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1. Počet transakcí na trhu fúzí a akvizic meziročně stoupl, jejich objem se 

snížil 

Agenturní zpravodajství ● ČTK - Ekonomika ● 16. 10. 2022 

Počet transakcí na trhu fúzí a akvizic v Česku ve třetím čtvrtletí letošního roku meziročně mírně stoupl na 21 z loňských 20, 

jejich objem se ale snížil. Vyplývá to ze statistik poradenské společnosti TPA. Na území Česka či se zapojením ČR se podle 

nich uskutečnily ve třetím čtvrtletí transakce, u kterých je známá hodnota, za 106 milionů eur (2,6 miliardy korun), zatímco ve 

třetím čtvrtletí 2021 to bylo 6,73 miliardy eur (172 miliard Kč). 

Za meziročním poklesem je podle TPA hlavně loňský prodej českého poskytovatele antivirové ochrany Avast. Zároveň je letos 

vývoj na trhu fúzí a akvizic v celém středoevropském regionu ovlivněn konfliktem na Ukrajině a celkovou ekonomickou situací, 

uvedla firma. 

Nejvýznamnější transakcí s dostupnými údaji v ČR byl podle ní ve třetím čtvrtletí nákup 80procentního podílu v české 

technologické společnosti ABRA software německou investiční společností Elvaston Capital. Cílem transakce je vybudování IT 

skupiny zaměřené na podnikové informační systémy. 

V celém středoevropském regionu (Albánie, Bulharsko, Černá Hora, ČR, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, 

Slovensko, Slovinsko a Srbsko) celkový počet transakcí meziročně klesl na 127 ze 143, uvedla TPA. Celkový objem transakcí se 

známou hodnotou ve srovnáním se stejným obdobím loňského roku stagnoval okolo 12,6 miliardy eur (asi 310 miliard korun). 

Nejvýznamnější zveřejněnou transakcí v regionu bylo ve třetím čtvrtletí převzetí polské plynárenské́ firmy PGNiG společností 

PKN Orlen, která vlastní český Orlen Unipetrol. Tato transakce činila dvě třetiny z celkového objemu transakcí. "Bez vlivu 

největší transakce činil objem transakcí v regionu se známou kupní cenou 4,2 miliardy eur, což je výrazné snížení proti 

předchozímu kvartálu," upozornil partner TPA Valuation & Advisory Jiří Hlaváč. 

Ve srovnání s druhým čtvrtletím v celém regionu mezičtvrtletně klesl počet transakcí o 15, jejich objem fakticky stagnoval. V 

Česku počet transakcí mezičtvrtletně stoupl o 12 na 21 při poklesu objemu o 114 milionů na 106 milionů eur ve 3. čtvrtletí. 

"Za celý rok 2022 se dá očekávat pokles aktivity (objemu transakcí), a to zejména v důsledku nejistoty vyvolané válkou na 

Ukrajině a celkovou ekonomickou situací. Pro investory zůstávají atraktivní sektory počítačového softwaru, e-commerce, 

obnovitelných zdrojů či telekomunikací a dlouhodobě nemovitostní sektor, zvýšenou atraktivitu očekáváme u potravinové 

bezpečnosti a dodávek materiálu," uvedl Hlaváč. 

Na poli fúzí a akvizic byla ve třetím čtvrtletí aktivní i Creative Dock, společnost zabývající se budováním firem. Ta před několika 

týdny přidala čtvrtou akvizici, a to společnost IdeaSense. "Akvizicí firmy reagují na růst poptávky po komplexních službách. 

Dále také skrze akvizice navyšují firmy růst počtu zaměstnanců, násobí obrat a mohou snadněji expandovat na zahraniční 

trhy," řekla ČTK provozní ředitelka a spolumajitelka Creative Dock Gabriela Teissing. 
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2.Počet transakcí na trhu fúzí a akvizic v ČR meziročně stoupl, jejich 

objem se snížil 

Online ● investicniweb.cz ● 16. 10. 2022 

Odkaz: https://www.investicniweb.cz/pocet-transakci-na-trhu-fuzi-akvizic-v-cr-mezirocne-stoupl-jejich-objem-se-

snizil 

Počet transakcí na trhu fúzí a akvizic v Česku ve třetím čtvrtletí letošního roku meziročně mírně stoupl na 21 z loňských 20, 

jejich objem se ale snížil. Vyplývá to ze statistik poradenské společnosti TPA. Na území Česka či se zapojením ČR se podle 

nich uskutečnily ve třetím čtvrtletí transakce, u kterých je známá hodnota, za 106 milionů eur, zatímco ve třetím čtvrtletí 2021 

to bylo 6,73 miliardy eur. 

Za meziročním poklesem je podle TPA hlavně loňský prodej českého poskytovatele antivirové ochrany Avast. Zároveň je letos 

vývoj na trhu fúzí a akvizic v celém středoevropském regionu ovlivněn konfliktem na Ukrajině a celkovou ekonomickou situací, 

uvedla firma. 

Nejvýznamnější transakcí s dostupnými údaji v ČR byl podle ní ve třetím čtvrtletí nákup 80% podílu v české technologické 

společnosti ABRA software německou investiční společností Elvaston Capital. Cílem transakce je vybudování IT skupiny 

zaměřené na podnikové informační systémy. 

V celém středoevropském regionu (Albánie, Bulharsko, Černá Hora, ČR, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, 

Slovensko, Slovinsko a Srbsko) celkový počet transakcí meziročně klesl na 127 ze 143, uvedla TPA. Celkový objem transakcí se 

známou hodnotou ve srovnáním se stejným obdobím loňského roku stagnoval okolo 12,6 miliardy eur. 

Nejvýznamnější zveřejněnou transakcí v regionu bylo ve třetím čtvrtletí převzetí polské plynárenské́ firmy PGNiG společností 

PKN Orlen, která vlastní český Orlen Unipetrol. Tato transakce činila dvě třetiny z celkového objemu transakcí. "Bez vlivu 

největší transakce činil objem transakcí v regionu se známou kupní cenou 4,2 miliardy eur, což je výrazné snížení proti 

předchozímu kvartálu," upozornil partner TPA Valuation & Advisory Jiří Hlaváč. 

Ve srovnání s druhým čtvrtletím v celém regionu mezičtvrtletně klesl počet transakcí o 15, jejich objem fakticky stagnoval. V 

Česku počet transakcí mezičtvrtletně stoupl o 12 na 21 při poklesu objemu o 114 milionů na 106 milionů eur ve 3. čtvrtletí. 

"Za celý rok 2022 se dá očekávat pokles aktivity (objemu transakcí), a to zejména v důsledku nejistoty vyvolané válkou na 

Ukrajině a celkovou ekonomickou situací. Pro investory zůstávají atraktivní sektory počítačového softwaru, e-commerce, 

obnovitelných zdrojů či telekomunikací a dlouhodobě nemovitostní sektor, zvýšenou atraktivitu očekáváme u potravinové 

bezpečnosti a dodávek materiálu," uvedl Hlaváč. 

Na poli fúzí a akvizic byla ve třetím čtvrtletí aktivní i Creative Dock, společnost zabývající se budováním firem. Ta před několika 

týdny přidala čtvrtou akvizici, a to společnost IdeaSense. "Akvizicí firmy reagují na růst poptávky po komplexních službách. 

Dále také skrze akvizice navyšují firmy růst počtu zaměstnanců, násobí obrat a mohou snadněji expandovat na zahraniční 

trhy," řekla ČTK provozní ředitelka a spolumajitelka Creative Dock Gabriela Teissing. 

 

  

https://www.investicniweb.cz/pocet-transakci-na-trhu-fuzi-akvizic-v-cr-mezirocne-stoupl-jejich-objem-se-snizil
https://www.investicniweb.cz/pocet-transakci-na-trhu-fuzi-akvizic-v-cr-mezirocne-stoupl-jejich-objem-se-snizil
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3. Počet transakcí na trhu fúzí a akvizic meziročně stoupl, jejich objem se 

snížil 

Online ● fxstreet.cz ● 16. 10. 2022 

Odkaz: https://www.fxstreet.cz/pocet-transakci-na-trhu-fuzi-a-akvizic-mezirocne-stoupl-jejich-objem-se-snizil.html 

 

Počet transakcí na trhu fúzí a akvizic v Česku ve třetím čtvrtletí letošního roku meziročně mírně stoupl na 21 z loňských 20, 

jejich objem se ale snížil. Vyplývá to ze statistik poradenské společnosti TPA. Na území Česka či se zapojením ČR se podle 

nich uskutečnily ve třetím čtvrtletí transakce, u kterých je známá hodnota, za 106 milionů eur (2,6 miliardy korun), zatímco ve 

třetím čtvrtletí 2021 to bylo 6,73 miliardy eur (172 miliard Kč). 

Za meziročním poklesem je podle TPA hlavně loňský prodej českého poskytovatele antivirové ochrany Avast. Zároveň je letos 

vývoj na trhu fúzí a akvizic v celém středoevropském regionu ovlivněn konfliktem na Ukrajině a celkovou ekonomickou situací, 

uvedla firma. 

Nejvýznamnější transakcí s dostupnými údaji v ČR byl podle ní ve třetím čtvrtletí nákup 80procentního podílu v české 

technologické společnosti ABRA software německou investiční společností Elvaston Capital. Cílem transakce je vybudování IT 

skupiny zaměřené na podnikové informační systémy. 

V celém středoevropském regionu (Albánie, Bulharsko, Černá Hora, ČR, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, 

Slovensko, Slovinsko a Srbsko) celkový počet transakcí meziročně klesl na 127 ze 143, uvedla TPA. Celkový objem transakcí se 

známou hodnotou ve srovnání se stejným obdobím loňského roku stagnoval okolo 12,6 miliardy eur (asi 310 miliard korun). 

Nejvýznamnější zveřejněnou transakcí v regionu bylo ve třetím čtvrtletí převzetí polské plynárenské́ firmy PGNiG společností 

PKN Orlen, která vlastní český Orlen Unipetrol. Tato transakce činila dvě třetiny z celkového objemu transakcí. " Bez vlivu 

největší transakce činil objem transakcí v regionu se známou kupní cenou 4,2 miliardy eur, což je výrazné snížení proti 

předchozímu kvartálu, " upozornil partner TPA Valuation & Advisory Jiří Hlaváč. 

Ve srovnání s druhým čtvrtletím v celém regionu mezičtvrtletně klesl počet transakcí o 15, jejich objem fakticky stagnoval. V 

Česku počet transakcí mezičtvrtletně stoupl o 12 na 21 při poklesu objemu o 114 milionů na 106 milionů eur ve 3. čtvrtletí. 

" Za celý rok 2022 se dá očekávat pokles aktivity (objemu transakcí), a to zejména v důsledku nejistoty vyvolané válkou na 

Ukrajině a celkovou ekonomickou situací. Pro investory zůstávají atraktivní sektory počítačového softwaru, e-commerce, 

obnovitelných zdrojů či telekomunikací a dlouhodobě nemovitostní sektor, zvýšenou atraktivitu očekáváme u potravinové 

bezpečnosti a dodávek materiálu, " uvedl Hlaváč. 

Na poli fúzí a akvizic byla ve třetím čtvrtletí aktivní i Creative Dock, společnost zabývající se budováním firem. Ta před několika 

týdny přidala čtvrtou akvizici, a to společnost IdeaSense. " Akvizicí firmy reagují na růst poptávky po komplexních službách. 

https://www.fxstreet.cz/pocet-transakci-na-trhu-fuzi-a-akvizic-mezirocne-stoupl-jejich-objem-se-snizil.html
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Dále také skrze akvizice navyšují firmy růst počtu zaměstnanců, násobí obrat a mohou snadněji expandovat na zahraniční trhy, 

" řekla ČTK provozní ředitelka a spolumajitelka Creative Dock Gabriela Teissing. 

Zdroj: Reuters, ČTK, TPA 
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4. Destiláty po novém roce zdraží o 15 až 20 procent – Počet fúzí a 

akvizic klesl 

Online ● burzovnisvet.cz ● 16. 10. 2022 

Odkaz: https://burzovnisvet.cz/cesko/destilaty-po-novem-roce-zdrazi-o-15-az-20-procent-pocet-fuzi-a-akvizic-

klesl/ 

 

Produkce lihovarů zdraží po novém roce o 15 až 20 procent. Odvětví zasahují zvyšující se ceny energií, protože většina 

podniků používá při výrobě pálenek plyn. Navíc rostou náklady na výrobu skla, do kterého se destiláty stáčí. ČTK to řekl 

tajemník Unie destilatérů ČR Jakub Gottwald, který je také jedním ze zakladatelů internetového obchodu Lihovárek. Jako 

jeden z velkých problémů celého odvětví vidí černý trh s pálenkami, který podle něj může být stejně velký jako ten oficiální. 

Lihovary, které se v Česku věnují výrobě ovocných destilátů, podle Gottwalda vznikaly často z takzvaných pěstitelských palíren, 

kde si mohou lidé nechat vypálit alkohol z vlastní sklizně. Naučit se řemeslo trvá poměrně dlouho, doplnil. Sám sleduje hlavně 

produkci takzvaně řemeslných lihovarů, což jsou spíše menší podniky, které se specializují na ovocné destiláty. V Česku jich je 

kolem 40. 

Trh ovocných destilátů podle něj velmi trpí na černý trh, tedy například domácí palírny a nelegální výroba je stejně rozsáhlá 

jako oficiální trh. Jako velký problém vidí nedostatečné pravomoci státu a celní správy ho kontrolovat. „Stát to neřeší. Řeší 

černou palírnu jen, když vybouchne kotel a vyhoří,“ řekl s tím, že zákonné postihy sice existují, ale jsou jen malé a velmi špatně 

vymahatelné. 

Černý trh lze podle něj spojit i s tím, že na destiláty je uvalena vysoká spotřební daň – na rozdíl od piva a vína, které takto 

zdaněné není vůbec, což podle Gottwalda vytváří nesrovnatelné podmínky. Upozornil také na to, že když dodává pálenky do 

restaurací, musí nejprve složit půl milionu Kč kauci a je s tím spojená velká byrokratická zátěž, protože musí vyplňovat pro 

každý podnik formuláře pro celní správu. 

Poznamenal také, že se již objevily pěstitelské palírny, které kvůli růstu nákladů skončily, protože se jim provoz nevyplatil. Lidé 

a podniky, kteří se věnují ovocným pálenkám, mají také často hlavní zdroj příjmů někde jinde, než v lihovarnictví, dodal. 

Pro oblast ovocných pálenek vidí příležitost v rozvoji produkce pro gastronomii, která je v současnosti ve velkých problémech 

a potřebuje si udržet hosty. Právě ovocné pálenky mohou podle Gottwalda být zajímavým produktem, protože existuje velké 

množství druhů, které lze vyrobit. Uvedl, že nejpopulárnější je stále slivovice, velmi populární je také hruškovice. „Variabilita 

ovoce je nesmírná,“ poznamenal. Na letošním prvním ročníku festivalu pálenek, který pořádal, mohli návštěvníci ochutnat 

například vínovici. 

Počet transakcí na trhu fúzí a akvizic meziročně stoupl, jejich objem se snížil 

Počet transakcí na trhu fúzí a akvizic v Česku ve třetím čtvrtletí letošního roku meziročně mírně stoupl na 21 z loňských 20, 

jejich objem se ale snížil. Vyplývá to ze statistik poradenské společnosti TPA. Na území Česka či se zapojením ČR se podle 

nich uskutečnily ve třetím čtvrtletí transakce, u kterých je známá hodnota, za 106 milionů eur (2,6 miliardy korun), zatímco ve 

třetím čtvrtletí 2021 to bylo 6,73 miliardy eur (172 miliard Kč). 

Za meziročním poklesem je podle TPA hlavně loňský prodej českého poskytovatele antivirové ochrany Avast. Zároveň je letos 

vývoj na trhu fúzí a akvizic v celém středoevropském regionu ovlivněn konfliktem na Ukrajině a celkovou ekonomickou situací, 

uvedla firma. 

Nejvýznamnější transakcí s dostupnými údaji v ČR byl podle ní ve třetím čtvrtletí nákup 80procentního podílu v české 

technologické společnosti ABRA software německou investiční společností Elvaston Capital. Cílem transakce je vybudování IT 

skupiny zaměřené na podnikové informační systémy. 

V celém středoevropském regionu (Albánie, Bulharsko, Černá Hora, ČR, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, 

Slovensko, Slovinsko a Srbsko) celkový počet transakcí meziročně klesl na 127 ze 143, uvedla TPA. Celkový objem transakcí se 

známou hodnotou ve srovnáním se stejným obdobím loňského roku stagnoval okolo 12,6 miliardy eur (asi 310 miliard korun). 

Nejvýznamnější zveřejněnou transakcí v regionu bylo ve třetím čtvrtletí převzetí polské plynárenské́ firmy PGNiG společností 

PKN Orlen, která vlastní český Orlen Unipetrol. Tato transakce činila dvě třetiny z celkového objemu transakcí. „Bez vlivu 

https://burzovnisvet.cz/cesko/destilaty-po-novem-roce-zdrazi-o-15-az-20-procent-pocet-fuzi-a-akvizic-klesl/
https://burzovnisvet.cz/cesko/destilaty-po-novem-roce-zdrazi-o-15-az-20-procent-pocet-fuzi-a-akvizic-klesl/
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největší transakce činil objem transakcí v regionu se známou kupní cenou 4,2 miliardy eur, což je výrazné snížení proti 

předchozímu kvartálu,“ upozornil partner TPA Valuation & Advisory Jiří Hlaváč. 

Ve srovnání s druhým čtvrtletím v celém regionu mezičtvrtletně klesl počet transakcí o 15, jejich objem fakticky stagnoval. V 

Česku počet transakcí mezičtvrtletně stoupl o 12 na 21 při poklesu objemu o 114 milionů na 106 milionů eur ve 3. čtvrtletí. 

„Za celý rok 2022 se dá očekávat pokles aktivity (objemu transakcí), a to zejména v důsledku nejistoty vyvolané válkou na 

Ukrajině a celkovou ekonomickou situací. Pro investory zůstávají atraktivní sektory počítačového softwaru, e-commerce, 

obnovitelných zdrojů či telekomunikací a dlouhodobě nemovitostní sektor, zvýšenou atraktivitu očekáváme u potravinové 

bezpečnosti a dodávek materiálu,“ uvedl Hlaváč. 

Na poli fúzí a akvizic byla ve třetím čtvrtletí aktivní i Creative Dock, společnost zabývající se budováním firem. Ta před několika 

týdny přidala čtvrtou akvizici, a to společnost IdeaSense. „Akvizicí firmy reagují na růst poptávky po komplexních službách. 

Dále také skrze akvizice navyšují firmy růst počtu zaměstnanců, násobí obrat a mohou snadněji expandovat na zahraniční 

trhy,“ řekla ČTK provozní ředitelka a spolumajitelka Creative Dock Gabriela Teissing. 

 

 


