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Jak prodat Telecom 
Vojtěch Kment – komentář 

Po blokacích je prodej reálný i vhodný 

Systém dvojích odměn řediteli Telecomu Berdárovi je zvláštní, ale spíše kvůli odměně za privatizaci, než 
těm za kvartální výsledky. Z odpovědnosti vůči všem akcionářům /nejen státu/ musí předseda 
představenstva především zvyšovat hodnotu a prospívání firmy. Za toto pak zcela přirozeně část vedení 
pobírá např. čtvrtletní motivační odměny, ovšem v přiměřené výši. 

Spornější jsou odměny za přípravu podniku k privatizaci a její provedení. Ty mohou působit konflikt 
zájmů a odporovat povinnostem členů orgánů dle obchodního zákoníku. Prodej státního podílu je věcí 
státu samého a nikoliv orgánů vlastněné společnosti. Mimochodem, právě tím, že si ředitel dceřiné firmy 
Eurotel, Terrence Valeski, obdobně nechal vypracovat studii možností privatizace firmy rodičovské i své, 
bylo zdůvodněno jeho odvolání! 

Zlaté časy pryč? 

Telecom bylo optimální prodat v roce 1999, na vrcholu internetové bubliny, která zasáhla i celý sektor 
telekomunikací. Příležitost se již nevrátí, ale obor ICT se konsoliduje. Dnes má Telecom hodnotu danou 
vlastnictvím poslední míle (po telefonních drátech s dnes již neohromující přenosovou kapacitou), 
z existence páteřní sítě pro hlas i data, z organizace zaměstnanců a  z dosud existující zákaznické báze, 
tvořené však spíše drobnými firmami a domácnostmi, nepočítáme-li tendry přihrané opět samotným 
státem. Dále pak z vlastnictví dceřiné firmy Eurotel, pro níž zhruba řečeno platí to samé, ovšem s tím, že 
její zákaznická báze je kvalitnější, technologické tempo adekvátní oboru, zaměstnanci mají lepší reputaci 
a firma pak i renomé. 

Jak Telecom prodat 

Rada jak Telecom prodat není snadná, protože segment trhu je regulovaný a vlastnická historie firmy  
zamotaná. Část Telecomu byla v roce 1995 neprůhlednou privatizací prodána konsorciu TelSource. 
Smlouva byla tak špatná, že znemožnila i pokusy doprivatizovat zbytek Telecomu od přelomu r.2000. 
TelSource je blokoval, aby se následně sám svého podílu zbavil. Doufejme, že zároveň s tím zanikla i 
jeho nadstandardní práva. Nedávno pak Telecom z podobných důvodů dokoupil i svůj podíl v Eurotelu. 

Varianta prodeje 51% přes veřejné trhy je divná a nezvyklá. Hrozí, že se skoupí jen část nabídnutých 
akcií, která kupci bude stačit, aby Telecom ovládl. Zbytek zůstane za „doprodejní cenu”. Domáhání se 
koupě zbytku akcií může být při předpokládatelné pavučině vlastnické struktury právně složité a vleklé. 
Stát tak může přijít o hodně peněz. Tento způsob by silně zvýhodnil ty vlastníky, kteří již podíl 
v Telecomu mají, zejména ten po TelSource, a proto by i odrazoval od nákupů kupce jiné, což by 
snižovalo i vstupní kótovanou cenu. Na burze se strategicky skupují pouze podniky upadající nebo pro 
nepřátelské převzetí, což není situace Telecomu a už vůbec ne Eurotelu. Zájem institucionálních 
investorů lze skoro s jistotou vyloučit. 

Mnohem případnější je přímý prodej strategickému investorovi. Proces může být nyní již transparentní: 
připravení informací o podniku, veřejné oznámení spojené i s oslovením strategických zájemců, prodej 
celého balíku nejvyšší nabídce věrohodně zaplatitelné, s výhradou možnosti neprodat vůbec. 

Kromě metody prodeje je důležitá i regulace trhu. Po prodeji by stát měl mít bianco regulační pozici. Při 
prodeji neposkytovat kupci žádné garance budoucího zvýhodnění, ale „jen” férové podmínky. Dřívější 
TelSource si počínal chytře, když si při minoritním podílu vymohl kde co, ale státu ponechal uklidňující 
majoritu. Státní komplic pak regulací Telecom chránil před nadměrnou konkurencí. Dlouhodobě to bylo 
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a je kontraproduktivní. Jakékoliv peníze navíc, které stát takto získal, šly z peněz daňových poplatníků 
formou monopolní renty – o to méně  vybral stát na daních jinde, z účelněji vynaložitelných peněz. Navíc 
jich část odtekla i do TelSource. Neprůhlednost a tlaky se vždy soustředí do oblasti regulace a se 
způsobem prodeje souviset nebudou. 
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