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ÚVOD 

Uspět v globálním konkurenčním prostřední si vyžaduje být dostatečně silným 

podnikem. Jednou z možností, jak se takovou společností stát, je neorganický rozvoj 

v podobě realizace fúze jiné společnosti. Tímto způsobem se označuje spojování, 

přebírání nebo pohlcování společností až od konce devatenáctého století. V dobách 

dřívějších existovalo také, v podobě nejrůznějších sdružení, cechů aj. Důkazem,  

že o neorganický rozvoj je zájem, ukazuje množství finančních prostředků, které 

byly do realizovaných spojení investovány. Hranice jednoho bilionu amerických 

dolarů byla historicky poprvé překonána v roce 1995. Od té doby hodnota 

realizovaných spojení za rok pod tuto hodnotu nikdy neklesla. V roce 2015 byla 

evidována nejvyšší aktivita na tomto trhu, kdy celosvětová hodnota realizovaných 

spojení atakovala hodnotu čtyř bilionu amerických dolarů. Tato hodnota nebyla 

dosažena realizací několika velkých fúzí, o čemž svědčí počet realizovaných 

transakcí. Počet realizovaných spojení se od roku 2006 pohybuje v rozmezí čtyřicet 

až padesát tisíc spojení každoročně, opět s rekordním rokem 2015, kdy bylo 

realizováno takřka 49 tisíc transakcí. 

Důvodů proč realizovat fúzi jiné společností je několik a měly by být definovány 

vždy před samotnou transakcí. Základní impulz vychází ze snahy o růst hodnoty 

podniku, který bude dosažený pomocí synergických efektů plynoucích z  fúze. Ty je 

možné dosáhnout na základě zvýšení efektivity, snížení nákladovosti nebo lepšího 

využití dostupných zdrojů. Motivů je ale více a proto jsou v disertační práci popsány 

a systematizovány.  

Na základě literární rešerše byly identifikovány dva základní přístupy k měření 

synergických efektů. Jednu skupinu představuje měření synergií na základě 

finančních ukazatelů, tj. s využitím hodnot dosahovaných v účetnictví. Druhá 

skupina autorů identifikuje synergické efekty na základě hodnoty peněžních toků. 

V této práci jsou oba způsoby propojené. Výzkum probíhal na základě dat o fúzích 

uskutečněných v letech 2004 až 2011. Nejprve byly transakce rozčleněny na ty, 

které tvořily nebo netvořily synergie pomocí finančních ukazatelů. Následně byla 

pomocí výnosové metody stanovena hodnota jednotlivých podniků a byly hledány 

finanční faktory rozhodující o úspěšnosti realizované fúze. Zjištěné ukazatele byly 

následně zakomponovány do nově vytvořených modelů. První predikuje, zda bude 

tvořena kladná synergie z plánované fúze. Druhý model stanovuje hodnotu dosažené 

synergie. Oba modely byly ověřeny na datech dalších fúzí, které nebyly  

do výzkumného vzorku zahrnuty. 

1  TEORETICKÁ VÝCHODISKA DISERTAČNÍ PRÁCE 

1.1 ZDROJE SYNERGIÍ PŘI SPOJOVÁNÍ 

Realizovat spojení podniků je poměrně zásadním rozhodnutím. Cílem každého 

spojení by měly být přínosy pro spojované společnosti, resp. pro jejich vlastníky  

a to buď ekonomické, nebo jiné. Obecně jsou označovány jako synergie. Očekávaný 

způsob dosažení synergie lze považovat za motiv spojení. Lze souhlasit  
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s Andrade a kol. (2001), kteří došli k závěru, že určit čím jsou M&A motivované  

je těžké. Najít jasnou a konečnou odpověď nelze, protože každá transakce  

je unikátní. Mukherjee a kol. (2004) si myslí, že počet motivů M&A je shodný  

s počtem transakcí. Každá transakce by měla mít definováno, z jakého důvodu  

se uskutečňuje a jaký je její cíl. 

Přestože autoři nazývají motivy různě, lze na základě provedeného výzkum 

systematizovat motivy M&A do kategorií. Vzhledem k tomu, že motivy spojování 

podniků by měly být současně i zdroji synergií lze navržené členění považovat  

i za členění zdrojů synergií. Přitom je nutné zdůraznit, že nelze měřit využití všech 

zdrojů synergií. 

Jednotlivé výzkumy, nebo jejich části, byly rozděleny tímto způsobem: 

 Úspory z rozsahu – tento motiv je chápán dvojím způsobem. Může dojít 

k efektu růstu provozního zisku buď z důvodu úspor nákladů, lepšího využití 

majetku, které může vést k odprodeji části majetku (to se projeví pouze 

krátkodobým nárůstem tržeb) nebo ke zvýšení tržeb a jejich dlouhodobému 

růstu. Do této kategorie jsou zařazeni autoři: Chatterjee (1986), Bhide (1990), 

Trautwein (1990), Pawaskar (2001), Mukherjee a kol. (2004), Gaughan 

(2007), Ross a kol. (2008), Brealey a kol. (2008), Devos a kol. (2009), Mellen 

a Evans (2010), Jindřichovská (2013), Asimakopoulus a Athanasoglou (2013) 

a Sedláček a kol. (2013a). 

 Vertikální úspory – tento motiv vyplývá ze dvou možností. První je získání 

kontroly v rámci odběratelsko-dodavatelských vztahů vedoucí k efektivnější 

cenové politice. Druhou možností je odstranění jedné ze ziskových marží  

a její přesun ve prospěch kupující společnosti. Tento motiv se objevuje  

u autorů: Gaughan (2007), Ross a kol. (2008), Brealey a kol. (2008)  

a Jindřichovská (2013). 

 Výzkum a vývoj – základem tohoto motivu je úspora nákladů v oblasti 

výzkumu a vývoje, protože dosažení výsledků je spojené s velkým rizikem 

neúspěchu. Vyplatí se koupit společnost, která nějakou inovaci nebo patent 

vynalezla. Do této kategorie motivů může patřit i snaha o využití nového 

vynálezu, patentů, lepší využití vybudovaných výzkumných laboratoří  

a know-how pracovníků výzkumu. Mezi autory uvádějící tyto motivy patří: 

Hall (1990), Gaughan (2007), Valentini (2012) a Smrčka (2013). 

 Komplementární zdroje – motiv vychází s myšlenky, že spojené společnosti 

využijí dodatečné možností (např. výrobní kapacity, majetek, finance nebo 

distribuční sítě), které jako samostatné neměly. Toto pojetí je možné nalézt  

u autorů: Ross a kol. (2008), Brealey a kol. (2008), Jindřichovská (2013), 

Asimakopoulus a Athanasoglou (2013) a Smrčka (2013). 

 Tržní síla – teorie vychází z myšlenky, že díky růstu tržní síly,  

resp. monopolizaci odvětví bude společnost moci určovat cenu na trhu  

a z toho plynoucí rostoucí výnosy. Tento motiv je možné realizovat pouze  

u horizontálních a konglomerátních spojení. Monopolizace odvětví  

je pod kontrolou orgánů dohlížejících na hospodářskou soutěž. Tento názor  
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je možné najít u autorů: Chatterjee (1986), Pawaskar (2001), Mukherjee a kol. 

(2004), Gaughan (2007), Devos a kol. (2009), Geiger (2010), Vyas a kol. 

(2012), Asimakopoulus a Athanasoglou (2013), Sedláček a kol. (2013a), 

Caiazza a Volpe (2015) a Bogner a kol. (2015). 

 Daně – spojující myšlenkou tohoto motivu je nevyužitá ztráta z minulých let. 

Další možností je využití dluhové kapacity kupované společnosti, což může 

vést k rozvoji kupované společnosti. Při vzniku nové společnosti je také 

potřebné přecenit majetek, což může mít za následek změnu jeho odpisového 

plánu. Tento motiv zmiňují: Pawaskar (2001), Mukherjee a kol. (2004),  

Ross a kol. (2008), Devos a kol. (2009), Mellen a Evans (2010)  

a Sedláček a kol. (2013a). 

 Nevyčerpané fondy – pro některé společnosti může být lákavé koupit jiný 

subjekt z důvodu výše jeho finančního majetku. Po spojení může nová 

společnost dané peněžní prostředky lépe investovat. Autoři, kteří tento motiv 

zmiňují: Trautwein (1990), Brealey a kol. (2008) a Jindřichovská (2013). 

 Diverzifikace – tímto motivem společnosti rozšiřují oblast svého podnikání 

do jiného odvětví a snižují riziko podnikání. Společnost spojením získá  

i zaměstnance, kteří již v daném odvětví pracovali a má možnost využít jejich 

know-how. Na to navazují i zákazníci původní společnosti v případě jejich 

loajálnosti. Teorii je možno najít u autorů: Gaughan (2007), Huyghebaert a 

Luypaert (2010), Mellen a Evans (2010), Asimakopoulus a Athanasoglou 

(2013), Zuhairy a kol. (2015) a Garskaite-Milvydiene a Burksaitiene (2016). 

 Sebevědomí managementu – důvodem pro realizaci M&A je růst velikosti 

společnosti, kterou manažeři řídí. Manažeři často přeceňují své schopnosti. 

Vliv na přidanou hodnotu pro vlastníky společnosti je následně negativní. 

Uveden je v pracích autorů: Trautwein (1990), Pawaskar (2001), Geiger 

(2010), Huyghebaert a Luypaert (2010), Vyas a kol. (2012) a Sehleanu 

(2015). 

Z uvedené kategorizace motivů spojování podniků plynou následující zdroje 

tvorby synergií: úspory z rozsahu (v podobě úspory nákladů a lepšího využití 

vlastního kapitálu), úspory z vertikálního spojení (převodem ziskové marže), úspory 

výdajů na vědu a výzkum (nákupem již realizovaného výsledku), lepším využitím 

komplementárních zdrojů (rozšíření výroby), snížení daňového základu nebo růstem 

tržeb (z důvodu tržní síly) a diverzifikace (snížení rizika a stabilizace cash flow). 

1.2 PŘÍSTUPY K MĚŘENÍ SYNERGIÍ 

Jak již bylo uvedeno z hlediska realizace spojení je rozhodující dosažení synergie 

a z tohoto důvodu bude tato část práce věnována přístupům k měření synergií, 

přičemž synergií se rozumí zvýšení hodnoty spojených společností. 

Měření efektu synergií plynoucích z realizovaného spojení společností se 

věnovalo několik výzkumů. Např. Ismail (2011) vypočítal, že spojené společnosti 

mají hodnotu (tj. dosáhly synergií) vyšší o 11,3 % oproti součtu dvou samostatně 

stojících společností. K výpočtu bylo použité diskontované cash flow.  
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Houston a kol. (2001) spočítali, že společnost po fúzi dosahuje zlepšení o 13,06 % 

oproti součtu dvou samostatně stojících. Autoři přitom efekt vypočítali pomocí čisté 

současné hodnoty. Devos a kol. (2009) synergie měřili jako rozdíl mezi současnou 

hodnotou spojené společnosti a součtem předpokládaných hodnot dvou samostatně 

stojících společností. Rozdíl v podobě synergie vypočítali ve výši 10,03 %. K tomu 

použili kategorii kapitálového cash flow. Bernile a Bauguess (2011) vypočítali 

nárůst tržní hodnoty spolenosti o 14 % oproti původním hodnotám. Synergie byly 

stanoveny použitím diskontovaného cash flow. Dutordoir a kol. (2014) vypočítali 

zvýšení tržní hodnoty společnosti o 12 % oproti součtu obou samostatných 

společností. Transakce byly hodnoceny pomocí výpočtu čisté současné hodnoty. 

Podle Zuhairy a kol. (2015) by úspěšnost transakcí měla být hodnocena z několika 

úhlů pohledu, a to z pohledu finančního, strategického, zákaznického  

a zaměstnaneckého. V následující části jsou popsány jednotlivé přístupy  

k identifikaci a kvantifikaci synergií. 

Výzkumy v oblasti měření synergií je možné systematizovat na základě 

společných kritérií, pomocí kterých jednotliví autoři hodnotili, zda M&A realizuje 

synergické efekty. Přístupy je možné rozčlenit do dvou skupin: 

• Identifikace synergií na základě komparace vybraných finančních 

poměrových ukazatelů. Autoři zkoumali finanční ukazatele z různých 

oblastí, tj. ze skupin ukazatelů rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity 

nebo nákladovosti. Synergie vznikla, pokud došlo ke zlepšení zkoumaného 

ukazatele, tj. buď k jeho zvýšení (např. u ukazatelů rentability) nebo k jeho 

snížení (např. u ukazatelů nákladovosti). Mezi autory, kteří hodnotili efekt 

M&A na základě tohoto přístupu patří: Healy a kol. (1992), Sorensen (2000), 

Houston a kol. (2001), Harford (2005), Koller a kol. (2005),  

Huyghebaert a Luypaert (2010), Shim (2011), Bernile a Bauguess (2011), 

Sedláček a kol. (2013b) a Asimakopoulos a Athanasoglou (2013). 

• Identifikace synergií na základě stanovení hodnoty společnosti. Do této 

skupiny patří autoři, kteří hodnotili synergické efekty na základě peněžních 

toků, které společnost realizuje. Výpočty se ubírají několika cestami, které 

jsou si příbuzné, ale vzájemně se liší. Výpočet hodnoty společnosti přes 

ukazatel čisté současné hodnoty používají ve svých výzkumech např. Houston 

a kol. (2001) nebo Sedláček a kol. (2012). Výpočtem za pomoci ukazatele 

volných peněžních toků, což je nejrozšířenější způsob určování hodnoty 

podniků, zjišťují synergie z M&A např. Damodaran (2002, 2011), Ismail 

(2011), Bernile a Bauguess (2011) nebo Mařík (2011a a 2011b). Jiný přístup 

zvolili Kaplan a Ruback (1995), Gilson a kol. (2000), Ruback (2000), nebo 

Devos a kol. (2009), kteří ke stanovení synergie použili ukazatel kapitálového 

peněžního toku. 
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2  CÍLE A METODY POUŽITÉ PŘI ZPRACOVÁNÍ 

DISERTAČNÍ PRÁCE 

2.1 CÍL PRÁCE 

Hlavním cílem disertační práce je navrhnout úpravy postupu stanovení hodnoty 

společností realizujících fúze tak, aby umožnil identifikaci synergií pro české 

podniky působící v oboru strojírenství. Ke splnění cíle práce jsou formulovány tyto 

dílčí cíle: 

 analyzovat motivy, které vedou k rozhodnutí provést spojení, 

 analyzovat metody, postupy a přístupy k oceňování synergických efektů 

plynoucích ze spojení, 

 identifikovat faktory, které jsou důležité pro úspěšnost fúzí ve strojírenském 

průmyslu,  

 vytvořit model predikce synergie při fúzích podniků, 

 navrhnout úpravy postupu stanovení hodnoty podniku vzniklého fúzí,  

tj. včetně hodnoty synergie. 

Na základě provedené literární rešerše, dříve realizovaných výzkumů v oblasti 

fúzí, byla formulována následující výzkumná otázka: 

Existuje statisticky významný rozdíl mezi podniky realizujícími spojení s kladnými 

synergickými efekty a podniky realizujícími spojení s negativními synergickými 

efekty již před provedením transakce? 

Většina z realizovaných výzkumů v oblasti hodnocení úspěšnosti realizovaného 

spojení (např. Healy a kol. (1992), Sorensen (2000), Houston a kol. (2001),  

Koller a kol. (2005), Devos a kol. (2009) Huyghebaert a Luypaert (2010), Shim 

(2011), Ismail (2011), Bernile a Bauguess (2011), Sedláček a kol. (2013b), 

Asimakopoulos a Athanasoglou (2013) a Dutordoir a kol. (2014)) se zabývala 

hodnocením synergií plynoucích z realizace transakce po jejím provedení. V této 

disertační práci bude statisticky zjišťováno, zda je možné úspěšnost fúze  

(tj. schopnost vytvořit synergický efekt ze spojení podniků) predikovat již před 

realizací transakce, na základě ukazatelů výkonosti spojovaných společností. 

Samotný postup identifikace synergií a jejich zakomponování do modelu 

stanovení hodnoty je možné shrnout do následujících kroků: 

1 Získání dat o společnostech realizujících fúzí. Nejprve byly identifikovány 

veškeré dostupné informace o oznámených fúzích s využitím databáze 

Bisnode. Na základě kritérií byly identifikovány fúze zařazené  

do výzkumného vzorku. O společnostech zařazených do výzkumného vzorku 

byla získána data z účetních závěrek nebo výročních zpráv zveřejněných na 

portálu www.justice.cz. 

2 Rozčlenění fúzí na úspěšné a neúspěšné podle vybraných finančních 

ukazatelů. Fúze byly rozdělené podle vybraných ukazatelů použitých jinými 

autory (např. Healy a kol., 1992; Damodaran, 2002, str. 988; Gugler a kol., 

2003; Sedláček a kol., 2013b). Pro určení, zda se transakcí realizovala 

synergie nebo nikoliv byly použity ukazatele vývoje tržeb a výsledku 
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hospodaření. Vývoj hodnoty celkových aktiv, jak jej někteří autoři použili  

pro identifikaci synergie (např. Sedláček, 2013b; Fiala a Hedija, 2015), v této 

práci nebyl použit z důvodu, že nelze jasně specifikovat, zda je pozitivní efekt 

snížení nebo zvýšení hodnoty aktiv, protože v krátkém časovém horizontu  

po realizaci fúze může dojít ke konsolidaci majetku a tím poklesu celkové 

hodnoty aktiv. První skupinu tvořily podniky, u kterých po uskutečnění fúze 

došlo k synergickému efektu, tj. došlo ke zvýšení tržeb, případně výsledku 

hospodaření (úspěšné fúze, úspěšné transakce). Druhou skupinu představují 

podniky, u nichž nastaly negativní synergické efekty z provedené fúze,  

tj. došlo ke snížení tržeb a výsledku hospodaření (neúspěšné fúze, neúspěšné 

transakce). 

3 Analýza vývoje společností. V rámci tohoto kroku byl zkoumán vývoj 

společností zatříděných do uvedených dvou skupin (úspěšné, neúspěšné fúze) 

na základě vybraných ukazatelů. Analýza byla provedena prostřednictvím 

ukazatelů finanční analýzy, konkrétně na základě ukazatelů nákladovosti, 

využití dlouhodobého majetku, změny provozního výsledku hospodaření  

a struktury zdrojů financování. K analýze byly použité standardní finanční 

poměrové ukazatele, jako i tzv. změnové ukazatele (změna ukazatelů  

v jednotlivých letech po fúzi vůči hodnotám v časovém okamžiku rok před 

realizací fúze), jako i průměrné roční tempa růstu ukazatelů pro každý podnik. 

Tyto ukazatele byly testovány na typ rozdělení dat pro potřeby zvolit vhodný 

test pro identifikaci statisticky významných rozdílů mezi skupinami 

zkoumaných podniků. 

4 Identifikace faktorů rozhodujících o úspěšnosti fúze. Po identifikaci 

faktorů, které dosahují rozdílných hodnot ve zkoumaných skupinách, bylo 

provedeno jejich statistické testování. K tomu byl využit Mann-Whitneyho  

U test, pomocí kterého byly identifikovány statisticky významné rozdíly  

v ukazatelích finanční analýzy mezi podniky realizujícími úspěšné  

a neúspěšné transakce. V rámci této části byly identifikovány jako důležité 

mzdové náklady, odpisové náklady, obrátkovost aktiv a v návaznosti na to  

se efekt projevil i v ukazatelích rentability. 

5 Stanovení hodnoty synergie. Nejdříve byla pro každou fúzí stanovena 

hodnota kupované a kupující společnosti k termínu rok před fúzí,  

tj. bez ohledu na realizaci fúze. Ke stanovení hodnoty byl použit předpoklad,  

že v budoucnu budou podniky fungovat stejným způsobem, jako v minulosti 

(stand alone principle). Tento výsledek byl následně za obě společnosti 

sečten, čímž byla získaná hodnota nově vzniklé společnosti bez synergie  

(HA + HN).  

Dále byla stanovena hodnota společnosti vzniklé realizací fúze na základě 

skutečného vývoje po její realizaci (HAN). Porovnáním získaných hodnot bylo 

možné určit, jestli fúzí byla vytvořena synergie (kladný rozdíl  

HAN – (HA + HN), nebo nebyla (záporný rozdíl HAN – (HA + HN).  
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Fúze pak byly rozděleny na dvě skupiny, a to tvořící synergie (úspěšné fúze)  

a netvořící synergii (neúspěšné fúze). Zatřídění fúzí do skupin bylo porovnané 

s předešlým zatříděním dle finančních poměrových ukazatelů. Pokud nebyla 

dosažena shoda v zatřídění fúzí do skupiny úspěšných, resp. neúspěšných  

dle vývoje tržeb a zisku a dle vypočtené hodnoty synergie, byla provedena 

úprava parametrů použitých pro stanovení hodnoty kupované (kupující) 

společností (před fúzí). Korekce ve stanovení hodnoty se týkaly poměrů 

dlouhodobého majetku, resp. čistého pracovního kapitálu k tržbám (koeficient 

KDM/T, KČPK/T) z důvodu, že některé společnosti měly přebytek tohoto 

majetku, tj. vlastnily tzv. provozně nepotřebný majetek. V tomto případě byly 

pro stanovení hodnoty použité průměrné hodnoty uvedených koeficientů  

za skupinu kupujících (resp. kuponovaných) podniků. Rozdíl mezi hodnotou 

společnosti po fúzi a součtem korigovaných hodnot samostatných společností 

před fúzí představuje upravenou hodnotu synergií. 

6 Identifikace faktorů rozhodujících o hodnotě synergií. V tomto kroku byla 

hledána korelace mezi hodnotou synergie (kladnou i zápornou) a vybranými 

finančními ukazateli, bylo zjišťováno, které finanční ukazatele mají vliv  

na tvorbu synergií. Na základě výsledků korelace Kendall-Tau byly jako 

statisticky významné ukazatele identifikovány poměr krátkodobého 

finančního majetku k celkovým aktivům, cash flow k celkovým aktivům, cash 

flow k tržbám, cash flow k nákladovým úrokům a ukazatel rentability aktiv. 

7 Navržení úpravy modelu stanovení hodnoty podniku. Z výsledků 

získaných pomocí identifikace faktorů rozhodujících o úspěšnosti fúze,  

resp. o hodnotě synergií byla navržena úprava stanovení hodnoty podniku. 

Nejprve byl vytvořen model predikce synergických efektů. Dále byl vytvořen 

model predikce hodnoty synergie. Ten byl následně zakomponován  

do modelu určování hodnoty podniků vstupujících do fúze, tj. kuponované  

i kupující společnosti. 

8 Ověření modelu. Navržené modely byly použité pro opětovné stanovení 

hodnoty synergie zkoumaných transakcí. Oba modely byly následně ověřeny 

mimo výzkumný vzorek, tj. na predikci synergie a stanovení její hodnoty fúzí 

podniků nezahrnutých do původního výzkumu. 

2.2 METODY POUŽITÉ V PRÁCI 

Vědecká metoda je postavena na datech, proto je vědecké poznání objektivní  

a ověřitelné. Kategorií metod je několik, v práci byly použité obecné metody, které 

zastupují především tzv. párové metody. Velkou skupiny představují metody 

kvantitativní, které reprezentují metody typu pozorování nebo měření (Široký, 

2011). Názorů, jak ve výzkumu postupovat je v literatuře několik. Často, s drobnými 

odlišnostmi podle autorů (např. Collis a Hassey, 2003; Punch, 2008; Široký, 2011; 

Saunders a kol., 2016), se opakují tyto části: identifikace výzkumného problému, 

teoretický rámec problémů, definování výzkumných otázek, volba výzkumných 

metod, omezení výzkumu, sběr dat, analýza dat a formulace zjištěných výsledků. 
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Metody obecné 

Metody nevycházejí primárně z empirických zkušeností nebo měření, ale jsou 

přijímány jako univerzální postupy vědecké práce. Z obecných metod byly použity 

zejména tyto (např. Collis a Hussey, 2003; Synek a kol., 2007; Geršlová, 2009; 

Široký, 2011): 

 analýza a syntéza. Analýza slouží k rozkladu informací do jednotlivých částí, 

které usnadňují výzkum a zjištění zákonitostí. Následně spojením zjištěných 

zákonitostí je vybudován celek, tj. provedena syntéza. 

Analýza byla využita zejména při identifikaci rozdílů, díky kterým byly 

tvořeny synergie z realizovaných fúzí, za pomoci syntézy byl modifikován 

model stanovující hodnotu podniků realizujících spojení a byly formulovány 

závěry práce a její shrnutí. 

 indukce a dedukce. Indukce slouží ke zpracování a zhodnocení souboru 

s údaji, které umožňují formulaci závěrů pro zkoumanou oblast. Dedukce 

vychází ze všeobecných znalostí a následně je testována za určitých podmínek 

na konkrétním zkoumaném vzorku.  

Indukce byla využita při zpracování dat z účetních závěrek jednotlivých 

společností, které realizovali fúzi, dedukce byla využita při testování 

zkoumaného souboru a ověřování existujících metod výpočtů. 

 abstrakce a konkretizace.  Abstrakce odděluje nepodstatné a nahodilé 

vlastnosti zkoumaného jevu od vlastností obecných a podstatných. 

Konkretizace je myšlenkový postup od všeobecného k jednotlivému a tedy  

i specifickému.  

Abstrakce byla využita při hodnocení, které změny ve zkoumaném vzorku 

jsou důležité a které nikoliv. Při konkretizaci byly identifikovány faktory, 

pomocí kterých bylo možné určit faktory rozhodující o úspěšnosti 

realizovaného spojení a následně navrženy úpravy v používaných 

oceňovacích modelech. 

Metody kvantitativního výzkumu 

Široký (2011) uvádí, že kvantitativní data pro zkoumání jsou měřitelná, tříditelná 

a uspořádána, lze je tedy získat v kvantifikovatelné podobě, ve formě statisticky 

zpracovatelných dat. V této práci budou data zkoumaná metodou obsahového 

studia dokumentů. Metoda je použita při analýze dat z účetních závěrek 

zkoumaných společnosti. Metodu autoři (např. Reichel, 2009; Symon a Cassell, 

2012; Saunders a kol., 2016) používají při zkoumaní údajů vytvořených za minulé 

časové úseky. Využití kvantitativních údajů z dokumentů usnadňuje komparaci mezi 

jednotlivými společnosti a mezi jednotlivými časovými úseky. Jeřábek (1993) uvádí, 

že je možné studovat dokumenty subjektů již neexistujících, tj. dnes již zaniklých 

(koupených) společnosti, což je při výzkumu fúzí podstatné.  

Při hodnocení realizovaných fúzí budou výpočty realizovány opakovaně, jejichž 

cílem je studium proměnných nebo subjektů v průběhu času, tj. metodou analýzy 

časových řad. Ta se používá v případě chronologicky uspořádaných dat z několika 

pozorování (viz např. Hudec a kol., 2007). Saunders a kol. (2016) vidí velké 
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pozitivum této metody ve schopnosti sledovat vývoj a změny v čase. Tento vývoj 

může prozradit změny v řízení společnosti v průběhu analyzovaného období a to 

v kterémkoliv sledovaném ukazateli. 

2.3 METODY ANALÝZY DAT 

Při analýze dat byly využity zejména tyto metody:  

1 vybrané popisné statistiky (aritmetický průměr, geometrický průměr, 

medián, směrodatná odchylka apod.) tyto statistiky byly použity především 

při analýze zkoumaného vzorku a vlastností finančních ukazatelů. 

2 vybrané ukazatele finanční analýzy (např. ukazatele rentability, aktivity, 

zadluženosti, nákladovosti apod.) byly použity při analýze obou zkoumaných 

skupin za účelem identifikace faktorů, které jsou rozhodující pro tvorbu 

synergií dosahovaných z realizované fúze.  

3 vybrané statistické testy (Shapiro-Wilkův test normality, Mann-Whitneyho 

U-test, Kendall-Tau korelační koeficient, model lineární regrese apod.) tyto 

testy byly použity při ověřování významnosti změn vybraných ukazatelů. 

4 stanovení hodnoty podniku bylo prováděno k ověření, zda identifikované 

faktory ovlivňují vypočítanou hodnotu podniku. 

3  VÝSLEDKY REALIZOVANÉHO VÝZKUMU 

3.1 IDENTIFIKACE FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH ÚSPĚŠNOST 

REALIZOVANÉ FÚZE   

K tomu, aby mohly být navrženy úpravy výpočtu hodnoty společností,  

je nutné identifikovat finanční poměrové ukazatele, které jsou rozhodující  

o synergiích. V rámci zkoumaných skupin byl sledován vývoj finančních 

poměrových ukazatelů v jednotlivých letech po fúzi, bez ohledu na rok její realizace. 

Změny v jednotlivých skupinách jsou počítány vůči roku před realizací fúze. 

Analyzovány byly finanční poměrové ukazatele ze skupin nákladovosti, využití 

dlouhodobého majetku, změny provozního výsledku hospodaření a oblasti zdrojů 

financování. 

Celkově je vidět několik významných rozdílů mezi zkoumanými skupinami,  

ty je možné shrnout takto: rozdílný vývoj tržeb po fúzi, rozdílné investiční 

přístupy k dlouhodobému majetku, změna ve zdrojích financování společností. 

Všechny analyzované finanční poměrové ukazatele byly zkoumány nejdříve 

z pohledu rozdílu mezi skupinou úspěšných a neúspěšných transakcí a následně i 

korelací na hodnotu vytvořené synergie.  

Zjištěné výsledky byly následně statisticky testovány, zda je rozdíl mezi 

skupinami statisticky významný a tím pádem rozhodující pro identifikaci synergií 

dosažených realizací fúze. K tomu byl použit Mann-Whitneyho U test, jehož 

výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 1 na následující stránce. Rozdíly, které jsou  

na 5% hladině statisticky významné, jsou uvedeny tučně.  
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Tabulka 1: Hodnoty p-value Mann-Whitney U testu stavových ukazatelů 

Ukazatele 
1. rok  

po fúzi 

2. rok 

po fúzi 

3. rok 

po fúzi 

Výkonová spotřeba/Tržby 0,5668 0,9149 0,5668 

Materiálová spotřeba/Tržby 0,9227 0,7560 0,4037 

ČPK/Tržby 0,0857 0,0637 0,4431 

ČPK/Celková aktiva 0,3364 0,3463 0,6906 

DM/Celková aktiva 0,6343 0,6622 0,4092 

Obrátkovost aktiv 0,2249 0,0275 0,0351 

Obrátkovost zásob 0,5602 0,2212 0,6977 

Mzdové náklady/Tržby 0,0368 0,0057 0,0021 

Přidaná hodnota/Mzdové náklady 0,0853 0,0029 0,0006 

Závazky/Výkonová spotřeba 0,1710 0,0665 0,1274 

Pohledávky/Tržby 0,2899 0,0968 0,4665 

Odpisy/Tržby 0,0558 0,0822 0,0156 

Provozní VH/Tržby 0,2899 0,0405 0,0203 

Rentabilita aktiv 0,5408 0,1008 0,0173 

Rentabilita vlastního kapitálu 0,9768 0,8384 0,0132 

KFM/ Celková aktiva 0,2726 0,3080 0,7783 

Koeficient zadluženosti 0,7340 0,4547 0,7049 

Bankovní úvěry/Celková aktiva 0,6791 0,6558 0,3000 

CF/Celková aktiva 0,2249 0,0275 0,0095 

CF/Nákladové úroky 0,6464 0,2454 0,3163 

CF/Tržby 0,6205 0,3268 0,1135 

vlastní zpracování 

Statisticky významný rozdíl byl identifikován u osmi sledovaných ukazatelů.  

U některých z nich byla předpokládaná vzájemná závislost, proto bylo provedeno 

statistické testování pomocí Spearmanova koeficientu pořadové korelace. 

Z výsledků vyplývá, že mezi poměry mzdových nákladů k tržbám a přidané hodnoty 

ke mzdovým nákladům existuje závislost, která se s vývojem v čase zvyšuje. 

Z tohoto důvodu je poměr přidané hodnoty ke mzdovým nákladům vyloučen 

z dalšího výzkumu. Mezi ukazateli tržeb a výsledku hospodaření také existuje 

závislost, která se v čase zvyšuje. Z tohoto důvodu byl ukazatel poměru provozního 

výsledku hospodaření k tržbám z dalšího výzkumu vyloučen.  

Jelikož fúze bývají realizovány s motivem úspor v podobě poklesu nákladů, byl  

do výzkumu zařazen poměr výkonové spotřeby na tržbách, i přes to, že je statisticky 

nevýznamný. Nadále byly zkoumány poměry: výkonová spotřeba k tržbám, mzdové 

náklady k tržbám, odpisy k tržbám, obrátkovost aktiv, rentabilita aktiv, rentability 

vlastního kapitálu a CF k aktivům. 

Identifikované rozdíly v ukazatelích byly ověřeny pomocí Mann-Whitneyho  

U testu za celé sledované období. Výsledky jsou uvedeny v souhrnné tabulce č. 2  

na následující stránce pro všechny zkoumané roky. 
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Tabulka 2: P-value Mann-Whitney U testu v jednotlivých letech 

  -3 -2 -1 0 1 2 3 

Výkonová spotřeba 

k tržbám 
0,3364 0,0725 0,4316 0,3316 0,5668 0,9149 0,5668 

Mzdové náklady  

k tržbám 
0,9923 0,8842 0,8082 0,0249 0,0368 0,0057 0,0021 

Odpisy k tržbám 0,6622 0,5472 0,2440 0,0080 0,0558 0,0822 0,0156 

Obrátkovost aktiv 0,8842 0,9923 0,4906 0,8689 0,2249 0,0275 0,0351 

Rentabilita aktiv 0,0609 0,0193 0,3268 0,1374 0,5408 0,1008 0,0173 

Rentabilita 

vlastního kapitálu 
0,0930 0,0386 0,2249 0,4431 0,9768 0,8384 0,0132 

CF k aktivům 0,0465 0,0487 0,7049 0,1966 0,2249 0,0275 0,0095 

vlastní zpracování 

Na základě výsledků Mann-Whitneyho U testu je možné konstatovat, že u poměru 

výkonové spotřeby k tržbám neexistuje statisticky významný rozdíl mezi skupinami 

v průběhu celého sledovaného období. Podle dosažených výsledků je u poměru 

mzdových nákladů k tržbám statisticky významný rozdíl ve všech sledovaných letech 

od realizace fúze. Statistický rozdíl obou skupin se s postupem času zvyšuje. Poměr 

odpisů k tržbám je podle hodnot testu statisticky významný v roce realizace fúze  

a ve třetím roce po realizaci spojení. Rozdíl středních hodnot obrátkovosti aktiv  

je statisticky významný ve druhém a třetím roce po realizaci fúze, tj. odstupem  

od fúze se zvyšuje rozdíl ve využití aktiv. Rentabilita aktiv vykazuje statistický 

rozdíl již dva roky před realizací fúze a následně je možné jej zaevidovat ve třetím 

roce po fúzi. Rentabilita vlastního kapitálu vykazuje statisticky rozdíl ve shodných 

letech jako rentabilita aktiv. Největší statistický významný rozdíl mezi skupinami  

je v poměru cash flow k aktivům. Zde je evidován tří, resp. dva roky před fúzí  

a následně ve stejném časovém okamžiku po fúzi. Z výsledků dále vyplývá,  

že pouze ukazatele rentability aktiv a vlastního kapitálu, resp. poměr cash flow 

k aktivům mají před realizovaným spojením statisticky významné rozdíly 

v hodnotách ukazatelů. Žádný další ze sledovaných ukazatelů před fúzí nenabývá 

statisticky významného rozdílu. Změnu v hodnotách ukazatelů nákladovosti  

a obrátkovosti po fúzi tedy lze považovat za efekt spojení, tj. za projev provozní 

synergie dosahované úsporami z rozsahu. 

3.2 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ HODNOTU DOSAŽENÉ SYNERGIE 

Výsledky získané stanovením hodnoty synergií byly v dalším kroku testovány 

pomocí Kendall-Tau korelace za účelem identifikace faktorů rozhodujících  

o hodnotě synergií. Testována byla závislost jednotlivých ukazatelů na hodnotu 

synergie vyjádřené v tisícikorunách. Výsledky tohoto testu jsou uvedeny v tabulce  

č. 3 na následující straně. Rozdíly, které jsou statisticky významné, na 5% hladině 

jsou uvedeny tučně.  
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Tabulka 3: P-value Kendall-Tau korelace hodnoty synergií a vybraných ukazatelů 

  -3 -2 -1 0 1 2 3 

Výkonová 

spotřeba/Tržby 
0,1127 0,1461 0,1265 0,0310 -0,0547 -0,0915 -0,0049 

Obrátkovost aktiv 0,0971 0,0727 0,0498 0,0302 0,0563 0,1380 0,1543 

Mzdové 

náklady/Tržby 
0,0212 0,0155 0,0204 -0,1372 -0,0710 -0,1657 -0,1755 

Odpisy/tržby -0,0139 0,0310 0,0278 -0,1543 -0,0776 -0,0433 -0,1086 

Rentabilita aktiv -0,2686 -0,1429 -0,0971 -0,1037 0,0286 0,1412 0,2751 

Rentabilita vlastního 

kapitálu 
-0,1886 -0,0857 -0,1527 -0,0580 0,0286 0,0286 0,1853 

KFM/Celková 

aktiva 
-0,2147 -0,0416 -0,0237 -0,0204 -0,0171 -0,0514 0,1298 

Koeficient 

zadluženosti 
0,1102 -0,0073 -0,0057 0,0873 0,0792 0,0612 0,0563 

Bankovní úvěry/ 

Celková aktiva 
0,0080 -0,0338 0,0909 0,0299 0,0117 -0,0061 -0,1074 

CF/Celková aktiva -0,2473 -0,1837 -0,1167 -0,1216 0,0727 0,2000 0,2882 

CF/Nákladové 

úroky 
-0,3543 -0,1680 -0,0835 -0,0682 -0,0635 0,1320 0,2188 

CF/Tržby -0,2539 -0,2000 -0,0857 -0,0988 0,0139 0,0645 0,1216 

vlastní zpracování 

Statistický významný rozdíl v závislosti na hodnotě synergií se projevuje pouze  

u pěti ukazatelů. Korelace u statisticky významných poměrů jsou před transakcí 

negativní. 

Již rok po realizaci fúze se, s výjimkou poměru CF na nákladové úroky, korelace 

stávají kladné. Poměr CF k celkovým aktivům dva roky po realizaci fúze  

je statisticky významný, další ukazatele se stávají významnými v roce následujícím. 

Z výsledků Kendall-Tau korelace je možné konstatovat, že neexistuje statisticky 

významný rozdíl mezi hodnotou synergie, která bude dosažena realizovanou 

transakcí a poměry výkonové spotřeby k tržbám, obrátkovosti aktiv, mzdových 

nákladů k tržbám, odpisů k tržbám, rentability vlastního kapitálu, koeficientu 

zadluženosti a bankovních úvěrů k celkovým aktivům. Tyto ukazatele nemají vliv na 

hodnotu synergii, které bylo dosaženo.  

3.3 ÚPRAVY POSTUPU STANOVENÍ HODNOTY SPOLEČNOSTÍ PRO 

ÚČELY IDENTIFIKACE SYNERGIÍ 

V této části práce byly sestaveny predikující modely. Účelem prvního modelu  

je predikce, zda bude dosaženo synergie, druhý vytvořený model se pokouší  

o identifikaci hodnoty synergických efektů plynoucích z realizace fúze. 

Na základě výsledků Mann-Whitneho U testu a korelace Kendall-Tau byly jako 

statisticky významné, tj. schopné predikovat výsledný efekt realizované fúze, 

alespoň podle jednoho z použitých testů, identifikovány tyto ukazatele: mzdové 
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náklady na tržbách, odpisy na tržbách, obrátkovost aktiv, rentabilita aktiv, rentability 

vlastního kapitálu, krátkodobý finanční majetek na celkových aktivech, CF  

na celkových aktivech, CF na tržbách, CF na nákladových úrocích. 

Nejprve byla zkoumána závislost ukazatelů (potencionálních prediktorů), 

samostatně u kupovaných a kupujících společností, na realizaci kladné synergie  

z fúze pomocí analýzy CART. Následně byla testována korelace potencionálních 

prediktorů na hodnotě dosažených synergií z realizované fúze. Tato korelace byla 

zkoumána na dosažených hodnotách ukazatelů v časovém horizontu tři až jeden rok 

před realizací fúze. Za každý ukazatel bylo tedy zkoumáno 6 hodnot u jedné fúze.  

3.3.1 Model predikující dosažení synergie 

Všech 54 potenciálních prediktorů bylo použito pro odvození predikčního modelu 

metodou klasifikačních regresních stromů (CART). Model má ambici predikovat, 

jestli bude dosažen kladný synergický efekt z realizované fúze, tj. cílem je najít 

rozhodovací pravidlo pro rozdělení fúzí na ty, které budou tvořit synergie a ty, které 

k synergii nepovedou. Uzly v modelu byly členěny pomocí metody Gini indexu.  

Pro zvýšení stability vytvořeného modelu byla ve vzorku použitá křížová validace  

s hodnotou k = 5. V tomto případě byl vzorek rozdělen na 5 učebních sad a celý 

proces se pětkrát opakoval.  

Model byl trénován na všech 50 transakcích zařazených do výzkumného vzorku. 

Testován byl na čtyřech fúzích nezařazených do výzkumu, jak je uvedeno v kapitole 

4.6. Výsledný model využívá pouze dvě proměnné k rozdělení fúzí na úspěšné 

(tvořící kladnou synergii) a neúspěšné. 

Model obsahuje celkem tři terminální uzly a dále pak dva neterminální. 

Z vytvořeného modelu vyplývá, že na základě ukazatele cash flow k nákladovým 

úrokům tři roky před realizací fúze u kupované společnosti (CF/NÚ-3N) a následně 

na základě ukazatele krátkodobého finančního majetku k aktivům dva roky před 

realizací fúze u kupované společnosti (KFM/A-2N) je možné identifikovat kladnou 

hodnotu synergických efektů. Model testuje jednotlivé ukazatele jako potencionální 

dělící body. Z těch následně vybere takový, která vzorek nejlépe dělí, tj. hodnota 

0,012379 u poměru CF/NÚ-3N je odvozena od konkrétní transakce z trénovacího 

souboru fúzí. První ukazatel rozdělí soubor na 12 fúzí, které tvoří hodnotu synergií  

a 38 transakcí, kde je nutné aplikovat druhý z poměrů. Ten skupinu rozčlení na  

5 tvořících hodnotu synergií a 33 netvořící hodnotu synergií. Z  modelu je možné 

identifikovat, že v původním souboru je správně identifikováno 84 % spojení. 

3.3.2 Model predikující hodnotu synergií 

Všech 54 potencionálně identifikovaných prediktorů bylo použito k tvorbě 

modelu stanovujícího hodnoty synergie, která by měla být realizací fúze dosažena. 

Využit k tomu byl lineární regresní model, ve kterém je závisle proměnnou hodnota 

dosažené synergie vyjádřené v tisícikorunách. Při tvorbě regresního modelu byla 

aplikována dopředná kroková diskriminace. Výsledný model je uveden v tabulce  

č. 4 na následující straně. Tučně označené poměry jsou statisticky významné  

na 5% hladině významnosti. 



 17 

Tabulka 4: Výsledky lineárního regresního modelu  

prediktor 
hodnota 

koeficientu 

směrodatná 

chyba 

koeficientu 

p-value 

Abs. člen -63 033 40 326 0,1268 

KFM/A -3A -1 205 921 183 910 0,0000 

CF/A -2N 337 007 58 639 0,0000 

ROA -3A 49 078 12 061 0,0002 

MN/T -1N 898 078 236 869 0,0006 

CF/A -3N -388 856 120 284 0,0026 

CF/T -2N -671 210 0,0029 

MN/T -1A 667 643 211 159 0,0032 

obr. A -3N 41 754 13 480 0,0038 

CF/A -2A -1 447 845 498 018 0,0062 

MN/T -2N -864 671 364 342 0,0231 

ROA -2A 1 096 182 481 794 0,0289 

KFM/A -2A 298 462 143 881 0,0453 

CF/T -3A -2 286 1 125 0,0496 

vlastní zpracování 

Z výsledného modelu vyplývá, že na celkový efekt, který fúze přinese, mají 

takřka rovnoměrný vliv obě zúčastněné strany. Při výpočtu hodnoty synergií  

je nutné využít jak ukazatele kupované společnosti (v modelu je zakomponovaných 

6 ukazatelů), tak kupující společnosti (v modelu je zahrnutých 7 ukazatelů). 

Ukazatelé, které jsou podle výsledného modelu pro správné stanovení hodnoty 

synergií důležité, se dají rozčlenit na několik skupin. Nejdůležitějším faktorem  

ke stanovení hodnoty synergií (se zastoupením sedmi variant) jsou ukazatele na bázi 

cash flow. U kupovaných společností to jsou ukazatele cash flow k aktivům  

ve druhém a třetím roce před realizací fúze a cash flow k tržbám ve druhém roce 

před realizací fúze (CF/A-3N, CF/A-2N, CF/T-2N) a u kupujících krátkodobý finanční 

majetek k aktivům ve třetím a druhém roce před realizací fúze, cash flou k aktivům 

ve druhém roce před realizací fúze a cash flow k tržbám ve třetím roce před realizací 

fúze (KFM/A-3A, KFM/A-2A, CF/A-2A, CF/T-3A). Jediným ukazatelem nákladovosti, 

který se ve výsledném modelu objevuje hned třikrát, je podíl mzdových nákladů 

k tržbám a to rok resp. dva roky před realizací fúze u kupované společnosti  

(MN/T-2N, MN/T-1N) a rok před fúzí u kupující společnosti (MN/T-1A). Dalším 

ukazatelem vstupujícím do modelu je ukazatel obrátkovosti aktiv u kupované 

společnosti ve třetím roce před realizací fúze (obr. A-3N). Poslední dva prediktory 

jsou ukazatele rentability aktiv kupující společnosti tři, resp. dva roky před realizací 

fúze (ROA-3A, ROA-2A). 
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4  PŘÍNOSY DISERTAČNÍ PRÁCE 

Přínos disertační práce je možné vidět v několika oblastech. Hlavní přínosy jsou 

v kategorii teoretické a současně praktické. Tyto oblasti se vzájemně propojují,  

a je obtížné provést jejich rozlišení. Zjištěné informace je možné využít i v oblasti 

pedagogické. 

Za hlavní přínosy disertační práce v oblastech teorie a praxe je možné považovat 

především: 

1) Na základě literární rešerše byla provedena systematizace motivů, na jejichž 

základě jsou realizované fúze. Každá prováděné spojení by mělo mít předem 

stanovené důvody, proč je realizováno a jaký je důvod, proč je jiná společnost 

kupována. Bez stanovení odpovědí na tyto otázky je poměrně nesnadné 

dosáhnout pozitivních efektů z realizovaného spojení. Navíc při jasně 

definovaných důvodech, je možné kontrolovat jejich dodržování a případné 

nedostatky korigovat. Motivy byly rozděleny následně rozlišeny na dvě základní 

skupiny: efektivnost a motivy managementu. Motivu efektivnosti může být 

dosaženo pomocí provozních nebo finančních synergií. Nejčastěji  

se vyskytujícím motivem v předchozích výzkumech byly úspory z rozsahu, které 

autor práce chápe jako úsporu nákladů, lepší využití majetku nebo růst tržeb. 

Podobné členění motivů ve svém výzkumu uvedl i Sedláček a kol. (2013a). 

Rozdíl je možné najít u motivů tržní síly a daní. Autor této práce se u motivu 

tržní síly přiklonil k názoru Vyase a kol. (2012). Motiv daní autor práce chápe 

stejně jako Devos a kol (2009), tj. že daňové úspory patří mezi finanční synergie. 

2) Na základě literární rešerše byl sestaven přehled metod, které byly používány  

při stanovování hodnoty společností, které realizují fúzi. Byly identifikovány  

dva základní přístupy. První skupina využívá finanční poměrové ukazatele,  

kde hodnotí významnost jednotlivých projevů z fúze. Z této skupiny se nejčastěji 

používaly ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity a nákladovosti. 

Druhá skupina výzkumů vypočítává rozdíl v hodnotách podniků před a  

po realizaci fúze. Autoři stanovují hodnotu podniků několika způsoby na základě 

diskontovaného cash flow. Mezi nejčastěji užívané metody patří čistá současná 

hodnota, volné cash flow nebo kapitálové cash flow. V této práci jsou oba 

přístupy vzájemně propojeny. 

3) Identifikací klíčových faktorů, které jsou rozhodující pro tvorbu synergických 

efektů plynoucích z realizované fúze. Použitím finančních poměrových ukazatelů 

byl zkoumán vývoj jednotlivých fúzí po její realizaci. U všech transakcí byly 

analyzovány ukazatele z oblasti tržeb, nákladovost, využití dlouhodobého 

majetku, změny provozního výsledku hospodaření a změny zdrojů financování. 

Z výsledků je možné konstatovat, že fúze se projevily: 

a) Ve vývoji tržeb po realizaci fúze, které u úspěšných transakcí vzrostly tři roky 

po realizaci průměrně o 18,9 % oproti stavu před fúze. 

b) V přístupu k investování do dlouhodobého majetku, kdy úspěšné fúze do něj 

investují průběžně. S tím souvisí i vývoj odpisů, které po realizaci fúze klesají 

v absolutním vyjádření. 



 19 

c) Ve vývoji provozního výsledku hospodaření, který u úspěšných transakcí 

vzrostl tři roky po realizaci průměrně o 165 % oproti stavu před fúzí. 

d) Růstem hodnoty majetku společností a zdroji jejich financování. Vlastní 

kapitál úspěšných společností vzrostl tři roky po realizaci průměrně o 45,8 % 

oproti stavu před fúzí. 

Zkoumané finanční poměrové ukazatele byly následně statisticky testovány 

z důvodu identifikace klíčových faktorů, rozhodujících po realizaci fúze o tvorbě 

kladných synergických efektů. K tomu byl využit Mann-Whitneyho U test. 

Identifikovány byly faktory, které mají na úspěšnost realizované fúze 

nejzávadnější vliv. Jedná se o: 

a) řízení mzdových nákladů – s realizací fúze je potřebné konsolidovat 

pracovní pozice v nově sloučené společnosti, jejich změny korelovat 

s vývojem tržeb. Toto se ukázalo jako důležité, jelikož společnosti, kterým 

vývoj mzdových nákladů nekoreloval s vývojem tržeb, jsou následně 

hodnoceny jako neúspěšně realizované transakce. Tento závěr je v souladu 

s autory Gaughan (2007), Brealey a kol. (2008), Ross a kol. (2008),  

Mellen a Evans (2010), Asimakopoulus a Athanasoglou (2013). Nárůst 

osobních nákladů společností realizujících fúze byl zaznamenán již výzkumy 

Healy a kol. (1992) nebo Sedláček a kol. (2013b). 

b) využití majetku – s realizací fúze dochází ke konsolidaci dlouhodobého 

majetku společnosti. Výsledky výzkumu potvrzují, že společnosti, které 

realizovaly úspěšné fúze, využívají svůj dlouhodobý majetek efektivněji,  

resp. při využití současného majetku dosahují vyšších tržeb. Tento závěr 

koresponduje s autory Chatterjee (1986), Healy a kol. (1992), Pawaskar 

(2001), Harford (2005), Ross a kol. (2008), Devos a kol. (2009), Mellen a 

Evans (2010). 

c) odpisy majetku – v návaznosti na předchozí bod bylo zjištěno, že se výrazně 

snižují odpisy dlouhodobého majetku v absolutním vyjádření. Tato položka 

také ovlivňuje investiční náročnost výroby jednotlivých společností. 

d) rentabilita společností – všechny předchozí skupiny ukazatelů se následně 

promítají do výsledku hospodaření společností. Tento projev je možné 

identifikovat až s odstupem tří let po realizované fúzi. Důvodem může být 

postupná konsolidace předchozích položek a opožděný růst tržeb, jak bylo 

touto prací potvrzeno v kapitole 4.3. K výraznějšímu nárůstu tržeb totiž 

dochází až po dvou letech od realizace fúze. Tyto závěry jsou v souladu 

s dřívějšími výzkumy od autorů Sorensen (2000) a Asimakopoulos  

a Athanasoglou (2013). 

V návaznosti na výsledky využití majetku a jeho odpisů bylo zjištěno, že úspěšné 

fúze se na realizaci připravují s předstihem. Bylo zjištěno, že společnosti 

realizující úspěšnost fúzi konsolidovaly dlouhodobý majetek již dva roky před 

realizací fúze. To následně využily po realizaci transakce k dalšímu rozvoji 

společností.  
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U ukazatelů mzdových nákladů na tržby, odpisů na tržby a obrátkovosti aktiv, 

bylo možné rozdílnost mezi skupinami úspěšných a neúspěšných transakcí 

identifikovat až po realizaci fúze. Dosažené úspory lze tedy jednoznačně 

považovat za pozitivní efekt spojení. Předpoklad o dosahování provozní synergie 

úspěšných fúzí cestou úspor v nákladech z provozní činnosti se tedy potvrdil.  

U ukazatelů rentability aktiv, rentability vlastního kapitálu a poměru cash flow 

k aktivům se rozdílnost mezi skupinami úspěšných a neúspěšných transakcí 

projevila již před realizací fúze, tj. nelze rozdílnost považovat za efekt spojení. 

Dalším přínosem práce je zjištění, že náklady ve výrobní oblasti podniku 

(zastoupené ukazatelem výkonové spotřeby na tržbách), nejsou pro úspěšnost  

či neúspěšnost realizované fúze důležité. I přes jejich vliv na výsledek 

hospodaření, nebyl identifikován rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými 

transakcemi. Lze z toho dedukovat, že podniky spojením nezískaly významnou 

tržní sílu, která by jim umožnila zvýšit tlak na ceny dodavatelů, případně 

zákazníků, vedoucí k odčerpání jejich zisků. V práci bylo dále identifikováno,  

že realizací fúze nedošlo k nárůstu cizích zdrojů, tj. nebyla využita možnost 

zvýšené dluhové kapacity nově vzniklé společnosti.  

Na základě zjištěných výsledků je možné konstatovat, že realizací fúze nevznikly 

žádné finanční synergie (růst tržní síly nebo nárůst dluhové kapacity společnosti).  

4) Prezentován postup stanovení hodnoty podniku na základě diskontovaného 

kapitálového cash flow a formulované doporučení k úpravě postupu, pokud 

použité parametry nedosahují dlouhodobě udržitelné hodnoty. Tímto způsobem 

bylo postupováno při určení hodnoty synergie. Následně byly identifikovány 

klíčové faktory, které jsou rozhodující o hodnotě dosažených synergií s využitím 

korelace Kendall-Tau. Testovány byly ukazatele za celé zkoumané období  

(tři roky před fúzí, rok fúze a tři roky po fúzi) s důrazem na období před realizací 

fúze. Při stanovování hodnoty synergie, které bude realizací fúze dosaženo, bylo 

zjištěno, že pro její tvorbu jsou rozhodující především na tyto ukazatele:  

a) ukazatele na bázi cash flow – na základě výsledku korelace byly jako 

statisticky významné identifikovány poměry: cash flow k tržbám (CF/T) 

v časovém okamžiku tři, resp. dva roky před realizací fúze. Dále cash flow 

k aktivům (CF/A) a cash flow k nákladovým úrokům (CF/NÚ). Oba ukazatele 

v časovém okamžiku tři roky před realizací fúze. Posledním statisticky 

významným ukazatelem byl poměr krátkodobého finančního majetku 

k aktivům (KFM/A) tři roky před realizací fúze. Všechny čtyři ukazatele mají 

na hodnotu synergie před realizací fúze záporný vliv. Po realizaci fúze,  

se statistická významnost projevuje pouze u dvou výše zmíněných ukazatelů. 

Prvním je cash flow k aktivům v časovém okamžiku dva, resp. tři roky  

po realizaci fúze. Druhým je cash flow k nákladovým úrokům ve třetím roce 

po realizací fúze. Zde je vliv obou ukazatel na hodnotu dosažené synergie 

kladný. Významnost ukazatelů CF/A a CF/NÚ je v souladu s výzkumem 

Sorensena (2000), který identifikoval jejich významný rozdíl u společností 

realizujících spojení. Stejný autor neidentifikoval žádnou významnost 



 21 

v ukazateli KFM/A. Výsledky významnosti ukazatele CF/T jsou v souladu 

s výzkumem Harforda (2005), který identifikoval jeho zvýšenou hodnotu  

při realizaci spojení. 

b) výše rentability – při identifikaci korelace na hodnotu dosažených synergií  

je rentabilita aktiv (ROA) statisticky významná ve dvou obdobích. Nejprve  

tři roky před realizací fúze a následně ve třetím roce po realizace fúze. Tyto 

výsledky jsou v souladu s výzkumem Sorensena (2000), který identifikoval 

nárůst hodnoty ukazatele v důsledku realizace spojení. Ukazatel ROA podle 

uvedeného autora dosáhl nejvýznamnější změny. Naopak Houston a kol. 

(2001) zjistil, že spojení nemělo na hodnotu ukazatele ROA žádný vliv. Shim 

(2011) ve shodě s Ravenscraft a Scherer (1989) identifikoval, že realizace 

spojení má na hodnotu ukazatele ROA negativní vliv.  

5) Výše identifikované faktory (potencionální prediktory) byly následně využity  

pro tvorbu modelu. Metodou klasifikačních a regresních stromů byl vytvořen 

model predikující dosažení synergického efektu z realizace fúze. Na základě 

ukazatele cash flow k nákladovým úrokům tři roky před realizací fúze  

u kupované společnosti (CF/NÚ-3N) a následně na základě ukazatele 

krátkodobého finančního majetku k aktivům dva roky před realizací fúze  

u kupované společnosti (KFM/A-2N) je možné identifikovat kladnou hodnotu 

synergických efektů. Otestováním mimo trénovací vzorek bylo zjištěno,  

že predikční schopnost uvedeného modelu je na úrovni 75 %. 

6)  Stejné faktory byly použity pro tvorbu druhého modelu. Ten byl vytvořen  

na základě lineárního regresního modelu a měl by predikovat hodnotu 

dosažených synergických efektů. Jako nejvýznamnější ukazatele v modelu 

predikujícím hodnotu synergií se na základě přírůstku koeficientu determinace 

ukázaly ukazatele cash flow k aktivům dva roky před realizací fúze u kupované 

společnosti (CF/A-2N), mzdové náklady k tržbám rok před realizací fúze u obou 

společností (MN/T-1N, MN/T-1A), rentabilita aktiv u kupující společnosti tři roky 

před realizací fúze (ROA-3A) a krátkodobý finanční majetek k aktivům u kupující 

společnosti tři roky před realizací fúze (KFM/A-3A). 

7) Úprava modelu stanovení hodnoty podniku pro české podmínky ve strojírenském 

průmyslu. Hodnota společnosti po fúzi se stanoví pomocí vzorce: 

 
PV(CCF) po fúzi = PV(CCF) před fúzí A + PV(CCF) před fúzí B + hodnota synergie 

Každou z uvedených částí je nutné vypočítat samostatně. Současné hodnoty 

kupované a kupující společnosti lze stanovit na základě výpočtu: 
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𝐻𝐴 nebo 𝐻𝑁 =  ∑
CCFt

(1 + i)t

3

t=0

+ 
PH

(1 + i)t+4
 

 

CCF =  [PVH x (1 –  d)]–  DM −  ČPK + (NÚ x d) 
 

PH =  CCFt+3 ∙ (1 + InfČ𝑅) ∙
1

(i − InfČ𝑅)
 

 

CCF plánované kapitálové cash flow 

i  diskontní sazba na úrovni nákladů na vlastního kapitálu 

t  jednotlivé roky  

PH  pokračující hodnota společnosti ve druhé fázi 

PVH provozní výsledek hospodaření 

d   sazba daně z příjmů právnických osob 

DM investice do dlouhodobého majetku netto 

ČPK investice do čistého pracovního kapitálu 

NÚ  nákladové úroky společnosti 

InfČR inflace ČR stanovená na základě údajů Mezinárodního měnového fondu 

 

Hodnotu synergií následně vypočítat pomocí vzorce: 

 

Hodnota synergie = 337 007 *
CF-2N

CA-2N
 - 388 856 * 

CF-3N

CA-3N
 - 671 * 

CF-2N

T-2N
 + 898 078 *  

MN-1N

T-1N
 -  

- 864 671 * 
MN-2N

T-2N
 + 41 754 * 

T-3N

CA-3N
- 1 447 845 * 

CF-2A

CA-2A
 - 2 286 * 

CF-3A

T-3A
+ 298 462 * 

KFM-2A

CA-2A
 - 

- 1 205 921 * 
KFM-3A

CA-3A
+ 1 096 182 *  

PVH-2A

CA-2A
 + 49 078 *  

PVH-3A

CA-3A
 + 667 643 * 

MN-1A

T-1A
 - 63 033 

 

kde: 

CA  celková aktiva 

CF  cash flow 

KFM krátkodobý finanční majetek 

MN mzdové náklady 

PVH provozní výsledek hospodaření 

T  tržby 

Limitem práce je neprovedení strategické analýzy. Tento postup je v souladu  

s předchozími výzkumy v oblasti hodnocení synergií a patří mezi zjednodušující 

předpoklady, díky kterým je možné výzkum realizovat. Aby tento limit byl 

minimalizován byl v práci zkoumán pouze jeden obor. Z tohoto důvodu jsou závěry 

uvedené v této práci platné pouze pro něj.  

Druhým limitem je zjednodušené sestavení finančního plán kupované a kupující 

společnosti v časovém horizontu od roku realizace fúze. Finanční plán byl sestaven 
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pouze pro položky nutné ke stanovení hodnoty těchto společností. Důvodem tohoto 

zjednodušení je stanovování hodnoty u 102 zkoumaných společností.  

Dalším limitem práce je stanovení hodnoty první fáze společností nově vzniklých 

realizací fúze na základě skutečně dosažených výsledků uvedených v účetních 

závěrkách společností. Důvodem tohoto kroku bylo stanovení hodnoty společnosti 

ke stejnému časovému okamžiku jako u kupovaných a kupujících, přičemž nově 

vzniklá společnost neměla do okamžiku realizace fúze žádnou historii na základě, 

které by mohl být sestaven finanční plán pro stanovení hodnoty podniku. 

Autor již výsledky svého výzkumu v oblasti identifikace faktorů rozhodujících  

o tom, zda realizovaná fúze bude mít kladné nebo záporné efekty publikoval 

v časopisu evidovaném v databázi Scopus. V dalším autorově výzkumu je možné 

testovat navržené modely v jiné oblasti ekonomické aktivity ČR a tím navržené 

změny testovat, zda jsou přenositelné do jiného odvětví.  

Přínosem práce pro oblast pedagogickou je ucelený přehled o motivech vedoucích 

k realizaci fúze. Dalším přínosem je identifikace, že ke stanovení hodnoty 

společností při fúzích je vhodné používat kromě klasických výnosových metod  

i rozšíření o finanční ukazatele, které upravují stanovení hodnoty o synergie. Tyto 

informace mohou být využity jednak pro výuku předmětů v současnosti 

vyučovaných v oblasti oceňování podniků, tak i pro přípravu předmětů doposud 

nevyučovaných.   

ZÁVĚR 

Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou stanovení hodnoty synergií 

u společností, které realizují fúzi. Realizovanými fúzemi a akvizicemi se vědecká 

obec zabývá již nějakou dobu, protože se v 21. století stává stále více populárním  

a hojněji využívaným. Realizace fúze patří k nejvýraznějším změnám, které je 

možné ve společnosti zaznamenat. Jedná se o výraznou změnu, během které je nutné 

nastavit nově procesy ve fúzí vzniklém podniku. Zvládnutí této části je poměrně 

důležité pro budoucí úspěch realizované transakce. Výzkumy jsou prováděné  

v oblastech motivů realizace fúze, reakce akciových trhů na oznámenou transakci, 

právní, účetní nebo daňové důsledky fúze. Problematiku stanovení hodnoty synergií 

u společností realizujících fúze, resp. stanovením hodnoty kupovaného podniku  

se mnoho výzkumu nezabývá. 

V práci je popsáno, jakým způsobem se v průběhu historie vyvíjel přístup 

k realizaci fúzí. Od horizontálních na přelomu 19. a 20. století, přes vertikální, 

konglomerátní, nepřátelské až po mezinárodní fúze na konci 20. století. V práci jsou 

uceleně systematizovány důvody, proč společnosti realizují fúze, a to jak z důvodů 

efektivnosti, tak z důvodu motivů managementu. Mezi nejdůležitější faktory patří 

zvýšení efektivnosti v podobě růstu tržeb, snížení nákladů, růst tržní síly nebo 

úspory daní. Z motivů managementu se jedná o diverzifikaci nebo manažerské 

sebevědomí.  

V práci je zpracován přehled metod, které se používají při stanovení hodnoty 

synergií společností realizujících fúze. První skupina autorů vychází z ukazatelů 
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finanční analýzy, druhá skupina autorů stanovuje hodnotu společností s využitím 

ukazatele cash flow a jeho následných úprav. V této disertační práci byla využita 

kombinace obou způsobů. Nejprve na základě ukazatelů finanční analýzy byly 

identifikovány faktory rozhodující o tom, zda realizovaná fúze bude mít kladné nebo 

záporné efekty. Následně byly tyto ukazatele statisticky testovány na rozdíl  

ve skupinách úspěšných a neúspěšných transakcí. Rozdíl mezi skupinami podniků  

se po fúzi projevil u poměrových ukazatelů mzdových nákladů na tržbách, odpisů  

na tržbách a obrátkovosti aktiv. Dalším krokem bylo stanovení hodnoty podniku  

na základě diskontovaného kapitálového cash flow a formulované doporučení 

k úpravě postupu, pokud použité parametry nedosahují dlouhodobě udržitelné 

hodnoty. Následně byla vypočtena hodnota synergie (kladná nebo záporná) vzniklá 

spojením podniků. V dalším kroku byly identifikovány klíčové faktory, které jsou 

rozhodující o hodnotě dosažených synergií již před realizací fúze. Jedná se  

o poměrové ukazatele cash flow k aktivům, cash flow k tržbám, cash flow 

k nákladovým úrokům, krátkodobý finanční majetek k aktivům a rentabilitu aktiv. 

Na základě identifikovaných faktorů (potencionálních prediktorů) byly navržené 

dva modely predikce synergií. První predikuje, jestli bude realizovaná kladná nebo 

záporná synergie pomocí metody klasifikačních a regresních stromů. K tomu jsou 

využity poměrové ukazatele cash flow k nákladovým úrokům tři roky před realizací 

fúze u kupované společnosti a ukazatel krátkodobého finančního majetku k aktivům 

dva roky před realizací fúze u kupované společnosti. Druhý model stanovuje 

hodnotu dosažené synergie z realizované fúze pomocí lineárního regresního modelu. 

V modelu jsou použity poměrové ukazatele společností před realizací fúze. Tento 

model byl zakomponován do postupu stanovení hodnoty fúzované společnosti 

metodou diskontovaného kapitálového cash flow.  
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ABSTRAKT 

Disertační práce pojednává o přístupech k určení hodnoty synergií společností 

realizujících fúzi ve strojírenském průmyslu v České republice. Toto téma bylo 

zvoleno z důvodu vysokého počtu uskutečňovaných fúzí a nedosažení plánovaných 

efektů. Důsledkem takovéto transakce tak není očekávaný růst hodnoty pro 

vlastníky.  

V teoretické části práce jsou fúze vymezeny z právního hlediska a dále je zde 

popsán historický vývoj ve zkoumané oblasti. Na základě výsledků předchozích 

výzkumů byla provedena systematizace motivů spojování podniků. Nejčastějším 

důvodem jsou plánované ekonomické přínosy v podobě úspor nákladů nebo růstu 

tržeb. Další oblastí popsanou v této části jsou postupy hodnocení efektivnosti fúzí, 

které byly použity v předešlých výzkumech. Identifikovány byly dva přístupy, první 

vychází z ukazatelů finanční analýzy, druhý z diskontovaného cash flow.  

Hlavním cílem disertační práce je navrhnout úpravy postupu stanovení hodnoty 

společností realizujících fúze tak, aby bylo možné předem predikovat vznik 

synergie. K tomu byla použita data podniků působících v oboru strojírenství za roky 

2004 – 2011. V rámci výzkumu faktorů byly použity statistické testy významnosti  

a závislosti; k predikci synergie byly použity metody klasifikačních a regresních 

stromů a metoda lineárního regresního modelu. 

Nejprve byly transakce rozděleny podle ukazatelů tržeb a provozního výsledku 

hospodaření na ty, kdy byla realizována úspěšná fúze, a na ty, kdy byla realizována 

neúspěšná fúze. Na základě tohoto rozdělení byly identifikovány statisticky 

významné rozdíly v ukazatelích finanční analýzy mezi podniky realizujícími 

úspěšné a neúspěšné transakce. Statisticky významné rozdíly byly zjištěny  

u ukazatelů mzdových nákladů k tržbám, odpisů k tržbám a obrátkovosti aktiv. 

Všechny zkoumané společnosti (kupované, kupující a nově vzniklé) byly oceněny 

metodou diskontovaného kapitálového cash flow. Na základě tohoto ocenění byly 

identifikované faktory, které ovlivňují hodnotu dosažené synergie již před realizací 

fúze. Jako statisticky významné byly určeny ukazatele rentability aktiv, 

krátkodobého finančního majetku k aktivům, cash flow k aktivům a cash flow 

k nákladovým úrokům. Tyto ukazatele byly následně použity k tvorbě predikčních 

modelů. První model predikuje, zda bude dosaženo synergií, a druhý pak predikuje, 

jaká bude hodnota uvedených synergií. Druhý model byl následně zakomponován 

do modelu ocenění společností před realizací fúze. 


