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V Deloitte Private si vážíme lidí, kteří vlastní 
pílí dosáhli úspěchu. Víme, že soukromé 
podnikání má významný dopad na rodinu 
a její majetek. Rádi proto podpoříme i vás.
www.deloitteprivate.cz
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Poradenství pro rodinné firmy 
není jen o byznysu. 
Klíčová je důvěra 

Soukromě vlastněné a rodinné firmy jsou 
důležitou součástí české ekonomiky. Jejich 
pevné ukotvení ve společnosti a dlouhodobé 
úspěchy na poli podnikání jsou potvrzením 
pro nás pro všechny, že podnikatelské 
prostředí je otevřené dobrým nápadům 
i šikovným lidem, kteří se nebojí realizovat 
své sny i vize. Jsme proto rádi, že můžeme být 
součástí tohoto specifického společenství 
firem, které v naší zemi vytvářejí tradici, 
úspěch, trvalé hodnoty i budoucnost.

Poradenství pro soukromé společnosti 
různých druhů i velikostí patří mezi 
gro našeho byznysu, tým odborníků 
Deloitte Private poskytuje soukromým 
vlastníkům a rodinným společnostem 
širokou škálu individuálních poradenských 
služeb. Zohledňujeme potřeby byznysu, 
dlouhodobé plány majitele i rodinné 

hodnoty, čerpáme z bohatých zkušeností 
kolegů z více než 150 členských zemí 
Deloitte. Během let jsme si vybudovali 
renomé důvěryhodných poradců, na něž 
se klienti obrací, nejen pokud jde o řešení 
pracovních záležitostí.

Víme, že soukromí vlastníci mají k podnikání 
jiný přístup než velké korporace, ale také, 
že spolupráce s rodinnými firmami není 
jen o velkém byznysu. Pokud překročíme 
práh vašich firemních dveří, dokážeme vám 
nabídnout i něco mnohem víc. Staneme 
se součástí této rodiny, se všemi jejími 
problémy, úskalími i úspěchy, které chod 
každého podniků provází. A této důvěry si 
nesmírně ceníme.

Rádi pod vlajkou Deloitte Private přivítáme 
i vás.

Miroslav Svoboda Petr Michalík
Vedoucí partner Deloitte Private Partner Deloitte Private
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Kdo jsme?

Naše služby…

Deloitte Private poskytuje své služby privátním vlastníkům  
a soukromým společnostem různých velikostí. Od movitých klientů, 
menších podniků a dynamicky rostoucích startupů přes střední  
a rodinné firmy až po velké soukromé společnosti a private equity 
fondy včetně portfoliových společností. 

Co řešíme…

Rozumíme specifickým potřebám a problémům, kterým soukromé 
podniky čelí, a nabízíme jim komplexní služby šité na míru.

Daňové  
poradenství

Finanční  
poradenství – fúze, 

akvizice, prodej  
atd.

Granty 
a dotace

Strategické, HR  
a procesně- 
organizační
poradenství

Technologické 
poradenství 

a kyberbezpečnost
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Kdo se o vás bude starat…

Máme více než 40 odborníků z různých oborů, kteří spolupracují 
dohromady. To znamená, že na poskytovaných službách se vždy 
podílí i specialisté na vaše konkrétní řemeslo.

Co s námi získáte…

Veškerý servis pod jednou střechou, to je naše přidaná hodnota. 
Díky provázanosti jednotlivých oddělení jsme schopni nabídnout 
vašemu byznysu služby od A do Z. A také přístup k široké škále 
studií a analýz českého i zahraničního trhu.

Ocenění 
firem

Auditní služby  
a poradenství

Nástupnictví

Inovace a startupyPrávní služby
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Právní služby

 • Strukturace rodinného a firemního 
majetku.

 • Plánování nástupnictví.

 • Nastavování dědických instrumentů  
a asistence v dědickém řízení.

 • Zakládání společností, rodinných nadací  
a svěřenských fondů.

 • Family governance a příprava rodinných 
ústav.

 • Asistence při transakcích s mezinárodním 
prvkem.

 • Akviziční poradenství.

Jan Spáčil
Partner

Právní poradenství
jspacil@deloittece.com
+420 603 485 125

Jakub Hájek
Senior manažer

Právní poradenství
jahajek@deloittece.com
+420 733 145 715
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Rodinné firmy: fakta a čísla  
o lídrech příští generace

Zhruba čtvrtina dotazovaných 
lídrů rodinných firem z řad nové 
generace má vypracovanou 
strategii na využívání digitálních 
technologií, 40 % nemá žádnou 
strategii anebo na ní pracuje.

A jak jste na tom vy? Poradenství Deloitte Private 
pokryje všechny oblasti, jimiž se aktuálně zabýváte 
nebo které potřebujete vyřešit. 

lídrů příští generace rodinných firem 
říká, že podnikatelské ekosystémy jejich 
organizaci pomohly inovovat za hranice jejích 
individuálních schopností.89 % 

53 %
lídrů příští generace rodinných firem 
se domnívá, že musí buď do určité 
míry, anebo zásadně (17 %) změnit 
přístup své firmy ke spolupráci, 
fúzím, akvizicím a aliancím.

1/4
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Je můj majetek 

dostatečně chráněn?

Mám vyřešeno nástupnictví?

Jsou moji potomci připraveni na převzetí společnosti? 

Je způsob řízení mé společnosti optimální?

Mám optimálně ošetřena 
všechna rizika podnikání?

Jak nejlépe prodám svou společnost?

Je moje společnost připravena na prodej?

Mohu optimalizovat úroveň 

daňového zatížení? 
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Stará se management dobře o mou společnost?

Je potřeba oddělit vlastnictví od managementu?

Je vhodné provést akvizici?
Jak mám efektivně předat majetek rodinným příslušníkům?

 Osobní                                       

Hodnoty
Rodinné 

Mám sp
rávně nasta

ven systé
m motivace a odměňování?

Podnikatelské  
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Daně, granty a dotace

 • Návrh optimální právní/daňové formy 
vlastnictví (např. holding, nadace, 
jednotlivec apod.).

 • Proces přemístění vlastnické struktury do 
zahraničí/ze zahraničí.

 • Identifikace podvodů pomocí pokročilých 
nástrojů pro analýzu dat.

 • Identifikace vhodných dotací a pobídek 
z hlediska priorit klienta.

Luděk Hanáček
Partner

Granty a dotace
lhanacek@deloittece.com
+420 606 654 304

Věra Paštiková
Senior manažerka

Daňové poradenství
vpastiková@deloittece.com
+420 724 328 047
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Vytváříme Deloitte 
Private komunitu 
Propojujeme 
soukromě vlastněné 
a technologické firmy

Semináře pro rodinné firmy
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Přednáška Mariana Jelínka

Po stopách 3D tisku v PrusaLab
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Strategie, procesy a inovace

 • Příprava firemní strategie a její efektivní 
komunikace v rámci společnosti.

 • Příprava strategie vstupu na trh – nové 
segmenty produktů, geografická expanze, 
organický vs. akviziční růst.

 • Digitální transformace, e-commerce, 
branding, marketing, design a customer 
experience.

 • Podpora podnikového plánování 
(forecasting).

 • Dynamické nastavování cen a cenová 
analytika.

 • Procesní automatizace (RPA).

 • Pokročilá datová analytika a správa dat.

 • Příprava prediktivních modelů.

 • Inovace a propojení se startupy.

 • Získání, motivace a udržení zaměstnanců.

 • Řízení výkonnosti zaměstnanců a talent 
management.

 • Rozvoj schopností a dovedností 
managementu (coaching).

 • Příprava strategie a plánování předávání 
společnosti.

 • Optimalizace organizační struktury  
a systému řízení.

 • Řízení rizik (GDPR, kybernetická 
bezpečnost, regulace, …).

 • Nákladová a procesní optimalizace.

Martin Čermák
Ředitel

Podnikové poradenství
mcermak@deloittece.com
+420 603 558 498

Pavel Špryňar
Senior manažer

Deloitte Digital
psprynar@deloittece.com
+420 734 236 439
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6 klíčových rad
Jak správně vést 
společnost a zároveň 
ochránit rodinný 
majetek

Nástupnictví nemá být „událostí“, vždy 
se musí jednat o proces.

Starší generace musí otázku nástupnictví 
vyřešit v době, kdy ve firmě stále aktivně 
figuruje.

Generace musí být financovány odděleně, 
aby se ta starší nemusela ohledně 
svého finančního zajištění spoléhat na 
podnikatelskou výkonnost nastupující 
generace. Mimo jiné i proto, že jejich 
případné rady tak nebudou ovlivněny 
obavou o vlastní finance.

1/ 2/ 3/
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Je vhodné vytvořit struktury, které 
minimalizují počet skutečných podílníků 
v provozní společnosti, neboť velký 
počet podílníků s sebou nese nutnost 
hlasování, a rodinné podniky by nikdy 
neměly hlasovat. Měly by být zavedeny 
alternativní rozhodovací struktury, které 
by hlasování zamezily.

Rodina by měla celkový majetek alokovat 
a oddělit majetek společnosti od majetku 
rodiny. Potenciálně nezdařený, ztrátový 
obchod pak nezpůsobí finanční problémy 
rodině.

Na začátku podnikání je praktické držet 
provozní společnosti přímo jako fyzická 
osoba, ovšem od určité velikosti je 
z hlediska řízení rizik nejlepším řešením 
založit holdingovou nebo svěřeneckou 
strukturu, ve které fyzické osoby ovládají 
provozní společnosti prostřednictvím 
těchto dalších entit.

4/ 5/ 6/
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Finanční poradenství

 • Finanční restrukturalizace a refinancování.

 • Poradenství IFRS včetně implementace 
IFRS.

 • Výkaznictví dle českých účetních 
standardů (CAS) a poradenství v oblasti 
účetnictví.

 • Ohodnocení společností/aktiv a podpora 
při vyjednávání cenových podmínek.

 • Dluhové poradenství v případě využití 
dluhu k vypořádání pořizovací ceny 
(prostřednictvím bankovní nabídky).

 • Poradenství v oblasti insolvence.

 • „Due diligence“ – Deloitte Private může 
klientům důkladně pomoci analyzovat 
rizika a přínosy nových finančních, 
obchodních či právních iniciativ.

 • Analýza investičních příležitostí 
a propojení s relevantními startupy 
a mladými technologickými firmami.

 • Analýza a zprostředkování možností 
prodeje firmy.

Miroslav Svoboda                               
Vedoucí partner

Finanční poradenství
msvoboda@deloittece.com
+420 605 234 106

Radek Vignát
Ředitel

Investiční poradenství
rvignat@deloittece.com
+420 739 394 354
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Auditní poradenství

 • Auditní služby při ročním auditu či auditu 
při přeměnách.

 • Revize a optimalizace firemních procesů.

 • Poradenské služby v oblasti IFRS.

 • Pokročilá analytika a reporting z finančních 
i nefinančních dat.

Petr Michalik                              
Partner

Auditní služby
pmichalik@deloittece.com
+420 603 196 373

Petr Pruner
Partner

Auditní poradenství
ppruner@deloittece.com
+420 605 234 649

mailto:pmichalik%40deloittece.com?subject=
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Odškrtněte si ze 
seznamu… 

Aby mohly rodinné firmy 
růst, potřebují strategii, 
která bude v souladu s jejich 
podnikatelskými i rodinnými 
cíli.

Rodinná firma si musí zajistit 
dostatečný kapitál, pokud 
hodlá expandovat, například 
prostřednictvím akvizic nebo 
dlouhodobých investic.

Strukturování a obsazení jednotlivých 
pozic rodinné kanceláře vyžaduje analýzu 
daňových a právních aspektů a řízení 
i pochopení krátkodobých a dlouhodobých 
podnikatelských a profesních cílů a záměrů 
každé rodiny.

Na fungování rodinných firem, 
rodinné příslušníky a jejich majetek 
přitom mají stále větší vliv daňové 
aspekty.
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Nevíte si rady? Dejte nám vědět, 
posoudíme vaše procesy a nastavíme 
nejúčinnější strukturu správy a řízení 
vaší společnosti. 

Jestliže chcete zapojit rodinnou firmu do 
charitativního dárcovství založením vlastní 
nadace, měli byste mít nastaven daňově 
optimální způsob, jak vaše dárcovství 
strukturovat.

Mezi členy rodiny, jejich majetkem a rodinným podnikáním 
jsou komplexní vazby. Aby bylo možné zajistit efektivní 
řízení chodu firmy a současně zohlednit zájmy rodiny, je 
třeba navrhnout vhodné struktury. Posoudíme ty současné 
a najdeme a nastavíme nejúčinnější strukturu 
správy a řízení společnosti.

www.deloitteprivate.cz
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