
J
ké 
ne
pro
ins
sou
dá
v ž
Pre
pří
ins
z in
v in

„
jící
na
sle
v t
do

P
S

Vladan GALLISTL

Tuzemská ekonomi-
ka sice zpomaluje, ale 
na trhu fúzí a akvizic se to 
zatím příliš neprojevilo. 
„Vidíme nadále stabilní 
zájem, i když v porovná-
ní s loňským rekordním 
rokem je o něco nižší,“ 
uvádí partner advokátní 
kanceláře Eversheds Su-
therland Lukáš Zahrádka. 
Podle partnera poraden-
ské fi rmy TPA Jiřího Hla-
váče je aktivita v letošním 
prvním pololetí srovna-
telná s loňským rokem, 
pokud se odhlédne 
od loňské obří transakce, 
kdy Vodafone převzal 
kabelový byznys Liberty 

Global v řadě evropských 
zemí. 

„Všichni chtějí prodat, 
ocenění už vyletěla hodně 
nahoru,“ popisuje stav 
trhu šéf velké investiční 
skupiny, který si nepřál být 
jmenován. V některých pří-
padech se proto požadavky 

vlastníků fi rem musejí 
korigovat, aby vůbec k ně-
jakému prodeji došlo. 

Přebytek peněz na trhu 
a strategie fi rem rychle 

růst, když se ekonomice 
daří, ovšem podle ex-
pertů dále táhnou celý 
trh nahoru. „Přestože 
se kupní ceny pohybují 
vysoko, přetrvává silný 
zájem kupujících o zajíma-
vé investiční příležitosti,“ 
dodává Hlaváč. 

Komu předat firmu

Vysoké ceny se však 
už projevují na aktivitě 
investičních skupin, které 

nyní raději prodávají své 
společnosti, a naopak příliš 
nekupují. „Je to zřejmě kvů-
li tomu, že období vysokých 
valuací, které tolik nepřeje 
investicím, je tím správným 
časem na sklizeň,“ zdůraz-
ňuje Dušan Ševc, partner 
v oddělení fi nančního pora-
denství Deloitte. 

Na tuzemském trhu 
pak hraje stále velkou roli 
generační výměna. Řadu 
fi rem, které vznikly v deva-
desátých letech, totiž chtějí 
vlastníci prodat, protože je 
nemají komu předat. „Další 
oblastí, která s tím souvisí, 
je vypořádání mezi spolu-
vlastníky. Někteří své pokra-
čovatele mají a je potřebné 
se vypořádat s těmi, kteří je 
nemají,“ doplňuje Hlaváč.    

Analýzy vývoje

Investory už nicméně 
ekonomické zpomalení 
a obavy z něj ovlivňují. 
„Obavy vnímáme už více 
než rok. V Česku jsou 
investoři velmi obezřetní, 
zřejmě i kvůli ponaučení 
z předchozí krize. U kupu-
jících proto vidíme v rámci 
předakviziční analýzy i je-
jich snahu modelovat, jak 
se kupovaná fi rma bude 
chovat v rámci krize,“ 
popisuje Zahrádka. 

Podobně se vyjadřují 
i další poradenské fi rmy. 
„Finanční investoři jsou 
opatrnější, protože vědí, 
že fi rmy jsou na vrcholu 
své výkonnosti, a nechtějí 
přeplácet,“ říká výkonný 
ředitel Patria Corporate 
Finance Marek Rehber-
ger a dodává: „Strategičtí 
investoři stále více ve svých 
oceňovacích modelech po-
čítají synergie a zohledňují 
rizika za účelem vytvoření 
určitých rezerv, které by 
mohli aktivovat v případě 
poklesu ekonomiky.“

Obchodu s fi rmami 
se stále daří
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 Jaký je v současnosti 
zájem o fúze a akvizice 
na českém trhu? Který 
sektor je pro investory 
nejzajímavější?
Vidíme stále významný 
zájem o dobře řízené 
strojírenské fi rmy, které 
mají vlastní produkt, 
dobře rozloženou 
skladbu odběratelů a jsou 
zainvestované. Obecně 
je stabilní poptávka 
po výrobních fi rmách 
s vlastním výrobkem. Také 
vnímáme zájem v sektoru IT, 

který rychle roste a chybějí 
kapacity. Ve zdravotnictví 
pokračuje zájem o obory, 
jako je reprodukční 
medicína.

 Co je důvodem tohoto 
vývoje?
Pokud bychom měli popsat 
společné jmenovatele, 
tak to bude přebytek 
kapitálu a strategie růstu 
prostřednictvím akvizic. 
Například v IT se dlouhodobě 
mluví o nedostatku lidských 
kapacit a růst skrze akvizice 

je jedno ze zajímavých 
řešení.

 Jaké jsou hlavní fakto-
ry, které ovlivňují tuzem-
ský trh fúzí a akvizic? 
Hraje stále roli generační 
výměna?
Generační výměna stále 
probíhá a majitelé-zakla-
datelé, kteří nemají komu 
fi rmu předat, hledají nového 
investora, jenž bude fi rmu 
dále rozvíjet. Vedle toho 
vidíme stále častěji ambici 
o zpeněžení podnikatel-
ských úspěchů z důvodu 
očekávaného zpomalení 
ekonomiky. 

Ceny podniků dosáhly vrcholu
Generační výměna není jediný důvod, 
proč je tuzemský trh s fi rmami stále 
velmi aktivní, říká výkonný ředitel 
Patria Corporate Finance Marek 
Rehberger.

 Mění se nyní ocenění 
fi rem?
Ceny fi rem už dosáhly 
vrcholu. V některých pří-
padech očekávání prodáva-
jících stále zůstávají vysoká 
a snažíme se je korigovat 
s ohledem na cenová kritéria 
kupujících. 

Na druhou stranu se nám 
letos už dvakrát stalo, že 
prodávající měli nastavená 
cenová očekávání, a Patria 
přivedla kupující, kteří tato 
očekávání dokonce ještě 
překonali. Je to důkaz, že 
ekonomika je plná volných 
peněz, které hledají své 
umístnění. 

 Ovlivňují investory 
obavy ze zpomalení eko-
nomiky?
Jsou opatrnější, protože 
vědí, že fi rmy jsou na vrcho-
lu své výkonnosti a nechtějí 
přeplácet. /gal/

Majitelé-zakladatelé, kteří nemají komu fi rmu 
předat, hledají nového investora, jenž bude 
fi rmu dále rozvíjet.

Finanční investoři jsou opatrnější, protože 
vědí, že fi rmy jsou na vrcholu své výkonnosti, 
a nechtějí přeplácet.
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