (právní, účetní a daňové aspekt), s. 75 
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II. Fúze splynutím – v případě splynutí dojde ke zrušení bez likvidace a následného 

zániku minimálně dvou obchodních korporací, jejichž jmění je přesunuto na 

nástupnickou obchodní korporaci, která vzniká fúzí (nové IČO). Procesu se tedy 

účastní minimálně dvě společnosti, které zanikají, a vzniká společnost nová. 

Obdobně jako u sloučení vstupuje nově vzniklá korporace do všech právních 

postavení zanikajících subjektů, pokud zákon nestanoví jinak
12

.  

ZANIKAJÍCÍ A

ZANIKAJÍCÍ B

VZNIKAJÍCÍ C

 

Obr. 2: Fúze splynutím (Upraveno dle 
13

) 

Jak již bylo zmíněno výše, na nově vzniklou obchodní korporaci přechází jmění 

korporací zanikajících a vstupuje také do právních postavení zanikajících korporací. 

To znamená, že na nově vzniklý subjekt přechází práva a povinnosti veřejnoprávní 

i soukromoprávní. Z toho například vyplývá, že na nově vzniklou korporaci mohou 

dopadnout sankce za neplnění zákonných povinností jejích předchůdců
14

. 

Výše zmíněné typy fúzí jsou zakotveny v zákoně o přeměnách obchodních 

společností a družstev. Fúze však lze dále členit podle toho, jaké typy podniků se spojují. 

Neboli v jakém vzájemném postavení účastníci fúze jsou. Konkrétně se jedná o fúze: 

I. horizontální – jde o případ, kdy dojde ke spojení dvou nebo více společností 

působících ve stejném odvětví trhu, 

II. vertikální – u těchto fúzí dochází ke spojení subjektů s odlišným 

hierarchickým postavením ve výrobním řetězci, tzn., že výroba jednoho 

subjektu navazuje na výrobu druhého, 

III. kongenerické – v tomto případě jsou účastníky přeměny subjekty, které 

působí ve stejném hospodářském odvětví, jejichž produkty jsou však do jisté 

míry odlišné, 

                                                 
12

 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev 
13

 SALACHOVÁ, B. Obchodní korporace a jejich přeměny: (právní, účetní a daňové aspekt), s. 75 
14

 DVOŘÁK, T. Přeměny obchodních korporací, s. 160 
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IV. konglomerátní – jejíž účastníky jsou obchodní společnosti nebo družstva 

působící v odlišných hospodářských odvětvích
15

. 

2.2 Akvizice 

Je obecný pojem využívaný pro označení procesu, jehož podstatou je získání či 

nabytí. V obchodní sféře tedy může jít o situaci, kdy kupujeme nebo jinak získáváme 

podnik, jakožto soubor různých majetkových podob. To znamená, že kontrolu nad 

jedním podnikem (nabývaným) přebírá zcela nebo z části podnik druhý (nabyvatel). Toto 

převzetí může být ze strany nabývaného podniku buď dobrovolné neboli přátelské, ale 

může být i nedobrovolné neboli nepřátelské
16

.  

I. Přátelské převzetí – neboli dobrovolné. Účastníci transakce se dohodnou na 

jejím provedení a nastaví si takové podmínky, které jsou pro obě strany 

dostatečně přijatelné, 

II. Nepřátelské převzetí – nedobrovolné, tzn., že statutární orgán podniku, který má 

být převzat s touto transakcí nesouhlasí. Nabyvatel se snaží získat kontrolu nad 

podnikem odkupem akcií od drobných akcionářů
17

. 

Dále se akvizice člení podle toho, co přechází od nabývaného podniku k nabyvateli. 

Tj. jestli kupuje cenné papíry nebo majetek a závazky. 

Kapitálové akvizice  

Cílem těchto transakcí je získání kontroly nad kupovaným podnikem a dále získání 

volného kapitálu akvizitéra v podobě vyplacených dividend, respektive podílů na zisku. 

Nabyvatel tedy získá podstatný nebo rozhodující vliv, který uplatňuje pro ovládání. 

Podstatou transakce je investice do akcií či vlastnických podílů kupované společnosti. 

Vytvoří se tak větší ekonomický celek, než byl před touto transakcí, avšak jednotlivé 

podniky zůstávají právně samostatné, tzn., že mají vlastní právní subjektivitu. Subjekty 

jsou propojeny na úrovni finanční, obchodní a výrobní politiky, vytváří společné cíle, atd.  

                                                 
15

 SMRČKA, L. Ovládnutí a převzetí firem, s. 66-68 
16

 SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, s. 45 
17

 SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, s. 26 
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Kupující podnik vystupuje dále jako mateřská společnost. Nabývaný podnik, který je 

mateřskou společností ovládaný, vystupuje dále jako podnik dceřiný
18

. 

Akcionáři A Akcionáři B

Akcie 

společnosti B

Peníze  

Obr. 3: Nákup akcií akcionáři A (upraveno dle
18

) 

Akcionáři A

Podnik A Podnik B

 

Obr. 4: Uplatnění vlivu nad novým ekonomickým celkem (upraveno dle
18

) 

Následující schéma zobrazuje situaci nákupu akcií, který realizuje Podnik A namísto 

akcionářů A, jak tomu bylo v předešlém případě. Ze schématu vyplývá, jakým způsobem 

se změní působení vlivu na podniky A a B. 

Podnik A Akcionáři B

Akcie 

podniku B

Peníze  

Obr. 5: Nákup akcií podnikem A (upraveno dle
18

) 

Akcionáři A Podnik A Podnik B 

 

Obr. 6: Uplatnění vlivu nad novým ekonomickým celkem (upraveno dle
18

) 

Ze schématu vyplývá, že kapitálová akvizice může proběhnout dvěma způsoby. 

Akcie cílové společnosti mohou být nakoupeny akcionáři nabyvatele, kteří svůj vliv 

následně uplatňují přímo na jednotlivé společnosti. Druhou z variant je nákup akcií cílové 

společnosti přímo budoucí mateřskou společností. Akcionáři poté svůj vliv na dceřinou 

společnost uplatňují prostřednictvím mateřské společnosti, jejichž akcie vlastní. 

Kapitálovou akvizici lze realizovat koupí akcií na kapitálovém trhu, tj. na sekundárním 

trhu cenných papírů. U nově vznikajících kapitálových společností, či v případě 

                                                 
18

 SEDLÁČEK, J. Účetnictví přeměn obchodních korporací, s. 49 - 50 
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zvyšování základního kapitálu, lze akvizici realizovat úpisem nových akcií, obchodních 

podílů či účastí, to znamená jejich koupí na primárním trhu. Další možností realizace 

kapitálové akvizice je přijetí veřejného návrhu smlouvy o koupi cenných papírů. Tato 

smlouva majiteli cenných papírů zaručuje právo účasti na kapitálové společnosti, tzn., že 

mu umožní kontrolu nad cílovou společností. Úhradu za získané akcie lze provést 

několika způsoby, tj. poskytnutou protihodnotou může být peněžitá náhrada, jiné cenné 

papíry nebo vlastní akcie či podíly, ale také nepeněžitý vklad: 

I. Peněžní náhrada – tato operace se v účetnictví na straně kupujícího projeví pouze 

na majetkových účtech, nebude mít vliv na hodnotu pasiv ani na výsledek 

hospodaření. Nákup představuje zvýšení finančního majetku a zároveň snížení 

peněžních prostředků ve stejné výši. Dojde tedy k přeskupení neboli změně ve 

struktuře majetku kupujícího, 

II. Cenné papíry – jako protihodnota mohou být v tomto případě poskytnuty 

majetkové nebo úvěrové cenné papíry. Transakce bude mít vliv na strukturu 

finančního majetku v souvislosti s druhem cenného papíru, který bude 

poskytnut jako protiplnění. Dále bude mít operace vliv na výsledek hospodaření 

z finanční činnosti z důvodu rozdílu mezi pořizovací cenou poskytnutých CP 

a jejich tržní cenou, kterou byly při prodeji oceněny. Tento rozdíl se zaúčtuje do 

nákladů respektive výnosů v souvislosti s povahou rozdílu zmíněných cen. 

V konečném dopadu tak operace ovlivní i výši pasiv, 

III. Vlastní akcie a podíly – v tomto případě nakupující získává cenné papíry či 

podíly na cílové společnosti, za které poskytne jako protiplnění vlastní cenné 

papíry, tím získá cílová společnost kapitálovou účast na nabyvateli. Jedná 

se o běžný nákup a prodej CP. Vlastní cenné papíry evidované na účtu 252 – 

vlastní akcie budou při prodeji oceněny tržní hodnotou a postup bude obdobný 

jako v bodě II. Vlastní akcie mohou být však staženy a zničeny za účelem 

snížení základního kapitálu. V tomto případě je nezbytné akcie na zvýšení 

základního kapitálu nejprve emitovat, a to v hodnotě odpovídající kupní cenně 

nakupovaných cenných papírů cílové společnosti, 
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IV. Nepeněžitý vklad – tato možnost protiplnění je možná pouze v případě nákupu 

akcií a podílu na primárním trhu, tzn. v případě, jedná-li se o úpis základního 

kapitálu
19

. 

Majetkové akvizice  

Podstatou této transakce je koupě aktiv, případně závazků jedné společnosti, které 

se poté stanou součástí majetku nabyvatele, tím dochází ke změně jeho bilanční 

struktury. Nastane tedy hmotné spojení dvou korporací, přičemž jejich právní postavení 

se nezmění, zůstane jim jejich vlastní právní subjektivita
20

.  

Převeden může být buď celý majetek podniku, nebo jen jeho část. Získaná část 

majetku respektive celý podnik se oceňuje tržní cenou a jako protiplnění může být 

poskytnuta buď peněžní či nepeněžní náhrada. Kupující však přebírá položky majetku 

v účetních hodnotách tak, jak je evidoval dosavadní vlastník. Tím dochází ke vzniku 

oceňovacího rozdílu. V případě že kupující nechá položky majetku přecenit znaleckým 

posudkem, může vzniknout kladný, respektive záporný goodwill
21

.  

Transakce tedy představuje běžný nákup, respektive prodej. Tento prodej však 

neprobíhá jako u kapitálové akvizice na kapitálovém trhu a nejedná se o nákup finančního 

majetku v podobě cenných papírů. Akvizice se uskuteční na základě smlouvy o prodeji 

korporace, která váže povinnost prodávajícího převést na kupujícího vlastnická a jiná 

práva a dále majetkové hodnoty nezbytné k provozu korporace. Kupujícího zavazuje tato 

práva a hodnoty převzít a poskytnout prodávajícímu odpovídající náhradu. Tím 

akcionáři, respektive společníci nabyvatele, získávají nad cílovou společností kontrolu 

a dosavadní akcionáři, respektive společníci, kontrolu nad cílovou společností 

pozbývají
22

.  

                                                 
19

 SEDLÁČEK, J. Účetnictví přeměn obchodních korporací, s. 50-56 
20

 SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, s. 22 
21

 SEDLÁČEK, J. Účetnictví přeměn obchodních korporací, s. 57 - 59 
22

 Tamtéž 
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Podnik A Podnik B

Akcionáři A Akcionáři B

Peníze

Jmění

KontrolaKontrola

 

Obr. 7: Majetková akvizice podniku B (upraveno dle
21

) 

V případě jedná-li se o přátelskou akvizici a její účastníci tedy mají možnost sjednat 

její podmínky, mohou zvolit mezi několika možnostmi jak akvizici z právního hlediska 

provést, tj. jakou bude mít právní formu. Jako první možností může být nákup podniku či 

části podniku neboli akvizice aktiv a závazků nebo jejich částí. Původní vlastník získá 

vypořádání ve formě peněžní či nepeněžní za převedený majetek a závazky, a dále se již 

nijak neúčastní. Akvizici majetku a závazků lze provést i jako vklad majetku cílové 

společnosti do majetku nabyvatele. Původní vlastník získává jako kompenzaci za převod 

majetku nebo jeho části obchodní podíl, respektive akcie nabyvatele, a dále je účasten na 

podnikatelské činnosti. Alternativou k první zmíněné možnosti je akvizice podílu nebo 

akcií. Nabyvatel koupí cenné papíry, na jejichž základě získá kontrolu nad podnikem, 

který se tak stane jeho dcerou. Obdobně jako u první i tato možnost může být realizována 

ve formě vkladu
23

.  

                                                 
23

 SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, s. 27 
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Obr. 8: Právní způsoby akvizic a jejich dopady (upraveno dle
23

)  

Okamžik, ke kterému je akvizice uskutečněna, a musí být promítnuta do účetnictví, 

se nazývá rozhodný den. K tomuto dni musí fakticky dojít k získání kontroly nad 

nabývaným podnikem, respektive nad jeho majetkem. Tento okamžik může být dán 

právní normou nebo může být mezi účastníky transakce dohodnut. Tímto dnem může být 

například: den účinnosti smlouvy, registrace smlouvy v povinném registru, schválení 

smlouvy nejvyšším orgánem, den předání, respektive převzetí majetku a závazků. 

Důvodů akvizicí je několik, blíže jsou popsány v kapitole 2.2.1 – Motivy akvizic
24

. 

Jedním z nejdůležitějších motivů akvizicí je vytvoření synergických efektů. Z tohoto 

pohledu může obdobně jako fúze rozčlenit akvizice na: 

I. Horizontální – jedná se o spojení podniků, které jsou vzájemnými 

konkurenty, 

II. Vertikální – podstatou je ovládnutí několika stupňů výrobního cyklu. Dojde 

ke spojení podniků, které jsou navzájem odběratelem a dodavatelem, 

                                                 
24

 SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, s. 23 
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III. Koncentrické – podniky, které v tomto případě chce nabyvatel získat, jsou 

producenti podobných či doplňujících produktů, jedná se v podstatě 

o navazující producenty ve výrobním řetězci, 

IV. Konglomerátní – podstatou této akvizice je získání podniku, působícího 

v naprosto odlišném hospodářském odvětví oproti nabyvateli
25

. 

Tab. 1: Omezení akvizic a fúzí (upraveno dle 
26

) 

Typ omezení Projev omezení 

S
tr

u
k
tu

rá
ln

í 
b
ar

ié
ry

 

Zákonná omezení 

práva odborů ovlivňovat rozhodovací proces akvizice 

rozdílná hlasovací práva pro různé typy akcií a 

požadavek na souhlas s akvizicí u každého typu 

daňové znevýhodnění akvizic (zdanění výnosů z 

přecenění, dividend, podílů na zisku) 

Infrastrukturní 

omezení 
nedostupné či nekvalitní služby při akvizici (poradci, 

právníci), nezkušenost 

Regulační orgány 
schvalování antimonopolním úřadem 

bariéry vstupu do odvětví (licence, povolení) 

absence institucionálního dohledu nad akvizicemi 

In
fo

rm
ač

n
í 

b
ar

ié
ry

 

Účetnictví 

nízká shoda s mezinárodními účetními standardy 

ovlivnění účetnictví daňovými požadavky  

nízká kvalita finančního výkaznictví 

nízká kvalita auditorských služeb  

Vlastníci netransparentní struktura vlastníků 

Regulace nepředvídatelné/neznámé regulační procedury 

T
ec

h
n
ic

k
é 

b
ar

ié
ry

 

Management/vlastníci 

dvouúrovňové orgány firem a jejich nesnadná 

odvolatelnost,  

možnost emise akcií s rozdílnými hlasovacími právy, 

omezení maximálního počtu hlasovacích práv nebo 

omezení rozhodování akcionářů s odvoláním na zájem 

firmy 

převaha rodinných podniků 

K
u
lt

u
rn

í 
b
ar

ié
ry

 

Systém hodnot upřednostnění známosti před obsahem smluv, korupce 

 

Postoje/názory 

připouštění chyb jako běžné skutečnosti 

nesnášenlivost, netolerance, neochota poskytovat 

informace 

neochota poskytovat informace 

 

                                                 
25

 SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, s. 26 
26

 HLAVÁČ, J. Fúze a akvizice: proces nákupu a prodeje firem, s. 123-124 
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Podnikové kombinace 

Tento pojem nepředstavuje další z možných způsobů přeměn obchodních korporací. 

Je to institut, který využívají Mezinárodní účetní standardy, konkrétně IFRS 3 - Business 

Combinations. Jedná se o účetní pojem, jehož podstatou je označení akvizičních procesů, 

které budou dle účetních standardů zobrazeny v účetnictví. Jeho podstatou je vymezit 

spojení samostatných korporací (účetních jednotek) v jeden ekonomický celek neboli 

v jednu samostatně vykazující účetní jednotku
27

. IFRS definuje podnikové kombinace 

takto: 

„Transakce nebo jiná událost, při níž nabyvatel získá kontrolu nad jedním nebo více 

podniky.“
28

 

Podnikové kombinace, jako účetní pojem, představují několik právně odlišných 

transakcí, jejichž podstatou je, že podnik stojící na straně nabyvatele získá kontrolu nad 

podnikem druhým, který v tomto vztahu vystupuje jako nabývaný subjekt. Cílem IFRS 

3 – podnikové kombinace je stanovení principů, podle kterých se v účetnictví zachytí 

právně odlišné transakce mezi podnikatelskými subjekty tak, aby bylo možné jejich 

následné srovnání. Z toho vyplývá, že pojem podnikové kombinace není pojmem 

obchodně právním
29

. 

2.3 Koncern 

Podstata koncernu spočívá ve vytvoření většího ekonomického celku, k čemuž 

zainteresované podnikatelské subjekty vedou hospodářské motivy a který bude následně 

podléhat společnému řízení, tzn., že v koncernu vždy na jedné straně stojí osoba řídící 

neboli osoba ovládající a na druhé straně stojí osoba řízená neboli osoba ovládaná
30

, 

které zákon číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon 

o obchodních korporacích) v § 74 odst. 1 definuje takto: 
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„ Ovládající osobou je osoba, která může v obchodní korporaci přímo či nepřímo 

uplatňovat rozhodující vliv. Ovládanou osobou je obchodní korporace ovládaná 

ovládající osobou.“ 

Z toho vyplývá, že koncern nemůže být nikdy tvořen pouze jedním podnikatelským 

subjektem, vždy musí být součástí alespoň dva podnikatelské subjekty a také, že 

minimálně jedna osoba musí být vždy podrobena řízení osobě druhé. Pokud jeden 

podnikatelský subjekt vlastní většinu akcií (většinový vlastník) podniku druhého nebo 

má v držení většinu hlasovacích práv nebo je schopen prosadit jmenování či volbu 

(v opačném případě odvolání) většiny členů statutárních orgánů anebo dozorčích orgánů 

společnosti, jejíž je společníkem, je na základě nevyvratitelné domněnky ovládající 

osobou. Dále se za osobu řídící dle nevyvratitelné domněnky považují osoby, které 

jednají ve shodě. Těmito osobami jsou společní držitelé většiny hlasovacích práv 

obchodní korporace. Dle § 78 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se za jednání ve 

shodě považuje jednání dvou či více osob, které prostřednictvím dispozice hlasovacích 

práv ovlivňují, ovládají či jednotně řídí obchodní korporaci, jejíž akcie vlastní. Jinak 

řečeno tyto osoby využívají svá hlasovací práva k prosazení společných zájmů a vlivu. 

Svůj vliv mohou osoby realizovat v oblasti řízení, a to na kterékoliv hierarchické úrovni. 

Mohou se podílet na přijímání strategických či taktických rozhodnutí, mohou však také 

činit rozhodnutí týkající se operativních (provozních) činností. Dále se mohou podílet na 

volbě členů statutárních a kontrolních orgánů. Osoby jednající ve shodě uplatňují svá 

práva společně a rovněž plní své povinnosti společně a bez rozdílu
31

.  

Dle § 78 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se za osoby jednající ve shodě 

považují: 

I. „právnická osoba a člen jejího statutárního orgánu, osoby v jeho přímé 

působnosti, člen kontrolního orgánu, likvidátor, insolvenční správce a další 

správci podle jiného právního předpisu, nucený správce, 

II. ovládající osoba a jí ovládané osoby, 

III. vlivné a ovlivněné osoby, 

IV. společnost s ručením omezeným a její společníci nebo pouze její společníci, 

V. veřejná obchodní společnost a její společníci nebo pouze její společníci, 
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VI. komanditní společnost a její komplementáři nebo pouze její komplementáři, 

VII. osoby blízké podle občanského zákoníku 

VIII. investiční společnost a jí obhospodařovaný investiční fond či penzijní fond nebo 

pouze jí obhospodařované fondy, nebo 

IX. osoby, které uzavřely dohodu o výkonu hlasovacích práv.“ 

Výše podílu na hlasovacích právech, kterými subjekt disponuje, je ovlivněna 

množstvím vlastních akcií, neboť do celkového počtu hlasů plynoucích z účasti ve 

společnosti se nezapočítají hlasy z vlastních akcií nebo podílů v majetku společnosti 

nebo jí ovládané osoby ani z podílů či akcií držených jménem určité osoby na účet 

společnosti nebo osoby, která je ovládaná touto společností. Dále je výše podílu na 

hlasovacích právech ovlivněna tím, jestli ostatní společníci mohou či nemohou 

uplatňovat hlasovací práva související s akciemi jimi drženými. Výpočet podílu 

se provede následovně: 

   
  

      
 

Kde:          podíl na hlasovacích právech osoby i, 

      počet hlasovacích práv, 

      hlasovací práva vlastní akcie a akcie v majetku ovládané osoby nebo 

držené na účet společnosti, která akcie vydala, nebo jí ovládané 

společnosti třetí osobou
32

. 

Podnikatelské subjekty, které jsou součástí koncernu, se označují jako koncernové 

podniky
33

. Dále v §74 odst. 2 zákona o obchodních korporacích je ovládající osoba, která 

je obchodní korporací, označena jako mateřská společnost. Osoba, která spadá pod vliv 

mateřské (ovládající osoby) společnosti a je podřízena jejímu vedení, je označena jako 

dceřiná společnost. Zákon o obchodních korporacích definuje koncern v § 79 ods. 

1 takto: 
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„Jedna nebo více osob podrobených jednotnému řízení (dále jen „řízená osoba“) 

jinou osobou nebo osobami (dále jen „řídící osoba“) tvoří s řídící osobou koncern.“ 

Koncern má své ekonomické i organizační opodstatnění, nedisponuje však vlastní 

právní subjektivitou neboť jeho právní postavení není nijak vymezeno – není tedy 

z pohledu práva vnímán jako samostatná jednotka. Fakticky to znamená, že koncern 

nemá vlastní řídící či kontrolní orgány, jimiž jsou: statutární orgán, dozorčí rada, 

představenstvo. Nemá ani vlastní společníky, tudíž nemůže mít ani valnou hromadu. Bez 

právní subjektivity tedy nemůže vstupovat do žádných právních vztahů nebo činit jiné 

právní úkony. Toto je realizováno na úrovni jednotlivých členů koncernu. Osoby 

spadající pod koncern jednají v právních vztazích vlastním jménem a na vlastní účet
34

. 

Obdobně je tomu i v případě majetku, kterým disponují členové koncernu. Jmění 

osob zúčastněných v koncernu patří pouze do vlastnictví těchto osob nikoliv samotného 

koncernu. Rovněž tomu je v případě závazků. Jediným typem majetku, který má svůj 

faktický význam pro koncern a na základě něhož se koncern oceňuje, jsou cenné papíry 

– akcie, které zakládají spojitost mezi zúčastněnými osobami a právo ovládat členy 

koncernu. Koncern může vzniknout následujícími způsoby: 

I. rozdělením nebo odštěpením, 

II. založením dceřiné společnosti, 

III. ovládnutím díky získání obchodního podílu, 

IV. spojením dvou nebo více společností na základě smlouvy, 

V. spojením dvou nebo více společností prostřednictvím shodných členů jejích 

orgánů
35

. 

Druhy koncernů

Faktický Smluvní

 

Obr. 9: Druhy koncernů dle způsobu vzniku (vlastní tvorba dle
39

) 
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Faktický koncern představuje ve své podstatě nedobrovolné podrobení se řízení jiné 

osobě, tzv. řídící osobě. Pro ovládanou osobu toto uspořádání znamená situaci, kdy je 

podrobena rozhodnutím, se kterými ona sama nemusí vždy souhlasit. Dochází však nejen 

ke koncentraci řízení, ale i ke koncentraci vlastnictví. Faktické ovládnutí totiž znamená 

získání zákonem stanoveného podílu na hlasovacích právech. Koncern tohoto typu 

vzniká při rozdělení nebo odštěpením, založením dceřiné společnosti, ovládnutím na 

základě získání obchodního podílu a spojením dvou a více společností prostřednictvím 

členů orgánů těchto společností
36

.  

Druhou ze znázorněných možností je tzv. smluvní koncern. V komparaci 

s faktickým koncernem je podstatný rozdíl v projevu dobrovolné vůle vedoucí ke 

koncentraci řízení, aniž by došlo ke koncentraci vlastnictví. Koncernové podniky jsou 

podrobeny společnému řízení na základě tzv. ovládací smlouvy. Tato smlouva může být 

sjednána mezi řídící osobou a jí podřízenou osobou, poté jsou její účastníci označováni 

jako osoby ovládající a ovládaná. Ovládající osobě plyne z této smlouvy právo přidělovat 

ovládané osobě prostřednictvím jejího statutárního orgánu pokyny a na druhé straně 

osobě ovládané plyne povinnost se těmto pokynům podřídit. Statutární orgány všech 

zúčastněných subjektů jsou povinny jednat při výkonu svých činností s péčí řádných 

hospodářů. Výjimku však tvoří situace, kdy ovládaná osoba může být podrobena 

takovému rozhodnutí, které pro ni není hospodářsky výhodné. K tomuto případu může 

dojít pouze za předpokladu, že toto rozhodnutí bude mít pozitivní vliv na jiný 

z koncernových podniků a zároveň byla mezi těmito osobami sepsána ovládací 

smlouva
37

. 

2.4 Motivy spojování podniků 

Ve své knize Smrčka uvádí jako jeden z nejvýznamnějších motivů a zároveň také 

podstatnou výhodu některých typů fúzi tzv. úspory z rozsahu. Těchto úspor lze 

dosahovat zejména v případě horizontálních fúzí a to tehdy, jsme-li schopni spojit 

produkci všech účastníků přeměny a získá-li podnik nové trhy, na kterých před realizací 

fúze působili předchůdci společnosti. Úspora bude realizovaná v případě, dojde-li ke 

zvýšení naší produkce za podstatně menšího zvýšení fixních nákladů. V případě 
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vertikálních fúzi lze považovat za silný motiv možnost vyšší kontroly nad výrobním 

řetězcem. Zejména pak schopnost ovlivňovat výši cen nebo úroveň kvality vstupů. Tato 

výhoda bývá označována jako úspora z vertikální integrace
38

. 

Salachová uvádí jako výhodu fúzí sdílení zkušeností a znalostí, které přispívají ke 

zvýšení efektivity řízení a možným úsporám v oblasti mzdových nákladů. Pokud je fúze 

realizována mezi společnostmi, vlastnícími různé druhy patentů, jistou výhodou z tohoto 

spojení může být zvýšení technologického pokroku z důvodu jejich sdílení. Další 

nespornou výhodou je změna postavení spojených subjektů na trhu, z důvodu výrazného 

zvýšení vyjednávací síly
39

. 

Kislingerová ve své knize uvádí následující motivy spojování podniků. Akvizice 

může být podnikem využita jako strategie pro dosahování stanovených cílů. V tomto 

případě substituuje přirozený růst hodnoty společnosti a zpravidla jde o snahu získání 

většího podílu na trhu. Stejně jako u kterékoli jiné alternativní strategie musí i v tomto 

případě podnik posoudit její výhodnost. Je nutné zvážit, jestli nákup podniku jakožto 

souboru různých majetkových hodnot (hmotných ale i nehmotných aktiv, jako jsou různé 

patenty licence a know-how), který fakticky znamená investici do majetku, je pro podnik 

výhodnější alternativou, než jejich vytvoření vlastní, interní činností. Dalším 

z uvedených motivů je vytvoření synergií. Jedná se o pozitivně vnímaný efekt ze spojení 

dvou a více podniků, jejichž hodnota je po spojení vyšší než hodnoty samostatně stojících 

podniků. V důsledku růstu výnosů nebo snížení nákladů může docházet u spojených 

podniků k lepšímu cash flow. Dále může dojít ke zvýšení rentability investovaného 

kapitálu u cílové, kupované společnosti prostřednictvím efektivního výrobního procesu. 

Spojením se s konkurencí (horizontální akvizice) podnik dosáhne zvýšení tržního 

podílu a tím získá lepší vyjednávací pozici na poli dodavatelsko-odběratelských vztahů. 

V případě, že dojde ke spojení s konkurencí, respektive s podniky působící v odlišném 

hospodářském odvětví, pronikne společnost na nové trhy a eliminuje tak bariéry vstupu 

a s ní spojené náklady vstupu na nový trh. Odstraněním konkurence může společnost 

redukovat náklady na marketingovou propagaci a další náklady spojené se získáváním 

vstupů díky snížení počtu konkurentů, jejich začleněním do jednoho ekonomického 

celku. Dalším z možných motivů spojení je možná výhoda ve formě zvýšení schopnosti 

stanovení či ovlivnění výše obchodní marže díky vertikální akvizici. Snaha 
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o diversifikaci rizik v případě vysoké volatility tržeb spojené s druhem činností podniku 

může společnost dosáhnout jeho snížení díky konglomerátní akvizici, tj. spojení 

se s podnikem působícím v naprosto odlišném hospodářském odvětví. Pokud se tato 

strategie projeví jako pozitivní, bude jejím důsledkem zvýšení hodnoty pro vlastníky, 

jelikož v případě jinak nezměněných podmínek vede snižující se rizikovost k růstu 

hodnoty společnosti
40

,  

Hlaváč ve své knize uvádí jako motiv spojení zhodnocení disponibilních 

finančních prostředků, a to vytvoření okamžitého zisku ve formě rozdílu mezi vnitřní 

hodnotou a kupní cenou podniku v případě, má-li podnik možnost získat společnost, jejíž 

hodnota je na finančním trhu nebo ze strany jejich vlastníků podhodnocena
41

. 

Mukherjee, Kiymaz a Baker ve své práci zaměřené na motivy spojování podniků 

zjistili, že 37,3% dotázaných společností, které podstoupili fúzi či akvizici udává jako 

nejdůležitější důvod pro spojení možný vznik synergií. Jako druhý nejčastěji uváděný 

motiv pro spojování je diversifikace, kterou jako nejdůležitější motiv pro spojení uvedlo 

29,3% respondentů. Třetím nejčastěji uváděným motivem byla snaha o dosáhnutí 

konkrétní organizační formy v rámci probíhajícího restrukturalizačního programu. 

Konkrétně tuto možnost uvedlo 10,7% respondentů. Získání cílové společnosti uvedlo 

8% respondentů jako hlavní motiv spojování. Podniky, které držely nadbytečné 

množství peněžních prostředků, uvedly tento důvod jako hlavní motiv pro realizací 

fúze či akvizice. Dalším z celkového počtu 8 motivů bylo stanoveno snížení daňového 

zatížení z důvodu využití daňových ztrát nabývané společnosti. Tento motiv uvedlo jako 

hlavní důvod pro spojení 2,7% respondentů. Autoři dále stanovili jako možný motiv 

spojení realizaci zisku z tzv. breakup value. Tuto možnost však neuvedl žádný 

z respondentů
42

.  

Swagatam Mitra ve své práci uvádí několik motivů spojování podniků. Prvním 

z nich je získání společnosti, která je na finančních trzích podhodnocená. Zisk a tedy 

motiv pro nabyvatele představuje rozdíl mezi hodnotou podniku a jeho kupní cenou. 

Druhý z uvedených motivů je diverzifikace s cílem snížení rizika. Spojením 

se s podnikem působícím v jiném hospodářském odvětví se manažeři snaží docílit 

snížení volatility zisků a rizik, a tím zvýšit potenciální hodnotu podniku. Dalším z motivů 
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pro spojení je dle autora nejčastěji využívané zdůvodnění, a to vytvoření operativní či 

finanční synergie. V neposlední řadě může být motivem pro spojení fakt, že podnik 

upadá pod vlivem špatného vedení. Motivem v takovém případě je tzv. hodnota 

kontroly, která vzniká za předpokladu nahrazení stávajícího vedení a změnou 

hospodářské politiky podniku, což může vést ke zvýšení hodnoty pro nabyvatele. 

Posledním motivem, který autor uvádí je vlastní zájem managementu. V takovém 

případě nemusí jít především o maximalizaci zisku, ale může jít například o vytvoření 

„impéria“ nejsilnější a největší firmy ať už v daném odvětví či na celém trhu. Dále také 

může být silným motivem uskutečnění akvizici i nechuť prohrát, a to zejména v případě, 

je-li více uchazečů o koupi daného podniku. Manažeři mohou v takových případech pro 

vítězství přeplatit hodnotu nabývaného podniku. Za předpokladu velkého zisku 

plynoucího manažerům z provedeného spojení ve formě odměn za správu, mohou jejich 

snahy vést k úpravě smluv o odměnách za správu a zvyšovat tak náklady pro akcionáře
43

.   

2.5 Synergie 

V současné době je pojem synergie hojně využívaný napříč společenskými 

i přírodovědnými disciplínami jako je ekonomie, politika i sociologie. Problém při 

výkladu tohoto pojmu často bývá jeho nepřesné či neúplné vysvětlení, respektive popsání 

efektů, které při synergiích vznikají. Výklad tohoto pojmu je však napříč odbornou 

manažerskou literaturou odlišný a není obecně přijímaná interpretace, která by jasně 

a jednoznačně popisovala podstatu synergií a jejich efektu tak, aby usnadnila jejich 

chápání
44

.  

Pojem synergie vychází z řeckého slova „synergos“, které v překladu znamená 

„společně pracovat“ v terminologii ekonomie hovoříme o „kooperaci“. Kooperace, 

tedy společná činnost dvou a více subjektů a její následné přínosy jsou charakteristickým 

rysem, který lze vyčíst i z popisu synergie, tak jak tento pojem popsal ve své práci 

Metafyzika již Aristoteles. Ten tvrdí, že „celek je více než součet jeho jednotlivých 

částí“. Takováto interpretace však zavádí k nepřesnostem, jelikož synergie nemusí mít 

vždy pozitivní efekt, tzn. že celek nebude mít vyšší hodnotu než součet jeho jednotlivých 

částí, jinak řečeno spolupráce několika podnikatelských subjektů a jejich vzájemná 
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výměna know-how nemusí být vždy provedena „správně“ tak, aby došlo k pozitivním 

výsledkům, tedy k růstu hodnoty podniku. Žádná spolupráce se může nakonec 

v některých situacích projevit jako lepší varianta než „špatná“ spolupráce, která může 

vést k silně negativním výsledkům (ztrátám na hodnotě)
45

.  

Zmíněné potvrzují výsledky výzkumu zaměřeného na podnikové synergie, který 

provedli Michael Goold a Andrew Camphell. Ti ve svém článku popisují, že očekávání 

managementu často převyšuje reálný dopad synergických iniciativ. Jelikož velice často 

tyto aktivity vedou pouze k formálním jednáním či bleskovému nárůstu, ale efekt 

nakonec pozvolna vyprchá a z dlouhodobého hlediska je nulový. Jindy se aktivity stanou 

součástí provozních činností a nedojde k naplnění jejich původních cílů. Synergii také 

z těchto důvodů označují jako tzv. „svatý grál“, a to právě z důvodu jejího nelehkého 

dosažení. Zmíněné výsledky synergických iniciativ však ještě nemusí nutně vést 

k negativním dopadům na hodnotu podniku. Z výsledků výzkumu je také patrné, že 

některé synergické aktivity mohou vést k narušení vztahů se zákazníky, poškození 

značky či narušení morálky vlastních zaměstnanců a obecně mohou tyto aktivity odvádět 

pozornost manažerů od jiných perspektivnějších aktivit
46

. Pro vysvětlení pojmu synergie 

byly vybrány dvě definice, které užívá odborná literatura: 

„Synergie je schopnost celistvého systému zajistit více, než dokáže pouhá suma jeho 

jednotlivých částí.“
 47

 

Svůj výklad autoři cílí na podnikatelské strategie a pro doplnění již zmíněné definice 

synergie a lepšího pochopení problematiky uvádějí, že synergie představuje zlepšující 

efekty z realizované strategie, které se v čase kumulují. Jinak řečeno, jednotky celku, 

které jsou součástí synergických aktivit, musí pro vytvoření pozitivních efektů neboli pro 

vytvoření sumačně vyšších výkonů, než by tomu bylo v případě izolovaného výkonu 

činnosti, vzájemně propojit své zdroje
48

.  
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 „Synergie je schopnost celistvého systému být výkonnější, než je pouhá suma 

výkonů jeho jednotlivých částí.“ 
49

 

2.5.1 Dělení synergií 

Stejně jako v případě samotné definice pojmu synergie není odborná literatura 

jednotná ani v otázce dělení synergií. Jeden z možných způsobů členění je dle Igora H. 

Ansoffa, který rozdělil synergie podle toho, která kritéria se zahrnují do výpočtu 

návratnosti investice. 

I. Prodejní synergie – tato synergie vzniká za předpokladu, že různé výrobky, 

respektive jejich jednotlivé komponenty, jsou prodávány prostřednictvím 

sdílených distribučních cest. To znamená, že jsou využívána stejná 

skladovací a prodejní místa, rovněž činnosti zaměstnanců obchodního 

oddělení zajišťující prodej jsou společné, 

II. Operační synergie – za předpokladu vyššího využití výrobních kapacit, 

může podnik počítat se vznikem operační synergie. Ke zmíněnému může 

dojít zejména hospodárnějším využitím lidských zdrojů a zařízení, které 

podnik využívá, dále efektivnějším rozložením režijních nákladů a také 

sdílením know – how a zvýšením kupní a vyjednávací síly na trhu díky 

spojování podniků, 

III. Investiční synergie – tato synergie může vzniknout za předpokladu lepšího, 

efektivnějšího zhodnocení zdrojů prostřednictvím sdílení výrobních kapacit 

a navýšení jejich využití. Dále sdílením zásob – například dosažením nižších 

pořizovacích cen z důvodu množstevních slev, výsledků výzkumu a vývoje, 

společným využitím časových fondů výrobních zařízení, 

IV. Manažerská synergie – tyto vznikají v situaci, kdy nové podniky využívají 

a zhodnocují znalosti manažerů dosažených v dosavadních podmínkách 

daného odvětví v oblasti strategického řízení
50

. 
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Časté rozdělení synergie bývá následující: 

I. Operativní - neboli provozní. Operativní synergie se vyznačuje na jedné 

straně snížením nákladů a na druhé růstem výnosů. Podstatou tedy je 

zvýšení profitu z držených aktiv, a to především u horizontálních či 

vertikálních fúzí, 

II. Finanční - finanční synergie se vyznačují možností snížení nákladů na 

kapitál nebo vyššího peněžního toku, případně kombinací obou možností. 

Vždy je však nezbytné brát v potaz náklady na dosažení synergií a jejich 

výslednou návratnost
51

. 

2.5.2 Zdroje synergií 

V této kapitole bude pozornost věnována potenciálním zdrojům synergií, přičemž 

synergie budou rozděleny do dvou kategorií – operativní a finanční. 

Operativní synergie 

V následujících bodech budou shrnuty možné zdroje operativní synergie: 

I. Úspory z rozsahu – vznik těchto úspor je umožněn vzájemnou kooperací 

spočívající ve sdílení zdrojů v oblasti výroby, distribuce a řízení. K úsporám 

dochází zejména díky rozložením fixních nákladů na větší výrobkovou 

základnu neboli na větší počet vyrobených jednotek produkce, díky vyššímu 

využití výrobních kapacit. Úspory z rozsahu jsou typické pro horizontální 

fúze, 

II. Vyšší tržní síla – díky spojení se s konkurencí, sníží jednak konkurenční boj 

na trhu a také získá větší tržní podíl, který posílí jeho vyjednávací pozici 

a umožní podniku ve větší míře ovlivňovat ceny, tj. větší tržní podíl může 

podniku umožnit zvýšení marže a tím zvýšení provozních výnosů. Obdobně 

jako u úspor z rozsahu i těchto efektů mohou dosahovat podniky, působící ve 

stejném oboru podnikání a do značné míry jsou ovlivněny počtem subjektů 

na trhu, 
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III. Sdílení předností – synergie v tomto případě vzniká, když každý ze dvou 

podniků vyniká v jiném směru, co se funkčních sil týká. Jako příklad lze 

uvést spojení dvou podniků, kdy předností jednoho jsou marketingové 

dovednosti a druhého silná produktová řada a vzájemná kooperace umožní 

profit z těchto předností.  

IV. Růst tržního podílu – úspory spočívají především v odstranění bariér vstupu 

na nové trhy díky spojení se s podnikem již působícím na cílovém trhu, který 

má již zavedenou distribuční síť a značku, kterých je možné využít při prodeji 

vlastních výrobků
52

. 

Finanční synergie 

Finanční synergie se vyznačuje především možným zvýšením cash flow nebo 

snížením nákladů na kapitál. V následujících bodech jsou shrnuty možné zdroje finanční 

synergie. 

I. Vysoká peněžní kapacita - první z možností jak dosáhnout synergického 

efektu je spojení dvou podniků, přičemž jeden z nich disponuje volnou 

hotovostí s omezenou možností investice do profitabilních projektů. Na 

druhé straně stojí podnik s vysoce profitabilním projektem, ale nízkou 

peněžní kapacitou, 

II. Dlužní kapacita – spojení podniků jim může zajistit větší stabilitu díky 

vyšším výdělkům a zlepšení peněžních toků a zajistí kooperujícím podnikům 

možnost získání vyšších úvěrů nebo lepších úvěrových podmínek. Toto 

se zpravidla projeví ve snížení nákladů na kapitál spojených podniků, 

I. Daňová úspora - dále může společnost dosáhnout daňových úspor, 

a to zejména v podobě možnosti uplatnění daňových ztrát či odpočtů na vědu 

a výzkum, které mají podniky, které společnost odkoupí. Daňové úspory lze 

dosáhnout i vyššími odpisy nebo ve formě daňového štítu z placených úroků, 

III. Diverzifikace – tento zdroj synergie spočívá v možnosti dosažení 

diverzifikace při nižších nákladech, než kdyby firma diverzifikovala sama. 
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Tento zdroj finanční diverzifikace je však obecně považován za 

kontroverzní
53

. 

Tab. 2: Zdroje pro růst hodnoty podniku při fúzích a akvizicích (upraveno dle
54

) 

Přínos Zdroj přínosu 

Zvýšení výnosů 

rozšíření distribuční sítě 

zvýšení tržního podílu 

zlepšení marketingu 

Rozšíření produktové základny 

Úspora nákladů 

snížení přebytečných kapacit 

lepší vzdělávání zaměstnanců 

snížení rizik 

snížení nákladů na nákup vstupů 

sdílení nákladů na výrobu, marketing, logistiku 

daňová optimalizace 

Nové růstové 

příležitosti 

sdílení know-how 

nové produkty  

investice do nových projektů 

získání zajímavých zaměstnanců 

proniknutí na nový trh 

zvýšení dluhové kapacity 

optimalizace finančních toků uvnitř skupiny 

2.5.3 Synergický efekt 

Z výše zmíněných poznatků lze synergie rozdělit do tří kategorií podle efektu, který 

bude mít v konečném důsledku na hodnotu podniku. Efekt synergie může být ve 

zjednodušené podobě vyjádřen buď jako 1 + 1 = 3 a v tomto případě budeme synergii 

označovat jako pozitivní, dále můžeme její efekt vyjádřit jako 1 + 1 = 2, v tomto případě 

hovoříme o tzv. neutrální synergii, jejíž výsledek je nulový, co se týká jejího vlivu na 

změnu hodnoty podniku. Poslední nejméně žádoucí možností je synergie negativní, jejíž 
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efekt můžeme zjednodušeně zapsat jako 1 + 1 = 1, tedy dojde ke snížení hodnoty 

podniku, neboli hodnota kooperujících podniků bude nižší než prostý součet hodnot 

jednotlivých účastníků kooperace. Efekt ze synergických iniciativ neboli tzv. synergický 

efekt lze chápat jako výsledek interakčního působení dílčích podsystémů celku, jehož 

hodnotu chceme v rámci těchto iniciativ zvýšit
55

. 

Synergické 

efekty

Pozitivní Neutrální Negativní

 

Obr. 10: Možné efekty synergií (vlastní tvorba dle 
53

) 

Před stanovením hodnoty synergických efektů je nezbytné brát v potaz vhodnost 

zvoleného kritéria pro posouzení existence synergického efektu, a to podle oblasti 

podnikových činností, u kterých budeme působení synergií hodnotit. Tj. jestli se jedná 

o operativní či finanční synergii. Dále je nutné vzít v potaz faktor času, neboli za jaký 

časový úsek se bude synergický efekt hodnotit, jelikož působení synergie má obvykle 

procesní charakter, je nezbytné vzít v úvahu možný vývoj zvolených ukazatelů, jelikož 

hodnoty synergického efektu se v čase vyvíjí, to znamená, že může dojít ke změně 

výsledného efektu z negativního na pozitivní. V úvahu je nutné brát také fakt, že konečný 

výsledek může být množinou několika dílčích synergických efektů. Některé z těchto 

efektů mohou být dle předem zvolených kritérií ohodnoceny jako pozitivní, jiné mohou 

vyjít v záporných číslech, tj. mohou mít negativní vliv na hodnotu podniku a u dalších 

může být jejich vliv neutrální. Výše synergického efektu také závisí na změnách ve 

fungování jednotlivých podsystémů, které jsou vazebně propojeny a také na změně 

samotných interakčních vazeb, tedy konkrétních způsobů propojení podsystému neboli 

kooperačních jednotek
56

. 
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2.6 Hodnocení synergií  

Synergie jsou z pravidla považovány za hlavní motiv spojování podniků. Je proto 

nezbytné synergie měřit a posuzovat jejich existenci. Realizované synergie lze hodnotit 

více přístupy, a to jako rozdíl hodnoty spojených podniků oproti součtu hodnot podniků 

samostatně stojících nebo na základě porovnání hodnot finančních ukazatelů. 

2.6.1 Hodnocení synergií na základě změny hodnoty podniků 

Synergie fúzí a akvizic jsou takové interakční vazby, které spojují jednotlivé 

podsystémy, jimiž jsou min. dva odlišné podnikatelské subjekty s vidinou vyšší 

profitability spojených podniků, než které by bylo dosaženo samostatným působením, za 

předpokladu úhrady nákladů souvisejících s procesem fúze či akvizice. Jinak řečeno 

záměrem je vytvořit ekonomicky čistý zisk z akvizice (NAV). Ten vzniká za 

předpokladu
57

: 

NAV = VAB − [VA + VB] − P − E 

Kde:  VAB = hodnota spojených podniků 

   VA = hodnota podniku A     

   VB = hodnota podniku B  

   P = prémie zaplacená za podnik B  

   E = náklady fúze či akvizice  

NAV = [VAB − (VA + VB)] − (P + E) 

Pokud uvedenou rovnici upravíme do výše zněměného tvaru, můžeme z ní vyčíslit 

hodnotu synergického efektu (SE). Synergický efekt z akvizice či fúze musí být vyšší než 

suma P + E, jinak nebude zajištěna profitabilita celého procesu a kupující firma přeplatí 

hodnotu cílového podniku
58

. 

              SE = [VAB − (VA + VB)]  

 

                                                 
57

 GAUGHAN, P. Mergers, acquisitions, and corporate restructurings, s. 136 
58

 GAUGHAN, Patrick A. Mergers, acquisitions, and corporate restructurings, s. 136 



37 

 

2.6.2 Hodnocení synergií porovnáním finančních ukazatelů 

Pro účely zhodnocení dosažení synergického efektu u podniků, které prošly akvizicí, 

byly vybrány poměrové ukazatele, které vyjadřují vzájemný vztah dvou či více 

absolutních účetních ukazatelů. Tyto údaje jsou dostupné ve výkazech účetní závěrky, 

přičemž pro účely zhodnocení existence synergického efektu se vychází z údajů 

dostupných ve výkazech mateřského podniku a tzv. konsolidujícího celku, jejichž 

hodnoty se vzájemně porovnávají. Pro účely zpracování této práce budou popsány 

a následně v praktické části využity ukazatele rentability vlastního kapitálu, rentability 

tržeb a okamžitá likvidita
59

. 

I. Hodnocení operativní synergie 

Obrat aktiv – tento ukazatel byl zvolen pro hodnocení synergického efektu v oblasti 

operativní synergie. Výsledné hodnoty ukazatele poskytují uživateli informace ohledně 

míry efektivity využívání majetku společnosti a tedy jeho zhodnocení podnikatelskou 

činností. Ukazatel bývá označován také jako míra vázanosti celkového vloženého 

kapitálu. Není tedy brán zřetel na původ zdrojů financování konkrétních majetkových 

podstat. Ukazatel lze vypočítat následovně: 

            
     

              
 

 Kde: za tržby je dosazena suma tržeb za prodej zboží a tržeb za prodej vlastní 

produkce a služeb. Z výsledků ukazatele vyplývá, kolikrát se hodnota celkového majetku 

obrátí v průběhu jednoho roku v tržby. Indikátor je označován jako míra využívání 

majetku, neboť v případě, je-li počet obrátek příliš nízký, dochází k nízkému 

neefektivnímu využívání majetku. Poskytuje tedy odpověď v otázkách, jak společnost 

hospodaří se svým majetkem. Dosažené hodnoty je vhodné posuzovat v kontextu 

oborově dosahovaných hodnot, neboť není možné stanovit obecně platnou škálu 

požadovaných hodnot
60

.  
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 ROA – výsledky získané předchozím uvedeným ukazatelem je možné doplnit 

rentabilitou drženého majetku. Ukazatel rentabilit celkového vloženého kapitálu, tedy 

celkových aktiv bez ohledu na původ jejich zdrojů vyjadřuje celkovou efektivitu 

podniku, jinými slovy vyjadřuje podíl zisku připadající na jednotku hodnoty majetku.  

Rentabilita aktiv vyjadřuje produkční sílu podniku. Ta je dána zejména schopností 

managementu vhodně využívat, tedy zhodnocovat disponibilní zdroje. V kontextu 

spojování podniků a dosahování synergií lze předpokládat projev případného zvýšení 

know-how řídících pracovníků v důsledku sdílení informací.  

    
    

                       
 

 Kde celkový vložený kapitál představuje položky vykazované na straně aktiv výkazu 

rozvaha. Jinak řečeno jedná se o celkový majetek podniku. Položku zisku není v tomto 

případě možné jednoznačně určit, neboť je možné využít různých hladin vykazovaného 

profitu, a to především v souvislosti s komplexností získané informace, případně 

účelovým využitím ukazatele při porovnání s jinými podniky, které mohou být zatížené 

jinou úrovní zdanění, vykazovat jinou strukturu financování. Dále pak při mezinárodním 

srovnání může být překážkou odlišný způsob odepisování, který má podstatný vliv na 

vykazovanou hodnotu majetku. Do vzorce bude dosazena hodnota čistého zisku po 

zdanění navýšeného o zdaněné úroky. Ukazatel v této podobě podává informaci nejen 

o zhodnocení celkového kapitálu, ale také o zhodnocení cizího kapitálu, neboť poměřuje 

vložený kapitál nejen se ziskem z podnikání, ale také podává informaci o schopnosti 

hradit úroky placené z cizího kapitálu. Tato podoba ukazatele umožňuje srovnání 

podniků s odlišnou strukturou financování
61

.  

Mzdová náročnost tržeb – vložený kapitál však není jediným výrobním faktorem, 

jehož efektivitu využití je vhodné posuzovat. V rámci provozní činnosti podniku, a tedy 

posuzování případných operačních synergií je vhodné měřit náročnost osobních nákladů 

na tržby. Tedy produkční sílu lidské práce, která se v podobě osobních nákladů promítá 

do hospodářského výsledku podniku. V důsledku spojení podniků je možné dosahovat 

synergií díky sdílení výrobních nákladů a efektivnějšího naplnění výrobních kapacit. 
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Mzdová náročnost tržeb neboli náročnost osobních nákladů na tržby bude posuzována 

podle následujícího vztahu: 

                           
              

     
 

Kde osobní náklady jsou tvořené položkou přímých mezd a dále zákonného 

pojištění. Indikátor podává informaci o tom, jaká část realizovaných tržeb z provozní 

činnosti slouží k pokrytí nákladů na lidskou práci. Smysl sledování hodnoty ukazatele 

spočívá především v posuzování hospodárného vynakládání a spotřebování faktoru 

lidské práce a její vliv na celkovou efektivitu podniku. Při posuzování hodnot tohoto 

ukazatele je třeba brát zřetel na protichůdné tendence dvou zainteresovaných stran, jimiž 

jsou na jedné straně zaměstnanci a na druhé straně zaměstnavatel. Pokud tedy hodnoty 

ukazatele vykazují zvyšující se tendence, znamená to zvyšování mzdových nákladů na 

úkor tržeb a snižování hospodářských výsledků. V opačném případě, kdy náročnost 

osobních nákladů klesá, může podnik zaznamenat problémy související s nedostatečným 

ohodnocením pracovníků. Pokud tedy k poklesu hodnoty ukazatele nepřispívá fakt, že 

zvyšující se tržby mají spojitost se silnějším postavením na trhu a s tím spojené zvyšování 

cen produkce
62

. 

II. Hodnocení finanční synergie 

Okamžitá likvidita – ukazatele likvidity vyjadřují schopnost podniku hradit své 

závazky, jinak řečeno schopnost přeměnit svá oběžná aktiva na peněžní prostředky 

k úhradě závazků. Schopnost přeměny vyjádřená mírou obtížnosti přeměny oběžného 

aktiva na peněžní prostředky se označuje likvidností. V závislosti na stupni likvidnosti 

jsou oběžná aktiva rozdělena do 3 skupin, přičemž nejlikvidnější z nich se využívá při 

výpočtu tzv. okamžité likvidity neboli likvidity 1. stupně, která udává schopnost podniku 

hradit své závazky v co nejkratším možném intervalu. Do čitatele se dosazují peněžní 

prostředky v hotovosti, peníze na bankovních účtech a krátkodobý finanční majetek. 

Výsledná hodnota ukazatele by se měla nacházet v rozmezí 0,2 – 0,5. Pokud tomu tak 

není, značí neefektivnost využití finančních prostředků
63

. 
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ROE - Rentabilita vlastního kapitálu má zásadní význam především pro společníky 

a investory. Udává kolik čistého zisku, tj. zisku po zdanění připadá na jednu korunu 

vloženého kapitálu, tedy zda vložený kapitál generuje investorovi požadovaný výnos 

v dostatečné míře. Výsledek by měl být pro investora vyšší než výnos obdržený 

z alternativní možnosti zhodnocení disponibilního kapitálu. Tento výsledek je vhodné 

porovnávat s mírou výnosu státních dluhopisů, jelikož ty jsou obecně považovány za 

nejméně rizikovou možnost investování. S přihlédnutím k riziku spojeného s investicí do 

podnikání je nezbytné do požadované míry výnosu také započítat prémii za rizikovost. 

V případě, bude-li tento ukazatel dlouhodobě nižší než míra výnosu státních dluhopisů, 

nebude tato alternativa pro investora dostatečně profitabilní a povede k odchodu 

investorů
64

.  

      
          ě í

      í      á 
       

ROS - Tento ukazatel má zásadní význam pro posouzení efektivnosti podniku. 

Udává jakou míru zisku je podnik schopný generovat při určité úrovni tržeb. Jinak 

řečeno, jaká část zisku připadá na jednu korunu tržeb. Tento ukazatel bývá označován 

jako tzv. ziskové rozpětí, tj. vypovídá o tom, jaká část tržeb slouží k pokrytí nákladů 

a jaká část tvoří tzv. ziskovou marži. Výsledek ukazatele je vhodné porovnávat 

s oborovým průměrem. Pokud je výsledek nižší než oborový průměr, značí to o nízkých 

cenách a vysokých nákladech
65

. 

      
       í  ý              ř  í

  ž  
       

2.7 Konsolidace 

S rostoucím počtem kapitálově propojených podniků, tj. vytvářením větších 

ekonomických celků, vznikají požadavky ze strany vlastníků či jiných externích 

subjektů, jako jsou například banky nebo potenciální investor na informace, týkající 

se finančního stavu celého ekonomického celku, nikoliv pouze jednotlivých samostatně 

stojících jednotek, které jsou součástí vytvořeného holdingu či koncernu, jak jsou tyto 
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ekonomické celky běžně označovány. Za tímto účelem jsou sestavovány tzv. 

konsolidované účetní závěrky. Takto upravené závěrky samostatně stojících účetních 

jednotek nemají primární význam ve stanovení daňové povinnosti, nýbrž mají poskytovat 

informace akcionářům či společníkům obchodní korporace, která je osobou ovládající, 

tedy uplatňuje podstatný vliv na řízení jednotek ve skupině
66

. 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen zákon o účetnictví) upravuje 

konsolidovanou účetní závěrku v § 22 následovně: 

„Konsolidovanou účetní závěrkou se rozumí účetní závěrka sestavená a upravená 

metodami konsolidace. Nestanoví-li se dále jinak, ustanovení tohoto zákona týkající 

se účetní závěrky se použijí i pro konsolidovanou účetní závěrku; konsolidovaná účetní 

závěrka je ověřována auditorem.“ 

V konsolidované účetní závěrce jsou tedy vykázány výsledky celé skupiny, jakoby 

šlo o jednu korporaci, očištěné o vzájemné vztahy mezi účastníky, jinak řečeno závěrka 

konsolidující účetní jednotky je upravena o majetkové účasti v konsolidovaných účetních 

jednotkách. Přičemž při sestavení se vychází z účetních závěrek zúčastněných osob 

a tedy pravidla pro sestavení individuálních účetních závěrek se uplatní i v případě 

konsolidované účetní závěrky. Konsolidující účetní jednotka je tzv. ovládající osobou, 

běžně označovanou také jako mateřská společnost, a má zákonnou povinnost sestavit 

konsolidovanou účetní závěrku. Konsolidovaná účetní jednotka je naopak osobou 

ovládanou, běžně označovanou jako dceřiná společnost, a má zákonnou povinnost 

podrobit se konsolidaci. Konsolidující a konsolidované účetní jednotky tvoří tzv. 

konsolidační celek
67

. 

Součástí konsolidované účetní závěrky jsou dle § 64 vyhlášky 500/2002 Sb., 

Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele (dále jen prováděcí 

vyhláška):  

I. konsolidovaná rozvaha, 

II. konsolidovaný výkaz zisku a ztráty, 

III. informace v příloze v konsolidované účetní závěrce. 
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Dle § 65 prováděcí vyhlášky se rozvaha doplní o: 

I. „kladný konsolidační rozdíl, 

II. záporný konsolidační rozdíl, 

III. menšinový vlastní kapitál, 

IV. menšinový základní kapitál, 

V. menšinové kapitálové fondy, 

VI. menšinové fondy ze zisku včetně nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty 

minulých let, 

VII. menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období, 

VIII. cenné papíry a podíly v ekvivalenci, 

IX. konsolidační rezervní fond, 

X. podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci.“ 

Dle § 66 provádějící vyhlášky se výkaz zisku a ztráty doplní o: 

I. „v nákladových položkách o zúčtování kladného konsolidačního rozdílu, 

II. ve výnosových položkách o zúčtování záporného konsolidačního rozdílu, 

III. menšinové podíly na výsledku hospodaření, o podíl na výsledku 

hospodaření v ekvivalenci, podle použité metody konsolidace.“  

Pro účely zjištění existence synergických efektů v další části práce bude vycházeno 

právě z těchto konsolidovaných účetních závěrek jednotlivých podniků ve zvoleném 

hospodářském odvětví. 

2.7.1 Metody konsolidace  

Konsolidace může být dle § 63 prováděcí vyhlášky provedena buď přímým 

způsobem, nebo po jednotlivých úrovních konsolidačního celku. V prvním uvedeném 

případě se konsolidace provede najednou pro všechny účetní jednotky, aniž by byly 

v průběhu využity konsolidované závěrky nižších konsolidačních celků. V případě 

postupného sestavení konsolidované účetní závěrky se postupuje po jednotlivých 

úrovních konsolidačního celku, a to od nejnižších úrovní, které následně vstupují do 

konsolidovaných závěrek vyšších konsolidačních celků. Za účelem sestavení 

konsolidované účetní závěrky se postupuje následujícími metodami: 
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I. plná konsolidace, 

II. poměrná konsolidace, 

III. konsolidace ekvivalencí. 

Plná metoda konsolidace 

V případě má-li konsolidující účetní jednotka rozhodující vliv, uplatní se při 

sestavení konsolidované účetní závěrky plná metoda konsolidace. Ta spočívá v přičtení 

hodnoty aktiv, závazků, nákladů a výnosů po vyloučení vzájemných vztahů a případného 

uspořádání položek výkazu dle společných účetních pravidel. Postup konsolidace 

probíhá následovně: 

I. „výpočet konsolidačního rozdílu a jeho odpisu, 

II. úpravy k datu akvizice, 

III. úpravy od data akvizice do data konsolidace, 

IV. vyloučení vzájemných vztahů, 

V. kontrolní výpočty.“
68

 

Konsolidace poměrnou metodou 

Tato metoda se uplatňuje v případě, jsou-li účetní jednotky pod společným vlivem. 

Tedy pokud účetní jednotka společně s dalšími účetními jednotkami nespadajícími do 

konsolidačního celku ovládají jinou účetní jednotku. Hodnota aktiv, závazků, nákladů 

a výnosů účetní jednotky, která je konsolidovanou účetní jednotkou pod společným 

vlivem, se přičte obdobně jako v případě plné metody pouze však v poměrné výši, která 

odpovídá výši podílů držených konsolidující účetní jednotkou. Stejně tak se odečtou 

pouze v poměrné výši i vzájemné vztahy. Rozdíl oproti plné metodě spočívá v absenci 

vyjádření menšinových podílů. Postup konsolidace je obdobný jako v prvním uvedeném 

případě
69

. 
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Konsolidace ekvivalencí 

Pokud konsolidující účetní jednotka drží podíl na vlastním kapitálu účetní jednotky 

pod podstatným vlivem, uplatní se metoda konsolidace ekvivalencí a ocení se tak její 

účast v konsolidované účetní jednotce. Hodnota aktiv, závazků, nákladů a výnosů 

se nepřičítají jako v případě plné metody. Do konsolidované účetní závěrky vstupují 

pouze v podobě položek cenných papírů a podílů v ekvivalenci, podílu na HV 

v ekvivalenci, konsolidačního rozdílu a konsolidačního rezervního fondu. Postup metody 

je následující: 

I. „vyloučení pořizovací ceny finanční investice u konsolidující jednotky, 

II. výpočet konsolidačního rozdílu a jeho odpisu, 

III. výpočet položky Cenné papíry a vklady v ekvivalenci, 

IV. výpočet položky Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci, 

V. výpočet položky Konsolidační rezervní fond, 

VI. vyloučení vzájemných vztahů s dopadem do vlastního kapitálu konsolidované 

účetní jednotky, 

VII. kontrolní výpočty.“
70
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

V následujících kapitolách budou nejprve popsány koncerny a jejich mateřské 

společnosti. Uvedeny budou základní informace, jako je předmět podnikání, velikost, ve 

stručnosti bude nastíněna struktura majetku a zdrojů financování. Následně bude 

provedeno měření a rozbor získaných hodnot a posléze zhodnocení výskytu synergií 

u jednotlivých koncernů a na závěr bude vyhodnocena existence synergického efektu 

v odvětví představovaným vybranými subjekty. 

3.1 B. G. M. holding a.s. 

Společnost vznikla k 16. prosinci roku 1991 pod původní firmou První 

zemědělsko-potravinářský investiční fond Bohemia, a.s. Firma byla v průběhu let 

působení dvakrát změněna do aktuální podoby B. G. M. holding a.s. Transformace názvu 

společnosti byla paralelní se změnou podnikatelské činnosti. Z původního investičního 

fondu se v průběhu let stal podnikatelský subjekt zaměřující se na aktivní dohled nad 

činností a hospodařením dceřiných společností, tomu také odpovídá počet zaměstnanců, 

který v průměru čítá 6 osob. Společnost také využívá svých volných peněžních 

prostředků k financování výroby dceřiných společností v případech, kdy by zdlouhavost 

procesu financování prostřednictvím bankovních institucí znamenala ohrožení realizace 

zakázek, výhradně však u prověřených klientů. Tomuto napovídá také fakt, že úroveň 

okamžité likvidity je u mateřského podniku neobvykle vysoká, tedy několikanásobně 

vyšší než jsou doporučované hodnoty ukazatele. Dále se společnost zaměřuje například 

na pronájem nemovitých věcí. V průběhu roku 2018 došlo k tzv. sqeez-out tedy vytěsnění 

z důvodu dosažení více než 90% podílu na základním kapitálu a společnost má nadále 

jediného akcionáře. Bilanční suma podniku k 31. 12. 2018 byla 593 336 tis. Kč, přičemž 

z 55 % je tvořena dlouhodobým majetkem, a to zejména dlouhodobým finančním 

majetkem, který představuje podíly držené v dceřiných společnostech. Společnost 

vykazuje poměrně nízkou míru zadlužení. Celková zadluženost k 31. 12. 2018 je na 

úrovni 25%, přičemž cizí zdroje jsou tvořeny téměř stoprocentně rezervami. Společnost 

tedy svoje aktivity financuje zejména z vlastních zdrojů. Výše popsaný druh činnosti 

potvrzuje i fakt, že v každém roce sledovaného období je vykázána ztráta z provozní 

činnosti, přičemž celkový výsledek hospodaření vykazuje značně kolísavé hodnoty. Výše 
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hospodářského výsledku se pohybuje v rozmezí od -30 000 tis. Kč do 20 000 tis. Kč. 

V posledním roce sledovaného období však společnost vykázala ztrátu v mimořádné výši 

téměř 160 000 tis. Kč, a to zejména z důvodu vytvoření rezervy k pokrytí budoucích rizik 

a výdajů, u kterých společnost zná účel a je pravděpodobné, že nastanou. Ziskovost je 

tvořena zejména ve finanční oblasti hospodářských činností, a to buď ve formě prodejů 

cenných papírů či výnosů z držby. V následující tabulce jsou uvedeny zvolené 

indikátory, s jejichž hodnotami bude dále pracováno. 

Tab. 3: Výpočet hodnot indikátorů pro MP B. G. M. holding a.s. (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních 

výkazů společnosti) 

 

Indikátor 
Matka 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Operativní synergie 
 

Obrat aktiv 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 

ROA 4,57 -0,66 0,15 3,36 1,59 -0,76 2,99 -1,16 -23,9 

Mzdová náročnost 

tržeb 
0,15 0,15 0,16 0,08 0,29 0,22 0,14 0,28 0,73 

Finanční synergie 
 

Okamžitá likvidita 18,06 10,16 9,05 51,06 12,98 31,98 27,87 28,96 69,93 

ROE 4,60 -0,67 0,11 1,58 1,54 -0,80 3,01 -1,19 -32,2 

ROS 663 -27 -57 143 -649 -201 -371 -291 -5783 

Koncern, jehož ovládající osobou je B. G. M. holding, má konglomerátní charakter, 

tj. osoby propojené působí v odlišných sektorech hospodářství. Jedná se například 

o činnosti slévárenství, výrobu stavebních tvárnic, provoz loděnice, pronájem 

nemovitých věcí a další. Skupina čítá zhruba dvě desítky podniků, tedy dceřiných 

a přidružených společností, přičemž do konsolidačního celku je zahrnuto 12 z nich, 

ostatní nejsou zahrnuty do konsolidace z důvodu nevýznamnosti. Konsolidace účetních 

výkazů byla prováděna plnou metodou, a to způsobem po dílčích úrovních skupiny. 

Výkazy konsolidované účetní závěrky nejsou k 31. 12. 2018 k dispozici, není tedy 

možné srovnání aktuální situace s mateřským podnikem. Hodnoty indikátorů jsou 

z tohoto důvodu počítány v rozmezí let 2008 až 2016. 
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Tab. 4: Hodnoty indikátorů pro koncern B. G. M. holding a.s. (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních 

výkazů společnosti) 

Indikátor 
Koncern 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Operativní synergie   

Obrat aktiv 0,75 0,51 0,47 0,49 0,41 0,45 0,46 0,60 0,59 

ROA -2,07 -1,31 -3,71 -0,83 -6,34 0,30 0,57 6,24 -13 

Mzdová náročnost 

tržeb 
0,24 0,27 0,27 0,28 0,30 0,25 0,27 0,30 0,36 

Finanční synergie 
 

Okamžitá likvidita 0,31 0,43 0,41 0,27 0,13 0,11 0,14 0,30 0,41 

ROE -6,97 -5,44 -12,5 -4,84 -23,0 -1,66 -0,70 11,6 -34 

ROS -3,52 -1,10 0,78 1,54 -10,6 -0,41 -2,52 13,88 -25 

3.1.1 Indikátory operativní synergie 

Z grafu je patrné, že koncern v průběhu celého období dosahuje podstatně lepších 

výsledků, než mateřský podnik. Je to zapříčeno především holdingovým uspořádáním, 

jelikož tržby mateřského podniku jsou nízké a pramení zejména z pronájmu majetku. 

Dlouhodobý hmotný majetek však s odkazem na výše zmíněné informace netvoří 

podstatnou část celkových aktiv, neboť ta je tvořena zejména majetkem finančním. Nelze 

tedy konstatovat, že společnost využívá svůj majetek neefektivně. Z pohledu míry 

využívání majetku je možné ohodnotit synergický efekt jako pozitivní, neboť míra 

využití konsolidovaného majetku je v průběhu celého sledovaného období vyšší než 

oproti hodnotám mateřského podniku. 

 

Graf 1: B. G. M. holding a.s. - indikátor míry využívání majetku (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Míru využívání majetku je vhodné doplňovat i o ukazatel jeho návratnosti. Zde je 

patrné, že si mateřský podnik v komparaci s koncernem nevede podstatně hůře, jak tomu 

bylo u předchozího ukazatele. Naopak hodnoty ukazatele pro mateřský podnik ve většině 

případu převyšují hodnoty koncernu, neboť zde není zohledněna pouze výkonnost 

v provozní oblasti. Efektivitu využívání majetku však nelze prostřednictvím ukazatele 

rentability hodnotit kladně, neboť z důvodu vykázaných ztrát se hodnoty nachází 

povětšinou v záporné části stupnice. Synergii v této oblasti je nutné označit jako 

negativní, neboť koncern dosahuje převážně horších výsledků, než mateřský podnik 

a není tedy pravděpodobné, že by v rámci sdílení aktiv docházelo například k úspoře 

nákladů z rozsahu. 

 

Graf 2: B. G. M. holding a.s. - indikátor rentability majetku (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Náročnost osobních nákladů na tržby, tedy to jaká část tržeb bude využita ke krytí 

nákladů na ohodnocení zaměstnanců, vykazuje značně kolísavější hodnoty u mateřského 

podniku než u koncernu, a to i navzdory téměř konstantní výši osobních nákladů 

v průběhu celého sledovaného období. Vývoj mzdového zatížení je tedy dán zejména 

výkyvy v oblasti provozní výkonnosti podniku. Z grafu je patrné, že koncern vykazuje 

stabilní míru mzdové náročnosti tržeb oscilující okolo hodnoty 0,3. Mzdová náročnost 

tržeb však u koncernu dosahuje, až na extrémní propad výkonnosti v roce 2016 a s ním 

spojený nárůst mzdové náročnosti, vyšší hodnoty než MP, tudíž lze konstatovat, že v této 

oblasti nedochází ke tvorbě synergií. 
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Graf 3: B.G.M. holding a.s. - indikátor mzdové náročnosti tržeb (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.1.2 Indikátory finanční synergie 

Z grafu zachycující výši likvidních prostředků, které mateřská společnost držela 

v průběhu let, je patrné, že se jejich objem v průběhu let zvyšuje a také fakt, že jejich 

objem je extrémní a z pohledu efektivity hospodaření s disponibilními zdroji 

si společnost nevede dobře, neboť hodnoty ukazatele napovídají o neefektivním 

využívání těchto zdrojů, respektive zhodnocování. Z pohledu platební schopnosti a ze 

strany věřitelů, lze tento fakt hodnotit pozitivně, neboť věřitel čelí nízkému riziku 

neuspokojení jeho pohledávky. Dále lze vzhledem k holdingovému uspořádání 

společností ve skupině předpokládat, že mateřský podnik působí v rámci cash 

managementu v pozici finanční centrály skupiny a je mezi členy využíván cash pooling. 

Z grafu je také patrná značná kolísavost hodnot kolem roku 2011 způsobená zejména 

skokovým nárůstem a následně opětovným snížením hodnoty krátkodobých závazků. 

Pokud při hodnocení existence synergie bude kladen důraz na výnosnost, lze konstatovat, 

že dochází k pozitivnímu synergickému efektu. 
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Graf 4: B.G.M. holding a.s. – indikátor platební schopnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vzhledem ke klesající výkonnosti společností koncernu a záporných výsledků 

hospodaření, které byly v průběhu období vykázány, se hodnoty indikátoru výnosnosti 

vlastního jmění koncernu pohybují téměř výhradně v záporných hodnotách. Hluboký 

propad výkonnosti zaznamenal koncern v roce 2012, navzdory postupnému zvyšování 

výkonnosti došlo k vykázání extrémně nízkých hodnot v posledním roce sledovaného 

období. Zmíněné však bylo zapříčiněno mimořádnou situací spojenou s vytvořením 

rezervy na ručení za úvěr poskytnutý Českou exportní bankou společnosti Trade B. G. M. 

a.s., o které se vede spor. Hodnoty ukazatele výnosnosti vlastního jmění koncernu 

vypovídají o skutečnosti, že dceřiné společnosti mají negativní vliv na mateřský podnik 

a k synergii dle tohoto ukazatele nedochází. 

 
Graf 5: B.G.M. holding a.s. - indikátor výnosnosti vlastního jmění (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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S odkazem na výše zmíněné informace ohledně druhu činnosti mateřského podniku, 

tedy holdingovému uspořádání společností koncernu, jsou hodnoty ukazatele výnosnosti 

tržeb záporné a jak je z grafu patrné, jejich výše je extrémní, a to jak v kladných, tak 

záporných mezích stupnice, a to zejména v roce 2016 neboť vytvoření výše zmíněné 

rezervy mělo podstatný vliv na provozní výsledek hospodaření, který navýšený 

o hodnotu výnosových podílů je využit pro posouzení nákladovosti hospodářské činnosti. 

I přes to, že je ve výpočtu zohledněn fakt holdingového uspořádání, tedy že k provoznímu 

výsledku hospodaření jsou přičteny výnosy z držených podílů, neboť správa a řízení 

těchto majetkových účastí tvoří podstatnou část realizovaných činností mateřského 

podniku a v provozní oblasti jsou z důvodu vysokého nákladového zatížení 

a nedostatečné výkonnosti v této oblasti vykazovány ztráty, jsou hodnoty ukazatele 

převážně záporné. Koncern je na tom v komparaci s mateřskou společností o něco lépe, 

lze tedy říci, že k synergii z pohledu tohoto ukazatele zřejmě dochází. Vzhledem k tomu, 

že jsou hodnoty ukazatele opět převážně záporné, však nelze návratnost tržeb hodnotit 

kladně, neboť nákladovost činností je opět vysoká.  

 

Graf 6: B.G.M. holding a.s. - indikátor výnosnosti tržeb (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Tab. 5:Statistické údaje indikátorů existence synergických efektů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V oblasti efektivity využívání majetku a řízení likvidních prostředků bylo zjištěno 

jisté zlepšení plynoucí ze spojení. V tabulce výše jsou uvedené průměrné a střední 

hodnoty pro koncern a mateřský podnik. Je patrné, že v obou případech tento závěr 

dokládají.  Jak již bylo zmíněno výše, koncern skupiny B. G. M. má konglomerátní rysy, 

tj. jednotlivé podniky uskupení působí v různých hospodářských odvětvích, a jednotlivé 

činnosti s sebou nesou odlišná specifika ať už na kapitálové zajištění či míru rizik. 

Zmíněné je možné do značné míry ovlivnit vytvořením vyššího celku v podobě koncernu, 

v rámci něhož je možné sdílet přebytky kapacit, respektive snižovat nedostatky 

jednotlivých členů, což potvrzují změny hodnot indikátorů jednotlivých synergií. 

Nicméně co se produkční síly týče, potenciál spojení se ukázal jako nenaplněný, neboť 

výsledky skupiny jsou nižší, než jak je tomu v případě mateřského podniku. Stejně tak 

v oblasti návratnosti vlastního jmění lze pozorovat snížení výkonnosti na úrovni 

koncernu. Tomu dochází zejména z důvodu ztrátovosti dceřiných společností, které tím 

přispívají k horším výsledkům celé skupiny a i přes vyšší míru využití disponibilního 

majetku dochází v rámci koncernu k jeho znehodnocování. Ukazatel návratnosti tržeb 

však vypovídá o značném snížení nákladovosti v provozní oblasti činností koncernu, 

neboť hodnoty rentability tržeb jsou podstatně vyšší, tento lze tedy hodnotit kladně, 

neboť v rámci koncernu dochází k lepšímu řízení nákladů. Přesto však nákladové zatížení 

je příliš vysoké a objem realizovaných tržeb nedostatečný pro to, aby byla vygenerována 

přidaná hodnota v rámci hospodářských aktivit. V konečném důsledku tedy i přes 

pozitivní synergický efekt v oblasti míry využívání majetku, tedy zvýšení obratu aktiv, 

dochází ke snížení produkční síly majetku, neboť vztah mezi rentabilitou aktiv 

Indikátor 
Korelační 

koef. 

Mateřská 

společnost 
Koncern 

Průměr Medián Průměr Medián 

Obrat aktiv -0,10 0,01 0,01 0,52 0,49 

ROA 0,70 -1,54 0,15 -2,27 -1,31 

Mzdová náročnost tržeb 0,89 0,24 0,16 0,28 0,27 

Okamžitá likvidita 0,07 28,89 27,87 0,28 0,30 

ROE 0,67 -2,67 0,11 -8,61 -5,44 

ROS 0,79 -730,51 -201,33 -2,99 -1,10 
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a rentabilitou tržeb je téměř lineární (korel. koef. 0,95) a má tedy na rentabilitu aktiv větší 

vliv, než míra jeho využití. V oblasti mzdového zatížení tržeb také nebyl dosažen 

pozitivní efekt ze synergie, neboť náročnost na pokrytí osobních nákladů je v rámci 

koncernu vyšší. Jak vyplývá z tabulky, ze vztahu hodnot obou entit vyplývá, že zvýšením 

nákladů mateřského podniku dojde ke zvýšení nákladového zatížení i na úrovni 

koncernu.  Co do četnosti výskytu jednotlivých podob dílčích synergických efektů je 

nutné konstatovat, že celková synergie je neutrální. V následující tabulce jsou přehledně 

shrnuty výše popsané závěry. 

Tab. 6: Výsledné shrnutí (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Oblast Operativní synergie Finanční synergie 

Indikátor 
Obrat 

aktiv 
ROA 

Mzdová 

náročnost  

Okamžitá 

likvidita 
ROE ROS 

Existence pozitivní negativní negativní pozitivní negativní pozitivní 

3.2 Expandia, a.s. 

Společnost Expandia, a.s. sídlící v Praze vznikla 10. listopadu 1995. V průběhu 

existence došlo ke dvěma fúzím sloučením, ve kterých se společnost Expandia, a.s. stala 

právním nástupcem, na kterého přešlo veškeré jmění zanikajících společností, a to 

v prvním případě společnosti Expandia Holding, a.s. a v případě druhém byly 

zanikajícími společnostmi PORTUM, a.s. a Expandia Ventures, a.s. Hlavní 

hospodářskou činností je správa vlastních majetkových účastí a dohled nad činností 

propojených podniků, poskytování služeb společnostem skupiny a vyhledávání nových 

investičních příležitostí tak, aby byl zajištěn růst skupiny. Celková hodnota majetku 

mateřského podniku k 31. 12. 2018 dosahuje výše 1 875 596 tis. Kč. Výše bilanční sumy 

vypovídá o značné velikosti podniku, přičemž průměrný počet zaměstnanců je poměrně 

nízký, a to 6 osob. To odpovídá faktu, že se jedná o typický holdingový podnik 

poskytující služby skupině. Dále také téměř veškerý majetek, konkrétně 98 %, 

představuje majetek dlouhodobý, jehož podstatná část je vázána v podobě podílů. 

Majetek společnosti je z 99 % financován z vlastních zdrojů. Společnost tak v podstatě 

drží strukturu aktiv a pasiv v souladu se zlatým a také pari pravidlem financování. 

Nicméně do bodu působení pozitivní finanční páky má vyšší míra zadlužení pozitivní 
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efekt na rentabilitu vlastního kapitálu. Je tedy vykázána míra zadlužení, která není zcela 

obvyklá, ale vypovídající o schopnosti samofinancování, díky které odpadají rizika 

spojená s předlužením, což může být pozitivní fakt pro případné investory a věřitele. 

Ziskovost podniku pramení v souladu s výše popsaným typem činnosti především 

z finanční oblasti, tedy v podobě výnosů z dlouhodobého finančního majetku, 

výnosových úroků a obdobných výnosů. V provozní oblasti je v průběhu sledovaného 

období pravidelně vykazována ztráta. Výsledky mateřského podniku jsou poměrně 

kolísavé, nelze tedy pozorovat stabilní vývoj ať už rostoucího či klesajícího charakteru.  

Tab. 7: Hodnoty indikátorů pro MP Expandia, a.s. (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 

společnosti) 

Indikátor 
Matka 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Operativní synergie 

Obrat aktiv 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,01 0,01 

ROA 3,40 0,73 0,87 0,69 0,54 0,37 0,79 9,06 0,40 0,50 0,30 

Mzdová náročnost 

tržeb 
0,10 0,11 0,11 0,14 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,22 0,29 

Finanční synergie 
 

Okamžitá 

likvidita 
0,93 0,10 0,14 0,02 0,04 0,23 0,00 0,04 0,03 4,16 5,95 

ROE 3,17 0,59 0,68 0,47 0,28 0,14 0,67 9,35 0,32 0,46 0,20 

ROS -6,5 37,9 31,1 0,0 16,5 -11,9 13,9 238 7,9 20,9 0,0 

Po zhodnocení významnosti podílu vlastního kapitálu, celkových aktiv a obratu na 

konsolidačním celku tvoří k 31. 12. 2018 tento celek mateřský podnik a 21 dceřiných 

a přidružených společností. Konsolidace účetních výkazů byla provedena způsobem 

přímé konsolidace plnou metodou. Jedná se opět o koncern konglomerátního typu 

vzhledem k různorodosti hospodářských činností členů skupiny, jejichž aktivity 

se rozprostírají mezi průmyslové činnosti i realitní projekty. Bilanční suma koncernu 

dosahuje k 31. 12. 2018 výše 4 135 962 tis. Kč, přičemž struktura majetku je podstatně 

odlišná oproti mateřskému podniku. Podíl dlouhodobého majetku je na úrovni 

66 % a v komparaci s mateřskou společností se jedná převážně o dlouhodobý hmotný 

majetek zejména pak stavby. V souladu s odlišnou strukturou činností oproti mateřskému 

podniku jsou evidovány i další majetkové podstaty odpovídající provoznímu charakteru 

hospodářských činností, jako jsou pohledávky z obchodního styku či zásoby. 
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Zadluženost koncernu je významně vyšší oproti zadluženosti mateřského podniku. 

Vlastní činnosti jsou z 59 % financovány z cizích zdrojů, a to zejména z titulu úvěrových 

závazků vůči bankovním institucím anebo obchodními úvěry. V souladu s průmyslovým 

typem činností výrobního charakteru je průměrný počet zaměstnanců v komparaci 

s mateřským podnikem značně vyšší, konkrétně se jedná o 2355 osob v roce 2018. 

V období po hospodářské krizi z let 2008 a 2009 zaznamenával koncern ztráty až do roku 

2012. Přičemž rostoucí trend výsledku hospodaření lze pozorovat již od roku 2009. 

Navzdory tomu, že výkony v posledních letech sledovaného období neklesají, výsledek 

hospodaření od roku 2016 výrazně poklesl, a to zejména z důvodu dynamického růstu 

mezd a růstu cen vstupů. 

Tab. 8: Hodnoty indikátorů pro koncern Expandia, a.s. (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 

společnosti) 

Indikátor 
Koncern 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Operativní synergie 

Obrat aktiv 1,01 0,84 0,79 0,70 0,78 0,55 0,42 1,16 1,24 1,10 0,99 

ROA 9,92 -0,5 1,02 -1,5 3,16 2,69 5,47 5,91 8,03 6,87 -1,3 

Mzdová náročnost 

tržeb 
0,24 0,23 0,24 0,26 0,22 0,28 0,25 0,23 0,24 0,27 0,29 

Finanční synergie 

Okamžitá likvidita 0,16 0,15 0,13 0,10 0,16 0,11 0,13 0,14 0,12 0,13 0,09 

ROE 16,0 -3,8 -0,5 -6,5 3,4 3,7 13,1 12,6 17,7 14,2 -5,5 

ROS -3,83 -0,56 -0,6 -0,8 5,16 3,80 1,88 8,18 9,60 4,03 1,68 

3.2.1 Indikátory operativní synergie 

Z grafu je patrné, že míra využívání majetku společnostmi koncernu dosahuje 

podstatně lepších, tedy vyšších hodnot v komparaci s mateřskou společností. Výsledky 

v průběhu období měly klesající tendenci, neboť při stagnující hodnotě majetku byl 

zaznamenán postupný pokles výkonnosti, přičemž v roce 2015 došlo ke skokovému 

navýšení hodnoty ukazatele, a to z důvodu prudkého navýšení výkonnosti koncernu. 

Meziročně došlo k téměř zdvojnásobení výše tržeb při 5% nárůstu hodnoty celkového 

majetku. Z pohledu mateřského podniku se míra využívání majetku jeví jako velice 

nízká, tedy neefektivní. Je však nutné brát v potaz fakt, že se jedná o holdingovou 

společnost, která má v držení převážně dlouhodobý finanční majetek, který se obrací 
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v tržby velice pomalu, neboť hlavní činností podniku je správa a řízení vlastních 

majetkových účastí a tedy poskytování služeb dceřiným společnostem a efekt z těchto 

činností se projevuje zejména ve finanční oblasti. Z grafu je tedy patrné, že koncernový 

majetek je využíván ve větší míře, tedy efektivněji, což naznačuje existenci operativní 

synergie. 

 

Graf 7: Expandia, a.s. - indikátor míry využití majetku (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Mateřský podnik dosahoval vyjma roku 2008 a 2015 poměrně stabilních výsledků 

oscilujících mezi hodnotami 0,3 - 0,9. Výkyvy hodnot byly zapříčiněny mimořádnými 

výnosy z finanční oblasti. V roce 2008 měl na vyšší návratnost majetku vliv především 

prodej cenných papírů a v roce 2015 neobvykle vysoký obdržený podíl na výsledku 

hospodaření dceřiných společností. Koncern v průběhu období vykazoval značně 

kolísavé hodnoty návratnosti aktiv, nicméně ve většině let sledovaného období docházelo 

u konsolidovaných aktiv k vyšší míře návratnosti, lze tedy ohodnotit existenci synergie 

jako pozitivní. 
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Graf 8: Expandia a.s. – indikátor rentability majetku (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ve výsledcích míry náročnosti osobních nákladů na tržby lze pozorovat skokový 

propad v roce 2012, a to z důvodu snížení jak počtu zaměstnanců, tak rapidního snížení 

odměn členů orgánů společnosti. Mezi roky 2016 a 2017 došlo k opětovnému navýšení 

finančních odměn členů orgánů a v kombinaci s 55 % propadem v tržbách došlo 

ke skokovému navýšení mzdové náročnosti tržeb. Náročnost mzdových nákladů 

u koncernu je poměrně stabilní, neboť hodnoty ukazatele oscilují v rozmezí 0,22 – 0,29, 

a to zejména z důvodu lineární závislosti mzdových nákladů a tržeb. Po srovnání hodnot 

náročnosti osobních nákladů na tržby je nutné zkonstatovat, že není zřetelné zlepšení 

v podobě úspory plynoucí například z možného sdílení administrativních činností 

a nedochází tedy ke snížení podílu tržeb připadajících na pokrytí mezd v případě 

konsolidovaných nákladů. Synergii tedy nelze ohodnotit jako pozitivní. 

 

Graf 9: Expandia, a.s. - indikátor mzdové náročnosti tržeb (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.2.2 Indikátory finanční synergie 

V oblasti měření okamžité likvidity a tedy platební schopnosti podniku vykazoval 

koncern stabilní výsledky v rozmezí hodnot 0,09 – 0,16. Naproti tomu mateřský podnik 

zaznamenal značně kolísavý vývoj hodnot, kdy v roce 2014 byla vykázána téměř nulová 

platební schopnost a naopak ke konci sledovaného období výše nejlikvidnějších 

majetkových podstat několikanásobně převýšila hodnoty krátkodobých závazků. Mezi 

roky 2016 a 2017 nastalo u mateřského podniku meziročnímu snížení hodnoty 

krátkodobých pohledávek, zejména došlo k uspokojení pohledávky vůči dceřiné 

společnosti z titulu zápůjčky a jejího příslušenství. V důsledku toho vzrostl objem 

držených peněžních prostředků a v kombinaci s meziročním snížením zadluženosti došlo 

k výraznému navýšení platební schopnosti mateřského podniku. Z pohledu výnosnosti 

se však nejedná o pozitivní jev. Doporučené hodnoty pro ukazatel okamžité likvidity 

se pohybují v rozmezí 0,2-0,5. Velké výkyvy hodnot indikátoru u MP a poměrně velké 

odlišnosti od doporučených hodnot lze považovat hodnoty dosahované koncernem 

za uspokojivější a je tedy možné říci, že dochází v rámci koncernu k efektivnější alokaci 

finančních prostředků. Nicméně platební schopnost podniku není dobrá, neboť míra 

zadržovaných peněžních prostředků je až na výkyvy ke konci období u mateřského 

podniku nízká. Z pohledu tohoto ukazatele je tedy možné ohodnotit synergii jako 

pozitivní. 

 

Graf 10: Expandia, a.s. - indikátor platební schopnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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přičemž z důvodu ztrátovosti byly vykázány záporné hodnoty, tedy docházelo 

ke znehodnocování vloženého kapitálu vlastníků. Do roku 2016 docházelo k postupnému 

zvyšování výnosnosti vlastního jmění a následně až do konce sledovaného období 

se výkonnost koncernu snižovala. Z důvodu vysokých finančních nákladů zejména 

v podobě nákladových úroků byla v posledním roce vykázána ztráta a hodnota ukazatele 

se opět propadla do mínusu. Vývoj výnosnosti vlastního jmění u mateřského podniku 

nebyl tak dynamický, ale vyjma roku 2009 – 2011 a následně 2018 docházelo ke značně 

vyššímu zhodnocení vlastního jmění v případě konsolidovaných aktivit. V souvislosti 

s vyšší mírou zadlužení koncernu lze také předpokládat vyšší zhodnocení vlastního 

kapitálu, neboť výsledek hospodaření je rozložen na menší základnu. Z uvedeného lze 

usuzovat, že v této oblasti došlo k vytvoření pozitivního synergického efektu. 

 

Graf 11: Expandia, a.s. - indikátor výnosnosti vlastního jmění (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hodnoty indikátoru návratnosti tržeb u koncernu v průběhu let sledovaného období 

zaznamenaly v komparaci s mateřským podnikem spíše stagnující tendence. Nicméně 

byl zaznamenán pozitivní vývoj zejména na počátku období, kdy hodnoty rentability 

tržeb koncernu byly záporné, tedy objem nákladů v provozní oblasti byl vyšší než objem 

realizovaných tržeb a až do roku 2016 docházelo k postupnému růstu výkonnosti. Jak lze 

vyčíst z grafu, v roce 2015 došlo ke skokovému nárůstu rentability tržeb u mateřského 

podniku, ten byl způsobený nadprůměrně vysokými vyplacenými podíly na zisku 

dceřiných společností. Z pohledu návratnosti tržeb s ohledem na vývoj hodnot indikátoru 

nelze hodnotit synergický efekt jako pozitivní. 
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Graf 12: Expandia, a.s. - indikátor výnosnosti tržeb (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.2.3 Výsledné zhodnocení 

Z rozboru dosažených výsledků měření je patrné, že v důsledku propojení bylo 

v rámci koncernu dosaženo synergických efektů jak v operativní tak finanční oblasti. 

Následující tabulka zachycuje doplňující hodnoty pro posouzení existence synergických 

efektů v jednotlivých oblastech.  

Tab. 9: Statistické údaje indikátorů existence synergických efektů (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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synergický efekt. V oblasti využívání majetku a jeho výnosnosti lze situaci považovat za 

příznivou, neboť výsledky naznačují, že v obou případech došlo k naplnění potenciálu 

a spojení dalo vzniknout silnější entitě. Rentabilita konsolidovaných aktiv má značně 

odlišný vývojový průběh od hodnot mateřského podniku, neboť mezi hodnotami obou 

entit je zřejmá slabá závislost. Tudíž snižující se produkční síla mateřského podniku 

nemá negativní vliv na výkonnost celku, neboť kontinuální snižování objemu tržeb 

se nepromítá do vývojového trendu koncernu se stejnou intenzitou, tj. velkou měrou na 

celkovou výkonnost působí dceřiné společnosti. Dále je také možné konstatovat, že 

v důsledku linearity mezi rentabilitou aktiv mateřského podniku a rentabilitou tržeb 

dochází k poklesu rentabilit aktiv mateřského podniku a při současném zvyšování 

rentability aktiv koncernu, která má vyšší závislost na míře využívání majetku, než na 

rentabilitě tržeb, dochází k tvorbě synergického efektu. Ta sice také vykazuje klesající 

tendenci, ale zaznamenala v průběhu období meziroční skokový nárůst, který výrazně 

ovlivnil nárůst produkční síly aktiv a tím podpořil vznik synergického efektu v operativní 

oblasti. Zmíněné potvrzuje i nárůst jak průměrných, tak středních hodnot u obou 

indikátorů. Opačného výsledku bylo dosaženo v oblasti nákladové náročnosti tržeb, zde 

nebyl detekován pozitivní synergický efekt ze spojení. Negativní výsledek v oblasti 

ziskové marže poukazuje na vyšší nákladové zatížení procesů v rámci koncernu, nicméně 

to je odvislé zejména od konglomerátního typu koncernu a holdingového uspořádání 

společností skupiny, neboť to s sebou nese odlišnou strukturu požadavků na vstupy 

a s tím spojeným nákladovým zatížením procesů. Výsledek vyšší návratnosti tržeb je 

tedy zjevně negativně ovlivněn vyšší mzdovou náročností.  Závěrem lze konstatovat, že 

v tomto případě došlo k vytvoření pozitivní synergie ze spojení a společnost 

pravděpodobně generuje přidanou hodnotu. 

Tab. 10: Výsledné shrnutí (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Oblast Operativní synergie Finanční synergie 

Indikátor 
Obrat 

aktiv 
ROA 

Mzdová 

náročnost  

Okamžitá 

likvidita 
ROE ROS 

Existence pozitivní pozitivní negativní pozitivní pozitivní negativní 
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3.3 IMG MANAGEMENT s.r.o. 

Společnost vznikla k 4. prosinci roku 2006 a sídlí v Plané nad Lužnicí. Základní 

kapitál byl splacen a 100% podíl na základním kapitálu drží jediný společník fyzická 

osoba. Jedná se opět jako v předchozích případech o typicky holdingový podnik 

poskytující služby propojeným osobám ve skupině, tj. poskytuje 

ekonomicko-administrativní zajištění, poradenství a pomoc v řízení. Bilanční suma 

společnosti dosahuje k 31. 12. 2019 výše 1 214 283 tis. Kč. Opět se jedná z převážné 

části, konkrétně z 93 % o majetek dlouhodobé finanční podstaty, tedy o podíly držené 

v dceřiných a přidružených společnostech financované zejména vlastním kapitálem, 

neboť úroveň celkového zadlužení je nízká, pouze 15 % celkového majetku je 

financováno z cizích, převážně dlouhodobých zdrojů. Odlišnost oproti předchozím 

uvedeným podnikům lze spatřit v profitabilitě v oblasti provozních činností, neboť 

v průběhu sledovaného období docházelo opakovaně ke generování zisku jak v provozní, 

tak finanční oblasti. Pozitivně lze pohlížet i na vývoj výkonů z provozní oblasti, neboť 

byl zaznamenán pozvolný téměř kontinuální růstový trend. Úroveň výsledku hospodaření 

z provozní činnosti zaznamenávala spíše stagnaci, naproti tomu finanční oblast 

vykazovala velkou kolísavost a meziroční propad v letech 2013 a 2014, neboť došlo 

k vykázání velice nízké respektive nulové výše podílových výnosů. V následující tabulce 

jsou zobrazeny hodnoty indikátorů v rozmezí let 2009 až 2018, se staršími daty nebude 

pracováno z důvodu nedostupnosti účetních závěrek. 

Tab. 11: Hodnoty indikátorů pro MP IMG MANAGEMENT s.r.o. (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních 

výkazů společnosti) 

Indikátor 
Matka 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Operativní synergie 
      

Obrat aktiv 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

ROA 0,20 0,25 2,99 8,32 2,08 0,30 0,52 3,14 3,18 3,22 

Mzdová náročnost 

tržeb 
0,64 0,56 0,60 0,65 0,61 0,57 0,64 0,65 0,61 0,64 

Finanční synergie 
          

Okamžitá likvidita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

ROE 0,02 0,07 3,40 9,69 2,03 -0,1 0,32 3,50 3,71 3,62 

ROS 17 21 260 516 128 51 20,1 180 170 270 
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Koncern, ve kterém vystupuje IMG MANAGEMENT s.r.o jako ovládající osoba, 

existuje jako skupina majetkově propojených osob od počátku roku 2009. Záměrem 

vedení bylo rozdělení činností na jednotlivé účastníky skupiny tak, aby bylo možné 

zajistit co nejvyšší efektivitu a hospodářský rozvoj všech společností. Hlavním oborem 

podnikání napříč skupinou je výroba a prodej plastových výrobků. IMG TRANSPORT 

s.r.o. se, jak z firmy vyplývá, věnuje provozu nákladní motorové dopravě. Dále také 

pronájem nemovitých věcí a ubytovací služby. V rámci koncernu nastaly v průběhu roku 

2018 zásadní změny, které měly vliv na výsledky skupiny. Došlo k odštěpení společnosti 

IMG BYTY s.r.o., která se stala nástupnickou společností rozdělované společnosti IMG 

REALITY s.r.o.  Díky dceřiné společnosti realizující podnikatelskou činnost v Ruské 

federaci, dochází k nárůstu tržeb z prodeje zboží, naopak z důvodu prodeje obchodního 

podílu ve společnosti IMG AUTOMOTIVE s.r.o. došlo k poklesu tržeb za prodej 

vlastních výkonů. Konsolidační celek čítá celkem 10 dceřiných společností, přičemž 

konsolidace byla provedena metodou přímou.  

Tab. 12: Hodnoty indikátorů pro koncern IMG MANAGEMENT s.r.o. (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

účetních výkazů společnosti) 

Indikátor 
Koncern 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Operativní synergie 
          

Obrat aktiv 0,39 0,44 0,51 0,47 0,45 0,52 0,54 0,66 0,72 0,73 

ROA -2,34 -1,97 0,06 -0,22 -2,40 -1,13 -0,27 2,21 2,19 -3,79 

Mzdová náročnost 

tržeb 
0,14 0,11 0,10 0,11 0,12 0,10 0,11 0,10 0,11 0,11 

Finanční synergie 
          

Okamžitá likvidita 0,02 0,04 0,04 0,05 0,06 0,13 0,02 0,03 0,22 0,14 

ROE -4,12 -4,72 -1,34 -0,43 -4,75 -2,43 -4,38 1,44 2,13 -11,2 

ROS -2,12 -3,85 3,38 3,90 1,85 4,53 1,50 1,78 3,82 0,97 

3.3.1 Indikátory operativní synergie 

Z grafu jsou patrné značné rozdíly v hodnotách indikátoru využívání majetku 

mateřským podnikem a koncernem, a to v průběhu celého období. Obdobně jako 

u předchozích analyzovaných společností se jedná o takzvanou servisní matku, tedy 

skupinu firem s holdingovým uspořádáním. Koncern dosahuje v průběhu celého období 

lepších výsledků, jinými slovy efektivněji využívá držený majetek. Převážná část 
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majetku mateřského podniku je vázána v podobě podílů na základním kapitálu dceřiných 

společností, ten jak bylo zmíněno výše, se do tržeb obrací výrazně pomaleji. Hodnota 

ukazatele pro mateřský podnik se v průběhu období téměř nezměnila. Pozitivně lze 

pohlížet na vývoj hodnoty obratu aktiv u koncernu, tedy na míru využívání majetku. 

Ta se v průběhu období postupně zvyšovala, neboť docházelo k plynulému růstu 

generovaných tržeb. Je patrné, že spojením podniků jsou vytvořeny podmínky, které 

umožňují konsolidovaná aktiva využívat ve vyšší míře, a je tedy možné zhodnotit 

existenci synergického efektu jako pozitivní. 

 

Graf 13: IMG MANAGEMENT s.r.o. - indikátor míry využití majetku (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vývoj rentabilit aktiv, tedy produkční síly podniku, je značně odvislý od vývoje 

ziskové marže, a tedy nákladovosti hospodářských procesů. Lze si povšimnout, že 

v průběhu sledovaného období bylo ze strany mateřského podniku dosahováno 

příznivějších, tedy vyšších hodnot, než jak tomu bylo v případě konsolidovaných aktiv. 

V průběhu období také docházelo k opakovanému vykázání záporných hodnot 

koncernem, což naznačuje negativní vliv dceřiných společností na mateřský podnik, 

neboť spojením dochází ke snižování produkční síly skupiny a není tedy možné hodnotit 

synergický efekt jako pozitivní.  
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Graf 14: IMG MANAGEMENT s.r.o. - indikátor rentability majetku (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z pohledu operativní synergie se jako pozitivní jeví dosažené hodnoty indikátoru 

mzdové náročnosti tržeb, neboť vykázané hodnoty koncernu jsou v průběhu celého 

sledovaného období výrazně nižší, než hodnoty mateřského podniku. Z výpočtu vyplývá, 

že tržby mateřského podniku jsou z větší části použity ke krytí osobních nákladů, než je 

tomu v případě koncernu. Vzhledem k rozsahu činností mateřského podniku, tedy 

poskytování administrativně-ekonomických činností, je možné předpokládat, že sdílení 

těchto činností představuje jistou provozní výhodu, která se projevila v podobě 

synergického efektu. Na základě tohoto indikátoru tedy lze hodnotit synergický efekt 

jako pozitivní. 

Graf 15: IMG MANAGEMENT s.r.o. - indikátor mzdové náročnosti tržeb (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.3.2 Indikátory finanční synergie 

Z grafu je patrné, že koncern a stejně tak mateřský podnik udržují poměrně nízkou 

hladinu finančních prostředků v poměru ke krátkodobým závazkům. Hodnoty 

v jednotlivých letech sledovaného období jsou až extrémně nízké v obou případech, 
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platební schopnost podniků je tedy velmi malá. U koncernu zle zaznamenat v průběhu 

období tendence ke zvyšování objemu disponibilní likvidity, ale ani přes to nelze hodnotit 

výsledky jako pozitivní. Neboť v případě potřeby úhrady závazků může docházet 

k problémům, jelikož jak mateřský podnik, tak koncern vykazují nízkou míru 

solventnosti. Vzhledem k vyšším dosaženým hodnotám koncernu lze říci, že docházelo 

v jisté míře k působení synergie díky efektivnějšímu řízení zdrojů. 

 

Graf 16: IMG MANAGEMENT s.r.o. - indikátor platební schopnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Jak lze vyčíst z níže vloženého grafu, hodnoty výnosnosti vlastního jmění 

u mateřského podniku v průběhu sledovaného období převyšují hodnoty dosahované 

koncernem. Výnosnost vlastního jmění mateřské společnosti značně závisí na výši 

vyplacených podílů, neboť jejich závislost je téměř lineární, naproti tomu závislost 

výsledku hospodaření a tržeb je poměrně slabá, tudíž změna ve výkonnosti nemá v tomto 

případě tak silný vliv na výši hospodářského výsledku, respektive na rentabilitu vlastního 

kapitálu. Vývojový trend hodnot ukazatele pro mateřský podnik kopíruje vývoj hodnoty 

vyplacených podílů na zisku dceřiných společností. Z pohledu koncernu jsou vykazované 

hodnoty velmi špatné, neboť dochází ke znehodnocení vlastního jmění téměř ve všech 

letech sledovaného období vyjma let 2016, 2017, a to zejména z důvodu profitability ve 

finanční oblasti. Provozní výsledek hospodaření je od roku 2013 kladný, celkový 

výsledek hospodaření je však negativně ovlivňován ztrátami z finanční oblasti. Ty jsou 

zapříčiněné zejména položkami úroků a obdobných nákladů. Lze tedy konstatovat, že 

činnosti dceřiných společností mají negativní vliv na konsolidovaný výsledek 

hospodaření, respektive výnosnost vlastního jmění. K synergii v tomto případě 

nedochází, respektive dochází k nežádoucímu negativnímu synergickému efektu.  
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Graf 17: IMG MANAGEMENT s.r.o. - indikátor výnosnosti vlastního jmění (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z grafu je na první pohled patrné, že výsledky koncernu jsou v každém roce 

sledovaného období významně horší než u mateřského podniku. V průběhu období jsou 

patrné značné výkyvy v hodnotách dosahovaných mateřským podnikem. Je to zejména 

z důvodu obdržených podílů na zisku dceřiných společností, které se připočítávají 

k provoznímu výsledku hospodaření, aby byl zohledněn hlavní hospodářský záměr 

mateřského podniku. Lze předpokládat, že není využívána výhoda v podobě sdílení 

provozních zařízení, či distribučních cest, a tím vytvářena úspora nákladů, která by dala 

vzniknout pozitivní synergii. Na základě tohoto ukazatele tedy nebyl identifikován projev 

pozitivního synergického efektu.  

 

Graf 18: IMG MANAGEMENT s.r.o. - indikátor výnosnosti tržeb (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.3.3 Výsledné zhodnocení 

Výsledky předchozího měření napovídají, že existence finanční synergie ze spojení 

pravděpodobně nenastává, opačný efekt mělo spojení v oblasti operativní. Výše uvedené 

0,02 0,07 
3,40 

9,69 

2,03 
-0,10 0,32 

3,50 3,71 3,62 

-4,12 -4,72 

-1,34 -0,43 

-4,75 
-2,43 

-4,38 

1,44 2,13 

-11,18 

ROE 

MP Koncern 

17,3 21,1 

260,1 

515,6 

128,0 
50,7 20,1 

179,7 169,5 

270,2 

-2,1 -3,8 

3,4 3,9 1,9 

4,5 1,5 1,8 

3,8 1,0 

ROS  

MP Koncern 



68 

 

závěry budou následně doplněny o zhodnocení změn výše průměrných, respektive 

středních hodnot, uvedených v následující tabulce. 

Tab. 13: Statistické údaje indikátorů existence synergických efektů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V oblasti operativní synergie byla zjištěna výhoda v provozní oblasti, kterou skupina 

získala spojením se ve vyšší hospodářský celek, neboť výsledky koncernu jsou v tomto 

ohledu příznivější v komparaci s výsledky mateřské společnosti. Zmíněné potvrzuje 

i změna výše průměrných i středních hodnot míry využití majetku, která je v případě 

koncernu podstatně vyšší. Lze tedy konstatovat, že je v rámci koncernu umožněno 

využití volných kapacit jednotlivců. V oblasti nákladovosti lze též spatřit naplnění 

potenciálu spojení, neboť výsledky potvrzují snížení podílů tržeb připadajících na pokrytí 

mzdových nákladů. Rovněž je tomu v případě řízení likvidity. Platební schopnost 

podniků je velice nízká, a to i přes spojení. Optimálních podmínek tedy nebylo po spojení 

dosaženo, lze však říci, že ve spojení mateřské společnosti s dceřinými vzniká jistá 

výhoda, která dává prostor pro lepší alokaci finančních prostředků, a tím zvýšení 

solventnosti. Oblast výnosnosti je však velice nepříznivá a je třeba konstatovat, že spojení 

má negativní vliv na výsledky skupiny, neboť ze strany dceřiných společností dochází 

ke ztrátám, a ty se posléze promítají do výsledků koncernu. Tudíž vyššího zhodnocení 

disponibilních zdrojů není dosaženo, naopak dochází k opakovanému znehodnocení 

vložených prostředků. V tomto ohledu by synergie mohla vznikat pouze v oblasti daňové 

úspory plynoucí z odpočtu možných ztrát. Co se týká rentability tržeb, lze konstatovat, že 

dochází k tvorbě kladné ziskové marže, provozní oblasti činností je však značně zatížená 

náklady a jejich výše neumožňuje vytvoření dostatečného objemu zisku, který by pokryl 

náklady plynoucí z finanční sféry hospodářské činnosti koncernu, z toho vyplývá 

Indikátor 
Korelační 

koef. 

Mateřská 

společnost Koncern 

Průměr Medián Průměr Medián 

Obrat aktiv 0,75 0,02 0,02 0,54 0,51 

ROA 0,28 2,42 2,54 -0,77 -0,70 

Mzdová náročnost tržeb 0,26 0,62 0,62 0,11 0,11 

Okamžitá likvidita 0,03 0,01 0,00 0,07 0,05 

ROE 0,30 2,63 2,71 -2,98 -3,28 

ROS 0,50 163,24 148,72 1,57 1,82 
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záporná míra zhodnocení vlastního jmění ze strany koncernu. V oblasti působení 

operativní synergie dochází k vytvoření pozitivního synergického efektu, v oblasti 

finanční však nikoli. Celková synergie je však neutrální, neboť četnost výskytu dílčích 

synergických efektů nedává prostor pro jednoznačné potvrzení úspěchu či neúspěchu 

spojení.  

Tab. 14: Výsledné shrnutí (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Oblast Operativní synergie Finanční synergie 

Indikátor 
Obrat 

aktiv 
ROA 

Mzdová 

náročnost  

Okamžitá 

likvidita 
ROE ROS 

Existence pozitivní negativní pozitivní pozitivní negativní negativní 

 

3.4 INELSEV Group a.s. 

Společnost INELSEV Group a.s. vznikla pod původní firmou O K M P  spol. 

s.r.o.  Litvínov dnem zápisu do obchodního rejstříku 1. ledna 1993. Společnost byla 

založena jako tzv. manažerská společnost za účelem správy finančního majetku. 

V průběhu let působení došlo k transformaci právní formy podnikání a také ke čtyřem 

změnám firmy až do její aktuální podoby, a to zejména z důvodu postupného narůstání na 

významnosti společnosti INELSEV s.r.o. ve skupině. Hlavními podnikatelskými 

aktivitami je organizační a ekonomická činnost poradců, kteří své služby poskytují 

zejména dceřiným společnostem skupiny INELSEV a jedná se zejména o vedení 

finančního a mzdového účetnictví, personalistiku, marketing, financování a další. Dále 

aktivity směřují ke správě majetkových účastí. Mimo dlouhodobý finanční majetek 

v podobě majetkových podílů společnost disponuje veškerým nemovitým majetkem 

a pozemky, které využívají společnosti ve skupině. Hodnota celkového majetku 

mateřského podniku k 31. 12. 2018 je 240 855 tis. Kč, přičemž z 63 % je tvořen právě 

dlouhodobým majetkem. Jak potvrzují i výsledky v tabulce číslo 15, společnost 

disponuje poměrně vysokou likviditou. Hodnoty okamžité likvidity jsou mnohonásobně 

vyšší, než jsou doporučené hodnoty tohoto ukazatele, což může vypovídat 

o nehospodárném nakládání s drženými finančními prostředky. Z pohledu věřitelů však 

může jít o kladný jev, jelikož společnost pravděpodobně nemá problém dostát svým 

závazkům, dále také může peněžní prostředky investovat do rozvoje podnikání skupiny 
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a pravděpodobně působí jako finanční centrála skupiny. Společnost financuje svoji 

činnost z 98 % vlastními zdroji, a to především kumulovaným výsledkem hospodaření. 

Výkony a výsledky v provozní oblasti jsou vykazovány ve stabilní výši a jedná 

se zejména o tržby za pronájem nemovitých věcí. Je dosahováno nepatrného zisku 

z provozní oblasti, a to v průběhu celého sledovaného období. Naproti tomu celkový 

výsledek hospodaření vykazuje značně kolísavé tendence, a to zejména z důvodu kolísání 

výnosů z přijatých podílů na hospodářských výsledcích dceřiných společností. Například 

velký propad byl zaznamenán mezi roky 2015 a 2016, jelikož nebyly vypláceny podíly 

ze strany dceřiných společností.  

Tab. 15: Hodnoty indikátorů pro MP INELSEV Group a.s. (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 

společnosti) 

Indikátor 
Matka 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Operativní synergie 
 

Obrat aktiv 0,13 0,14 0,13 0,10 0,09 0,07 0,07 0,07 0,06 0,05 0,06 

ROA 32,0 14,8 18,9 1,69 16,4 47,8 21,4 0,33 17,8 21,6 4,4 

Mzdová náročnost 

tržeb 
0,60 0,59 0,47 0,55 0,56 0,58 0,62 0,65 0,61 0,56 0,56 

Finanční synergie 
 

Okamžitá likvidita 10,5 5,7 6,9 15,0 7,5 42,1 22,5 5,1 33,9 44,7 32,0 

ROE 33,0 15,2 19,4 1,7 16,9 48,5 21,7 0,3 18,2 21,9 4,4 

ROS 245 107 151 18 196 870 341 51 356 492 77 

Koncern INELSEV zahrnuje 9 dceřiných a přidružených společností. Jejich 

podnikatelské aktivity zahrnují inženýrskou a montážní činnost elektrických zařízení, 

řídících a automatizačních systémů, servis a diagnostiku elektrických zařízení a systémů, 

dále například opravy metrických strojů a další. Jedná se o koncern vykazující prvky 

kongenerického propojení společností působících ve stejném či velmi podobném odvětví, 

kteří ale nejsou přímými konkurenty, jelikož se jejich činnosti odlišují. Konsolidační 

celek je tvořen mateřským podnikem a dále 9 dceřinými společnostmi. Konsolidace byla 

provedena způsobem přímé konsolidace plnou metodou. Bilanční suma koncernu 

dosahovala k 31. 12. 2018 výše 661 316 tis. Kč, v souladu s výše zmíněným, podíl 

dlouhodobého majetku na celkových aktivech dosahoval pouze do výše necelých 18 %. 

Podstatnou část celkového majetku tvoří pohledávky z obchodní činnosti, případně 
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peněžní prostředky a nepatrná část celkového majetku je vázána v zásobách, a to 

v souladu se strukturou podnikatelských činností, jelikož se převážně jedná 

o poskytování služeb na místo výrobní činnosti. 

Tab. 16: Hodnoty indikátorů pro koncern INELSEV Group a.s. (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních 

výkazů společnosti) 

Indikátor 
Koncern 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Operativní synergie 
 

Obrat aktiv 1,90 2,06 1,58 1,71 1,42 1,48 1,53 1,66 1,96 1,79 1,46 

ROA 12,1 8,51 4,06 6,41 3,66 0,10 4,89 4,47 11,8 10,1 6,35 

Mzdová náročnost 

tržeb 
0,33 0,31 0,38 0,32 0,45 0,36 0,40 0,34 0,30 0,29 0,39 

Finanční synergie 
 

Okamžitá likvidita 0,69 0,45 0,38 0,48 1,02 0,57 0,49 0,21 0,72 0,70 0,49 

ROE 23,3 14,7 6,00 10,3 5,23 0,15 7,78 7,67 20,6 16,3 9,79 

ROS 8,80 5,86 4,32 4,21 3,87 1,71 4,91 4,85 8,76 8,34 6,98 

3.4.1 Indikátory operativní synergie 

Z pohledu míry využívání majetku je z grafu zřejmé, že si koncern vede lépe než 

mateřská společnost. Přičemž lze v hodnotách vykazovaných mateřskou společností 

pozorovat postupný pokles, tedy postupné snižování efektivity hospodaření s majetkem. 

Hodnoty indikátoru se pohybovaly v rozmezí 0,14 – 0,06 s klesající tendencí. Mateřská 

společnost se věnuje zejména správě svých majetkových účastí, tedy poskytuje podpůrné 

služby administrativního charakteru svým dceřiným a přidruženým společnostem 

doplněné o pronájem nemovitých věcí, tržby mateřského podniku jsou v důsledku toho 

nízké a v průběhu období jejich výše stagnovala, naproti tomu hodnota majetku 

se dynamicky zvyšovala, v důsledku čehož lze pozorovat propad v hodnotách. Hodnoty 

vykázané koncernem oscilují v pásmu 0,4 – 2. Lze tedy uvažovat o existenci operativní 

synergie. 
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Graf 19: INELSEV Group a.s. - indikátor míry využití majetku (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Míru využití majetku je vhodné doplnit i o návratnost majetku, neboť ve výpočtu je 

zohledněn i fakt holdingového uspořádání podniků, tj. že podstatná část výsledku 

hospodaření mateřského podniku je tvořena výsledkem hospodaření ve finanční oblasti 

a závisí především na výši vyplacených podílů na zisku, neboť výše tržeb, jak již bylo 

zmíněno, je téměř neměnná v čase a závislost mezi tržbami a výsledkem hospodaření je 

nelineární. Oproti tomu vztah mezi výsledkem hospodaření a výnosovými podíly je téměř 

lineární, je proto nasnadě považovat tento ukazatel a jeho vypovídací schopnost, co 

se posouzení existence synergického efektu týká, za vyšší. Z výsledků zachycených 

v níže přiloženém grafu lze pozorovat vyšší návratnost u majetku mateřského podniku, 

než je tomu u konsolidovaných aktiv. V roce 2012 je patrný velký výkyv v hodnotě 

rentability aktiv u mateřského podniku, zapříčiněný nadprůměrným výnosem z držených 

podílů. Z pohledu návratnosti majetku tedy nelze považovat pozitivní synergii za platnou. 

 

Graf 20: INELSEV Group a.s. - indikátor rentability majetku (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Pozitivně lze na první pohled hodnotit oblast nákladovosti, neboť výše hodnoty 

nákladového zatížení tržeb koncernu nepřevýšily ani v jednom roce sledovaného období 

hodnoty vykázané mateřskou společností. U mateřského podniku je tedy velká část tržeb 

použita ke krytí právě odměn zaměstnanců. Z výsledků je tedy patrné, že spojením 

podniků dochází k úspoře v oblasti krytí osobních nákladů například sdílením některých 

administrativních úkonů, a lze tedy synergický efekt ohodnotit jako pozitivní.  

 

Graf 21: INELSEV Group a.s. - indikátor mzdové náročnosti tržeb (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.4.2 Indikátory finanční synergie 

V průběhu sledovaného období byl zaznamenán růstový trend objemu zadržovaných 

finančních prostředků u mateřského podniku. Lze tedy konstatovat, že platební schopnost 

se v průběhu let výrazně zvyšovala. Zmíněnému se dělo zejména z důvodu postupného 

kumulování likvidity při stabilní výši krátkodobých závazků.  Z pohledu výnosnosti 

majetku je objem držené likvidity neefektivní. Vzhledem k holdingovému postavení 

mateřského podniku lze zvažovat, že mateřská společnost působí jako finanční centrála 

pro skupinu a využívá disponibilní zdroje v rámci cash poolingu. Výkyvy v hodnotách 

zejména v druhé polovině sledovaného období jsou zapříčiněné vysokými vyplacenými 

podíly na zisku dceřiných společností, tento fakt sám o sobě vypovídá o zvyšující 

se efektivitě skupiny, nicméně výkonnost skupiny se v průběhu období zvyšovala pouze 

mezi roky 2013 – 2016, jinak měla klesající tendenci. Tento fakt se však neodráží 

pozitivně do oblasti efektivního nakládání s disponibilní likviditou mateřského podniku, 

neboť držení nadbytečného množství finančních prostředků představuje pro společnost 

0,60 0,59 

0,47 
0,55 0,56 0,58 

0,62 0,65 
0,61 

0,56 0,56 

0,33 0,31 
0,38 

0,32 

0,45 

0,36 
0,40 

0,34 
0,30 0,29 

0,39 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mzdová náročnost tržeb 

MP Koncern 



74 

 

náklad v podobě ušlého zisku z možných investic. Z tohoto důvodu je spatřován pozitivní 

synergický efekt v této oblasti, neboť na úrovní konsolidovaných aktiv je prokázána 

schopnost efektivnější alokace finančních prostředků. 

 

Graf 22: INELSEV Group a.s. - indikátor platební schopnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z grafu je patrné, že vývoj hodnot mateřského podniku a koncernu měl až na 

výjimku v roce 2013 podobnou tendenci. Výkyv byl zapříčiněný nadprůměrně vysokým 

výnosovým podílem vykázaným mateřskou společností. Výše vlastního kapitálu 

se u mateřské společnosti v průběhu období postupně zvyšovala a vzhledem 

k stabilnějším vykazovaným hodnotám výsledku hospodaření, vyjma roku 2013, 

docházelo k postupnému snižování rentability, tedy výnosnosti vlastních zdrojů 

financování. Obdobně vypadá vývojový trend hodnoty koncernu. Přičemž z výsledků 

není patrné, že by docházelo k existenci pozitivního synergického efektu, neboť hodnoty 

mateřského podniku se v průběhu období pohybovaly nad hodnotami dosahovanými 

koncernem. Mateřský podnik tedy zhodnocuje kapitál efektivněji než společnosti 

skupiny. 
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Graf 23: INELSEV Group a.s. - indikátor výnosnosti vlastního jmění (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z grafu je patrné, že hodnoty mateřského podniku značně přesahují hodnoty 

dosahované koncernem. Lze také pozorovat rozkolísanost výsledků, zejména z důvodu 

nestabilní výše výnosových podílů na zisku dceřiných společností. Do výpočtu je zahrnut 

nejen provozní výsledek hospodaření, ale také výnosové podíly, neboť správa 

majetkových podstat tvoří majoritní část činností uskutečňovaných mateřskou 

společností. Z výsledků vyplývá, že mateřská společnost má v rámci hlavní hospodářské 

činnosti mnohonásobně nižší nákladové zatížení než koncern. Výsledky úrovně ziskové 

marže u koncernu není nutné v komparaci s výsledky mateřského podniku hodnotit jako 

špatné, neboť druh činností se podstatně liší a hodnoty mateřského podniku jsou výrazně 

ovlivněné výší výnosů z podílů a závislost tržeb a modifikovaného provozního výsledku 

hospodaření v tomto výpočtu je slabá v komparaci s téměř lineární závislostí tržeb 

a výsledku hospodaření koncernu. Zisková marže je u koncernu podstatně nižší, nelze 

však na základě těchto údajů říci, že nákladovost, respektive řízení nákladů u koncernu by 

bylo podstatně horší, než u mateřského podniku. Každopádně z výsledků vyplývá, že 

mateřský podnik dokáže efektivněji využívat své zdroje v rámci uskutečňovaných 

činností. Výsledky jednoznačně neprokazují existenci pozitivního synergického efektu. 
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Graf 24: INELSEV Group a.s. - indikátor výnosnosti tržeb (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.4.3 Výsledné zhodnocení 

Z rozboru výsledků měření je patrné, že v důsledku propojení bylo v rámci koncernu 

dosaženo synergického efektu v operativní oblasti a v jistých ohledech i ve finanční 

oblasti, nicméně celková finanční synergie se jeví jako negativní. Následující tabulka 

zachycuje doplňující hodnoty pro posouzení existence synergických efektů 

v jednotlivých oblastech. 

Tab. 17: Statistické údaje indikátorů existence synergických efektů (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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zlepšení v oblasti ziskové marže, což potvrzuje i nelinearita vztahů obou hodnot, nebyla 

v oblasti výnosnosti detekovaná výhoda plynoucí ze spojení podniků vedoucí k vytvoření 

přidané hodnoty. Pozitivní efekt má spojení v oblasti míry využití majetku, což bylo 

ovlivněno zejména rozličností podnikatelských aktivit jednotlivých členů skupiny a jistá 

výhoda byla využita zejména při kompenzace velice nízké obrátkovosti majetku při jeho 

pronájmu na straně mateřského podniku. V případě produkční míry koncernu však také 

nedochází k posílení, neboť ta je ve velké míře ovlivněna zejména ziskovou marží. 

Z výsledků uvedených v tabulce je patrná značná nelinearita mezi hodnotami mateřského 

podniku a koncernu. Což značí, že zlepšení na straně mateřského podniku nepřispívá 

stejnou měrou ke zlepšení koncernu, naopak velice často dochází k inverznímu vývoji 

vykazovaných hodnot. Operativní synergii v tomto případě lze považovat za pozitivní, 

nicméně v oblasti finanční byl celkový efekt detekován jako negativní. V důsledku toho 

je tedy celková synergie opět neutrální. 

Tab. 18: Výsledné shrnutí (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Oblast Operativní synergie Finanční synergie 

Indikátor 
Obrat 

aktiv 
ROA 

Mzdová 

náročnost  

Okamžitá 

likvidita 
ROE ROS 

Existence pozitivní negativní pozitivní pozitivní negativní negativní 

3.5 INSIA a.s. 

Společnost vznikla k 24. listopadu 1992 pod původní firmou PORTFOLIO ALFA 

s.r.o. V roce 2004 došlo v souvislosti se změnou podnikatelského záměru ke změně firmy 

na INSIA s.r.o. Následně v průběhu roku 2008 proběhla změna právní formy na akciovou 

společnost. Aktuálně se na základním kapitálu podílejí 3 akcionáři, a to od roku 2011, 

kdy vstoupil do společnosti nový akcionář, společnost MARSH. V roce 2013 získal 

strategický partner MARSH 60% podíl a INSIA se tak stala součástí konsolidačního 

celku MMC. Podnikatelské aktivity jsou směřovány ke zprostředkování pojištění, 

poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů, dále činnost investičního 

zprostředkovatele a další. Bilanční suma společnosti byla k 31. 12. 2018 vykázána ve 

výši 277 174 tis. Kč. Přičemž podíl dlouhodobého majetku je pouze 18%. Převážná část 

aktiv je vázána v podobě pohledávek z obchodních vztahů, respektive peněžních 
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prostředků, což také koresponduje s výše zmíněnými podnikatelskými aktivitami, 

tj. společnost prakticky nedrží žádná oběžná aktiva v podobě zásob. V průběhu 

sledovaného období míra celkového zadlužení osciluje okolo 65 %. Zejména se jedná 

o krátkodobé závazky v podobě neuhrazených partnerských provizí, ale především však 

odhady nákladových provizí partnerů. V následující tabulce jsou zobrazeny dále 

využívané hodnoty zvolených indikátorů, přičemž nejsou k dispozici data za období 

2008, 2009, neboť skupina vykazuje činnost až od roku 2010. V tomto roce byla 

vytvořena organizační složka na Slovensku, jejímž prostřednictvím vykonávala 

společnost svoji činnost na tamním trhu, a následně zde byla téhož roku zřízena také 

dceřiná společnost. Dále také nejsou k dispozici data za roky 2014 a 2015. 

Tab. 19: Hodnoty indikátorů pro MP INSIA a.s. (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 

společnosti) 

Indikátor 
Matka 

2010 2011 2012 2013 2016 2017 2018 

Operativní synergie 
 

Obrat aktiv 5,76 2,16 1,96 1,55 1,85 1,93 2,00 

ROA 27,23 3,53 15,42 9,73 7,65 5,00 7,45 

Mzdová náročnost tržeb 0,05 0,07 0,06 0,08 0,08 0,08 0,09 

Finanční synergie 
 

Okamžitá likvidita 0,29 0,15 0,10 0,11 0,53 0,70 0,75 

ROE 72,13 18,10 55,06 24,99 22,51 13,48 22,37 

ROS 6,07 2,26 8,79 4,53 5,41 3,79 4,77 

Jak již bylo zmíněno výše, koncern vznikl v průběhu roku 2010. Má poměrně 

prostou strukturu, do konsolidačního celku je zahrnuta jediná dceřiná společnost, a to 

INSIA SK s.r.o. Konsolidace byla provedena plnou metodou. V roce 2012 došlo 

k rozšíření koncernu z důvodu nabytí 100% podílu ve společnosti KYBERIE s.r.o., 

nicméně v následujícím roce byl uskutečněn projekt fúze sloučením a společnost INSIA 

a.s. se stala nástupnickou společností zanikající společnosti KYBERIE s.r.o. V tomto 

konkrétním případě se nejedná o typicky holdingové uspořádání, kdy mateřský podnik 

vykonává pouze servisní činnost pro společnosti ze skupiny. Koncern vykazuje obdobné 

hodnoty celkové zadluženosti i podílu dlouhodobého majetku na celkových aktivech, 

neboť činnosti vykonávané účastníky skupiny jsou obdobné. 
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Tab. 20: Hodnoty indikátorů pro koncern INSIA a.s. (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 

společnosti) 

Indikátor 
Koncern 

2010 2011 2012 2013 2016 2017 2018 

Operativní synergie 
 

Obrat aktiv 5,77 2,56 2,05 1,70 2,21 2,23 2,29 

ROA 27,12 5,77 13,37 6,10 7,16 5,15 7,21 

Mzdová náročnost tržeb 0,05 0,04 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06 

Finanční synergie 
 

Okamžitá likvidita 1,38 0,18 0,12 0,10 0,44 0,56 0,60 

ROE 72,03 33,52 53,56 19,56 26,54 17,19 25,93 

ROS 6,05 2,80 8,82 4,73 4,39 3,31 4,03 

ROS - PVH 5,83 2,83 8,67 4,67 4,35 3,13 4,00 

3.5.1 Indikátory operativní synergie 

Jak již bylo zmíněno výše, v případě koncernu INSIA se nejedná o holdingové 

uspořádání. Hlavní náplní činností mateřského podniku tedy není poskytování služeb 

společnostem skupiny. Z grafu je na první pohled patrné, že vývoj hodnot mateřského 

podniku a koncernu nemá nikterak odlišné tendence a vykázané hodnoty jsou téměř 

totožné. Lze tedy konstatovat, že míra využívání majetku je v obou případech stejná 

a nelze tedy jednoznačně označit existenci synergického efektu za pozitivní. 

 

Graf 25: INSIA a.s. - indikátor míry využití majetku (Zdroj: Vlastní zpracování) 

S výše zmíněným je v souladu i vývoj produkční síly mateřského podniku 

a koncernu, neboť ani v případě tohoto ukazatele nelze spatřovat přílišné odlišnosti 

v hodnotách rentability aktiv. Vyjma let 2011 až 2013, kdy je zaznamenán nepatrně vyšší 
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rozptyl hodnot oproti zbývajícím rokům sledovaného období. Nicméně na základě 

dosažených výsledků lze jednoznačně konstatovat, že k pozitivnímu synergickému 

efektu v této oblasti nedochází, neboť až na výjimku v roce 2011 je produkční síla 

mateřského podniku vyšší. 

 

Graf 26: INSIA a.s. - indikátor rentability majetku (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zatížení tržeb osobními náklady je v případě mateřské společnosti i koncernu 

extrémně nízké. Nicméně průměrná zisková marže není příliš vysoká, jak vyplývá z níže 

přiloženého grafu ROS, je pro obě entity zhruba 5%, podstatná část tržeb je tedy 

vynakládána ke krytí jiných nákladů, nežli těch osobních. Těmi jsou zejména provize 

brokerů, nájemné a další. Mzdová náročnost tržeb u mateřského podniku inklinovala 

spíše k 10 %, přičemž byl zaznamenán nepatrný růst. U koncernu se jedná o inklinaci 

k pěti procentům výše tržeb, přičemž hodnoty oscilovaly v rozmezí 0,04 – 0,06. 

Navzdory velice malému rozdílu lze konstatovat, že v důsledku spojení došlo k úsporám 

nákladů v personální oblasti. Pozitivní synergický efekt tedy lze pozorovat, byť 

v absolutním vyjádření jen v malé míře, v průměru však docházelo k poklesu mzdové 

náročnosti o 25 %. 
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Graf 27: INSIA a.s. - indikátor mzdové náročnosti tržeb (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.5.2 Indikátory finanční synergie 

Z pohledu platební schopnosti mateřského podniku a koncernu se situace vyvíjela až 

na výjimku v roce 2010 obdobně. V průběhu let 2009 až 2013 lze pozorovat značný 

propad hodnot u koncernu, a to zejména z důvodu dynamického nárůstu krátkodobých 

závazků při stagnujícímu objemu krátkodobého finančního majetku. Vyjma roku 2010 

nelze jednoznačně určit, jestli bylo dosaženo pozitivního synergického efektu, neboť 

hodnoty se v průběhu let značně překrývají. 

Graf 28: INSIA a.s. - indikátor platební schopnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Jak již bylo zmíněno výše, výkonnost mateřského podniku a koncernu se v průběhu 

sledovaného období příliš neliší. Obdobná je situace i z pohledu návratnosti vlastního 

kapitálu. Neboť jeho zhodnocení podnikatelskou činností je u obou entit téměř totožné, 

přičemž vykázané hodnoty se v průběhu období neustále překrývají. V oblasti výnosnosti 

vlastního jmění je tedy obtížné hodnotit existenci synergického efektu. Nicméně 
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průměrný rozdíl mezi hodnotami efektu pro vlastníky u mateřské společnosti a koncernu 

byl ve výši 17 % ve prospěch koncernu. Lze tedy označit synergický efekt za pozitivní. 

Jinými slovy spojením dochází k vyššímu zhodnocení vlastního kapitálu. 

 

Graf 29: INSIA a.s. - indikátor výnosnosti vlastního jmění (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z počátku sledovaného období byl zaznamenán značný propad v ziskovosti tržeb 

následovaný strmým nárůstem mezi roky 2011 a 2012. Propad byl zapříčiněn zejména 

z důvodu poklesu objemu realizovaných tržeb doprovázeným mírným nárůstem osobních 

nákladů a spotřebou dlouhodobého majetku v podobě odpisů. Následně lze pozorovat 

stagnující vývoj ziskové marže. Hodnoty mateřského podniku jsou z počátku vyrovnané 

hodnotám dosahovaných koncernem, nicméně ke konci sledovaného období nepatrně 

převyšují hodnoty koncernu. V tomto případě tedy nelze z pohledu ziskové marže 

klasifikovat synergický efekt jako pozitivní. 

 

Graf 30: INSIA a.s. - indikátor výnosnosti tržeb (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.5.3 Výsledné zhodnocení 

Po analýze výsledků jednotlivých indikátorů lze zhodnotit, že existence finanční 

synergie ze spojení pravděpodobně nenastává, celkový efekt z operativní oblasti je 

nejednoznačný. Výše uvedené závěry budou tedy doplněny o zhodnocení změn výše 

průměrných, respektive středních hodnot, uvedených v následující tabulce. 

Tab. 21 Statistické údaje indikátorů existence synergických efektů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  

Z výsledků v tabulce je patrné snížení průměrné i střední hodnoty mzdového zatížení 

tržeb mezi mateřskou společností a koncernem, což značí, že spojením hospodářských 

aktivit je využita výhoda v podobě možné úspory osobních nákladů. Na základě výsledků 

v oblasti řízení finanční likvidity, a tedy platební schopnosti koncernu a mateřského 

podniku, nebyl jednoznačně detekován pozitivní synergický efekt plynoucí ze sdílení 

zdrojů. Změna průměrných a středových hodnot však napovídala o existenci pozitivního 

synergického efektu, neboť došlo k nárůstu hodnoty o 29 % respektive 52 %, a tím 

k nárůstu platební schopnosti. Nicméně hodnoty obou ukazatelů byly značně ovlivněny 

výkyvem hodnoty indikátoru u koncernu v roce 2010. Výpočet byl proto upraven a data 

z tohoto roku se vyjmula. Po této úpravě byl zaznamenán pokles průměrné hodnoty 

zadržovaných finančních prostředků o 14 % a o 7 % v případě střední hodnoty. Z tohoto 

důvodu je synergický efekt v této oblasti hodnocen jako negativní. Jelikož se nejedná 

o holdingový koncern a mateřská společnost vykonává stejný druh činností jako dceřiná 

společnost, nedochází v rámci koncernu k výraznému navýšení míry využití aktiv 

související s diverzifikací, a tím k možné kompenzaci nízkého využití volných zdrojů, 

jako tomu je v případě typicky holdingových společností. To potvrzují i hodnoty 

dosahované skupinou PARTNERS, neboť ta je co do druhu činností a koncernového 

Indikátor 
Korelační 

koef. 

Mateřská 

společnost Koncern 

Průměr Medián Průměr Medián 

Obrat aktiv 1,00 2,46 1,96 2,69 2,23 

ROA 0,97 10,86 7,65 10,27 7,16 

Mzdová náročnost tržeb 0,64 0,07 0,08 0,05 0,05 

Okamžitá likvidita 0,34 0,39 0,34 0,33 0,31 

ROE 0,96 32,66 22,51 35,47 26,54 

ROS 0,96 5,09 4,77 4,88 4,39 
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uspořádání srovnatelná se skupinou INSIA. Pravděpodobně tedy nelze předpokládat 

vysoký nárůst obrátkovosti aktiv. I když je změna průměrných a středních hodnot nízká, 

jedná se o 9% respektive 13% nárůst, je nasnadě hodnotit synergický efekt jako pozitivní. 

Vztah mezi výsledky ukazatelů mateřského podniku a koncernu je ve většině případů 

téměř lineární, vývoj hodnoty indikátorů koncernu jsou tedy ve velké míře odvislé právě 

od vývoje výsledků mateřského podniku. Mateřský podnik se podílí na konsolidovaných 

tržbách zhruba z 65 %, nicméně podíl na provozním výsledku hospodaření je téměř 77%, 

z toho vyplývá, že koncern má vyšší nákladovost v provozní oblasti, tedy ceny vstupů. 

Zejména provize brokerů nejsou v důsledku spojení nižší, jak by se dalo předpokládat 

v souvislosti s možným zvýšením tržního podílu a s tím spojené lepší postavení, tj. vyšší 

vyjednávací sílu při stanovení ceny. Rentabilita tržeb, tedy zisková marže koncernu, 

nevykazuje známky pozitivního synergického efektu. Zmíněné má také vliv na produkční 

sílu koncernu a ani v této oblasti nebyl generován pozitivní synergický efekt. Pozitivně 

lze v oblasti výnosnosti hodnotit změnu v ukazateli míry návratnosti vlastního jmění, 

neboť jak průměrné, tak střední hodnoty vykázaly nárůst u konsolidovaných výsledků 

oproti výsledkům mateřského podniku. V oblasti operativní synergie lze existenci 

pozitivního synergického efektu potvrdit. V oblasti finanční však potenciál ze spojení 

naplněný nebyl. 

Tab. 22: Výsledné shrnutí (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Oblast Operativní synergie Finanční synergie 

Indikátor 
Obrat 

aktiv 
ROA 

Mzdová 

náročnost  

Okamžitá 

likvidita 
ROE ROS 

Existence pozitivní negativní pozitivní negativní pozitivní negativní 

3.6 Partners Financial Services, a.s. 

Společnost byla zapsána ke dni 23. srpna 2006 pod původní obchodní firmou 

NOSTIMO, a.s. po změně vlastníků následně působila od 14. června 2007 pod obchodní 

firmou Partners For Life Planning, a.s. a od 1. 1. 2012 existuje pod stávajícím názvem. 

Společnost se zaměřuje na poskytování služeb finančního poradenství 

a zprostředkováním finančních produktů, jako jsou činnosti investičního 

zprostředkovatele, samostatného zprostředkovatele pojištění, spotřebitelských úvěrů 
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a další. Z účetní závěrky provedené k 31. 12. 2018 vyplývá, že celková hodnota majetku 

dosahuje výše 1 005 031 tis. Kč. Obdobně jako v případě INSIA a.s. se nejedná pouze 

o tzv. servisní matku, jako tomu bylo u prvních rozebíraných koncernů. Společnost 

vykazuje mimo výnosů z držby podílů i vlastní výkony, jak vyplývá z dat účetních 

závěrek, jsou to činnosti převažující. Struktura majetku je rovnoměrně rozložena mezi 

dlouhodobý a oběžný, přičemž majetkové podstaty dlouhodobého charakteru jsou 

představovány především finančním majetkem. Společnost opět nedisponuje 

významným množstvím zásob, likvidnější majetek má podobu pohledávek respektive 

peněžních prostředků. Míra celkové zadluženosti je na úrovni 61 % téměř totožná, jako 

u předchozího rozebíraného koncernu, hodnoty tedy lze považovat za standardní v tomto 

konkrétním odvětví hospodářství. 

Tab. 23: Hodnoty indikátorů pro MP PFS (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 

Indikátor 
Matka 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Operativní synergie 
 

Obrat aktiv 2,33 2,36 2,02 1,78 1,85 1,54 1,88 1,37 

ROA 23,44 21,46 15,70 13,91 13,77 13,40 15,75 9,71 

Mzdová náročnost tržeb 0,05 0,05 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,07 

Finanční synergie 
 

Okamžitá likvidita 1,39 0,62 1,15 1,28 1,22 0,98 1,32 0,80 

ROE 57,67 52,59 43,66 32,18 26,84 24,17 58,74 28,85 

ROS 11,65 11,36 9,50 11,25 10,43 10,32 9,98 8,58 

Koncern PARTNERS je skupina podniků čítající celkem 7 osob. Osobu řídící, tedy 

společnost Partners Financial Services, a.s. a 6 ovládaných osob. Do konsolidačního 

celku jsou zahrnuty dceřiné společnosti, které ovládá, a přidružené společnosti, v nichž 

má společnost podstatný vliv. Ty jsou celkem 4 a ostatní jsou vyjmuty z konsolidace 

z důvodu nevýznamnosti. Předmětem činností společností ve skupině je například 

obhospodařování investičních fondů, administrace investičních fondů, zprostředkování 

seminářů a školení poradců mateřské společnosti, provoz internetových portálů 

s finančním zaměřením a další. Konsolidovaná bilanční suma k 31. 12.2018 byla 

vykázána ve výši 1 018 717 tis. Kč. Mateřský podnik se tedy podílí na celkovém majetku 

konsolidačního celku z 99 %. 
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Tab. 24: Hodnoty indikátorů pro koncern PARTNERS. (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 

společnosti) 

Indikátor 
Koncern 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Operativní synergie 
 

Obrat aktiv 2,38 2,49 2,19 1,92 1,89 1,57 1,91 1,40 

ROA 22,32 19,09 13,63 18,12 15,72 15,59 16,04 10,86 

Mzdová náročnost 

tržeb 
0,05 0,06 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,08 

Finanční synergie 
 

Okamžitá likvidita 1,43 0,70 1,22 1,37 1,55 1,16 1,18 0,75 

ROE 56,82 49,62 42,73 45,11 32,33 28,83 61,08 32,85 

ROS 10,99 9,75 7,80 11,28 9,92 11,78 10,10 9,32 

3.6.1 Indikátory operativní synergie 

Výsledky indikátoru míry využití majetku naznačují snižující se efektivitu jeho 

využívání, neboť hodnota se v průhybu sledovaného období u obou entit plynule 

snižovala, neboť růst hodnoty majetku byl dynamičtější, než tomu bylo v případě tržeb. 

Hodnoty vykázané koncernem v prvních letech sledovaného období mírně převyšují 

hodnoty mateřského podniku, přičemž postupně dochází k jejich vyrovnání. Obdobně 

jako v případě předchozího analyzovaného koncernu je skupina PARTNERS 

neholdingový typ uskupení. Lze tedy předpokládat obdobné výsledky, jako tomu bylo 

v případě skupiny INSIA, a to především z důvodu podobnosti odvětví, ve kterém 

společnosti působí. Z výsledků nelze synergický efekt klasifikovat jako pozitivní.  

 

Graf 31: Partners Financial Services, a.s. - indikátor míry využití majetku (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Obdobně jako v případě ukazatele míry využívání majetku má produkční síla obou 

entit klesající charakter. Přičemž v prvních třech letech byl zaznamenán negativní efekt 

ze spojení, neboť byla vykázána nižší produkční síla koncernu, než mateřského podniku, 

a to zejména z důvodu založení dceřiné společnosti v roce 2010 a s tím související 

záporné počáteční výsledky. Od roku 2014 jsou výsledky reverzní. Tedy v každém roce si 

koncern vede ve srovnání s mateřskou společností lépe. Od roku 2014 byl zaznamenán 

průměrný rozdíl v hodnotách ve výši 15 %. Lze tedy předpokládat, že v jisté míře dochází 

k pozitivnímu synergickému efektu. 

 

Graf 32: Partners Financial Services, a.s. - indikátor rentability majetku (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Obdobně jako v případě skupiny INSIA je zatížení tržeb osobními náklady mateřské 

společnosti i koncernu velice nízké. Mzdová náročnost tržeb u koncernu se postupně 

zvyšovala a z původních 5 % se zatížení zvýšilo na 8% úroveň. U mateřského podniku 

míra zatížení spíše oscilovala okolo hodnoty 6 %. Nicméně vztah mezi hodnotami pro 

mateřský podnik a koncern je téměř lineární. Z grafu je patrné, že v každém roce 

sledovaného období byly tržby podniku zatíženy osobními náklady ve vyšší míře, než 

v případě mateřské společnosti, z tohoto důvodu tedy lze vyloučit pozitivní efekt ze 

spojení v podobě možné úspory nákladů v personální oblasti plynoucí z možného sdílení 

administrativních úkonů. 
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Graf 33: Partners Financial Services, a.s. - indikátor mzdové náročnosti tržeb (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.6.2 Indikátory finanční synergie 

Z pohledu platební schopnosti společností celku, lze z grafu na první pohled vyčíst, že 

si mateřský podnik i koncern vedou v podstatě obdobně, a to v průběhu celého 

sledovaného období. Přičemž až do roku 2016 výše disponibilních peněžních zdrojů 

u koncernu byla v průměru o 12 % vyšší než u mateřského podniku. Rozdíly mezi 

hodnotami mateřského podniku a koncernu nejsou nikterak velké a není tedy existence 

synergického efektu hodnocena jako pozitivní.  

 

Graf 34: Partners Financial Services, a.s. - indikátor platební schopnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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INSIA lze konstatovat, že se investice do podílů skupiny PARTNERS jeví jako 

efektivnější neboť průměrná míra návratnosti vlastního kapitálu je vyšší zhruba 

o 10 procentních bodů. Nicméně při srovnání výsledků obou entit nelze spatřovat 

nikterak velké rozdíly v dosahovaných hodnotách. Přičemž z počátku období hodnoty 

mateřského podniku přesahovaly hodnoty koncernu o 1 až 3 procentní body. Od roku 

2014 však došlo k reverzi hodnot a zhodnocení vlastního kapitálu se z pohledu koncernu 

zdálo efektivnější. Od roku 2014 bylo dosaženo rozdílu efektu pro vlastníky v průměrné 

výši 20 %. Lze ledy považovat efekt ze synergie za pozitivní. 

 

Graf 35: Partners Financial Services, a.s. - indikátor výnosnosti vlastního jmění (Zdroj: Vlastní zpracování) 

U ukazatele ziskovosti tržeb lze pozorovat výraznou stagnaci výše vykázaných 

hodnot. Vyjma roku 2013 kdy došlo k poklesu návratnosti tržeb ze strany koncernu 

z důvodu 12% poklesu tržeb. Z grafu je však patrné, že hodnoty koncernu převyšují 

ziskovost tržeb mateřského podniku pouze minimálně. Synergický efekt z pohledu 

rentability tržeb není možné hodnotit jako pozitivní, neboť nebylo ze strany koncernu 

dosaženo vyšších hodnot, tj. snížení nákladového zatížení činností. 

57,7 
52,6 

43,7 
32,2 26,8 24,2 

58,7 

28,8 

56,8 
49,6 42,7 45,1 

32,3 28,8 

61,1 

32,9 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ROE 

MP Koncern 



90 

 

 

Graf 36: Partners Financial Services, a.s. - indikátor výnosnosti tržeb (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.6.3 Výsledné zhodnocení 

Na základě výsledků měření bylo zhodnoceno, že v důsledku propojení nebylo 

v operativní ani finanční oblasti dosaženo synergického efektu. Následující tabulka 

zachycuje doplňující hodnoty pro posouzení existence synergických efektů 

v jednotlivých oblastech. 

Tab. 25: Statistické údaje indikátorů existence synergických efektů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V roce 2014 došlo k inverzi podílu výsledku hospodaření mateřského podniku na 

výsledku hospodaření koncernu. V procentuálním vyjádření byla přidaná hodnota 

u koncernu i mateřského podniku totožná, vyšší mzdová náročnost u koncernu však 

způsobovala nižší výsledky hospodaření v provozní oblasti. Výsledky dceřiných 

společností se tedy negativně promítaly do výsledků koncernu. Následně došlo ke snížení 

nákladovosti v provozní oblasti za strany koncernu, což vedlo k většímu nárůstu 

v provozní marži a i přes vyšší mzdové zatížení generoval koncern od roku 2016 vyšší 

ziskovou marži, než mateřský podnik. Podíl vlastního kapitálu mateřské společnosti na 
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Indikátor 
Korelač

ní koef. 

Mateřská společnost Koncern 

Průměr Medián Průměr Medián 

Obrat aktiv 0,99 1,89 1,87 1,97 1,91 

ROA 0,86 15,89 14,80 16,42 15,88 

Mzdová náročnost tržeb 0,97 0,06 0,06 0,07 0,07 

Okamžitá likvidita 0,89 1,09 1,19 1,17 1,20 

ROE 0,95 40,59 37,92 43,67 43,92 

ROS 0,56 10,38 10,38 10,12 10,01 
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výši vlastního kapitálu koncernu se v průběhu sledovaného období neustále zvyšoval, 

v kombinaci s výše zmíněným došlo v konečném výsledku ke změně průměrné hodnoty 

míry zhodnocení vlastního jmění o 9 % a střední hodnoty o 16 %. Na základě těchto 

výsledků byla existence synergického efektu zhodnocena jako pozitivní. Podíl výsledku 

hospodaření mateřského podniku se od roku 2013, s odkazem na již zmíněné, snižoval, 

nicméně vývoj podílu tržeb mateřského podniku na celkových tržbách neměl stejně 

dynamický průběh. Takže i přes snižující se nákladovost došlo ke snížení průměrné 

i střední hodnoty ziskové marže oproti hodnotám dosažených mateřskou společností. 

V oblasti míry využití majetku a řízení likvidity nebyl zaznamenán výrazný růst hodnot, 

z tohoto důvodu nebyl synergický efekt hodnocen jako pozitivní. V oblasti produkční síly 

podniku došlo ke zlepšení, a lze tedy hodnotit koncern za silnější entitu, synergický efekt 

byl zhodnocen jako pozitivní. Celková synergie je však v důsledku četnosti výskytu 

negativních dílčích synergických efektů ohodnocena jako negativní. 

Tab. 26: Výsledné shrnutí (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Oblast Operativní synergie Finanční synergie 

Indikátor 
Obrat 

aktiv 
ROA 

Mzdová 

náročnost  

Okamžitá 

likvidita 
ROE ROS 

Existence negativní pozitivní negativní negativní pozitivní negativní 

3.7 Wotan Invest, a.s. 

Společnost vznikla k 30. květnu roku 2003 s původním záměrem správy vlastních 

nemovitostí. Předmět činností se v průběhu existence několikrát měnil. Společnost 

se zaměřovala například na činnost podnikatelských, finančních, organizačních 

a ekonomických poradců, velkoobchodní činnost, zprostředkování obchodu, ubytovací 

služby a další. V průběhu roku 2003 došlo k fúzi splynutím a společnost se stala právním 

nástupcem, na kterého přešlo jmění bez likvidace zrušené a zanikající společnosti 

PROLES České Budějovice, a.s. V následujícím roce byla realizována další fúze, při níž 

společnost převzala jmění zrušené a zaniklé společnosti SUZOP, a.s. Majoritním 

akcionářem je společnost Marvel Holding Ltd., podílející se z 98,84 % na základním 

kapitálu. Bilanční suma společnosti vypovídá o její velikosti, k 31. 12. 2018 dosahovala 

hodnota celkového majetku 1 944 852 tis. Kč. Přičemž 73 % celkového majetku je 
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dlouhodobého charakteru a z podstatné části je tvořen podílovými účastmi. Společnost 

nerealizuje téměř žádné výkony v podobě poskytnutých služeb prodeje vlastní produkce 

či zboží, tj. nevykazuje žádné zásoby a negeneruje ani tržby za prodej zboží, výrobků 

a služeb respektive jen v zanedbatelné výši. V průběhu sledovaného období tak dosahovala 

výhradně ztráty z provozní oblasti. Profitability bylo dosahování ve finanční oblasti 

činností, a to zejména v podobě výnosů z prodeje cenných papírů, výnosových úroků 

případně výnosů z držby cenných papírů. Společnost vykazuje minimální úroveň zadlužení 

a z 96 % si své činnosti financuje z vlastních zdrojů převážně z nakumulovaného výsledku 

hospodaření minulých let.  

Tab. 27: Hodnoty indikátorů pro MP Voltan Invest, a.s. (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 

společnosti) 

Indikátor 
Matka 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Operativní synergie 

Obrat aktiv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ROA 1,7 20,4 0,0 10,1 17,1 -0,9 -1,0 0,9 0,2 0,2 0,2 

Mzdová náročnost 

tržeb 
8,0 6,3 41,2 14,5 21,7 92,0 67,5 18,3 14,0 17,8 16,1 

Finanční synergie 
 

Okamžitá 

likvidita 
9,2 36,8 10,7 11,9 2,3 1,8 3,8 2,0 2,3 3,7 0,7 

ROE 1,7 20,4 0,0 10,2 17,5 -1,2 -1,1 0,8 0,1 0,2 0,1 

ROS 8k -7k -4k 186 -3k -26k -26k -6k -10k -4k -6k 

Mateřská společnost má dle výroční zprávy aktuálně podstatný nebo rozhodující vliv 

cekem ve 13 společnostech. Jejich činnosti se různí, jedná se například o hostinskou 

a ubytovací činnost, pronájem nemovitostí, činnost účetních poradců a vedení účetnictví, 

poskytování nebo zprostředkování úvěrů, sportovní a reklamní činnosti a další. Jedná 

se tedy opět o koncern konglomerátního typu. Do konsolidačního celku bylo zahrnuto 

celkem 23 dceřiných a přidružených osob, přičemž z celku byly vyčleněny některé 

majetkové účasti, a to z důvodu nevýznamnosti, jelikož se společnosti nachází v likvidaci 

a neočekává se žádný likvidační zůstatek. Konsolidace účetních výkazů proběhla 

výhradně plnou metodou. Byla vykázána bilanční suma konsolidovaného celku 

dosahující k 31. 12. 2018 výše 2 427 811 tis. Kč, majetek je rovnoměrně rozložen mezi 

dlouhodobý a oběžný, přičemž podstatnou část tvoří pohledávky a dlouhodobý hmotný 
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majetek v podobě pozemků, staveb a samostatných movitých věcí, zásoby jsou opět 

vykazovány v minimální výši, jelikož se společnosti zaměřují především na poskytování 

služeb nikoliv na výrobní či obchodní činnost. Lze konstatovat, že společnosti koncernu 

jsou schopny samofinancovat své hospodářské aktivity, jelikož celková zadluženost 

dosahuje úrovně 17 %.  

Tab. 28: Hodnoty indikátorů pro koncernu Voltan Invest, a.s. (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních 

výkazů společnosti) 

Indikátor 
Koncern 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Operativní synergie 
 

Obrat aktiv 1,01 0,65 0,64 0,76 1,05 1,09 1,39 2,00 0,07 0,07 0,08 

ROA -0,5 12,7 -0,4 2,9 -21 -4,6 1,2 1,9 -4,9 2,1 1,7 

Mzdová náročnost 

tržeb 
0,20 0,18 0,16 0,04 0,03 0,04 0,02 0,02 0,12 0,14 0,13 

Finanční synergie 

Okamžitá likvidita 0,7 1,3 0,6 0,8 0,8 1,0 1,1 1,0 2,4 1,7 2,0 

ROE -2,0 17,5 -1,4 3,7 -34 -7,9 0,9 2,2 -7,3 2,1 1,6 

ROS -0,2 -2,2 -2,3 -2,9 -13 -5,0 1,4 1,4 136 41 51 

3.7.1 Indikátory operativní synergie 

Od počátku sledovaného období je patrné, že koncern dosahoval vyšších hodnot 

oproti mateřskému podniku. Míra využití konsolidovaných aktiv je tedy jednoznačně 

lepší v rámci skupiny. Výsledky indikátoru míry využití majetku u mateřského podniku 

dosahují extrémně nízkých hodnot, neboť ukazatel hodnotí, kolikrát se hodnota majetku 

obrátí v tržby a jak již bylo zmíněno výše, mateřská společnost generuje téměř nulové 

výkony v provozní oblasti, není tedy zohledněn fakt, že činnosti jsou směřovány 

především ke správě vlastních majetkových účastí. Nicméně i po zohlednění této 

skutečnosti, tedy navýšení tržeb o výnosové podíly, nedochází k výrazné změně hodnot, 

neboť v poměru k celkové výši majetku je objem vyplacených podílů na zisku dceřiných 

společností mizivý. Z důvodu vlastnických změn a zúžení konsolidačního celku 

o společnosti vykonávající výrobní činnost došlo ke skokovému poklesu výkonnosti 

v provozní oblasti vykázané koncernem mezi roky 2015 a 2016. Z výsledků je patrné, že 

v oblasti míry využití majetku dochází z důvodu spojení k vytvoření synergického 

efektu. 
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Graf 37: Voltan Invest, a.s. - indikátor míry využití majetku (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výsledky ukazatele návratnosti, tedy rentability aktiv v tomto případě napovídají, že 

produkční síla mateřského podniku je vyšší, než jak je tomu v případě skupiny. 

Z výsledků je patrné, že v rámci koncernu dochází velice často k vykázání záporných 

hodnot ukazatele, tedy ke znehodnocování majetku jeho neefektivním využíváním.  

Provozní výsledek hospodaření je především v první polovině sledovaného období 

neustále v záporných hodnotách v důsledku vysokého nákladového zatížení provozní 

oblasti hospodářské činnosti.  Na základě dosažených výsledků nelze spatřovat pozitivní 

synergie v oblasti produkční síly plynoucí ze spojení. 

 

Graf 38: Voltan Invest, a.s. - indikátor rentability majetku (Zdroj: Vlastní zpracování) 

V průběhu sledovaného období docházelo neustále k vykazování ztráty v provozní 

oblasti ze strany mateřského podniku, neboť ta je nadměrně zatížena náklady, ke kterým 

nejsou generovány tržby v adekvátní výši. K tomu dochází zejména z důvodu 

holdingového uspořádání skupiny. Mzdová náročnost tržeb je tedy extrémně vysoká, 

neboť tržby nedosahují dostatečné výše k tomu, aby bylo možné plně pokrýt odměny 
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zaměstnanců a členů orgánů. I v případě modifikace výpočtu a navýšení tržeb o výnosové 

podíly dochází u mateřského podniku téměř ve všech letech k převýšení hodnoty 

vykazované koncernem. Z výsledků tedy lze usuzovat, že spojením došlo k získání jisté 

výhody, která se projevila v nižším nákladovém zatížení tržeb. Synergický efekt tedy lze 

považovat za pozitivní. 

 

Graf 39: Voltan Invest, a.s. – indikátor mzdové náročnosti tržeb (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.7.2 Indikátory finanční synergie 

Z výsledků zachycených v grafu je patrné, že v počátku sledovaného období 

docházelo k vysokému kolísání hodnot míry disponibilních peněžních prostředků vůči 

krátkodobým závazkům ze strany mateřského podniku, a to zejména mezi roky 2008 

a 2009. Ke zmíněnému došlo především z důvodu prodeje podílů v dceřiných 

společnostech a s tím souvisejícím přílivem peněžních prostředků. Výše objemu 

nejlikvidnější podoby majetku má téměř lineární vztah s vývojem platební schopnosti 

mateřského podniku. Ten se v průběhu sledovaného období neustále snižoval, z tohoto 

důvodu je také zaznamenán klesající trend hodnot ukazatele platební schopnosti. 

Počáteční extrémně vysoké hodnoty, které napovídají o neefektivním nakládání 

s disponibilními zdroji, se od roku 2012 vlivem ztrátovosti provozu snižují a nadále 

oscilují okolo hodnoty 2,5. Hodnoty koncernu vykazují stabilnější vývoj a téměř celé 

období se pohybují v doporučeném pásmu. Lze tedy usuzovat, že spojením došlo 

k vytvoření podmínek, které umožňují efektivnější alokaci likvidity, aniž by byla výrazně 

narušena platební schopnost skupiny. Synergický efekt tedy lze hodnotit jako pozitivní. 
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Graf 40: Voltan Invest, a.s. - indikátor platební schopnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vzájemný vztah mezi hodnotami míry návratnosti vlastního kapitálu obou entit není 

lineární, tudíž i přes změny v celkové profitabilitě mateřského podniku nejsou tyto změny 

promítány ve stejném ohledu i do rentability skupiny. Vykázané hodnoty se v průběhu 

období neustále překrývají a je obtížné jednoznačně určit, jestli dochází k vytvoření 

pozitivního synergického efektu. Synergický efekt tedy není hodnocen jako pozitivní. 

 

Graf 41: Voltan Invest, a.s. - indikátor výnosnosti vlastního jmění (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Již na první pohled je patrné, že si mateřský podnik vede ve srovnání s koncernem 

daleko hůř. Důvodem pro tak extrémně nízké hodnoty je neustále ztrátová provozní 

činnost, jejíž profitabilitu nijak zvlášť neovlivňují ani vyplacené podíly na zisku 

dceřiných společností, neboť vyplacený objem podílů se v čase snižuje a ani tato 

modifikace výpočtu, tedy faktické zohlednění holdingového uspořádání a s tím 

související druh činností nezajistí profit takový, aby bylo dosaženo kladné ziskové marže 

běžné činnosti. Existence pozitivního synergického efektu je tedy patrná i přes to, že až 

do roku 2013 vykazoval ukazatel hodnoty koncernu také jako záporné, což poukazuje na 
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fakt vysokého nákladového zatížení, nicméně spojením se v rámci koncernu vytváří 

podmínky, které umožňují sdílení některých položek nákladů a tím rozložení na větší 

produktovou základnu. 

 

Graf 42: Voltan Invest, a.s. - indikátor výnosnosti tržeb (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.7.3 Výsledné zhodnocení 

Na základě předchozího měření byly detekovány dílčí synergické efekty v oblasti 

operativní i finanční. Nyní budou již provedené závěry doplněny o změny hodnot 

základních statistických údajů. 

Tab. 29: Statistické údaje indikátorů existence synergických efektů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Provedená analýza poskytla výsledky, ze kterých je možné na první pohled usuzovat, 

že spojení mělo pozitivní vliv na ekonomickou situaci podniků. Z dat uvedených 

v tabulce č. 29 vyplývá, že hodnoty dosahované koncernem nemají lineární závislost na 

mateřském podniku, to také dokládá výše zmíněné, a to že se mateřský podnik na 

výsledcích skupin podílí v malé míře, neboť jeho aktivity v provozní oblasti jsou 
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minimální.  Tudíž změny ve výsledcích na straně mateřského podniku, respektive jejich 

vývoj neznamená stejnou vývojovou změnu na straně koncernu. V oblasti operativní 

synergie lze spatřovat výhodu zejména ve vyšší míře využití majetku, je to opět v souladu 

s činností mateřské společnosti, respektive jejím postavením ve skupině 

a konglomerátním typu koncernu. Mateřská společnost jakožto servisní matka drží 

veškerý majetek za účelem buď jeho pronájmu či s očekáváním výnosových podílů 

z držby a jak potvrzují výsledky ostatních společností tohoto typu, nižší obrátkovost je 

v tomto případě běžná. Úsporu dosáhl koncern i v oblasti mzdového zatížení. V oblasti 

finanční synergie je dosaženo také jistých výhod, a to zejména v rámci řízení likvidity, 

neboť se ukázalo, že koncern dosahuje efektivnější alokace finančních prostředků. 

V rámci výnosnosti došlo k rozdílnému efektu v oblasti ziskové marže a výnosnosti 

vlastního jmění způsobeného ztrátovostí ve finanční oblasti. V rámci zhodnocení 

výnosnosti majetku byl efekt hodnocen jako negativní, je nutné konstatovat, že výsledky 

jsou značně nestabilní s reverzním vývojem. Z důvodu nestabilní výše vyplácených 

výnosových podílů dochází k velkým výkyvům v hodnotách, které mají podstatný vliv 

i na průměrnou hodnotu, na základě níž nemůže být potvrzena existence pozitivního 

synergického efektu. Nicméně tento negativní vliv lze do značné míry eliminovat 

využitím středních hodnot a posouzením jejich změn. Na základě změny střední hodnoty 

je možné klasifikovat synergický efekt v této oblasti za pozitivní. Efekt ze spojení je 

v oblasti operativní i finanční, na základě četnosti výskytu dílčích efektů, hodnocen jako 

pozitivní.   

Tab. 30: Výsledné shrnutí (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Oblast Operativní synergie Finanční synergie 

Indikátor 
Obrat 

aktiv 
ROA 

Mzdová 

náročnost  

Okamžitá 

likvidita 
ROE ROS 

Existence pozitivní pozitivní pozitivní pozitivní negativní pozitivní 

3.8 Z F P s.r.o. 

Společnost vznikla 15. března 1995. Základní kapitál je plně splacen a rozložen mezi 

dva podílníky, fyzické osoby mající stejný podíl vy výši 50%. Aktuálně sídlí v Břeclavi 

a zaměřuje se na široké spektrum činností. Jedná se zejména o zprostředkovatelskou 

činnost a dále pak například pořádání seminářů, reklamní a propagační činnost, ubytovací 
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a pohostinské služby a další. Dle výroční zprávy převážná část výnosů pramení ze 

zprostředkovatelské činnosti ve finanční oblasti, pronájmu nemovitostí, úroků z půjček 

a dále také dividend z majetkových účastí, případně z obchodování s majetkovými 

podíly. Zmíněné potvrzuje i fakt, že převážná část majetku je opět tvořena zejména 

dlouhodobým finančním majetkem v podobě podílů a dále také poskytnutými 

zápůjčkami a úvěry. Stálá aktiva tvoří téměř 95 % bilanční sumy, která byla 

k 31. 12. 2018 vykázána ve výši 1 291 072 tis. Kč. Společnost financuje svoje aktivity 

převážně kumulovaným hospodářským výsledkem a vydanými dluhopisy. Přičemž 

celková zadluženost ke konci roku 2018 byla na úrovni 40 %. Existence synergických 

efektů bude posuzována pouze pro období 2008 až 2011, a to z důvodu nedostupnosti dat, 

především konsolidovaných výkazů.  

Tab. 31: Hodnoty indikátorů pro MP Z F P s.r.o. (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 

společnosti) 

Indikátor 
Matka 

2008 2009 2010 2011 

Operativní synergie 
 

Obrat aktiv 0,21 0,17 0,14 0,14 

ROA 20,75 15,82 11,81 6,65 

Mzdová náročnost tržeb 0,16 0,15 0,16 0,19 

Finanční synergie 
 

Okamžitá likvidita 0,22 0,25 0,34 0,70 

ROE 28,63 20,95 14,36 7,49 

ROS 136,23 97,95 88,81 54,80 

 

Koncern Z F P GROUP k 31. 12. 2011 zahrnoval kromě mateřského podniku 

10 přidružených společností. Hlavními činnostmi společností koncernu bylo 

zprostředkování služeb, hotelové a restaurační služby. Jednotliví účastníci skupiny mají 

odlišné hospodářské zaměření, jedná se tedy o koncern konglomerátního typu. Do 

konsolidačního celku bylo zahrnuto celkem 7 společností, přičemž konsolidace byla 

provedena metodou přímou a ekvivalenční, způsobem po jednotlivých úrovních. Čtyři 

společnosti nebyly do konsolidačního celku vůbec zahrnuty pro nevýznamnost. 

V průběhu sledovaného období došlo k mírnému nárůstu výkonnosti skupiny, navzdory 

tomu hospodářský výsledek spíše stagnoval. Výkazy konsolidované účetní závěrky 
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nejsou k 31. 12. 2018 k dispozici, není tedy možné srovnání aktuální situace s mateřským 

podnikem. Hodnoty indikátorů jsou z tohoto důvodu počítány v rozmezí let 2008 až 

2011. 

Tab. 32: Hodnoty indikátorů pro koncernu Z F P GROUP (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 

společnosti) 

Indikátor 
Koncern 

2008 2009 2010 2011 

Operativní synergie 
 

Obrat aktiv 0,50 0,52 0,55 0,50 

ROA 3,35 6,88 3,13 4,33 

Mzdová náročnost tržeb 5,77 5,41 5,35 5,77 

Finanční synergie 
 

Okamžitá likvidita 0,87 0,81 0,84 1,15 

ROE 16,63 29,03 12,81 16,53 

ROS 11,66 10,25 5,92 9,78 

3.8.1 Indikátory operativní synergie 

Ukazatel míry využití majetku dokládá, respektive vývoj hodnot tohoto ukazatele, že 

v provozní oblasti činností koncernu dochází ke stabilnímu vývoji, neboť hodnoty 

vykázané koncernem jsou téměř neměnné. Co se týká hodnoty mateřské společnosti, byl 

zaznamenán dynamičtější vývoj hodnoty aktiv, která se měnila především z důvodu 

zvyšujících se podílů v dceřiných společnostech doprovázený mírným poklesem 

výkonnosti v provozní oblasti. Z tohoto důvodu lze pozorovat klesající míru využití, tedy 

efektivitu, se kterou se majetek využívá. Na základě toho lze říci, že efekt ze spojení je 

pozitivní, neboť spojením dochází ke zvýšení míry využívání majetku, neboť v rámci 

skupiny je možné sdílení například prostor pro poskytování seminářů a další. V této 

oblasti je možné pozorovat pozitivní synergický efekt. 
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Graf 43: Z F P s.r.o. - indikátor míry využití majetku (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z grafu je patrné, že hodnoty rentability aktiv, tedy produkční síly mateřského 

podniku, zaznamenaly v průběhu období výrazně klesající tendenci. Tento vývoj byl 

zapříčiněný především nárůstem hodnoty majetku, zejména zvýšením majetkových 

účastí v dceřiných společnostech, ale především klesajícím výsledkem hospodaření, 

neboť vztah mezi výsledek hospodaření a rentabilitou aktiv je téměř lineární, tudíž vývoj 

hodnoty rentability kopíruje vývojovou křivku výsledku hospodaření. Jak již bylo 

zmíněno v úvodu, společnost generuje velkou část celkových výnosů z finanční oblasti 

a jelikož v průběhu období se objem vyplacených podílů na zisku dceřiných společností 

neustále snižoval, měl tento fakt negativní efekt na výsledek hospodaření a tudíž i na 

celkovou produkční sílu společnosti. Oproti ukazateli míry využití majetku je tedy 

zohledněn i fakt, že podstatnou částí ekonomické činnosti podniku je správa majetkových 

účastí. Z grafu je také patrné, že návratnost aktiv koncernu je podstatně nižší, než jak je 

tomu v případě mateřské společnosti, z tohoto důvodu není možné klasifikovat 

synergický efekt ze spojení jako pozitivní. 

 

Graf 44: Z F P s.r.o. - indikátor rentability majetku (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Z výsledků je patrné, že podíl tržeb připadající na pokrytí osobních nákladů je nízký 

u obou entit. Nicméně v případě koncernu se v průběhu období hodnoty držely na nižší 

úrovni, tj. míra zatížení tržeb u koncernu byla nižší, a to i přes to, že průměrná výše 

osobních nákladů připadající na jednoho zaměstnance je u konsolidovaných nákladů 

vyšší. U mateřského podniku lze také zaznamenat mírné zvýšení náročnosti, neboť 

docházelo ke kontinuálnímu poklesu objemu realizovaných tržeb při téměř stabilní 

úrovni osobních nákladů. Lze tedy považovat efekt ze spojení za pozitivní, neboť 

pravděpodobně dochází ke sdílení některých administrativních činností. 

 

Graf 45: Z F P s.r.o. - indikátor mzdové náročnosti tržeb (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.8.2 Indikátory finanční synergie 

Hodnoty koncernu ve sledovaném období mírně překračují interval doporučených 

hodnot. Mateřská společnost vykazuje z počátku období hodnoty nízké nicméně 

kopírující spodní hranice doporučených hodnot. Ke konci sledovaného období lze 

pozorovat nárůst platební schopnosti u obou entit, zapříčiněný meziročním poklesem 

krátkodobých závazků v případě koncernu. V případě mateřského podniku šlo zejména 

o  meziroční pokles evidovaných pohledávek ve prospěch krátkodobého majetku, jinými 

slovy lze tedy říci, že jak mateřský podnik, tak koncern jsou schopni splácet své 

krátkodobé závazky, přičemž platební schopnost koncernu je vyšší. Tento fakt napovídá 

možnému zajištění likvidity mateřského podniku u konsolidačního celku, lze tedy 

usuzovat, že dochází k pozitivnímu synergickému efektu. 
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Graf 46: Z F P s.r.o. - indikátor platební schopnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rentabilita vlastního kapitálu má značně nestabilní hodnoty. U mateřského podniku 

byl zaznamenán výrazný pokles v míře zhodnocení kapitálu investorů. U koncernu 

nedošlo k výrazné změně hodnoty oproti výchozímu stavu, nicméně v průběhu let 

docházelo ke kolísání hodnot. U mateřského podniku je vývoj dán zejména snižujícím 

se objemem výnosových podílů, ale také snižujícím se objemem výkonů v provozní 

oblasti. Z pohledu koncernu se však jedná zejména o zvýšení nákladovosti, neboť mezi 

roky 2009 a 2010 došlo k nárůstu objemu realizovaných tržeb, nicméně rentabilita 

vlastního kapitálu se přesto snížila. Důvodů je několik, v prvé řadě došlo ke zvýšení cen 

vstupů a tím k snížení přidané hodnoty, dále došlo ke zvýšení mzdových nákladů 

a nárůstu hodnoty majetku, což se následně projevilo ve zvýšení objemu odpisů, jakožto 

vyjádření jeho opotřebení. Výše míry zhodnocení vlastního jmění se u obou entit 

v průběhu období neustále překrývá. Nelze tedy říci, že by spojením došlo ke zvýšení 

zhodnocení vlastního kapitálu, tj. synergický efekt nelze hodnotit jako pozitivní. 

 

Graf 47: Z F P s.r.o. - indikátor výnosnosti vlastního jmění (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Navzdory zvyšujícímu se objemu realizovaných tržeb se návratnost kapitálu 

koncernu v průběhu období snižuje. A to zejména z důvodu inverzního vývoje 

provozního výsledku hospodaření zapříčiněného zvyšující se nákladovostí. Z výsledků je 

však na první pohled patrné, že si mateřský podnik vede podstatně lépe. I když je 

v průběhu období zaznamenán výrazný pokles hodnoty tržeb a dále také výše zmíněný 

pokles výnosových podílů, tak si mateřský podnik stojí v této oblastí lépe, než koncern. 

K pozitivnímu synergickému efektu tedy nedochází. 

 

Graf 48: Z F P s.r.o. - indikátor výnosnosti tržeb (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.8.3 Výsledné zhodnocení 

V oblasti finančních synergií nebyl na základě předchozích měření zjištěn celkově 

pozitivní synergický efekt. V oblasti operativní synergie výsledky naznačují vznik 

pozitivního synergického efektu ze spojení.  

Tab. 33: Statistické údaje indikátorů existence synergických efektů (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Po zhodnocení situace mateřské společnosti a změn v hodnotách indikátorů 

nastalých po spojení lze říci, že potenciálu pro zvýšení hodnoty bylo do jisté míry 

využito. V oblasti operativní synergie byl přínos detekován zejména z důvodu vyšší míry 

využití aktiv a také v oblasti mzdového zatížení tržeb díky možnému sdílení 

administrativních úkonů. Nelze však říci, že by spojením vznikla silnější entita, která by 

vykazovala vyšší produkční sílu, tj. dosáhla vyšší výnosnosti majetku. Předchozí závěry 

potvrzují i změny hodnot ukazatelů v tabulce č. 33. Výrazný propad ve výsledcích 

hospodaření nastal u koncernu v roce 2010, i přes meziroční růst výkonů došlo ke snížení 

míry přidané hodnoty. Nicméně meziroční propad nastal také z důvodu nadprůměrného 

výsledku hospodaření ve finanční oblasti v roce 2009. Vyjma tohoto výkyvu došlo 

v průběhu období k nárůstu výsledku hospodaření a s tím související pozitivně 

hodnocený nárůst hodnoty ukazatelů rentability majetku oproti výchozímu roku. Ve 

výsledcích všech ukazatelů rentability u mateřského podniku docházelo k strmému 

propadu hodnot. Nicméně v průběhu sledovaného období, které je v tomto případě velice 

krátké z důvodu nedostupnosti dat, nedošlo k převýšení těchto hodnot ze strany koncernu 

a nelze tedy v oblasti výnosnosti hodnotit synergický efekt jako pozitivní. Lze však 

předpokládat kontinuální vývoj trendu a možnou reverzi v hodnotách v následujících 

letech a s tím spojený vznik synergií. Ve finanční oblasti lze detekovat pozitivum 

plynoucí ze spojení, a to ve vyšší efektivitě řízení likvidity, neboť platební schopnost 

koncernu se zvýšila. Z uvedeného lze usoudit, že v operativní oblasti dochází 

k pozitivnímu synergickému efektu, nicméně v oblasti finanční nikoliv.  

Tab. 34: Výsledné shrnutí (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Oblast Operativní synergie Finanční synergie 

Indikátor 
Obrat 

aktiv 
ROA 

Mzdová 

náročnost  

Okamžitá 

likvidita 
ROE ROS 

Existence pozitivní negativní pozitivní pozitivní negativní negativní 
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3.9 Zhodnocení existence synergického efektu v odvětví 

Závěry z předchozích kapitol, týkající se dílčích synergických efektů u jednotlivých 

koncernů, jsou shrnuty v následující tabulce. Pokud byl na základě předcházejícího 

měření detekován pozitivní synergický efekt, je hodnota v tabulce rovna 1, v opačném 

případě je dosazena 0. Z výsledků je patrné, že synergie byly detekovány především 

v oblasti operativní, zejména v oblasti míry využívání majetku, která byla hodnocena 

pomocí ukazatele obratu aktiv a dále v oblasti mzdového zatížení tržeb. Je tedy zřejmé, že 

v rámci koncernů dochází ke sdílení disponibilních zdrojů, a tím navýšení využitelnosti 

produkčních kapacit. V oblasti finančních synergií bylo zjištěno zlepšení platební 

schopnosti podniků. Spojením tedy docházelo k efektivnějšímu řízení likvidity, zjištěné 

na základě změn hodnot ukazatele okamžité likvidity, tedy objemu zadržovaných 

finančních prostředků. V oblasti výnosnosti však nelze efekty plynoucí ze spojení 

hodnotit pozitivně, neboť četnost výskytu dílčích pozitivních synergických efektů je 

nízká.  

Tab. 35: Shrnutí výskytu dílčích synergických efektů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 OA ROA MNT OL ROE ROS 

B.G.M. holding a.s. 1 0 0 1 0 1 

Expandia, a.s. 1 1 0 1 1 0 

IMG MANAGEMENT 

s.r.o. 
1 0 1 1 0 0 

INELSEV Group a.s. 1 0 1 1 0 0 

INSIA a.s. 1 0 1 0 1 0 

Partners Financial 

Services, a.s. 
0 1 0 0 1 0 

Wotan Invest, a.s. 1 1 1 1 0 1 

Z F P s.r.o. 1 0 1 1 0 0 

Celkem 7 3 5 6 3 2 

Potvrzení existence pozitivní negativní pozitivní pozitivní negativní negativní 

 

V odvětví tedy byla na základě předchozího měření potvrzena existence pozitivního 

synergického efektu. V oblasti finanční synergie byla na základě výsledků zvolených 

indikátorů existence pozitivního synergického efektu vyloučena. 
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Na základě analýzy bylo zjištěno, že vybrané koncerny vykazují známky jak 

holdingového tak neholdingového charakteru a s tím spojené charakteristické rozdíly. 

V případě koncernů holdingového typu je obtížné srovnávat mateřský podnik a koncern, 

neboť majoritní část vykonávaných činností směřuje k řízení ekonomického celku. 

Naopak u neholdingových koncernů vykonávají mateřské společnosti stejný či obdobný 

druh činností a jak vyplynulo z výsledků měření, změny v hodnotách ukazatelů vykazují 

z pravidla podstatně menší rozdíly, než je tomu u koncernů holdingového typu. Z tohoto 

důvodu byly vytvořeny dvě skupiny a výpočty průměrných a středních hodnot uvedené 

v následující tabulce pro potvrzení závěrů jsou provedeny separátně. 

Tab. 36: Tab. 37: Statistické údaje indikátorů existence synergických efektů v odvětví (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

Holdingový typ 

 Průměr MP Průměr K Změna Medián MP Medián K Změna 

OA 0,04 0,88 20,63 0,02 0,71 38,79 

ROA 5,87 1,65 -0,72 1,69 1,77 0,05 

MZT 5,96 0,21 -0,97 0,56 0,23 -0,59 

OL 10,44 0,50 -0,95 2,98 0,34 -0,88 

ROE 6,07 2,31 -0,62 1,64 1,50 -0,09 

ROS -1588,10 5,78 -1,00 26,12 1,87 -0,93 

Neholdingový typ 

 
Průměr MP Průměr K Změna Medián MP Medián K Změna 

OA 2,16 2,30 0,07 1,93 2,19 0,14 

ROA 13,54 13,55 0,00 13,77 13,63 -0,01 

MZT 0,07 0,06 -0,08 0,06 0,06 -0,09 

OL 0,76 0,85 0,12 0,75 0,75 -0,01 

ROE 36,89 39,85 0,08 28,85 33,52 0,16 

ROS 7,91 7,67 -0,03 8,79 8,82 0,00 

 

Výsledky u holdingového typu koncernů v zásadě potvrzují předchozí závěry, neboť 

6 z 8 vybraných koncernů je právě tohoto typu a podíl na celkových výsledcích 

uvedených v tabulce č. 35 je podstatných. Nicméně v případě neholdingového typu 

koncernů lze zaznamenat kolizi s předchozími závěry v oblasti výnosnosti vlastního 

jmění. Neboť zde, jak plyne ze změn ukazatelů, byl potvrzen pozitivní synergický efekt.  

Naopak u těchto koncernů nedochází k tak velkému zvýšení míry využitelnosti majetku 
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a ani k výrazné změně v oblasti řízení likvidity. V oblasti výnosnosti, a tedy ve 

výsledcích ukazatelů rentability aktiv a rentability tržeb, dochází u neholdingového typu 

koncernů k podstatně nižší změně průměrných hodnot, respektive změny jsou téměř 

nulové a synergie z tohoto pohledu spíše neutrální. Nedochází tedy k nikterak vysokým 

propadům. Vznik synergických efektů není jednoznačně patrný, respektive synergie 

vznikají, ale nelze očekávat významné změny hodnot. Vzhledem ke skutečnosti že 

z celkového počtu koncernů byly jen 2 tohoto typu, je nutné konstatovat, že koncernů 

bylo k potvrzení těchto závěrů nedostatečné množství. 

 Z toho lze však usuzovat, že výrazné poklesy hodnot u holdingového typu koncernů 

mezi mateřskou společností a koncernem je nutné v souvislosti s odlišným charakterem 

činností předpokládat a nemusí být považovány absolutně za negativní, pokud se hodnoty 

drží v oborovém průměru, respektive není vhodné synergie měřit tímto způsobem. Neboť 

srovnání hodnot mateřského podniku a koncernu je v tomto ohledu neobjektivní, je tedy 

vhodné a smysluplné hodnocení pouze vývoje ukazatelů jednotlivých entit v čase. 

K hodnocení vzniku synergií v odvětví je na základě zmíněného vhodné přistupovat 

separátně pro skupinu koncernů holdingového a neholdingového typu, neboť výsledky 

vykazují značně odlišné znaky a oscilují v odlišných hodnotových pásmech, závěry tedy 

v důsledku toho mohou být negativně ovlivněny. 

Struktura dílčích synergických efektů je u neholdingového typu koncernů jiná, 

nicméně v oblasti operativních synergií lze na základě výsledků v tabulce číslo 

36 potvrdit pozitivní synergický efekt. V případě pozitivních synergických efektů ve 

finanční oblasti nebyla jednoznačně potvrzena existence.  
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ZÁVĚR 

Hlavním záměrem této diplomové práce bylo na základě měření změn hodnot 

vybraných ukazatelů finanční analýzy zhodnotit existenci synergických efektů 

u konsolidujících entit. Pro naplnění tohoto cíle bylo nejprve přikročeno k sepsání 

teoretických východisek pro bližší pochopení problematiky spojování podniků, a to 

zejména způsobů propojení, jejich zákonné ukotvení, motivy spojování podniků 

s akcentem kladeným na synergie – jejich druhy, zdroje, způsoby měření dále nastínění 

problematiky konsolidací, neboť konsolidovaná data jsou základem následujících 

měření. V rámci pojednání o měření synergií byly vybrány a popsány indikátory 

působení synergií, a to jak v operativní, tak finanční oblasti.  

V praktické části práce bylo nejprve přikročeno k představení koncernů, tj. uvedení 

základních údajů o typu společností, nastínění ekonomické situace. Následně bylo 

přikročeno k měření synergií v období let 2008-2018, přičemž s omezením nedostupnosti 

potřebných účetních závěrek bylo v několika případech sledované období zúženo. 

Z výsledků měření hodnot indikátorů míry využití majetku, mzdové náročnosti tržeb, 

rentability nákladů, platební schopnosti, míry návratnosti vlastního kapitálu a tržeb byly 

vyhodnoceny a následně popsány následující závěry. 

Nejsilněji se synergie projevovala v oblasti míry využití majetku měřené pomocí 

poměrového ukazatele obratu aktiv. Pozitivní synergický efekt byl až na jednu výjimku 

prokázán u všech subjektů měření. Tj. lze konstatovat, že spojením dochází v rámci 

koncernu k efektivnějšímu využívání disponibilních aktiv. Přičemž u koncernů 

konglomerátního typu se tento jev projevoval nejsilněji. Dále se synergický efekt velice 

silně projevoval v oblasti platební schopnosti podniků a s tím efektivnější řízení likvidity. 

Tento fakt souvisí především s holdingovým uspořádáním koncernů, neboť mateřské 

společnosti velice často působí jako určitá finanční základna a objem držené likvidity je 

v kontextu výnosnosti disponibilních zdrojů neadekvátní. Náročnost osobních nákladů 

byla také jednou z oblastí, ve které se projevilo pozitivně spojení podniků, neboť míra 

náročnosti u koncernů byla v 5 případech z 8 nižší oproti míře náročnosti dosahované 

mateřskou společností. Na základě indikátorů výnosnosti však nebyla detekována výhoda 

plynoucí ze spojení v podobě pozitivního synergického efektu, a to jak v oblasti 

operativní synergie, tj. nebyl zjištěn růst produkční síly koncernů oproti mateřským 
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podnikům, tak v oblasti finanční. V případě míry výnosnosti vlastního jmění byl zjištěn 

přínos pouze ve 3 případech a ještě horších výsledků bylo dosaženo v oblasti návratnosti 

tržeb, neboť pouze ve dvou případech bylo zjištěno, že nákladovost procesů v rámci 

koncernu je nižší, než v případě mateřských podniků. Těchto výsledků však bylo 

dosaženo zejména z důvodu holdingového uspořádání, neboť činnosti mateřských 

společností jsou značně specifické a odlišné oproti společnostem koncernu co 

se struktury výnosů a nákladů týká. Lze tedy konstatovat, že konglomerátní 

spojení  podniků v tomto odvětví mělo v jistém ohledu přínos na ekonomickou situaci 

koncernů, zejména v oblasti míry využívání zdrojů. Existence synergických efektů tedy 

byla potvrzena, nicméně vliv na celkovou ziskovost, tedy návratnost investovaného 

kapitálu, nebyl v pozitivním směru prokázán. 
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