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1. Úvod do fúzí a akvizic 



Fúze a akvizice: definice 

• M&A  

• nástroj pro exit 

• nástroj pro růst 

• Fúze = nástroj pro hledání úspor (restrukturalizace) 

• Akvizice = nástroj pro hledání růstu (po akvizici obvykle následuje fúze/restrukturalizace) 

• Co mají společného fúze a akvizice?  

• v obou případech jde o komplexní projekt 

• v obou případech nejde o hlavní obchodní aktivitu společnosti  
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Trh M&A v České republice 
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Transakce celkem Domácí (Čeští investoři v ČR) Zahraniční (Čeští investoři v zahraničí)

Polsko, Česká republika a Turecko se už několik let střídají na prvních třech pozicích řebříčku transakčně 
nejaktivnějších trhů regionu. Je tomu tak i v roce 2017 kdy bylo první Polsko s 265 transakcemi oproti 
českým 246 resp. tureckým 171. Počet českých transakcí tak meziročně mírně poklesl o 15 % z rekordních 
hodnot. 

Čeští investoři uskutečnili v roce 2017 
celkem 59 zahraničních investic. To je nejvíc 
ze zemí střední a jihovýchodní Evropy.  
V tomto ukazateli nechali za sebou druhé 
Polsko (33) i třetí Turecko (19). 

Počet M&A transakcí 
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Zdroj informací: EY 
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Výroba

Nemovitosti

Zastoupení odvětví ekonomiky na trhu fúzí a akvizic 

Počet transakcí výrazně vzrostl v odvětvích telekomunikace/média a nemovitosti. Nemovitosti vedly mezi 
odvětvími i v počtu transakcí (54). Naopak výrazně klesající transakční aktivita byla zřejmá zejména  
v odvětvích bankovnictví/finanční služby a maloobchod/velkoobchod. 

Zdroj informací: EY 



Trh M&A v České republice 

TOP 10 největších transakcí v roce 2017 (US$m)  
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Cílová společnost 
       (podíl v %)  

 
Stát Kupující Stát 

Hodnota 
transakce  

v mil. $   

Škoda Transportation Česká republika PPF Group NV Česká republika 489* 

A&D Pharma Holdings Rumunsko Dr. Max Pharma (Penta Investments) Česká republika 415* 

Olympia Center Brno Česká republika Deutsche Euroshop AG Německo 405 

Elektrárny Langage a South Humber Bank Spojené Království Energetický a průmyslový holding, a.s. Česká republika 402 

Moravia IT a.s. Česká republika RWS Holdings plc Spojené Království 320 

Pegas Nonwovens SA (89.17) Česká republika R2G Rohan Czech s.r.o.  Česká republika 309 

Nákupní centrum Letňany Česká republika CBRE Global Investors Spojené Státy Americké 279 

Portfolio 11 logistických a distribučních skladů  Španělsko PointPark Properties s.r.o. Česká republika 258 

Galeria Sloneczna shopping Polsko REICO investiční společnost Česká republika 194 

Logistické portfolio Stage Capital v Plzni Česká republika CBRE Global Investors Spojené Státy Americké 145 

* Odhadovaná velikost 

Zdroj informací: EY 



Trendy v M&A 

• od multimiliardových transakcí po milionové 

• od strategických a finančních (zahraničních) investorů po privátní (tuzemské) transakce 

• komoditizace a tendrování služeb 

• tlak na kontrolu nákladů služeb (fixní ceny, fixní odhady; kde je hranice? kdy to ještě má smysl?) 

• ustálená struktura smluvní dokumentace a ustálený průběh (milníky) projektů 

• požadavky na komplexní dodávku služeb (právo, daně, finance, znalecká činnost, projektové 
řízení) 

• trh s podíly na korporacích je velmi živý  

 zajištění dalšího růstu podnikání 

 generační obměna – stále významnější motiv pro prodej firmy 

• hodnota transakcí klesá, tím klesá i míra transakčních zkušeností na straně prodávajících a jejich 
poradců 

• hodnota základní principy a struktury zůstávají i nadále nezměněny, nová úprava ovlivňuje spíše 
detaily 
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Úskalí úspěšné M&A  

• přecenění zkušeností („dvacet let přece prodávám rohlíky, umím prodat i svou firmu.“) 

• rozdíly v sofistikovanosti/zkušenostech smluvních stran  

• podcenění subjektivních elementů transakce (na straně smluvních stran, ale významně též 

na straně poradců) 

• vyjednávací styly stran (od strukturovaného až po chaotické) 

• podcenění předprodejní prověrky 

• podcenění přípravné fáze 

• podcenění post-transakční fáze 
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2. M&A jako proces (a příležitost pro poradce) 



Fúze a akvizice: strany transakce 

Prodávající Kupující 
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Akviziční proces jako multioborový projekt 

• Finanční aspekty 

• Daňové aspekty 

• Právní aspekty 

• Účetní aspekty 

• HR aspekty 

• Technické aspekty 

• Psychologie stran, psychologie vyjednávání 

• Emoce 

• Zkušenost 
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Role poradce v procesu M&A  

„I don’t want a lawyer who tells me what I can’t do. I hire a lawyer to tell me how  
I can do what I want to do!“  

       (John Pierpont Morgan) 

 

• poradce, který směřuje transakci k realizaci (tah na bránu, orientace na výsledek) 

• pokud se transakce nerealizuje, není to v 95 % z důvodů právních (spot the issue, 
solve the issue) 

• poradce jako projektový manažer – typicky řídí projekt a koordinuje „právní“ 
profese – prověrkový tým, vyjednávací tým (samotná transakce, financování, 
korporátní, pracovní, nemovitostní), notář, znalci 
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Způsoby realizace transakce 

Formy 

Prodej 
podílu 
(Share 
Deal)  

Prodej 
aktiv  

(Asset 
Deal) 

Prodej 
(části) 
závodu Fúze 

Odštěpení 

Jiné formy 
vč. 

kombinac
e 
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Typické milníky M&A procesu  

úvahy o prodeji 

/ koupi 

výběr poradců  

 

Prvotní diskuse a 

plánování 

(filozofování) 

Předprodejní 

prověrka a 

valuace 

společnosti 

„úklid“ ve 

společnosti – 

příprava na 

prodej 

příprava 

marketingové 

dokumentace 

(teaser, info 

memo) 

Identifikace 

potenciálních 

kupujících 

kontaktování 

potenciálních 

kupujících 
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Typické milníky M&A procesu 
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základní osnova 

transakce  

(letter of intent / 

term sheet) 

prověrka 

 (due diligence) 

strukturování 

transakce 

(daňové úspory!) 

vyjednávání 

smluvní 

dokumentace 

(SPA) 

podpis SPA  

(signing) 

plnění 

podmínek pro 

vypořádání 

vypořádání 

(closing) 

fáze po vypořádání 

transakce 

(restrukturalizace) 



Obvyklá struktura (právní) dokumentace 

• analýza proveditelnosti (structuring memorandum) – právní, daňové, corporate governance 
aspekty 

• základní osnova transakce (term sheet nebo letter of intent) 

• základní osnova financování transakce (term sheet) 

• výstup z prověrky (due diligence report) 

• rámcová (velká) smlouva – transakční (SPA) 

• převodní (malá) smlouva – realizační (SPA) 

• dohoda o vypořádání transakce (agent pro vypořádání)  

• finanční dokumentace (úvěrová smlouva, zajišťovací instrumenty) 

• správa a řízení společnosti (valné hromady, souhlasy orgánů, založení SPV) 

• manažerské kontrakty, další sekundární dokumentace 
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3. Případová studie  
(manažerský odkup společnosti) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• TargetCo CZ: výroba s vysokou přidanou hodnotou; silné a stabilní cash flow 

• Kupní cena na úrovni 4,5 x EBITDA 

• Výhody MBO pro SellCo  

• Výhody MBO pro manažera 

manažer 

iniciátor SellCo AT 

TargetCo CZ 

AT 

CZ 

100 % 

Výchozí situace 
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• Požadavek na silnou „SHA“ 

• Krystalizace povah a očekávání při vyjednávání = nalomená důvěra 

• Vždy je dobré mít „plán B“ 

TargetCo CZ 

AT 

CZ 

Term sheet 
akcionářské 

dohody 

4 500 TEUR 
DLUH 

100 TEUR 
EQ 

50 % 
SPV CZ 

Banka 

SellCo AT 

100 % 

50 % 
400 TEU 

EQ 

5 M EUR 

Akcionářská (ne)dohoda 
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• InvestCo jako „trusted investor“ 

TargetCo CZ 

AT 

CZ 

100 % 

akcionářská 
dohoda 

Banka 

SellCo AT 

SPV CZ 
100 % 

nové 
provozní 

financování 

4 500 TEUR 
EQ 

americká 
hypotéka 
200 TEUR 

90 % 

10 % 

200 TEUR 
EQ 

InvestCo 1 

 
kupní smlouva 

Hledání co-investora (fáze 1) 
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• Down-stream nebo up-stream? 

• Finanční asistence? Whitewash? 

• Včasný test proveditelnosti fúze 

• Parametry pro InvestCo 2 

AT 

CZ 

Banka 

InvestCo 1 

 SPV CZ 

InvestCo 2 

TargetCo CZ 

akcionářská 
dohoda 

splacení  
hypotéky  
200 TEUR 

 

10 % 

akcionářská dohoda 

4 500 TEUR 
DLUH 

100 TEUR EQ 

200 TEUR 

200 TEUR 

10 % 

Down-stream 
fúze 

nové 
provozní 

financování 

100 % 

Fúze a hledání co-investora (fáze 2) 
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• SPV CZ zaniká 

• Akviziční úvěr splývá s TargetCo CZ 

• Banka se dostává ke standardnímu balíku zajištění 

Target Co CZ 

InvestCo 1 InvestCo 2 

Banka a.s. 

10 % 80 % 10 % 

akviziční 
úvěr 

provozní 
úvěr 

Cílová struktura 
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FINANCOVÁNÍ: 

INVESTOŘI: 

TRANSAKCE: 

FÚZE: 

zahájení jednání vyjednávání 
dokumentace 

dojednání 
dokumentace 

signing 21. 4. closing 4. 5. 

01/2016 02/2016 03/2016 04/2016 05/2016 06 – 09/2016 

feasibility zahájení prací 

projekt fúze 

účinnost fúze 

01/2016 02/2016 03/2016 04/2016 05/2016 06 – 09/2016 

akcionářská 
(ne)dohoda 

hledání investorů 

vstup InvestCo 1 

vstup InvestCo 2 

term sheet 
financování 

schválení 
úvěru 20. 4. 

signing a closing 
3. 5. 

dokumentace 

rozhodný den 1.1. 

Časová osa 
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Tel.: +420 734 547 725 
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