
V České a Slovenské Republice patří 

Zentiva k předním farmaceutickým 

výrobcům. Po úspěšném vstupu na 

burzu v létě minulého roku, disponuje 

tato společnost rovněž fi nanční sílou, 

aby si mohla ve východní Evropě 

upevnit silné postavení v tržních 

nikách. Strategická orientace směřuje 

v první řadě na trhy v Polsku a Rusku. 

Nejen v Německu zažívá trh s 

generickými léčivy svůj boom. 

Generická léčiva jsou přípravky, u 

nichž vypršela lhůta patentové 

ochrany. Tyto přípravky mají většinou

stejný účinek jako léky s patentovou

ochranou, ale díky nízkým nákladům 

na výzkum a vývoj je jejich výrobní 

cena nesrovnatelně nižší. Z této 

tendence profi tuje také Zentiva.

Společnost sídlí v Praze a na českém

a slovenském trhu s generickými 

léčivy zaujímá podíl, který přesahuje 

50 procent, a tím je nesporným 

tržním vůdcem. Při zohlednění celého

trhu je Zentiva třetí největší 

farmaceutickou společností. 

Management společnosti sází na 

silný odbyt. Obzvláště pyšný je na

skutečnost, že vlastní prodejní tým je

v České a Slovenské republice víc

průbojnější než zahraniční konkurence

globálně operujících společností, jako

jsou Pfi zer, Novartis nebo Roche. Že 

je tato strategie úspěšná, nejlépe 

dokládají hospodářské výsledky, 

kterých bylo dosaženo v prvních 

devíti měsících roku 2004. Oproti 

předchozímu roku vzrostl obrat o 

13 procent na 7.844,6 mil. CZK. 

Současně došlo ke zvýšení fi remního 

zisku o 38 procent na 1.194,4 mil. 

CZK. Nadproporcionální růst zisku je 

důsledkem pozitivních synergických 

efektů, které vznikly integrací 

Slovakofarmy v roce 2003. 

Na domácím trhu má Zentiva dobrou

výchozí pozici. Společnost předpokládá,

že v následujících třech letech poroste

v České republice trh s generickými 

léčivy průměrně o 9 procent a na

Slovensku o 12 procent. Jak úzce 

souvisí farmaceutický trh s rámcovými

podmínkami demonstruje příklad 

Slovenska. V roce 2004 se slovenské

právní normy více přiblížily normám 

českým. Tato změna se postarala o to,

že návštěvnost slovenských pacientů

u lékařů byla o 15 až 20 procent nižší.

Tato skutečnost způsobila, že Zentiva

vykázala v prvních devíti měsících 

uplynulého roku pokles obratu o 2,5 

procenta. Nyní jsou již patrné první 

známky stabilizace tohoto stavu.

Naproti tomu se lépe dařilo v Polsku

a Rusku, kde Zentiva velmi agresivně

bojuje o získání tržního podílu. V 

Polsku se poslední obrat zvýšil o 

153 procent, v Rusku vzrostl 

přinejmenším o 57 procent. Ovšem 

rámcové podmínky v jednotlivých 

zemích jsou zcela odlišné. Zatím co 
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Vývoj akcie Zentivy
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v České republice a na Slovensku 

ponechal stát farmaceutickému 

průmyslu tržní volnost a jeho činnost

se omezila jen na schvalování a 

regulaci trhu s léky, v Rusku je naopak 

potřeba provést změny. Nejvíce zde 

chybí funkční zdravotní systém a 

ruští pacienti musí většinou sami za 

své léky platit. 

Obzvláště pozitivní je, že produktové

portfolio Zentivy je velmi široké. 

Patnáct nejvíce prodávaných produktů

dělá pouze 38 procent z celkového 

obratu. Mimo to se společnost

 neomezuje jen na jedinou speciální

oblast, nýbrž se snaží pokrýt celé 

spektrum. K produktům s největšími

 obraty patřily například Simvacard 

(snižující hladinu cholesterolu),

Helecid (inhibitor protonové pumpy),

Cilatec (proti depresi) a oba léky 

snižující krevní tlak Lozap a Agen. 

Opěrným pilířem Zentivy jsou léky 

na předpis, které tvoří 80 procent

obratu. Volně prodejné léky přispívají

k celkovému obratu 16 procenty. 

Zbytek připadá na účinné látky a prodej
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Farma�ceutika na předpis
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Tržby za prvních 9 měsíců roku 2004: 7.845 mil. CZK

Zdroj: Zentiva
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Tržby farmaceutických produktů za prvních 9 měsíců roku 2004: 
7.344 mil. CZK

Zdroj: Zentiva



 
  WKN  Typ Ratio Realizační cena Splatnost

  Warranty

  DB1 358 Call 0,1 800  14.12.2005

  DB1 478 Call 0,1 1.000 14.12.2005

 
  WKN Cap Rozhodný den

  Discount-certifikáty

  DB1 350 700 15.02.2006

  DB1 408 900 15.02.2006

 
 2001 2002 2003 2004e 2005e  

  Tržby (mil. CZK) 5.857 5.940 7.571 10.621 11.638

  Zisk (mil. CZK) 440 607 904 1.518 1.777

  Zisk na akcii N.A. N.A. N.A. 40,29 46,65

  Dividendy N.A. N.A. N.A. 5,65 8,93

f = očekávané Zdroj: Bloomberg

Trģby a zisk (v CZK)

Predkládaná prezentace slouží všeobecným informacím a proto není ani prodejní nabídkou certifikátu a warrantu, ani výzvou nebo doporucením k uzavrení jiných právne 
platných transakcí. Úplné podmínky a popis jednotlivých produktu jsou uvedeny v odpovídajícím prodejním prospektu, který by mel být v každém prípade prostudován. Tato 
prezentace je publikací Deutsche Bank. V nekterých zemích je šírení této prezentace zákonem zakázáno. Protože je možné, že certifikáty a warranty se stanou bezcenné, meli 
by zájemci kalkulovat s totální ztrátou investovaného kapitálu.
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technologií. Kromě licencovaných 

produktů se Zentiva při prodeji stále 

více koncentruje na vlastně vyvinuté

účinné látky, chce tak dosáhnout 

větší nezávislosti na poskytovaných

licencích. 

Ve třetím čtvrtletí loňského roku si 

společnost zajistila tři nové patenty v

České republice a dva na Slovensku.

Tento postup může mít z 

dlouhodobého pohledu pozitivní vliv 

na rentabilitu. 

Jako samostatná společnost vznikla 

Zentiva až v roce 1998, kdy došlo k 

završení tzv. management-buyout 

procesu. Mezinárodně operující 

venture-capital společnost Warburg 

Pincus tenkrát investovala nejen 

peníze ale také své know-how. S 

podílem ve výši 53,9 procent je War-

burg Pincus majoritním akcionářem 

společnosti. Silné distribuční 

postavení ve východní Evropě 

postupně zvyšuje atraktivitu Zentivy 

pro global player. Ve střednědobém 

horizontu se tedy nedá vyloučit i 

převzetí, především proto, že 

podniková fi losofi e venture-capital 

fi rem spočívá logicky ve zvýšení 

hodnoty společnosti a následném 

prodeji.


