
Budeme 
nakupovat 
ziskové fi rmy 

 Vznik skupiny Thein 
jste oznámili v červenci, 
nyní přicházíte s novým 
investičním fondem se 
skupinou J&T. Jsou to 
provázané záležitosti?
Určitě ne. Myšlenka založit 
Thein je moje a pohrával 
jsem si s ní již loni. Reálně 
k tomu došlo na začátku 
letošního roku. Od začátku 
jsem se zaměřoval na tři 
oblasti. Jedna je průmysl 4.0, 
tedy automatizace a roboti-
zace průmyslu a související 
technologické věci pronikají-
cí do výroby. Druhou oblastí 
je ICT a s tím související in-
frastruktura, tedy jak fi rmy 

migrují do cloudu a jsou 
schopny nabízet přístup k je-
jich datům na dálku. Správ-
nost této orientace potvrdila 
situace s covidem.

 A ta třetí oblast?
Kybernetická bezpečnost. 
Logicky jsem pak začal jednat 
s různými bankovními institu-
cemi o fi nancování. Z dis-
kuze s J&T vyplynulo, že IT 
a kybernetickou bezpečnost 
vnímají také jako příležitost, 
takže jsme se dohodli na vy-
tvoření společného podniku.  

 Bude mít Thein samo-
statné aktivity vedle fondu?
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B ývalý šéf mobilního operátora O2 Tomáš 
Budník zakládá se skupinou J&T fond 
na investice do fi rem zaměřených 
na technologie a kybernetickou 
bezpečnost. V kombinaci s bankovním 
fi nancováním bude mít fond k dispozici 

kolem dvou miliard korun. „V této chvíli pracujeme 
na více než deseti akvizičních příležitostech, které jsou 
v různé fázi jednání,“ říká Budník, jenž má v plánu 
i samostatné investice do průmyslových podniků pod 
hlavičkou své rodinné společnosti Thein. 

Daniel NOVÁK
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Určitě. Stále je tam samostat-
ná noha v rámci mého family 
offi  ce zaměřená na průmysl 
4.0. Tam již máme za sebou 
první akvizici v podobě 
strojírenské společnosti 
Ponec. Budeme se dál dívat 
na příležitosti na českém 
a slovenském trhu v oblasti 
automatizace a strojírenství. 
Stejně tak bude dál pokračo-
vat můj konzultační byznys 
v rámci společnosti Thein 
Consulting, která je rovněž 
v naší skupině. Nabízí fi rmám 
pomoc při digitální trans-
formaci s využitím znalostí 
a zkušeností manažerského 
týmu, který kolem sebe 
stavím. 

 Co se týče fondu, chtěli 
jste od začátku stavět 
pro fi nancování investic 
právě fondovou strukturu, 
nebo přicházely do úvahy 
i jiné varianty získávání 
kapitálu?
Měl jsem připravené kroky, 
abych mohl dělat některé 
transakce i bez fondu. Asi 
by to jen trvalo delší dobu. 
Avšak s partnerem, jako je 
J&T, můžeme mířit na větší 
akviziční cíle a dělat zajímavé 
transakce ve střední Evropě 
nebo minimálně v Česku 
a na Slovensku. Můžeme 
využít zkušenosti J&T z fi -
nančního trhu, zatímco my 
do toho vložíme znalosti z IT 
a kyberbezpečnosti. 

 Jaká bude struktura 
fondu?
Bude to klasický fond SICAV 
(akciová společnost s pro-
měnným základním kapitá-
lem – pozn. aut.) pod dohle-
dem České národní banky. 
Splňuje všechny regulatorní 
požadavky. Mám ve fondu 
65 procent, zbývající podíl 
má J&T Private Equity Group. 
Distribuci bude zajišťovat 
J&T Banka. Bude to tedy ote-
vřený fond pro kvalifi kované 
investory. Cílíme na roční 
výnos 15 procent. 

 S jak velkým 
investičním rozpočtem 
počítáte?
Na začátku budou ve fondu 
prostředky moje a J&T v hod-
notě půl miliardy korun. 
Postupně budou přibývat 
další privátní, případně 
i institucionální investoři, 
pokud budou mít zájem. 

Tyto prostředky budeme po-
užívat jako vlastní zdroje pro 
další nákupy, které budeme 
doplňovat o bankovní fi nan-
cování. Standardně budeme 
komunikovat s velkými ko-
merčními bankami a hledat 
optimální zdroje akvizičního 
fi nancování. Takže kapacita 
fondu, na kterou můžeme 
cílit, není půl miliardy, ale 
řekněme krát čtyři, tedy při-
bližně dvě miliardy korun. 

 Už jste se předběžně 
s nějakými potenciálními 
investory do fondu bavili?
Předběžně ano. První upiso-
vací období však začíná až 
v říjnu. Hlavní představování 
fondu investorům tedy tepr-
ve přijde, ale již nyní máme 
pozitivní zpětnou vazbu. 
Private equity fondů zamě-
řených na IT v Česku až tolik 
není. Je tu spousta fondů 
zaměřených na reality nebo 
na start-upy, ale vyloženě 
na IT příliš ne. 

 Jak velký je mezi 
investory o podobné fi rmy 
zájem?
Firem investujících do IT od-
větví najdete celou řadu. Mo-
hou to být strategičtí partneři 
v podobě velkých společností 
typu Google nebo IBM. Ti 
stále monitorují potenciální 
příležitosti, pokud se jim 
hodí do portfolia. Například 
Microsoft takto nedávno kou-
pil podíl od české Skupiny 
ČEZ v izraelské fi rmě CyberX 
zaměřené na průmyslovou 
kybernetickou bezpečnost. 
Minimálně dvě investiční 
uskupení zaměřená na IT 
fungují i v Česku. Určitě 
však své místo na trhu mít 
budeme. 

 Byl pro vás tento 
segment i z hlediska 
zkušeností přirozenou 
volbou?
V technologiích, a primárně 
telekomunikacích a IT, se po-
hybuji už 25 let. IT infrastruk-
tura je oblast, s níž jsem se 
potkával celou kariéru. Proto 
chci využít všechny znalosti 
a zkušenosti, které jsem 
získal. Asi by bylo překva-
pením, kdybych se pouštěl 
do nakupování nemovitostí 
nebo do provozu nemocnic.    

 Jaký bude typický 
akviziční cíl fondu?

rozvoj digitální ekonomiky 
ve střední Evropě. Potřebuje-
me tedy fi rmu s produktem 
nebo zákaznickou základnou, 
na nichž lze stavět. 

 Budete kupované 
fi rmy propojovat, vytvářet 
synergie?
Určitě se budeme snažit sjed-
notit například back offi  ce 
systémy fi rem. Každá společ-
nost nemusí mít své fi nanční, 
personální nebo marketin-
gové oddělení. Takové věci 
můžeme dělat společně. 
Budeme se však dívat i na to, 
jak jsou fi rmy schopné spo-
lupracovat na zákaznících. 
Jestli budeme mít jednu spo-
lečnost na cloudové služby 
a druhou na kybernetickou 
bezpečnost, tak je logické, že 
budeme schopni si křížově 
pomáhat. 

 Už jednáte 
o konkrétních akvizicích?
V této chvíli pracujeme 
na více než deseti akvizičních 
příležitostech, které jsou 
v různé fázi jednání. Jména 
ale po mně zatím nechtějte. 

 Kdy první nákupy 
oznámíte?
Doufám, že to bude ještě 
letos. 

 Budete přebírané 
podniky aktivně řídit?
Ano, chceme být aktivní in-
vestor, mít nad fi rmami ma-
nažerskou kontrolu. Tu lze 
docílit i vlastnictvím majority 
akcií, nemusíme být nutně 
stoprocentním akcionářem. 
Ale ideálně samozřejmě bu-
deme přebírat stoprocentní 
kontrolu. 

 Je fond nějak časově 
ohraničený?
Fond je sice založený 
na dobu neurčitou, ale v této 
chvíli si umíme představit 
investiční horizont třeba 
deset let. Tím neříkám, že 
investory zamkneme na de-
set let, ale prostě v určité 
fázi budeme více nakupovat, 
pak bude fáze, kdy budeme 
skupinu přirozeně budovat 
a pak samozřejmě přijde fáze 
divestic. Tu si umím předsta-
vit od sedmého roku a dál.

 Geografi cky se budete 
omezovat jen na Česko 
a Slovensko?
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Nevylučuji, že se může obje-
vit zajímavý start-up, který 
už bude mít zákazníky, bude 
vydělávat a bude potřebovat 
být součástí větší skupiny. 
Není to však náš primární cíl. 

 Máte na akviziční cíle 
požadavky z hlediska 
ziskovosti?
Díváme se na fi rmy, které ge-
nerují zisk, a to ideálně dlou-
hodobě. Nebo že dlouhodobě 
rostly a pak se zastavily. Takže 
kladný hospodářský výsledek 
je pro nás důležitý. Zároveň 
však nemohu vyloučit, že 
kvůli tomu, co se teď ve světě 
děje, se některé fi rmy nedo-
stanou do obtíží například 
kvůli platební neschopnosti 
zákazníků, takže by také moh-
ly být zajímavé. Nechceme 
ale fond zaměřený na distress 
aktiva. Klíčový je pro nás 

Bude to česká nebo sloven-
ská fi rma, ideálně vlastněná 
původními zakladateli, 
kteří buď nemají nástupce, 
nebo nejsou schopni fi rmu 
posunout dál, ale chtějí, aby 
v jejich podnikání někdo 
pokračoval. Důležité také je, 
aby tyto společnosti měly 
zákaznickou bázi a stabilní 
tým zaměstnanců. Věřím 
totiž tomu, že primární hod-
nota fi rmy je v lidech, kteří 
v ní působí. Jak jsou schopni 
pracovat s klienty a jak jsou 
klienti spokojeni. Budeme 
rovněž zohledňovat, aby to 
byly fi rmy zaměřené primár-
ně na korporátní segment, to 
znamená, že necílíme na spo-
lečnosti obsluhující koncové 
individuální zákazníky.

 Start-upy jsou tedy 
mimo váš zorný úhel? »

Dnes už všichni chápou, 
že kybernetická bezpečnost 
neznamená mít antivir v počítači, 
ale že je to komplexní disciplína.

ED20090102A1.indd   3 31.08.2020   15:11:40



Ty jsou základ. Ale 
pokud budeme schopni 
někam expandovat a vyvážet 
české know-how a chytré 
české mozky, tak je to pro 
mě region bývalého Rakous-
ka-Uherska. Uvidíme, co se 
nám všechno povede. 

 Ovlivnila přípravu 
fondu a vůbec start vaší 
skupiny Thein mimořádná 
situace panující od jara?
Některé věci se zbrzdily. 
U některých investičních cílů 
docházelo ke změnám napří-
klad v tržbách. U některých 
se obrat propadl, u jiných 
zase došlo k radikálnímu 
zlepšení tržeb. Zatímco jedni 
se zpomalili, druzí rostou 
meziročně o desítky procent, 
protože situace nahrává je-
jich modelu. Občas tak z ně-
kterých fi rem slýcháváme, že 
nyní mají natolik dobrá čísla, 
že chtějí začít jednat znovu. 
Celkově lze říci, že nová 
situace znamená pro IT svět 
zajímavější a větší příležitost, 
než byla před covidem. 

 Takže je dobrá doba 
na zakládání investičního 
fondu vašeho typu?
Spousta lidí říká, že teď něco 
zakládat asi musí být těžké. 
Já si myslím, že je to o odvaze 
přinést něco nového na trh. 
Jestli je to v době, kdy se 
relativně daří, nebo když 
lidé panikaří, je irelevantní. 
Příležitost vždycky přeje jen 
těm připraveným. 
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 Jak na fi nancování 
akvizic nyní pohlížejí 
banky?
Situace v bankovním sektoru 
se už uklidnila. Kdybychom 
si o tom povídali v dubnu, 
tak bych řekl, že banky jsou 
extrémně opatrné a čekají, 
co bude. V postcovidové 
době sice ještě ani zdaleka 
nejsme, ale přece jen jsme se 
jako celá společnost naučili 
alespoň trochu vnímat nová 
paradigmata. Například že 
dalšího půl roku tu budou 
určitá opatření, že například 
v městské dopravě budeme 
nosit roušky. Ale asi už ne-
dojde k tak radikálnímu za-
stavení ekonomických aktivit 
jako na jaře. Tím pádem by 
už asi neměla vznikat taková 
nervozita a panika na straně 
fi nancujících bank a měly by 
být více připravené pomá-
hat byznysu v rozvoji. Navíc 
některá odvětví typu teleko-

bezpečnost neznamená mít 
antivir v počítači, ale že je to 
komplexní disciplína.
Ve strojírenství je to trochu 
jinak. Některá odvětví typu 
automobilového průmyslu 
jsou pod tlakem. Jsou tam 
fi rmy, které musejí revidovat 
své záměry. Měly například 
zakázky pro velké zahraniční 
výrobce, ti jim nyní vypadli 
a mají problém. Všichni bu-
dou muset přemýšlet o tom, 
jak automatizovat, jak zajistit 
provozy technologicky a bez-
pečnostně. Takže tam čekám 
mnohem více strukturálních 
změn. Stále se mluví o tom, 
že jsme zemí, kde se spíše 
montuje, než dělá inženýring 
a vymýšlejí chytré věci. Tak 
doufám, že budou příležitosti 
dokázat, že máme nejen 
šikovné ruce, ale i hlavy.    

 Vaše investorské 
požadavky na fi rmy 
ve strojírenství budete mít 
stejné jako v IT?

Logika je pořád stejná. Už 
nyní mám na stole  nabídky 
od fi rem, které na tom byly 
dlouho dobře, ale pak přišel 
covid, zastavily se jim zakáz-
ky, mají stovky zaměstnanců, 
ale i strukturální problém. 
Takovým podnikům nepo-
můžeme. Díváme se na zdra-
vé společnosti, které jsou 
otevřené rychlé změně. 

 Sledujete pořád dění 
v telekomunikacích?
Určitě. Velice gratuluji kole-
gům v PPF, kteří teď ozná-
mili velmi pozitivní výsledky 
za PPF Telecom Group. Ještě 
před deseti lety PPF v teleko-
munikacích nedělala vůbec 
nic. Je to velice zajímavý 
příklad toho, jak lze rychle vy-
budovat velmi lukrativní a za-
jímavý byznys, pokud máte 
správné lidi a dost fi nancí.  

 Jak telekomunikační 
byznys promění plánovaná 
aukce kmitočtů pro 5G 
sítě?
To je extrémně široká otázka. 
Museli bychom diskutovat 
o tom, co vlastně má 5G při-
nést na trhu. Stejně se před 
deseti lety diskutovalo o tom, 
co přinese pro český trh auk-
ce na 4G. Z mého pohledu je 
5G technologie, která poprvé 
umožňuje nabízet fi xní vyso-
korychlostní připojení přes 
bezdrátové technologie. 

 Přijde s aukcí kmitočtů 
pro 5G i nový celostátní 
operátor?
Za mě není realistická 
představa, že přijde silný me-
zinárodní hráč, který bude 
nabízet kompletní mobilní 
služby a bude konkurovat 
třem současným operáto-
rům. Myslím si, že to může 
být zajímavé pro někoho, 
kdo bude mít strategii vybu-
dovat masivní broadband, 
nebo pro někoho, kdo vidí 
budoucnost v internetu věcí. 
Ale musí to být úžeji zaměře-
ná skupina nebo portfolio.

 Takže čekáte spíš 
nástup domácího hráče?
Ano. Nebo někoho s meziná-
rodním přesahem, ale spíše 
specializovaného na konkrét-
ní segment nebo odvětví. 
Ostatně takový hráč tady 
už je v podobě společnosti 
Nordic Telecom, která část 
takového spektra již má. ■

Nová situace 
znamená pro IT 
svět zajímavější 
a větší 
příležitost, 
než byla před 
covidem. 

munikací nebo IT ukázala, že 
umějí být anticyklická.    

 Poběží fond, který 
jste vytvořili s J&T, a vaše 
společnost Thein vedle 
sebe, nebo budou nějak 
obě entity provázané?
Logicky budou využívat 
stejné zázemí poradenské 
části nebo vazby na auditory, 
právníky či na účetní. Každá 
z těchto entit ale bude mít 
vlastní řídící tým. Budou 
to dvě různá samostatná 
portfolia. Samotný Thein je 
můj family offi  ce, který nemá 
žádný exit horizont. Investuji 
v něm peníze, které jsem si 
sám vydělal.

 Co se týče vyspělého 
průmyslu 4.0, na který 
se zaměřuje samotná 
společnost Thein, jak to 
tam vypadá s příležitostmi 
k nákupům?
Ve strojírenství je dost příle-
žitostí i z hlediska generační 
výměny. Je tu celá řada 
rodinných fi rem, o nichž 
se moc neví, ale dělají něco 
zajímavého. Tam čekám 
o něco větší zemětřesení než 
v IT a kybernetické bezpeč-
nosti. IT a kyberbezpečnost 
jsou dnes na vlně. Migraci 
do cloudu nebo IT podporu 
práce z domu najednou za-
čali řešit všichni. Bezpečnost 
jakbysmet. Všichni jsme četli 
články o hackerských útocích 
na nemocnice. Dnes už všich-
ni chápou, že kybernetická 

• Vystudoval Strojní fakultu 

VŠB – Technické univerzity 

v Ostravě. 

• Od devadesátých let se 

pohyboval v telekomunikacích. 

• Manažerské zkušenosti získal 

ve společnostech INEC, Český 

Telecom a GTS. Do skupiny 

PPF přišel v roce 2011. Nejprve 

byl šéfem IT ve společnosti 

Eldorado, od roku 2013 vedl 

projekt čtvrtého mobilního 

operátora. 

• V roce 2014 se stal generálním 

ředitelem O2 Czech Republic. 

• Od roku 2018 do letošního 

února byl v PPF vrcholovým 

manažerem v mezinárodní 

telekomunikační skupině 

zformované pro akvizice 

byznysu koncernu Telenor 

ve střední Evropě a na Balkánu. 

• V červnu 2020 spustil svůj 

rodinný investiční podnik Thein. 

Tomáš 
BUDNÍK (50)
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