
Abstrakt  

Fúze a akvizice představují komplexní proces vzájemného odkupu jedné společnosti 

společností druhou a následný proces vzájemného slučování společností do jedné nástupnické 

společnosti. Jedná se o v běžné obchodní praxi často používaný nástroj určený k rozvoji 

společnosti a k zajišťování hlavního cíle podnikatelské činnosti – k maximalizaci zisku. Tento 

efekt fúze a akvizice zajistí tím, že umožňují relativně snadno vstoupit na nové trhy, získat 

novou produktovou řadu, přístup k nové technologii nebo know-how a nebo zlepšit 

konkurenceschopnost dosažením dostatečné velikosti podnikání či úspor z rozsahu. Pro 

úspěšnou realizaci těchto transakcí a maximalizaci pozitivních efektů z transakce je však třeba 

zohlednit na řadu rozličných ekonomických a právních souvislostí. Tato transakce je rovněž 

velmi komplikovaná a zahrnuje mnoho dílčích kroků, které vycházejí jak z obecných 

zákonných požadavků, tak též i z požadavků vzniklých na základě běžné obchodní praxe, a 

proto transakce s sebou přináší celou řadu rizik, jež je třeba minimalizovat. Na přípravu a 

realizaci fúzí a akvizic je tak možné nahlížet jak z pohledu právního, tak i ekonomického, 

přičemž obě roviny mají svá vlastní specifika. 

Cílem této práce je proto jednak objasnit, jaké jsou ekonomické a právní souvislosti, 

jež ovlivňují průběh transakce typu fúze a akvizice u akciových společností a společností 

s ručením omezeným v českém prostředí a jednak vysvětlit, jak se konkrétně krok za krokem 

transakce typu fúze a akvizice v běžné obchodní praxi realizuje. Vedle toho je úkolem práce i 

identifikace trendů, jež je možné spatřovat v prostředí České republiky v oblasti fúzí a 

akvizice s ohledem na poslední vývoj. Na základě zpracování těchto dílčích částí práce a cílů 

bude možné práci vnímat i jako určitou formu „příručky“, která by vysvětlovala vše 

podstatné, co by měl každý zájemce o realizaci fúze a akvizice vědět a znát. Tedy jaké jsou 

všechny relevantní ekonomicko-právní aspekty fúzí a akvizic v českém prostředí. 

 


