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Due Diligence
 V překladu tento pojem znamená „obvyklou opatrnost.“ Využívá se ke zjištění rizikovosti 

investice, například při fúzích či akvizicích, joint ventures, nákupu významného balíku akcií.

 Rozhodně se nejedná o nashromáždění co největšího počtu dat, učebnicové popsání situace či 

o pouhý pohled přes současné hodnoty cash. Jde však o hlubší proces analýzy dat, snahu o 

proniknutí do klíčových problémů podniku a trhu s cílem zobrazit silná a slabá místa 

potenciální spolupráce či přebíraného podniku. Nechceme vycházet pouze z minulého vývoje, 

ale opřít analýzy a ocenění o co nejpřesnější odhad budoucích možných situací. S rostoucí 

pravděpodobností příznivé situace se zvyšuje vhodnost dané investice.

 Jednou z možností dosažení lepšího postavení na trhu může být spolupráce či růst vlastními 

silami. Podaří-li se nalézt vhodného partnera a dohodnout se s ním na základních 

podmínkách, pak by měl následovat Due Diligence, tedy proces zaměřený na finanční, 

procesní a právní vlastnosti společnosti spolu s odhadem potenciálního vývoje. Analýza 

podniku dává podklad pro jeho ocenění.

 Proces Due diligence začíná fází sestavení strategie a plánu, následuje kontaktování druhé 

strany a sondáž, dále letter of intent, analýzy a vyjednávání a nakonec studie DD. K praktické 

realizaci je zřízena „datová místnost“, ve které by měly být shromážděny veškeré podklady. 

Mezi podklady patří nájemní smlouvy, autorizační práva, licence, mzdové dohody, kolektivní 

smlouvy, leasingové smlouvy, smlouvy s dodavateli, finanční výkazy apod. Měli by být 

přesně vymezeni uživatelé místnosti spolu s pravidly nakládání s daty.

 Due diligence lze rozdělit na finanční, právní a daňový, který však bývá většinou součástí 

finančního. Slouží nám k odhalení skutečné situace v podniku a skutečné ceny, za kterou je 

nabízen. Může také odkrýt utajované či skryté problémy, tedy možné hrozby pro 

potenciálního investora. Díky due diligence si zajistí investor přiměřenou ochranu před 

neúspěchem. Kvalita však závisí na časových možnostech, spolupráci prodávajícího a jeho 

zaměstnanců a aktualitě dat.

 Prvotním úkolem due diligence je shromáždění dat. Nejde však tak o jejich objem, jako o 

kvalitu. Obě strany se musí dohodnout, která data uvolní a které osoby budou mít přístup. Zde 

je však nutné vybrat důvěryhodné osoby a podepsat závazek mlčenlivosti. Základními vstupy 

pro oblast finanční je stav a hodnota majetku, způsob jeho financování, hospodaření za 

poslední roky, CF. Nutné je se však také podívat na oblast nákladovou, procesní a personální. 

Základem finanční analýzy je sestavení finančních ukazatelů a jejich rozklad ze základních 

účetních výkazů spolu s ověřením jejich reálnosti (provedení náhodné inventury) a zjištění 

metod používaných při oceňování, odepisování, tvorba rezerv. 
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 Daňové due diligence se zaměřuje na jednotlivé daně a daňový systém platný v dané zemi, 

zejména na DPH a DPPO. Nutné je zkontrolovat vztahy mezi jednotlivými segmenty dané 

jednotky, zda mezi sebou obchodují za cenu obvyklou či zda využívají odlišných daňových 

sazeb, zda neposkytují pouze fiktivní služby v této souvislosti. Také v souvislosti s DPPO je 

nutné prověřit způsob odepisování majetku, tvorby rezerv na opravu majetku, zahrnutí 

nákladů do příslušného období, plnění povinnosti provádět srážku z daně. Celkově je nutné 

prověřit správnost účtování, zda nehrozí doplácení daně, správné vyměření a postup při 

uplatnění nároku na odpočet. Tedy zhodnotit možná rizika plynoucí z možných chyb či 

nekalých praktik.

 Z hlediska právní analýzy je nutné zjistit, zda nehrozí soudní spory či jiné náklady plynoucí 

z nedostatečného právního zajištění. Nutné je zkontrolovat legálnost předmětu podnikání, 

zajištěnost potřebných dokumentů a naplňování základních souvisejících norem. Podívat se na 

smlouvy s klíčovými dodavateli a odběrateli, na stanovy společnosti a na smlouvy 

s přízněnými firmami či jednotkami.

Další formy DD jsou: strategická (pohled finanční a investorský, zkoumání příležitostí a 

synergií), finanční, komerční (analýza trhu, hospodářské soutěže, konkurence, produktu, 

ceny), daňová, právní (možná rizika a spory, soulad se zákony dané země, pracovně právní 

dohody, kartelové dohody, autorská práva, nájemní vztahy atd.), tržní pohled (postavení na 

trhu, analýza podnikání, plánování, faktory úspěšnosti), HR (struktura lidského kapitálu, 

produktivita, vázanost, smlouvy, odbory, kvalita pracovních sil dané oblasti), kulturní 

(společenské normy, obyčeje, pracovní prostředí), technické (technický stav zařízení, možnost 

modernizace – související vybavení a zdroje). Životní prostředí (právní normy, ekologický 

přístup), IT technologie.

 Výstupem je DD Report, tedy závěrečná zpráva, která se skládá z Pověřovací zprávy na 

provedení DD, vymezení obsahu kontroly (DD), základních informací o zamýšlené transakci, 

vymezení cíle a smyslu transakce. Následují pak veškeré související výše uvedené analýzy 

(právní, daňová apod.), z nichž je vytvořena závěrečná zpráva a doporučení. 


