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75%  

prodejů/nákupů společností bez 
zapojení poradce končí 

neúspěchem 
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Říkal jsem „fúze“ ? 

Myslel jsem „akvizice“. 
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Řádná příprava je klíč k úspěchu… 

Které fáze M&A procesu jsou nejvíce náročné? Nejčastější důvody neúspěchu M&A transakcí 
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Pozn.: Hodnocení v rozmezí 1-5, kde 5 znamená nejvíce důležité podle respondentů. 
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Zdroj: theStorytellers, Mergermarket (2013) 



 

 

Akvizice společnosti 
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Napadá Tě to co mě ? 



Typické nákupní situace 
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 Koupě konkurenta (horizontální integrace) 

– posílení tržní pozice, rozšíření portfolia výrobků / služeb (komplementární produkty) - synergie 

– diverzifikace do nového segmentu (větší růst) 

– geografická diverzifikace (doma už není kam růst...) 

 

 Koupě dodavatele nebo odběratele (vertikální integrace) 

– zajištění stability dodávek klíčových vstupů 

– možnost ovlivnění / zlepšení distribuce 

 

 Koupě společnosti managementem („MBO - Management Buy-Out“) 

– manažeři jsou často nejlepší kupující, schopni transakci rychle a diskrétně realizovat 

– ALE: většinou potřebují (kromě úvěru) i spoluinvestora 

 

 Oportunistická koupě 

– v časech krize se vyskytují zajímavé investiční příležitosti jako na běžícím pásu... 



Role poradce při nákupu společnosti 
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 Identifikace vhodných akvizičních cílů, upozornění klienta na vhodné příležitosti na trhu (dle 
předem definovaných kritérií) 

 Anonymní oslovení majitele cílové společnosti (zjištění ochoty k jednání)  

 Definice optimální akviziční strategie a struktury transakce s ohledem na charakter kupované 
společnosti 

 Ocenění kupované společnosti a příprava business plánu (spolu s kupujícím) – externí pohled 

 „Due diligence“ (hloubková prověrka) kupované společnosti – odstranění „kostlivců“ 

 Podpora při vypracování nabídky dle požadavků prodávajícího 

 Vyjednávání o ceně a dalších podmínkách akvizice 

 Vyjednávání kupní smlouvy spolu s právním poradcem 

 Podpora při zajištění financování akvizice bankovním dluhem (s využitím business plánu 
kupovaného aktiva) 

 Vypořádání transakce 



Typický harmonogram akvizice – bez tendru 
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Akvizice mimo výběrové řízení – ideální situace, prodávající jedná pouze s jedním zájemcem… 

1. měsíc 

Identifikace 

akvizičních cílů 

Zahájení diskuse s majiteli cílové 

společnosti 

Příprava business plánu a ocenění společnosti 

Mandátování 

právního + 

účetního poradce 

Vypracování 

nabídky 

Due Diligence 
Vypořádání 

transakce 

2. měsíc 3. měsíc 

I. Příprava akvizice 

Podpis 

Mandátní 

smlouvy s 

poradcem 

II. Sběr informací III. Vyjednávání a vypořádání 

Podpis 

transakční 

dokumentace 

Příprava DD 

Vyjednávání o podmínkách transakce 

Příprava SPA 
Vyjednání a 

podpis „Letter 

of Intent“ 

Oslovení cílové 

společnosti 

(anonymně) 



 

 

Prodej společnosti 



Typické prodejní situace 
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 Řešení otázky nástupnictví  

– generace zakladatelů úspěšných společností se blíží důchodovému věku 

– současný majitel společnosti nemá nástupce (děti nejeví o podnikání zájem) 

 Zajištění dalšího růstu 

– současný majitel není schopen dosáhnout dalšího růstu společnosti vlastními silami / z bankovních 
úvěrů 

 Přerozdělení podílů mezi současnými majiteli  

– snaha aktivních akcionářů vyloučit neaktivní (pobírající dividendy, neúčastnící se řízení) 

– část akcionářů chce odejít na odpočinek nebo nemají nástupce, příp. jiné rodinné důvody 

 Nový podnikatelský záměr 

– Současnému majiteli se jeví jiný obor jako perspektivnější, ve svém současném podnikání již nevidí 
žádný významný růstový potenciál 

 Prodej „non-core“ aktiv 

– Společnost se chce zbavit části svých aktivit, které pro ní nejsou klíčové 

 

 



Role poradce při prodeji společnosti 
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 Návrh struktury transakce 
– analýza možných variant provedení transakce / návrh struktury a časového harmonogramu transakce 

– vytvoření indikativního ocenění společnosti (příp. včetně přípravy obchodního plánu) 

 Příprava prodejní dokumentace 
– identifikace a vytvoření seznamu potenciálních investorů (tzv. „long list“)  

– příprava krátkého profilu společnosti na 2-3 strany („teaser“) a smlouvy o důvěrnosti 

– příprava informačního memoranda (20+ stránek)  

 Řízení prodejního procesu 
– oslovení investorů a distribuce krátkého profilu (pouze veřejně dostupné informace) 

– distribuce informačního memoranda potenciálním investorům 

– vyhodnocení indikativních nabídek => výběr užšího okruhu investorů „short list“ 

– příprava a organizace data roomu („due diligence“ – prověrka společnosti ze strany investorů) 

– ve spolupráci s právním poradcem příprava smluvní dokumentace 

– vyhodnocení závazných nabídek 

– vyjednávání kupní ceny a dalších podmínek transakce 

 Uzavření a vypořádání transakce 
– podpora při uzavření transakční dokumentace 

– asistence při vypořádání transakce (vázaný účet) 



Jak prodat společnost? 
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 Vyšší konkurence mezi investory s 

pozitivním dopadem na prodejní cenu 

 Minimalizace rizika opomenutí vhodného 

investora 

 Lepší vyjednávací pozice prodávajícího – 

zlepšení podmínek prodeje v SPA 

(smlouva o prodeji akcií) 

 Konkurence mezi vhodně vybranými 

investory s pozitivním dopadem na 

prodejní cenu 

 „Předvýběr“ investorů může vést k rychlejší 

transakci, omezit nežádoucí publicitu a 

eliminovat riziko nechtěného investora 

 Vyjednávací síla v průběhu vyjednávání o 

SPA 

 Minimalizace rizika úniku informací do trhu 

(dodavatelé, odběratelé, zaměstnanci…)  

 Potenciálně časově velmi efektivní (když 

kupující součiní) 

 Citlivé obchodní informace jsou pod 

kontrolou klienta i poradce 

Zvažovaná transakce oznámena široké 

investorské komunitě (vč. inzerátů apod.) 

Zvažovaná transakce oznámena 

omezenému počtu předem vybraných 

investorů 

Vyjednávání pouze s jedním zájemcem 

Veřejné výběrové řízení Neveřejné výběrové řízení 
Přímé jednání s jediným 

zájemcem 

 Potenciální negativní dopady na obchodní 

vztahy (klienti / dodavatelé) 

 Nejistota mezi zaměstnanci  

 Potenciální možnost úniku citlivých 

obchodních informací 

 Potenciální negativní dopady na obchodní 

vztahy (klienti / dodavatelé) se mohou 

objevit, ale jsou relativně zvladatelné 

formou volby investorů; snížení rizika skrze 

uzavření dohod o důvěrnosti informací 

 Možnost opomenutí vhodného investora 

 Neexistence konkurence mezi zájemci 

negativně ovlivňuje vyjednávací pozici 

prodávajícího (prodejní cena a její 

splatnost, podmínky ve smlouvě) 

 Neobjeví se nečekaný investor 

 Riziko prodloužení transakce v případě 

selhání vyjednávání s prvními osloveným 

zájemcem (nepředložení závazné nabídky) 

Hlavní výhody 

Stručný popis 

Hlavní nevýhody 

Obvykle nejvhodnější varianta pro střední podniky 

Přímé jednání doporučujeme pouze existují-li pro to velmi pádné důvody – jinak je vždy lepší tendr  



Typický harmonogram dvoukolového tendru 
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Návrh struktury transakce 
Příprava prodejní  

dokumentace 

Zahájení prodejního  

procesu   

Investorská 

due diligence,  

závazné nabídky a 

vyjednávání o smlouvě 

Uzavření a vypořádání 

transakce 

4 týdny 5 týdnů 5 týdnů 4 týdny 

20 týdnů – v případě dobré součinnosti kupujícího 

 Uzavření mandátní 

smlouvy 

 Získání základních 

informací o prodávané 

společnosti 

 Návrh struktury 

transakce 

 Návrh časového 

harmonogramu 

transakce 

 Zahájení due diligence 

ze strany ČS (např. 

formou prohlídky 

provozů společnosti a 

schůzky s jejím 

managementem/vlastník

y) 

 Příprava indikativního 

ocenění prodávané 

společnosti 

 

 Vytvoření seznamu 

potenciálních investorů 

(„long list“) a jeho 

odsouhlasení 

prodávajícím 

 Vytvoření krátkého 

profilu  („teaser“) a 

smouvy o důvěrnosti 

 Příprava procesního 

dopisu 

 Příprava informačního 

memoranda  

 Kontaktování 

potenciálních investorů 

– zjištění zájmu 

 Distribuce krátkého 

profilu s procesním 

dopisem a smlouvou o 

důvěrnosti 

 Distribuce informačního 

memoranda investorům, 

kteří projeví zájem 

 Sběr nezávazných 

nabídek 

 Vyhodnocení nabídek a 

vybrání užšího okruhu 

investorů – „short list“ 

 Příprava data roomu pro 

investorskou due 

diligence 

 Příprava smluvní 

dokumentace 

 

 Provedení due diligence 

vybranými investory 

 Distribuce smluvní 

dokumentace (SPA) 

 Vyjednávání o smluvní 

dokumentaci 

 Sběr závazných nabídek   

 Příp. vyjednávání o 

nabídkách (upřesnění) 

 Výběr vítězné nabídky 

 Vyjednávání o finální 

podobě smluvní 

dokumentace 

 Dohoda o SPA a 

principech vypořádání 

transakce 

 Podpis transakční 

dokumentace 

 Splnění odkládacích 

podmínek a obdržení 

souhlasů s transakcí 

(ÚOHS a další) 

 Vypořádání transakce 

 

2 týdny 



Výhody zapojení poradce do akvizice / prodeje 

společnosti 
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 Navrhne vhodnou strukturu transakce s ohledem na konkrétní okolnosti  

 Díky svým zkušenostem pomáhá minimalizovat rizikové faktory 

 Dává celému procesu nezbytný „drive“ – zvyšuje se pravděpodobnost realizace transakce 

 Zvyšuje věrohodnost celého úsilí v očích protistrany („když si platí poradce, asi to myslí vážně“) 

 Minimalizuje dopad na prodávanou společnost a její management 

 Řídí komunikační toky – zná „neuralgické body“ celé transakce 

 Pomůže vyhledat vhodné targety / investory 

 Poradce efektivně snižuje zatížení managementu prodávané společnosti a jejích majitelů 
vyplývající z organizace prodejního / akvizičního procesu 

 Nezaujatý pohled na transakci 

 Anonymní oslovení cílové společnosti 

 Šetří klientovi čas a energii, a v konečném důsledku i náklady 



Vybrané poradenské mandáty při M&A transakcích 
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2013-14 

Utilities 

NET4GAS 

Financial advisory during the 

adoption of the IV. regulatory period 

n.a. 

2014 

Energy 

ČEZ 

Strategic advisory on the disposal of 

an electricity distribution asset 

n.a. 

2014 

Private Equity 

Palmer Capital  

MEI-Tsjechië en Slowakije Fonds 

Sell-side advisory on the sale of 

minority stakes held in five Czech and 

Slovak stock-exchange listed co’s 

n.m. 

2014 

Land & Agriculture Property 

Management 

Spojené farmy 

Sell-side advisory on the sale of 

100% stake in Spojené farmy 

Amount undisclosed 

2014 

Energy 

ČEZ 

Fairness opinion regarding long-term 

gas contract between ČEZ and RWE 

n.a. 

2014 

Energy 

E.ON & ČEZ Distribuce 

Financial analysis regarding financing 

of regulated business 

n.a. 

2014 

Energy 

MND 

Preparation of the financial model 

n.a. 

2014 

Geology / Gas Extraction 

Kooperativa pojišťovna 

Amount undisclosed 

Sell-side advisory on the sale 

of 100% stake in UNIGEO 

2015 

Media Services 

Shareholders of Profimedia.CZ 

Sell-side advisory on  

the sale of a 100% stake  

Amount undisclosed 

2015 

Fashion 

Zoot.cz 

Fundraising 

Amount undisclosed 



Vybrané poradenské mandáty při M&A transakcích 
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2013 

Transportation 

České aerolinie 

Sell-side 

of Czech Airlines 

CZK 68,000,000 

2013 

Energy 

MTX CZ 

Financial advisory on the acquisition 

of OKK Koksovny (coke business) 

EUR 95,000,000 

2013 

Transportation 

České dráhy 

Sell-side advisory on the sale 

of the assets 

Amount undisclosed 

2013 

Utilities 

Consortium of Borealis and 

Allianz Capital Partners 

EUR 1,600,000,000 

Buy-side advisory during acquisition 

of NET4GAS in the Czech Republic  

2013 

Engineering 

Shareholders of DEL 

Buy-side advisory during 

acquisition of DEL minority stake 

by group of majority shareholders 

Amount undisclosed 

2013 

Energy 

ČEZ 

CZK 4,120,000,000 

Fairness opinion regarding disposal 

of selected power plants 

2013 

Agriculture 

AGRO 2000, s.r.o. 

Restructuring of the Group 

n.a. 

2013 

Utilities 

Pražská vodohospodářská 

společnost a.s. 

Financial advisory 

in relation to capex project 

n.a. 

2013 

Energy 

City of Prague 

Buy-side advisory during acquisition of 

Pražská plynárenská from E.ON. 

CZK 2 145 million 

2014 

Energy 

ČEZ 

Fairness opinion regarding investment 

in distribution company in Albania 

n.a. 
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Děkuji za pozornost 

 
 

 

 


