
Poradenství pro  
soukromé vlastníky 
a rodinné společnosti
Úspěch. Hodnoty. Budoucnost.



Soukromí vlastníci mají k podnikání jiný 
přístup než velké korporace. Stáli u zrodu 
své společnosti a na její prosperitě jsou 
osobně zainteresováni, a to často i s dal-
šími rodinnými příslušníky. 

Naše zkušenosti nám říkají, že ochrana 
a zhodnocení majetku patří k prioritním 
cílům vlastníka společnosti. Váš prioritní cíl 
je naším posláním. 

Náš tým odborníků Deloitte Private posky-
tuje soukromým vlastníkům a rodinným 
společnostem širokou škálu individuálních 
poradenských služeb. Zohledňujeme 
potřeby byznysu, dlouhodobé plány maji-
tele a rodinné hodnoty. 

Při naší práci těžíme z dlouhodobé 
spolupráce se soukromými vlastníky 
v České republice i z bohatých zkušeností 
kolegů, kteří se touto problematikou 
zabývají v kancelářích Deloitte ve více než 
150 zemích. Disponujeme znalostmi globál-
ního lídra s osobním přístupem důvěrného 
poradce.

Náš přístup

V Deloitte Private 
si vážíme lidí, kteří 
vlastní pílí dosáhli 
úspěchu. Vždy 
bereme v úvahu, 
že soukromé 
podnikání má 
významný dopad 
na rodinu a její 
majetek.  
Podpoříme vás.



Vaše potřeby
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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 moji 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

Podnikatelské  

Rodinné 



Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 
britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou („DTTL“), síť jejích 
členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích 
členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost 
DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) služby klientům neposkytuje. 
Více informací o naší globální síti členských firem je uvedeno na adrese  
www.deloitte.com/cz/onas.

Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited ani žádná z jejích členských firem či jejich spřízněných pod-
niků (souhrnně „síť společností Deloitte“) jejím prostřednictvím neposkytuje 
odborné rady a služby. Přijetí jakéhokoliv rozhodnutí či jednání, které může mít 
dopad na Vaše finance či podnik, byste měli konzultovat s kvalifikovaným odbor-
ným poradcem. Žádný subjekt v rámci sítě společností Deloitte nenese odpo-
vědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této komunikace.
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