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ABSTRACT 

       The aim of this article is to characterize mergers and acquisitions from a theoretical 

perspective, focusing on their classification, motives and theoretical approaches to defining the 

nature of their implementation efforts. This article was compiled as part of the project VEGA No. 

1/0142/12 „Research of development trends and key determinants of cross-border mergers and 

acquisitions in common European area“. 
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ÚVOD 

Problematikou fúzií a akvizícií sa v zmysle skúmania ich motívov a stratégií zaoberá 

ekonomická a manažérska teória. V rámci ekonomickej teórie sa fúziám a akvizíciám podrobnejšie 

venuje teória „Theory of Industrial Organization“, ktorá študuje predovšetkým ekonomickú 

efektívnosť realizovaných fúzií a akvizícií. Realizáciou fúzií a akvizícií sa zaoberá aj teória hier 

„Game Theory“, nakoľko študuje dopady ich uskutočnenia na správanie sa ostatných účastníkov na 

trhu. Fúziám a akvizíciám venuje pozornosť rovnako aj antimonopolné zákonodárstvo, a to najmä 

z dôvodu možnosti negatívneho ovplyvňovania trhu, jeho štruktúry a konkurencie zo strany takto 

vytvorených väčších a dominantnejších ekonomických subjektov. Z hľadiska skúmania správania sa  

manažérov pri správe im zvereného majetku získaného fúziou alebo akvizíciou sú fúzie a akvizície 

predmetom štúdia „corporate governance“ (oblasti správy firiem/korporácií). V tejto súvislosti ide 

o sledovanie, ako veľmi manažéri presadzujú svoje vlastné ciele na úkor cieľov a zámerov 

vlastníkov pri správe podniku a prečo a akým spôsobom presadzujú fúzie a akvizície. Náklady 

vznikajúce pri nesprávnom postupe manažérov v rámci corporate governance sa definujú ako 

„agency costs“ (náklady zastúpenia, resp. náklady spojené so správou korporácií) a sú predmetom 

štúdia mikroekonomickej teórie. 
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Z makroekonomického hľadiska predstavujú fúzie a akvizície významný determinant presunov 

a následného rozmiestnenia výroby z jedného štátu do druhého. Majú významný vplyv na oblasť 

výskumu a vývoja, pretože samotný výskum a vývoj sa medzi jednotlivými štátmi väčšinou 

nepresúva, čím sú zvýhodnené ekonomicky vyspelé ale nákladovo drahšie ekonomiky. Práve 

odvetvia náročné na výskum a vývoj patria v sektore fúzií a akvizícií k tým najdynamickejšie 

rastúcim.  

Fúzie a akvizície ovplyvňujú aj zamestnanosť v dotknutých sektoroch. Aj keď väčšinou 

u samotných fúzovaných spoločnostiach k poklesu zamestnanosti nedochádza, negatívny vplyv na 

zamestnanosť sa prejavuje u ostatných nefúzovaných spoločností v príslušnom odvetví vplyvom 

posilnenej pozície dominantného sfúzovaného subjektu. 

Cieľom príspevku je charakterizovať fúzie a akvizície z teoretického hľadiska zamerajúc sa na 

ich klasifikáciu, motívy a teoretické prístupy definujúce podstatu snáh ich realizácie. Príspevok bol 

spracovaný v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0142/12 „Výskum vývojových tendencií                      

a kľúčových determinantov cezhraničných fúzií a akvizícií v spoločnom európskom priestore“. 

  

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Akvizícia predstavuje získanie vlastníckej a manažérskej hodnoty jednej spoločnosti nad 

druhou. Teória rozlišuje v tomto prípade majetkové akvizície, pri ktorých dochádza k získavaniu 

aktív podniku a kapitálové akvizície, pri ktorých ide o získanie rozhodujúceho podielu na 

hlasovacích právach spoločnosti. Po uskutočnení akvizície obidve spoločnosti pokračujú vo svojej 

činnosti, žiadna z nich nezaniká, pričom vzťah medzi materskou a dcérskou spoločnosťou sa upraví 

uzatvorením ovládacej zmluvy. Realizácia akvizície často predchádza samotnej fúzii. Pri stanovení 

základných odlišností je dôležitý formálny právny aspekt, nakoľko pri akvizíciách spoločnosti 

formálne nezanikajú, zatiaľ čo pri fúziách dochádza k zániku jednej alebo obidvoch spoločností bez 

likvidácie.  

       Fúzia nastáva vtedy, keď sa nezávisle vlastnené firmy spájajú do jedného spoločného 

vlastníctva. Fúzia sa môže uskutočniť vo forme zlúčenia, alebo splynutia. Zlúčenie predstavuje 

postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jedného podniku alebo 

viacerých podnikov, pričom imanie zanikajúcich podnikov prechádza na iný už jestvujúci podnik, 

ktorý sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich podnikov. Splynutie predstavuje  postup, pri 

ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku dvoch alebo viacerých podnikov, 

pričom imanie zanikajúcich podnikov prechádza na iný novozaložený podnik, ktorý sa svojím 

vznikom stáva právnym nástupcom zanikajúcich podnikov.  
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     Fúziu možno tiež chápať ako formu organizačnej koncentrácie. Predstavuje dohodu podnikateľov 

o spojení ich podnikov do jedného podniku. Týmto spojením buď všetky podniky zanikajú a vzniká 

nový podnik, alebo jeden podnik existuje ďalej a ostatné doňho vplynú [7].  

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
       Obrázok 1: Zlúčenie                                       
       Zdroj: [6] 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Obrázok 2: Splynutie 
     Zdroj: [6] 
 

     Podľa Kislingerovej, E. a kol. [2] je na fúziu potrebné nahliadať ako na akúkoľvek inú investíciu, 

pri ktorej je nevyhnutné zvažovať jej príspevok k zvyšovaniu hodnoty podniku (shareholder value). 

Prvotným cieľom by mala byť príležitosť dosiahnuť ekonomický zisk, ktorý vzniká za splnenia 

nasledujúcej podmienky:  

( ) ABBA PVPVPV <+   ,                                                 (1)                   

kde:  

PVAB  – súčasná hodnota novovzniknutej spoločnosti, 

PVA    - súčasná hodnota podniku A, 

PVB    - súčasná hodnota podniku B. 
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Pre zhodnotenie celkového efektu je nevyhnutné zohľadniť i náklady fúzie: 

Celkový zisk = ( )BAAB PVPVPV +− - náklady                                    (2) 

 

     Podstatu fúzií vysvetľuje kooperačná stratégia, podľa ktorej sa  jedna obchodná spoločnosť snaží 

realizovať svoje ciele radšej prostredníctvom kooperácie s inou obchodnou spoločnosťou, ako by 

mala tejto spoločnosti konkurovať. Kooperačná stratégia je vysvetlením dôvodov, prečo dochádza 

k združovaniu obchodných spoločností vo forme fúzií a zároveň výhod, ktoré prináša zrealizovaná 

fúzia nástupnickej spoločnosti.  

 

Klasifikácia fúzií a akvizícií 

    Kooperačné formy podnikania vo forme fúzií umožňujú prístup k potrebným finančným zdrojom, 

skúsenostiam strategického partnera v určitých oblastiach podnikania, prístup na nové trhy, 

zmiernenie rizík podnikania, zníženie transakčných nákladov a v neposlednom rade aj synergický 

efekt vzájomnej spolupráce. Kooperačná stratégia uplatňovaná pri fúziách môže viesť k získaniu 

konkurenčnej výhody a predstavovať väčšiu pravdepodobnosť flexibility a následnej úspešnosti 

fúzovanej spoločnosti. 

     Fúzie a akvizície možno rozkategorizovať podľa viacerých hľadísk, a to: 

- podľa odvetví, ktorých sa týkajú, na [3, s. 623], [5, s.13], [7, s. 376], [8, s. 15]: 

- horizontálne fúzie a akvizície, ktoré sa týkajú spoločností patriacich do rovnakého 

odvetvia a navzájom si konkurujú. Pri tomto type fúzií sa jedná o vonkajší rast veľkosti 

obchodnej spoločnosti, pri ktorom vznikajú úspory z rozsahu, čo sa následne pozitívne 

prejavuje vo výške zisku. Vzhľadom na možnosť vytvorenia dominantného či 

monopolného postavenia, podlieha schválenie fúzie horizontálneho typu Úradom na 

ochranu hospodárskej súťaže. V prípade, že fúzia zasahuje priestor Európskej únie 

(EÚ), je potrebný súhlas Komisie EÚ. 

- vertikálne fúzie a akvizície, ktoré predstavujú zlúčenie alebo splynutie obchodných 

spoločností na rôznych stupňoch výrobného procesu, pričom vznikajú efekty zo 

zdieľaných činností, ako napríklad nižšie obstarávacie náklady, nižšie náklady na 

reklamu, nižšie náklady na zabezpečenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov a pod. 

Tento typ fúzie je vo všeobecnosti považovaný za ekonomicky efektívny, pretože 

dochádza k spojeniu distribučného reťazca. Získaním kontroly nad výrobným 

a distribučným procesom sa získava synergický efekt. Vertikálne fúzie môžu byť 

vzostupné, ovládnutie odberateľa dodávateľom alebo zostupné, ovládnutie dodávateľa 

odberateľom. 



 126 

- konglomerátne fúzie a akvizície, ktoré sa týkajú obchodných spoločností, medzi 

ktorými neexistuje žiadny bezprostredný vzťah. To znamená, že ide o spoločnosti 

pôsobiace v rôznych odvetviach. V tomto prípade sa jedná o klasickú diverzifikáciu. 

Synergickým efektom sú predovšetkým úspory zo sortimentu. Tento typ fúzie je 

najzložitejší a z hľadiska motívov spojenia rozlišujeme produktovú expanziu, trhovú 

expanziu alebo expanziu z iných dôvodov. 

- kongenerické fúzie a akvizície, ktoré predstavujú fúzovanie spoločností podnikajúcich 

v príbuznom odbore, pričom ale nevyrábajú rovnaký produkt. 

- podľa teritoriálneho hľadiska na: 

- vnútroštátne fúzie a akvizície, ktoré sa týkajú obchodných spoločností podnikajúcich 

v rámci jedného štátu, 

- cezhraničné fúzie a akvizície, ktoré predstavujú zlúčenie a splynutie kapitálových 

spoločností podnikajúcich v rôznych štátoch. 

- podľa postoja k fúzii 

- priateľské fúzie a akvizície, ku ktorým dochádza po vzájomnej dohode všetkých 

zúčastnených strán, 

- nepriateľské fúzie a akvizície, pri ktorých sa iniciujúca kapitálová spoločnosť snaží aj 

napriek nesúhlasnému stanovisku manažmentu cieľovej kapitálovej spoločnosti skúpiť 

akcie jej akcionárov. 

     K osobitným formám fúzií zaraďujeme tzv. malé fúzie, náznakové fúzie a trianglové fúzie. Malé 

fúzie (small-scale mergers) si nevyžadujú súhlas akcionárov nadobúdacej spoločnosti a ani 

nezakladajú právo akcionárov na ocenenie akcií nadobudnutej spoločnosti. Zvyčajne sa malej fúzii 

hovorí, ak sa fúzuje malá spoločnosť s veľkou. Pri náznakových fúziách (short-form mergers) sa 

materská spoločnosť spája s dcérskou spoločnosťou bez súhlasu akcionárov, v prípade že materská 

spoločnosť disponuje väčšinovým podielom v dcérskej spoločnosti, čím si zaručí súhlas akcionárov 

s fúziou. Pri náznakových fúziách musia správne rady oboch spoločností zaujať kladný postoj. 

Trianglové fúzie (triangular mergers) umožňujú predísť problémom spojených s tradičnými fúziami 

tým, že nadobúdajúca spoločnosť (materská spoločnosť) nepotrebuje získať súhlas svojich 

akcionárov a nemusí priamo prevziať záväzky nadobudnutej spoločnosti, pretože tie preberá jej 

dcérska spoločnosť. V podstate sa pri trianglových fúziách jedná o spojenie nadobudnutej 

spoločnosti s dcérskou spoločnosťou nadobúdacej spoločnosti. 

     Rozhodnutia vedúce k realizácii fúzií sa opierajú predovšetkým o všeobecnú snahu 

o koncentráciu, trhové motívy, motívy týkajúce sa produktu alebo o finančné a kapitálové motívy.  
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Tabuľka 1 uvádza podrobný prehľad jednotlivých motívov realizácie horizontálnych a vertikálnych 

fúzií. 

Tabuľka 1 : Motívy fúzií 

Fúzia Trhové motívy Produktové motívy Finančné a kapitálové 
motívy 

Horizontálna 
dominancia na trhu, 
 
úspory z veľkovýroby, 
  
synergické efekty, 
 
zlepšenie postavenia na 
dodávateľskom trhu, 
 
zlepšenie postavenia vo vzťahu ku 
konkurencii a k trhovým 
partnerom,  
 
geografická expanzia,  
 
neschopnosť sám sa prispôsobiť 
trhovým podmienkam 

získanie kapacít namiesto 
ich vytvárania,  
 
zjednotenie produktov 
(normalizácia 
a typizácia), 
 
minimalizácia nákladov,  
 
centralizácia výskumu a 
vývoja 

minimalizácia nákladov, 
 
dosiahnutie vyšších 
ziskov, 
 
zaistenie kapitálu, 
 
splnenie podmienok 
obchodovateľnosti akcií, 
 
zlepšenie úverových 
možností, 
 
zlepšenie likvidity 
a rentability, 
 
snaha prekonať 
nepriaznivú hospodársku 
situáciu, 
 
spojenie s lukratívnym 
partnerom ako prekážka 
likvidácii spoločnosti 

Vertikálna 

zaistenie dodávok z časového, 
kvalitatívneho a kvantitatívneho 
hľadiska,  

v prípade vertikálnej degresívnej 
fúzie: 

 
minimalizácia alebo odstránenie 
konkurencie na strane dopytu, 
 
dosiahnutie cenových výhod,  
 
minimalizácia nákladov v dôsledku 
vylúčenia sprostredkovateľov 
a iných obchodných spoločností 
 

zosúladenie výroby s dopytom 
z časového, kvalitatívneho  

v prípade vertikálnej progresívnej 
fúzie: 

a kvantitatívneho hľadiska, 
 
odstránenie odbytových skladov,  
 
minimalizácia nákladov 
vynechaním logistických 
spoločností,  
 
prevzatie odbytových kanálov už 
existujúcej spoločnosti namiesto 
vytvárania nových 

Just in time zásobovanie, 
 
spolupráca v oblasti 
výskumu a vývoja 

Zdroj: [1, s. 60-62]  

 



 128 

Motívy a teoretické prístupy k fúziám a akvizíciám 

     K fúziám a akvizíciám dochádza spravidla vtedy, ak firma už nemá možnosť rásť a zvyšovať 

svoju hodnotu vnútorným spôsobom prostredníctvom zvyšovania produkcie, rozširovania 

sortimentu a budovaním kapacít. Takýto vnútorný spôsob rastu je zvyčajne pomalý a spojený 

s neustálym hľadaním konkurenčných výhod. Po určitom čase sa aj tak vyčerpá. Prostredníctvom 

fúzie alebo akvizície firma pristúpi k inej stratégii rastu, k vonkajším možnostiam zvyšovania 

efektívnosti svojej podnikateľskej činnosti. Fúzie a akvizície predstavujú najrýchlejšiu cestu, akou 

môže firma úspešne expandovať.  

     Postupne boli vyvinuté rôzne teoretické prístupy vysvetľujúce jednotlivé motívy fúzií a akvizícií 

[4, s. 254-256]. 

     Teória efektívnosti považuje za primárny cieľ fúzií a akvizícií dosahovanie synergických efektov. 

Synergický motív spočíva v tom, že  novovzniknutá spoločnosť má vďaka doplnenému portfóliu 

činností vyššiu hodnotu v porovnaní s aritmetickým súčtom hodnôt spoločností. Pri stanovení 

synergického efektu sa určí najprv oddelene hodnota preberanej a preberajúcej spoločnosti. Súčtom 

týchto hodnôt sa získa hodnota novej spoločnosti, ale bez synergického efektu. Následne sa 

investičnými sprostredkovateľmi stanoví hodnota spoločnosti so synergickými efektmi. Hodnota 

synergického efektu sa získa nasledujúcim rozdielom: 

∆ H = HAB - (HA + HB),                                                          (3) 

kde:  

∆ H    – prírastok hodnoty vplyvom synergického efektu, 
HAB     -   hodnota spojeného podniku, 
HA + HB  – hodnoty jednotlivých podnikov. 
 

Synergický efekt sa môže prejaviť v nasledujúcich smeroch ako: 

 finančná synergia, pri ktorej rozložením investičného rizika v novej oblasti podnikania 

vzniká efekt dáždnika finančnej synergie. Ďalším efektom sú výhody lepších finančných 

príležitostí podniku v dôsledku jeho rastu, prístup k lacnejším cudzím zdrojom vo väčšom 

objeme a pokles transakčných nákladov, 

 operačná synergia, ktorá vzniká spojením jednotlivých oblastí (predovšetkým v oblasti 

výroby, znalostného kapitálu a know-how) v rámci nového podniku,  

 synergia manažmentu, ktorá sa zvýši, pokiaľ manažment podniku, ktorý fúziu inicioval, má 

kvalifikáciu, ktorá môže prispieť k efektívnemu riadeniu procesu cieľového podniku.  
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     Teória monopolu považuje za hlavný motív fúzií a akvizícií dosiahnutie monopolistického 

postavenia podniku na trhu získaním väčšieho podielu a silnejšej pozície na trhu, obmedzenie 

konkurencie a zavedením vstupných bariér do odvetvia. 

     Teória hodnoty považuje špekulatívne dôvody za primárne dôvody fúzií a akvizícií. Investori 

podľa tejto teórie dúfajú, že kúpia podnik, ktorý je trhom podhodnotený, zvýšia jeho hodnotu 

a získajú tak cieľovú pridanú hodnotu (zabezpečia rast hodnoty pre akcionára – rast shareholder 

value).   

     Podľa teórie budovania cisárstva slúžia fúzie a akvizície primárne k uspokojeniu osobných 

záujmov manažmentu bez ohľadu na ciele zapožičiavateľov kapitálu. 

     Procesná teória považuje fúziu a akvizíciu za výsledok komplexného rozhodovacieho procesu. 

Myšlienka perfektného plánovania je v prípade fúzií opustená a podielnici v spoločnom podniku sú 

nútení vzájomne vyjednávať o svojich záujmoch v procese spoločného podnikania predovšetkým z 

dôvodu obmedzenej schopnosti jednotlivcov prijímať a spracovávať informácie, rozmachu určitých 

pracovných návykov v podniku, ktoré môžu viesť k novým problémom v rámci organizačného 

systému a vplyvu politických vzťahov na procesy a výsledky rozhodovania v podniku.  

      Teória prenosu zdôrazňuje, že fúzie sú dôsledkami ekonomických udalostí a trendov, efektov 

globalizácie a objavujú sa v periodických vlnách. Makroekonomické šoky alebo rušivé zmeny 

v postaveniach účastníkov na trhu sú charakteristické rastom neistoty. To môže byť motívom pre 

fúzie a akvizície.  

Okrem synergického efektu môžu byť motívom k fúziám a akvizíciám aj daňový motív,  

diverzifikačný motív, osobný motív, likvidačný motív, motív nákupu s diskontom alebo motív 

nízkej hodnoty spoločnosti. 

Daňový motív k fúziám a akvizíciám sa prejavuje snahou usporiť na dani z príjmov 

v súčasnosti a aj v budúcnosti. V danom prípade dochádza k fúzii spoločnosti s kladným daňovým 

základom a spoločnosti s vysokou daňovou stratou. Daňový motív by nemal byť najvýznamnejším 

motívom vzhľadom k možnosti vyrubenia dane (práve vo výške spomínanej daňovej úspory) zo 

strany finančného úradu, keď bude presvedčený, že daňová úspora je jediný motív fúzovania.  

Diverzifikačný motív spočíva v snahe o získanie spoločnosti z iného oblasti podnikania za 

účelom stabilizovať celkové príjmy fúzovanej spoločnosti. Pokles tržieb z jedného segmentu trhu 

môže byť vykompenzovaný nárastom tržieb plynúcich z iného segmentu trhu.  

Osobný motív manažérov predstavuje pri fúziách a akvizíciách významnú úlohu a spôsobuje 

už spomínané „agency costs“. Platy manažérov sa často odvíjajú od tržieb spoločností. Manažéri sú 

hodnotení aj podľa rastu hodnoty akcií spoločnosti, pričom práve rast cien akcií je po ohlásení fúzie 
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častým javom. Iným motívom manažérov môže byť snaha o zabránenie nepriateľského prevzatia, 

pričom v tomto prípade sa hovorí o stratégii defenzívnych fúzií.  

Motív likvidačnej hodnoty sa najčastejšie prejavuje v prípade akvizícií, pokiaľ likvidačná 

hodnota spoločnosti (t. j. suma jednotlivých jeho častí)  je vyššia ako náklady na získanie 

spoločnosti. Tento motív sa uplatňuje predovšetkým pri špekulatívnych dôvodoch získania podniku, 

nakoľko po jeho získaní dochádza k postupnému rozpredávaniu jednotlivých jeho častí rôznym 

záujemcom.     

Pri motíve nákupu s diskontom získava spoločnosť možnosť ovládnuť aktíva inej spoločnosti, 

respektíve celý podnik za cenu nižšiu ako je reprodukčná obstarávacia cena, pričom sa zohľadňujú 

náklady na vybudovanie pozície porovnateľnej s pozíciou kupovaného podniku a jeho ceny. 

Rovnako sa zohľadňuje podiel na trhu, existencia obchodnej značky, goodwill, know-how ako aj 

náklady na vybudovanie distribučnej siete.  

Motív nízkej hodnoty spoločnosti sa v súvislosti s „agency costs“ (t. j. s nákladmi zastúpenia, 

resp. s nákladmi spojenými so správou korporácií) uplatňuje v prípade, že cieľová spoločnosť nie je 

riadená dobre a uplatnením výrazných zmien vo vrcholovom manažmente možno zvýšiť jej 

hodnotu.  

Ďalšími motívmi pre uskutočňovanie fúzií a akvizícií sú snahy o geografickú expanziu, trhovú 

expanziu, snaha o vstup do nových oblastí podnikania, resp. z dôvodu prebytku kapacít.   

 

ZÁVER 

Fúzie a akvizície predstavujú najrýchlejšiu cestu, akou môže firma úspešne expandovať. 

K fúziám a akvizíciám dochádza spravidla vtedy, ak firma už nemá možnosť rásť a zvyšovať svoju 

hodnotu vnútorným spôsobom prostredníctvom zvyšovania produkcie, rozširovania sortimentu           

a budovaním kapacít. Prostredníctvom fúzie alebo akvizície firma pristúpi k inej stratégii rastu                       

a  k vonkajším možnostiam zvyšovania efektívnosti svojej podnikateľskej činnosti.  

 

SÚHRN 

Príspevok sa zaoberá charakteristikou teoretických východísk podstaty fúzií a akvizícií, ich 

klasifikáciou, motívov a  teoretických prístupov, ktoré vedú k realizácii fúzií a akvizícií. Príspevok 

bol spracovaný v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0142/12 „Výskum vývojových tendencií                      

a kľúčových determinantov cezhraničných fúzií a akvizícií v spoločnom európskom priestore“ 
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 Fúzia, akvizícia, klasifikácia fúzií a akvizícií, motívy fúzií a akvizícií, teoretické prístupy 

k fúziám a akvizíciám. 
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