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O fúzích a akvizicích koluje řada mýtů a mno-
ho zaručených zvěstí. Zažila jsem různé konfe-
rence a přednášky na téma prodeje firem, kde 
se nikdo neodvážil zeptat na zcela triviální 
věci, aby nevypadal hloupě. A mnohdy právě 
ty triviální záležitosti a jejich znalost zabrání 
nepříjemným překvapením. Doporučuji ptát 
se bez ostychu. Co si kdo myslí, je poměrně 
jedno, důležité je mít všechny správné infor-
mace. 
V poslední době se potkávám stále častěji s lid-
mi, kteří podnikají více než dvacet let, jejich 
děti nechtějí firmu převzít (byly by blázni poté, 
co viděly rodiče pracovat patnáct hodin denně) 
a vlastník přemýšlí, co s firmou dál. Po dvaceti 
letech stresů, propadů i úspěchů by rád přibrz-
dil nebo úplně přehodil výhybku a začal žít.
Na mysl přicházejí i úvahy o prodeji firmy. 
A s tím otázky, co to vlastně obnáší.
Především je třeba se připravit. Korporátně 
samozřejmě – o tom třeba někdy příště. Ale 
také psychicky – pokud prodáváte firmu celou, 
chystáte se odstřihnout pupeční šňůru svého 
dítěte. Je to, jako když se čerstvě provdaná 
dcera stěhuje na druhý konec republiky či ze-
měkoule. Víte, že tam někde bude, ale už si ji 
odvádí někdo jiný. Pokud se rozhodnete prodat 
jen část firmy, je třeba se psychicky připravit 
ještě lépe. Zvláště vládnete-li ve firmě jako 
autokrat. Bez vás se nekoupila ani náplň do 
tiskárny. Do firmy vstoupí další názor a hlas 
s právem spolurozhodovat. 
Prodeji firmy předchází několik fází včetně 
úvodního „namlouvání“, indikativní nabídky, 
due diligence, jednání o obchodní struktuře 

transakce, jednání s právníky o smluvní do-
kumentaci a další a další. Nicméně ve fázi 
namlouvání je pár momentů, které jsou pro 
celou transakci poměrně důležité. 
„Nejdříve mi řekněte, kolik mi zaplatíte, a já 
vám řeknu, jestli se s vámi budu o prodeji 
dále bavit.“
Občas tuhle větu slýchám na první schůzce 
s vlastníkem firmy. Vzhledem k tomu, že ne-
jsem Sherlock Holmes, těžko můžu z veřejně 
dostupných informací „střílet od boku“ cenu 
firmy. Pokud to někdo dělá, nepovažuju to za 
seriózní. Cena firmy se samozřejmě odvíjí od 
základních finančních ukazatelů, včetně míry 
zadlužení (např. násobek EBITDA), ale taky 
zahrnuje řadu dalších faktorů, za které se může 
cena navyšovat (uzavřený dlouhodobý kon-
trakt s globálním zákazníkem) nebo snižovat 
(hrozící soudní spor s naštvaným zákazní-
kem). Indikativní nabídka může zaznít, pokud 
měl zájemce možnost setkat se s vlastníkem, 
popovídat si s ním o firmě a získat základní 
představu o finanční a obchodní situaci spo-
lečnosti, seriózní nabídka se dává v momentě, 
kdy měl zájemce možnost seznámit se s firmou 
v rámci due diligence. V neposlední řadě cenu 
ovlivňuje schopnost obchodního vyjednávání 
a znalosti toho, co je obvyklé a s jakými po-
žadavky budete vypadat, jako když přicházíte 
z Marsu („tady máte klíče od hlavní brány 
a tím končí moje odpovědnost“).
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Proč se bojíme hrát na 
vlastním dvorku?
Více než 2,3 milionu registrovaných 
podnikatelů nenaznačuje, že by zde 
bylo špatné podnikatelské prostředí. 
faktický stav trochu upřesňuje to, že 
jich je aktivní pouze necelá polovina. 
alarmující je ale skutečnost, že v roce 
2012 několikanásobně klesl o podnikání 
zájem. Velmi varovný je potom signál, 
že již nepřitahuje mladé lidi, kteří raději 
míří do jistoty vztahu závislého. co je 
příčinou? V první řadě všeobecná skepse. 
neriskovat a vyčkat, jak vše dopadne 
− i tak lze charakterizovat stav mnoha 
rodin. To, že vláda tuto atmosféru uměle 
vyživuje, není překvapením, činí tak ve 
světě každá sestava, která potřebuje 
zdůvodnit škrty. nenormální je to, že jí 
to věříme a že máme obavu stát se těmi, 
kdo se pokusí dobýt kopec navzdory blbé 
náladě. Zdaleka totiž není tak špatně. Za 
další − neumíme popularizovat hmatatelné 
vzory. Trvale omílané příběhy dvaceti 
zbohatlíků z křídových magazínů budí 
u mladé generace spíše despekt. Přímou 
konfrontací navíc často zjistí, že tyto 
„vzory“ jsou buď značně předlužené, nebo 
se obklopují skupinou  přitakávajících 
půjčmidrátků. Pokud budeme úspěch 
automaticky poměřovat žebříčky 
majetku zobrazeného ve vylhaných 
či nakradených aktivech, potom nám 
pomáhej pán bůh. existují přitom stovky 
špičkových regionálních podnikatelů, 
kteří po dvě desetiletí generují slušné 
přidané hodnoty, investují, zaměstnávají, 
méně mluví a nezištně pomáhají. neměli 
bychom zapomenout ani na nastupující 
generaci, která nám trochu pohodlní. 
Vizitka manažera šesté linie nadnárodní 
firmy v Praze je větším lízátkem než se 
pokusit na vlastním dvorku v regionu začít 
prokazovat vlastní schopnosti. docela 
se mi proto líbilo přirovnání jednoho 
významného tuzemského bankéře, který 
se rozhodl pro podnikání se slovy, že si 
více váží majitele stánku na chodníku před 
bankou než ředitele banky.

Autor současně stojí v čele investiční 
skupiny Sindat a jako děkan vede Fakultu 
ekonomických studií VŠFS.
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vaše názory nás zajímají! 
e-mail: svihel@mf.cz
Linkedin skupina: Podniky v ČR a SR

na co jsem se chtěl vždycky 
zeptat, ale styděl jsem se. aneb 
kolik mi za firmu zaplatíte?


