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Úvod

Mnoho rodin si stále častěji začíná vytvářet rodinné 
kanceláře s cílem zvýšení zhodnocení svých investic, 
snížení jejich složitosti a vyřízení svých osobních 
záležitostí.

Vzhledem k tomu, že každá rodina disponuje jedinečným 
souborem požadavků, dá se říci, že existuje tolik typů 
rodinných kanceláří, kolik je rodin. Na rozdíl od tradiční 
nabídky správců majetku některé rodinné kanceláře 
poskytují základní administrativní podporu a nebo chod 
každodenních záležitostí rodiny, zatímco jiné nabízejí 
další služby, které zahrnují strategii investic, jejich správu 
apod.

Jakmile je rodinná kancelář zřízena, obvykle slouží 
několika generacím, u nichž může existovat řada různých 
potřeb, které vyžadují různé strategie správy majetku. 
Dobře řízená rodinná kancelář úspěšně integruje tyto 
strategie, aby zajistila, že podporují cíle rodiny jako celku. 

Rodinné kanceláře se 
stávají stále oblíbenějšími. 
Co je to rodinná kancelář? 
A jak se hodí 
do ekosystému 
soukromého majetku?

Rodinná kancelář obvykle poskytuje jednu 
nebo vícero z následujících služeb:
• Služby plánování investic 

• Služby správy majetku

• Zprostředkování daňového a právního poradenství

• Služby concierge

• Účetní služby 

Proč se klienti rozhodnou pro rodinnou kancelář?
Mezi hlavní důvody, proč klienti zvažují založení rodinné 
kanceláře, patří:

• Řízení investic: Rodina nemusí chtít sama přijímat 
investiční rozhodnutí, proto zaměstnává řadu 
odborníků. 

• Plánování majetku: Rodina může rodinnou kancelář 
vnímat jako svůj poradní orgán ohledně plánování 
majetku a nemusí tak spoléhat na externí 
poskytovatele.

• Řízení rodiny: Rodinná kancelář podporuje rodinu 
vhodným mechanismem v jejím řízení.

• Řízení struktury: Rodinná kancelář dohlíží na veškeré 
její investice a investiční struktury.

• Služby v oblasti dodržování předpisů a rizik 

• Konsolidovaný reporting

• Podpora řízení rodiny

• Řízení struktury firem

• Podpora filantropie

• Rodinné role: Rodina poskytuje rodinným 
příslušníkům vhodný způsob, jak se účastnit různých 
aktivit týkajících se rodinného majetku.

• Ochrana osobních údajů: Je žádoucí, aby detaily tý-
kající se struktury rodinné kanceláře zůstaly co nejvíce 
soukromé.

• Jiné služby: Rodinná kancelář může nabídnout rodině 
další služby, aby se nemusela spoléhat na jejich externí 
dodavatele. Patří sem služby concierge, reporting a 
účetnictví a podpora témat příští generace.



Typy rodinných kanceláří
Existuje několik typů rodinných kanceláří:

• Rodinná kancelář, která obsluhuje jednu rodinu

• Kancelář pro více rodin

• Virtuální rodinná kancelář podporovaná poskytovateli 
služeb třetích stran

• Rodinná kancelář vnořená do rodinného podniku.

Stanovení nejvhodnější struktury rodinné kanceláře závisí 
na požadavcích a podmínkách každé rodiny.

Rozhodování o struktuře
Rozhodování o vhodné struktuře rodiny, včetně zakládání 
rodinné kanceláře, vyžaduje systematický proces:

1. Pochopení rodiny a příslušných jurisdikcí, kde čle-
nové žijé

2. Určení cílů rodiny

3. Pochopení potřeb rodiny pro správu majetku

4. Pochopení požadavků na řízení majetku

5. Pochopení mechanismů řízení právní a daňové 
struktury vytvořené pro rodinu

6. Určení role rodiny ve svých strukturách

7. Identifikace optimální struktury včetně jakéhokoliv 
uspořádání rodinné kanceláře.

Čím větší rodina je a čím více má členů, tím důležitější je 
vytvoření struktury pro organizaci rodiny, která je všemi 
jednotně přijímána.

Dobře fungující řízení rodiny posiluje rodinný pocit 
sounáležitosti a jejich identifikaci s rodinným majetkem. 
Dobré řízení poskytuje rodině společný rámec, definuje 
mechanismy řešení konfliktů a zajišťuje „profesionální 
vlastnictví”, což znamená, že rodina ví o fungování 
a vlastnostech svého majetku, rozumí ekonomickým 
vztahům a může kompetentně diskutovat o rozhodnutích 
o rodinné strategii.

Majetek je příležitostí i rizikem. Bez vzájemných dohod 
o tom, čeho chce rodina dosáhnout svým majetkům 

a jaké kroky by k tomu měly vést, není možné docílit 
dlouhodobého úspěchu a naložení hodnoty majetku 
po více generacíí. To vyžaduje reálné cíle a odpovídající 
strategie.

Současné a budoucí bydliště členů rodiny může mít význ-
amný vliv na celkové plánování majetku. 

• Kde bydlí členové rodiny a plánují nějaké přestěhování 
v blízké budoucnosti?

• Kde se nacházejí aktiva rodiny?

• Kde se nacházejí poskytovatelé služeb rodiny?

• Kde jsou nastaveny struktury plánování majetku?

1. Kdo je rodina?

Obrázek č. 1: Klíčové úvahy pro rodiny

Plánování rodinného majetku začíná identifikací jeho cílů 
a strategií k jejich dosažení. 

Je důležité pochopit, které cíle při plánování zhodnocení 
majetku je třeba vzít v úvahu.

To je také důležité pro určení investičního profilu rodiny 
a předávání pokynů správcům investic, kteří se zabývají 
řízením majetku.

Existují různé cíle plánování zhodnocení majetku, které 
může rodina chtít sledovat, např.:

• Multigenerační zachování bohatství a zabezpečení 
majetku

• Filantropie

• Plánování konkrétních událostí

• Daňová optimalizace

• Plánování stěhování členů rodiny

• Řízení rodiny

• Plánování nástupnictví / převod majetku

Rodiny chtějí zachovat majetek pro budoucí generace. To 
vyžaduje sladění cílů v řízení majetku v celé rodině, včetně 
budoucích generací.

2. Pochopení cílů plánování rodiny 
při zhodnocování majetku

Aktiva rodiny budou ovlivňovat strukturu a složení rodinné 
kanceláře.

• Jaký majetek drží rodina (obchodovatelný a neobcho-
dovatelný)?

• Jak bude rodinná struktura držet a kontrolovat rodinný 
podnik a ostatní nepeněžní aktiva?

• Jaká je investiční strategie rodiny?

• Jaké je rozdělení aktiv rodiny?

• Bude portfolio aktivně spravováno, nebo se jedná 
o pasivní investici?

• Kdo bude jednat jako správce investic? Rodinná 
kancelář? Jedna, nebo více externích stran?

• Kdo bude jednat jako investiční poradce?

• Kdo bude působit jako správce a zprostředkovatel?

3. Správa majetku



Je důležité pochopit, jaké je v rodině vnitřní uspořádání.

• Kdo bude považován za rodinu pro účely dědění 
majetku rodiny?

• Jak může rodina zajistit rodinnou soudržnost a jak si 
může udržet podnikatelského ducha?

• Jak může rodina sladit oprávněné zájmy aktivních 
a neaktivních členů rodiny?

• Nástupnictví vybraných členů nebo rovný přístup – co 
je dobré pro rodinný podnik a co je dobré pro rodinu?

• Jaká pravidla potřebuje rodina ohledně odměňování, 
rozdělování a opuštění struktury rodinného majetku?

• Jak rodina udržuje společný majetek?

Otevření struktury plánování majetku rodiny jiným 
stranám může mít dopad na její strukturu.

4. Řízení rodiny

Řízení struktury rodiny je velmi důležité proto, aby bylo 
zajištěno, že struktura bude v souladu s cíli zhodnocení 
majetku rodiny.

• Kdo bude v představenstvu struktury vytvořené 
pro rodinu (nebo správcem, členem rady, ochráncem 
a podobně)?

• Bude rodinná kancelář fungovat jako most mezi 
řízením rodiny a řízením struktury?

• Který z členů rodiny by měl tu kterou roli v budoucnu 
převzít? Jak by se mělo postupovat, pokud neexistují 
nástupci, nebo je-li příliš mnoho kandidátů?

• Potřebuje rodina poradní radu? 
Pokud ano, co a kdo by měl být jeho členem?

5. Řízení struktury 6. Rodinné role

Jakmile budou pochopeny cíle, strategie plánování 
bohatství a příslušné jurisdikce, musí být zvolena optimál-
ní struktura plánování majetku (pokud existuje). 

Stávající struktury rodiny mohou být znovu použity 
nebo změněny.

• Jaké struktury pro dělbu majetku, kterými rodina 
disponuje?

• Jsou tyto struktury stále účelné vzhledem k veškerým 
regulačním změnám?

Je-li požadována nová struktura, je třeba zodpovědět 
následující otázky:

• Jaká struktura plánování majetku bude pro rodinu 
vytvořena?

• Vyžaduje rodina rodinnou kancelář? 
Pokud ano, jaký typ?

• Mohly by být vyzvány třetí strany, aby investovaly 
do rodinné struktury plánování bohatství?

• Jak se rodina vyrovnává s rostoucím počtem 
akcionářů? Kolik „majitelů” může pojmout?

• Kdy a jak by investoři měli právo investovat nebo 
prodávat nebo splácet své investice do struktury?

Pokud jde o samotnou strukturu, je třeba objasnit 
následující skutečnosti:

• Jaká práva by měli investoři mít? Kdy budou mít právo 
volit nebo kdy budou muset dát svůj souhlas? Budou 
se podílet na řízení?

• Za jakých okolností by investiční struktura byla 
uzavřena nebo ukončena? Kdo by měl právo takové 
rozhodnutí učinit?

• Existuje preference zhodnocení nad průběžnými divi-
dendami?

• Existuje preference pro regulovanou nebo neregulova-
nou strukturu?

• Kdo bude zodpovědný za každodenní řízení struktury? 

• Jaký je předpokládaný celkový poměr nákladů 
investiční struktury?

Pokud jde o zřízení rodinné kanceláře a externích posky-
tovatelů služeb, je třeba vzít v úvahu některé z těchto 
odpovědí. Je proto důležité pochopit:

• Které služby budou poskytovány třetími stranami – 
poskytovateli služeb a/nebo rodinnou kanceláří?

• Kde se budou nacházet poskytovatelé služeb 
a/nebo rodinná kancelář?

• Jaké licence budou tyto poskytovatelé služeb 
a/nebo rodinná kancelář vyžadovat?

Je potřeba zavést reporting, který zajistí, že investoři 
obdrželi příslušné informace. 

7. Struktura

Obrázek č. 3: Interakce různých rolí ve vztahu k soukromému rodinnému bohatství
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RODINA MANAŽER

Role ve vztahu k rodinnému majetku
1.  Členové rodiny
2.  Třetí strany
3.  Externí správci majetku/zaměstnanci, kteří nejsou
     vlastníci
4.  Rodinní vlastníci, kteří nejsou součástí businessu
5.  Externí manažeři, kteří mají podíl
6.  Členové rodiny, kteří nejsou vlastníci
7.  Rodinní vlastníci pracující v rodinném podniku
8.  Vlastník - manažer



Obrázek č. 4: Náš proces

Majetkové 
plánování

Schůzka 
s klientem 
Sběr informací 
o klientovi 
a jeho situaci.

Počáteční zhodnocení 
Posouzení plánování 
majetku klienta, strategie 
plánování.

Koncepční nápady 
Koncepční nápady jsou 
tvořeny pravděpodobnými 
řešeními založených 
na lokaci klienta, správě 
a specifik konkrétní země.

Zapojení 
poradců PwC 
PwC se 
zapojuje 
pro návrh 
řešení.

Studie o proveditelnosti 
Plánování klientových cílů 
při správě majetku a vytváření strate-
gie, zvážení rozsahu ve větším detailu 
a proveditelnost všech možností, 
které jsou uvažovány.

Návrh řešení 
Identifikace možných 
řešení prostřednictvím 
poradců PwC.

Plán konkrétních návrhů 
a řešení

Instrukce klientovi 
pro implementaci plánu

Identifikace vhodných třetích 
stran 
Tam, kde jsou potřeba, 
jsou identifikovány třetí strany 
a zapojeny do procesu.

Implementace řešeníCelkové posouzení 
projektu

Vyhodnocení řešení 
Vhodnost řeśení je sledována 
v rámci životního cyklu 
ve srovnání se strategií 
a cíli majetkového plánování.

S čím vám pomůžeme?
Pomůžeme rodině při založení jednoho z typů rodinné 
kanceláře. V tomto ohledu můžeme doporučit optimální 
organizační uspořádání, provozní model a HR aspekty, 
zapojení externích dodavatelů, IT a technologie:

• Můžeme vám poskytnout účetní podporu a/nebo 
externí řešení.

• Můžeme vám pomoci s otázkami interního auditu.

• Můžeme vás podpořit v daňových záležitostech.

• Můžeme vám poskytnout právní služby.

 Václav Prýmek 
 Partner, PwC Czech Republic 
 +420 251 152 096 
 vaclav.prymek@pwc.com

 Zenon Folwarczny 
 Director, PwC Czech Republic 
 +420 738 232 580 
 zenon.folwarczny@pwc.com

Kontakty

• Můžeme vám poskytnout strategii včetně vašeho 
obchodního modelu, struktury a nastavení.

• Můžeme vám poradit ohledně strukturování úvěrů.

• Můžeme vás podporovat při dodržování předpisů.

Náš proces

Postupujeme podle 12 kroků, abychom 
zajistili, že požadavky rodiny budou 
identifikovány a splněny. 
Každá fáze se účtuje samostatně.

Máte-li jakékoli dotazy, 
obraťte se na obvyklý 
kontakt s PwC 
nebo na kteroukoli 
osobu na této stránce.
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