
 
Vybrané závěry průzkumu 
 
 

Celosvětový průzkum rodinných 
firem 2012 
 
Názory a zkušenosti téměř 2000 vlastníků rodinných firem  
z více než 30 zemí světa  
 
 

Čtyři pětiny rodinných firem po celém světě očekávají během příštích pěti let růst.  Pro jejich další úspěch bude 
klíčová schopnost získat a udržet kvalitní zaměstnance a zvládnout organizační změny, které růst přináší. 
 
Míra profesionalizace rodinných firem se jednoznačně 
zvyšuje s růstem tržeb. V průměru dvě třetiny 
majitelů najaly profesionální management. 
Téměř polovinu firem s obratem pod půl miliardy Kč 
stále řídí přímo majitel, zatímco tři čtvrtiny podniků 
s obratem nad dvě miliardy Kč jsou řízeny 
profesionálními manažery. 
 
 

 

Téměř 60 % uvádí, že v příštích pěti letech bude náročné 
najít klíčové zaměstnance s požadovanou kvalifikací. 
Skoro polovina respondentů uvádí, že bude také velmi 
těžké si klíčové zaměstnance udržet. 
 
Téměř polovina respondentů počítá s růstem exportu 
v příštích 5 letech.  

 
 
 
Velkou výzvou je předání rodinného podniku. Dvě pětiny majitelů hodlají předat svým potomkům vlastnictví i 
řízení podniku, další čtvrtina předá vlastnictví, ale řízení přenechá profesionálnímu managementu.   
Celých 53 % majitelů se obává, že nástupce nebude připraven či ochoten převzít rodinnou firmu. 
 
 
S blížícím se okamžikem odchodu majitele z podniku, 
roste počet těch, kteří před předáním v rodině dají 
přednost prodeji. Výrazně větší tendence prodávat 
je také mezi majiteli v první generaci: 41 % oproti 13 % 
ve třetí generaci.  
 
Celosvětově mají čtyři pětiny majitelů nástroj 
na řízení konfliktů a krizí v rodině.  
 
 
 
 

Celosvětového průzkumu rodinných firem 2012 se zúčastnilo téměř 2000 majitelů rodinných firem z více než 30 zemí  
(60 % z Evropy). Dvě třetiny respondentů vlastní podnik s obratem do 1 mld. Kč a třetina respondentů je první generací vlastníků. 
 
Celou studii (v angličtině) najdete na www.pwc.com/fambizsurvey 
České shrnutí výsledků najdete na www.pwc.cz/vlastnik 

Konkurenční výhody rodinných firem 
 

• uvažování v dlouhodobém pohledu a širším kontextu 
• rychlejší rozhodování, pohotová reakce 
• obchodní duch 
• větší odpovědnost vůči zaměstnancům a komunitě 
• osobní přístup k podnikání založený na důvěře 

Největší překážky expanze do zahraničí: 
 

• odlišná obchodní kultura 
• konkurence 
• kolísání měn 
• ekonomická situace na cílovém trhu 
• komplexní dodavatelsko-odběratelský řetězec 
• financování expanze 

Nejčastějšími nástroji na řízení konfliktů a 
krizových situací v rodině jsou:  
 

• smlouva mezi společníky 
• plán pro případ smrti či pracovní neschopnosti 
• rodinná rada 
• pravidla pro vstup do a odchod z podniku 
• nestranný mediátor 
• rodinná smlouva 
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Dlouhodobě chránit. Dobře spravovat. Bezpečně předat. 
 
 

Jak se svým rodinným a firemním 
majetkem naložíte vy? 

Od ledna 2014 nabídne české právo nový nástroj na ochranu  
a řízení majetku a strukturování dědických plánů – český trust 
(svěřenský fond). 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zatímco v ČR jsou trusty novinkou, v anglosaských jurisdikcích 
existují již stovky let. Využijte tak zkušenosti majitelů a jejich 
poradců, kteří trusty již dávno zřídili, a promyslete si, jak se svým 
majetkem co nejlépe naložit! 

 

 
PwC: Jediné místo pro vše, co potřebujete vědět a zařídit. 

 

 

 

 

Co zřízením svěřenského fondu 
získáte? 
 

• eliminujete případná rizika, např. 
exekuční rizika, insolvenční rizika, 
aspekty společného jmění manželů a jiné 

• zabráníte možnému rozmělnění či 
nevhodnému utrácení vašeho majetku 
budoucími dědici 

• dlouhodobě nastavíte způsob a účel 
užívání vašeho majetku 

• ochráníte důvěrnost svého majetku a 
jeho využívání  

• materiálně zabezpečíte svou současnou  
i budoucí rodinu či blízké  

• zmírníte tlak okolí na využití vašeho 
majetku  

Co je potřeba udělat? 
 
• dobře si rozmyslet, proč chcete 

fond zřídit a čeho chcete dosáhnout 
• zvážit, jak velkou část majetku  

do fondu vložit 
• vyhodnotit daňové dopady – a 

využít daňové optimalizace a řízení 
daňových odvodů 

• pečlivě vybrat osobu správce  
a protektora – dozorčího orgánu 
trustu 

• uvážit, kdo by měl (či neměl) mít  
z fondu prospěch, kdy a za jakých 
podmínek 

• připravit se na nečekané situace, 
které mohou nastat 
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