
Poradenská TPA: V 1. čtvrtletí v ČR výrazně stoupla 

hodnota fúzí a akvizic 
 

Praha 19. dubna (ČTK) - V ČR se v prvním čtvrtletí na trhu fúzí a akvizic se proti 

předchozímu čtvrtletí zvýšila aktivita zejména z hlediska finančního objemu. Na území ČR 

či se zapojením ČR se uskutečnily transakce za 143 miliard Kč, zatímco v posledním 

čtvrtletí 2020 jich bylo za 15 miliard korun. Vyplývá to ze statistik poradenské 

společnosti TPA . 

Transakce s největším objemem se uskutečnily ve farmaceutickém sektoru. 

Nejvýznamnější zveřejněnou transakcí byl prodej farmaceutické velkoobchodní divize ve 

vlastnictví Walgreens Boots Alliance, která v ČR operuje pod názvem Alliance Healthcare. 

Nabyvatelem této divize je americká společnost AmeriSourceBergen Corporation, která 

touto transakcí rozšíří své celosvětové působení ve farmaceutickém průmyslu. 

Druhou nejvýznamnější transakcí v ČR zveřejněnou v databázi Mergermarket byl vstup 

skupiny sedmi investorů do společnosti Velká pecka. Tato společnost je provozovatelem 

on-line supermarketu Rohlik.CZ a skrze své dceřiné společnosti obdobnou službu 

provozuje v Maďarsku a Rakousku. 

Aktivita na trhu v regionu střední východní Evropy se v pandemií zasažených kvartálech 

projevila především snížením počtu uskutečněných transakcí ve srovnání s odpovídajícími 

kvartály předchozích let. 

"V dalších čtvrtletích očekáváme zvýšenou aktivitu kupujících s dobrou likviditou, kteří 

mají zájem o vstup do společností se zajímavým produktem a do společností, které se 

dostaly v důsledku pandemie do ekonomických problémů a potřebují posílit kapitálové 

zdroje. S ohledem na ukončení omezení pro věřitele podávat insolvenční návrhy v 

polovině letošního roku očekáváme také výrazný nárůst insolvenčních řízení ve druhém 

pololetí 2021," uvedl partner TPA Valuation & Advisory Jiří Hlaváč. 

Zasažené sektory jsou pod velkým tlakem, pro investory jsou však podle něj stále 

atraktivní sektory e-commerce, telekomunikací či počítačového softwaru. Při pohledu na 

poslední globální hospodářskou krizi je patrné, že hlavní dopad do aktivity trhu se 

promítl s půl až ročním zpožděním, kdy přicházel pokles objemu obchodovaných 

transakcí i počtu uskutečněných transakcí. 

Obvyklé globální hospodářské krize významně zasahují široké spektrum sektorů, zatímco 

nyní činnost některých sektorů (cestovní ruch a veškeré návazné sektory či zábavní 

průmysl) byla téměř zcela zastavena a tato odvětví jsou závislá na podpůrných státních 

programech. Naopak společnosti působící v IT, společnosti provozující svou činnost on-

line či na on-line navazující činnosti (vývoj softwarových řešení, prodej potravin, 

sportovního náčiní či doručovací služby) byly pandemií ovlivněny pozitivně, dodal Hlaváč. 
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