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Rodinné firmy sú jedinečné. Základom tejto  
jedinečnosti je dynamika rodiny, ktorá zohráva 
významnú úlohu v rozhodovacom procese a poskytuje 
príležitosti, ale zároveň výzvy. Rast a udržateľnosť 
rodinného podnikania spočíva vo vyvážení potrieb firmy 
s očakávaniami rodinných príslušníkov.

Vďaka našim znalostiam a skúsenostiam s rodinným 
podnikaním po celom svete identifikovala spoločnosť 
KPMG sedem kľúčových pilierov, ktorým by sa mali 
rodinné podniky venovať, aby čo najlepšie naplnili 
záujmy rodiny a zároveň firmy.

Náš špeciálny blog zameraný na rodinné podnikanie 
na stránke www.kpmgfamilybusiness.com ponúka 
publikácie, prípadové štúdie, prieskumy a názory 
odborníkov na rodinné podnikanie. Spojte sa s našimi 
expertmi na rodinné podnikanie prostredníctvom 
online konverzácie a pripojte sa do komunity rodinného 
podnikania spoločnosti KPMG na sieťach LinkedIn  
a Twitter.
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Rodinný podnik má špecifické potreby. Riadenie 
každodenných činností, plánovanie budúcnosti  
firmy a rodiny prináša mnohé rozhodujúce otázky  
pre majiteľov. Zdieľa každý vo Vašej rodine rovnakú  
víziu? Úloha dosiahnuť úplný potenciál podniku,  
a zároveň uspokojiť očakávania rodinných príslušníkov 
môže byť niekedy náročná, avšak určite dosiahnuteľná 
pri správnom druhu podpory. Poradcovia spoločností 
KPMG pracujú s rodinnými podnikmi v oblasti 
prechodu na ďalšie generácie, riadenia, rastu, riadenia 
rizík, exit stratégií, správy a uchovania rodinného 
majetku a dobročinnosti. KPMG je globálnou sieťou 
profesionálnych firiem poskytujúcich audítorské, 
daňové a poradenské služby. Máme viac než 155 000 
vynikajúcich odborníkov pracujúcich v 155 krajinách  
na celom svete.

SEDEM PILIEROV SILNÉHO 
RODINNÉHO PODNIKU



NÁSTUPNÍCTVO 
A NASLEDUJÚCE GENERÁCIE

Pri prechode na tretiu generáciu vlastníctva 
neočakávame, že naši nasledovníci budú 
podnikanie vykonávať rovnakým spôsobom 
ako sme to robili my, avšak nástupníctvo 
neodovzdám len tak. Tento podnik je 
bohatstvom a zabezpečením pre budúcnosť 
rodiny. Nie je to o nástupcovi, je to o procese 
odovzdávania nástupníctva.“

Vlastník rodinného podniku tretej generácie

Prechod rodinného podnikania na ďalšiu generáciu 
je častou výzvou a konkrátne prechod z jednej 
generácie na druhú prežije menej než polovica 
rodinných podnikov*. Rodiny v podnikaní majú 
príležitosť vytvoriť trvalý odkaz, ktorý prináša pocit 
uspokojenia a hrdosti. Avšak nástupníctvo 
a uvedenie nasledujúcej generácie do podnikania 
je asi najťažšou a najkritickejšou úlohou rodinného 
podniku, a to nielen z hľadiska podnikového 
riadenia a nástupníctva vlastníctva, ale tiež 
rozvoja schopností viesť takýto podnik.

* Zdroj: Family Firm Institute (FFI) / Inštitút pre rodinné podniky

„
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Včasné plánovanie môže pomôcť rodinám  
vyhnúť sa konfliktom a zabezpečiť naplnenie  
potrieb podniku v momente, keď nastane správny 
čas na prevod vlastníctva vo firme.

• Viete, čo si nastupujúca generácia praje a aké 
má predstavy? Aký máte plán pre najplynulejší 
prechod? 

• Ako motivujete nastupujúcu generáciu, aby sa 
podieľala na riadení firmy?

• Zahŕňa Váš plán nástupníctva aspekty tak 
vlastníctva, ako aj riadenia?

Aby Vaša firma uspela i v budúcnosti, je potrebné 
prevod vlastníctva previesť v správnom okamihu  
a správne ho takisto komunikovať.

• Ako budete riešiť vlastnícku štruktúru v prípade 
rozkolov v rodine?

• Je Vaša právna vlastnícka štruktúra nastavená 
tak, aby v prípade aktivity finančných investorov 
zprostredia mimo rodiny zostalo rodinné 
vlastníctvo zachované?

• Kedy a ako plánujete previesť podiely  
na nasledujúcu generáciu?

Starostlivú pozornosť pri procese plánovania 
nástupníctva je potrebné venovať otázke 
podnikového vedenia, aby sa dosiahol ten správny 
mix talentovaných ľudí, ktorí budú ťahať podnik ďalej.

• Ako nastaviť vzťahy vo firme v prípade, ak časť 
vedúcich pracovníkov nie sú členmi Vašej rodiny?

• Viete ako zabrániť, aby rodinné nezhody 
negatívne neovplyvňovali riadenie podniku?

Sme tu, aby sme pomohli.

Pokiaľ ide o nástupníctvo a uvedenie nástupníckej 
generácie, môžu odborníci KPMG viesť dôverné 
diskusie pre pochopenie Vašich problémov a výhrad. 
Následne vieme na základe našich skúseností 
navrhnúť možnosti pomoci aj Vášmu rodinnému 
podniku.
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RIADENIE PODNIKU

Väčšina spoločností vlastnená rodinami je úspešná 
vo svojom počiatočnom období. V dlhšom časovom 
horizonte je však potrebné vybudovať správne 
štruktúry riadenia a mechanizmy, ktoré poskytnú 
účinné komunikačné kanály. Kľúčové je tiež jasné 
stanovenie úloh a očakávaní pre každú osobu 
zainteresovanú v rodinnom podnikaní.”

International Finance Corporation (skupina Svetovej 
banky) - príručka pre riadenie rodinných podnikov

Založiť rodinný podnik je pomerne ľahké. V našich 
očiach je najťažšou časťou zaistiť, aby prežila a fungovala 
po niekoľko generácií. Často sa hovorí, že typický rodinný 
podnik prejde od chudoby k bohatstvu a späť k chudobe 
počas troch generácií. Lepšie riadenie rodinného podniku 
môže pomôcť vylepšiť jeho výsledky a napĺňať očakávania 
všetkých členov rodiny.

„



Otázky riadenia môžu ovplyvniť jednotu rodiny a priniesť 
mnohé ťažkosti. Riadenie v skutočnosti znamená osvojiť 
si procesy, v rámci ktorých budú vykonané rozhodnutia. 
Pomocou písomných zásad, pravidiel a postupov,  
ktoré sú záväzné pre všetkých členov rodiny (rodinné 
stanovy, kódex správania, a pod.), môžete konštruktívne 
riešiť problémy ako vo firme tak v rodine.

Riadenie rodinného podniku vyžaduje včasné 
nastavenia rodinných a aj podnikových cieľov.  
Učiňte tak ešte skôr než sa začnete rozhodovať.

• Viete, ako v rodine predchádzať konfliktom  
a ako ich riešiť?

• Máte správne stanovený proces prijímania, 
hodnotenia a odmeňovania rodinných príslušníkov 
zapojených do podnikania?

• Funguje vo Vašom podniku rodinná rada  
alebo správná rada? Ak nie, viete ako ich najlepšie 
zostaviť spôsobom efektívnym pre Vašu rodinu  
a Váš podnik?

• Ako oddeľujete obchodné podnikové rozhodnutia  
od rodinných rozhodnutí?

• Ako naplníte očakávania menšinových spoločníkov?

Sme tu, aby sme pomohli.

Oddelenie spoločnosti KPMG pre oblasť rodinných 
podnikov môže pomôcť aj Vašej firme implementovať 
dialóg medzi členmi rodiny, zostaviť rodinnú radu  
alebo správnu radu a vypracovať rodinné stanovy  
a kódex správania. Tieto účinné nástroje riadenia môžu 
pomôcť naviesť rodinný podnik na úspešnú cestu  
a pomáhajú udržať podnik pri prechode medzi 
generáciami.
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Slová ako zlepšovanie, výsledky a úspech nemajú  
zmysel bez trvalého rastu a pokroku.”

Benjamin Franklin

Základnou zložkou trvalého úspechu v podnikaní je 
dlhodobý rast a ziskovosť.

Rast dosiahnu mnohé podniky organicky, no môže si to 
vyžadovať aj značný čas a úsilie. Aby mohli rásť, musia rodinné 
podniky zvažovať všetky trhové príležitosti. Od vyhľadávania 
doplnkových oblastí podnikania pre akvizície, cez zbavovanie sa 
aktivít, ktoré nie sú nosnou časťou podnikania či outsourcing 
aktivít, ktorý prinesie úsporu v nákladoch až po možnú 
expanziu na nové, rozvíjajúce sa trhy.

Čím je podnik väčší, tým je väčšia pravdepodobnosť,  
že bude zložitejší a náklady Vám porastú.

• Dokážete financovať budúci rast firmy z vlastných  
zdrojov rodiny?

• Máte Vy a vedenie podniku dostatok vedomostí  
a kontaktov pre zaistenie ďalšieho rastu podniku?

• Viete rýchle a úspešne integrovať nové akvizície  
do rodinného podniku?

• Viete pracovať a vyrovnať sa s neistotami a rizikami,  
ktoré prináša rast?

• Je spoločnosť pripravená na medzinárodnú expanziu?

Sme tu, aby sme pomohli.

V prípade rastu Vášho podniku Vám naši poradcovia vedia 
pomôcť. Pre podporu rastu Vášho podniku vypracujeme 
kvalitnú stratégiu a posúdime možné smery. Radi Vám 
pomôžeme dosiahnuť novo stanovené ciele.

„
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Riziko je ako oheň: pokiaľ ho máte pod kontrolou, môže vám 
pomôcť; ak nad ním stratíte kontrolu, rozšíri sa a zničí vás.”

Theodore Roosevelt

Riadiť riziká a nastaviť kontrolné prostredie je nevyhnutné nielen kvôli 
podniku samotnému, ale tiež s ohľadom na rodinu a jej majetok.  
Ako majiteľ rodinného podniku máte voči Vašim rovesníkom  
v korporátnej sfére radu konkurenčných výhod, tie sa však v prípade 
nesprávneho riadenia rizík môžu rýchlo obrátiť proti Vám.

Riadením interných a externých rizík si môžete tiež vytvárať 
príležitosti. Zavedením kontrol, nájdením nových zdrojov 
financovania a tiež účinným riadením a optimalizáciou daní  
dokážete pozitívne ovplyvniť hospodárenie Vášho podniku.

• Aké máte v podniku interné a externé kontroly, aby ste vedeli 
predísť neočakávaným prekvapeniam?

• Sú Vaše firemné technológie a procesy dostatočne chránené 
pred neautorizovanými prístupmi?

• Viete, aké daňové stratégie sú vhodné pre Váš rodinný podnik  
a pre členov rodiny?

• Ako meriate návratnosť investície z pohľadu riadenia rizík?
• Ako máte nastavenú komunikáciu Vašich hodnôt, rozhodnutí  

a procesných zmien k Vašim hlavným partnerom?
• Dohodli ste sa na princípoch pri riešení sporov? Riadite sa nimi, 

aby ste boli schopní zmierniť konflikty vo Vašej rodinnej firme?

Sme tu, aby sme pomohli.

Ako dôveryhodný poradca v podnikaní pomáha KPMG svojim 
klientom riadiť riziká podnikania, aby nemuseli túto záťaž niesť sami. 
Pokiaľ ide o financovanie, riadenie daní a implementáciu kontrol, 
KPMG Vám poradí, ako proaktívne pristupovať a vyhodnocovať 
potenciálne rizikové oblasti a ako vytvoriť stratégie, vďaka ktorým 
môžete mať procesy vo Vašom podniku pod kontrolou.

„
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Tajomstvo úspechu je byť pripravený v okamžiku,  
keď príde príležitosť.”

Benjamin Disraeli

V niektorých prípadoch, keď neexistuje nástupnícka  
generácia rodinných príslušníkov, ktorá by bola pripravená, 
ochotná alebo schopná pokračovať v rodinnom podnikaní,  
je skôr potrebné mať vypracovanú únikovú stratégiu ako plán 
nástupníctva. Predaj Vášho podniku je pravdepodobne transakciou, 
ktorá sa odohrá „raz za život“ a máte len jednu príležitosť ju 
úspešne zrealizovať. Existuje veľa možností, ak uvažujete o ukončení 
rodinného podnikania. Odborníci zo spoločnosti KPMG môžu s Vami 
prebrať dostupné možnosti a následne Vám aj pomôcť pri vykonaní 
samotnej transakcie.

• Viete, aké máte možnosti, ak uvažujete o predaji Vášho podniku?
• Poznáte skutočnú hodnotu Vašej firmy?
• Ak by prišla ponuka dnes, boli by ste ochotní predať Váš podnik?
• Aké právne a daňové stratégie potrebujete zaviesť?
• Ako najlepšie investovať výnos z predaja pre budúcnosť rodiny?

Sme tu, aby sme pomohli.

S predajom firiem máme široké skúsenosti, pre jej vlastníka sa vždy 
snažíme dosiahnuť čo najvyššiu hodnotu. Prevedieme Vás celou 
transakciou – ocenením a zaistením kupcov počínajúc, cez vedenie 
rokovaní až po dokončenie transakcie, vrátane daňových záležitostí.

„
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AUCHOVÁVANIE BOHATSTVA

Mladosť môžete prežiť bez peňazí,  
ale starobu nie.”

Tennessee Williams, americký dramatik

Peniaze bývajú v rodinnom podnikaní bezpochybne najväčším 
predmetom sváru.

Často sa stáva, že mnohí z členov rodiny, obzvlášť 
nastupujúca generácia, nesprávne chápu dlhodobú 
víziu uchovávania bohatstva. Práve z tohto dôvodu si tento 
element rodinného podnikania vyžaduje starostlivé plánovanie. 
Členovia rodiny sa musia naučiť zvládnuť zodpovednosti, odolať 
emocionálnemu dopadu bohatstva a pripraviť sa ochraňovať  
majetok vlastného podniku.

• Máte Váš majetok (hmotný aj nehmotný) dobre poistený?
• Poznáte základné princípy spravovania bohatstva a aj ako ich 

aplikovať vo Vašej situácii?
• Ste spokojní tak s osobnými hotovostnými potrebami ako  

aj riadením likvidity Vášho rodinného podniku?
• Poznáte spôsob, ako optimalizovať štruktúru Vášho majetku?

Sme tu, aby sme pomohli.

KPMG vie vypracovať a nastaviť stratégiu rodinných investícií,  
ukáže Vám, ako založiť zverenecké fondy, ako naplánovať odchod  
do dôchodku a upraviť dedičstvo. Čo sa týka správy majetku,  
je potrebné starostlivo posúdiť plánovanie daní a daňové dopady 
Vášho rodinného podnikania. Naši poradcovia sú tu pre Vás  
a pomôžu Vám vyhnúť sa možným nástrahám.

„
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Vytvorenie silného podniku a budovanie lepšieho sveta  
nie sú protichodné ciele - oba sú základnými ingredienciami 
pre dlhodobý úspech.”

William Clay Ford Jr., výkonný riaditeľ, Ford Motor Company *

Dobročinnosť je dôležitým prvkom spravovania bohatstva, 
ktorý pozostáva z dobročinných cieľov a presunu bohatstva 
prostredníctvom charitatívneho darcovstva. Ak je rodinný 
podnik pripravený takto venovať peniaze, majetok a podeliť sa  
o skúsenosti, môže takto pozitívne podporovať spoločnosť,  
okolitú komunitu a životné prostredie. Pre naplnenie dobročinných 
zámerov rodiny je dôležité nielen, aby formy darcovstva boli v súlade 
s hodnotami rodiny, ale stali sa tiež účinným nástrojom pri správe 
bohatstva a daní.

• Poznáte výhody zostavenia dobročinných cieľov?
• Ako a prečo sa má rodina zapojiť do dobročinných aktivít?
• Aké sú výhody a náklady spojené s dobročinnými aktivitami?
• Zdieľa rodina rovnakú víziu pokiaľ ide o charitatívnu činnosť?

Sme tu, aby sme pomohli.

Spätné odovzdávanie bohatstva sociálne zodpovedným spôsobom 
je jadrom identity našej spoločnosti. Zamestnanci KPMG sú vedení 
k účasti na charitatívnych akciách podľa svojho výberu a mnohí  
z nich sú aktívnymi členmi vo svojich komunitách. Naši poradcovia 
Vám pomôžu nastaviť stratégiu zameranú na Vašu dobročinnosť. 
Poradíme Vám ako riadiť Vaše vzťahy s nadáciami. Ukážeme Vám, 
aké výhody plynú z účasti na verejne prospešných a charitatívnych 
projektoch.

* Správa o udržateľnosti Ford Motors pre roky 2009 - 2010

„



Spoločnosť KPMG celosvetovo vytvorila oddelenie, 
ktoré sa venuje podpore rodinného podnikania 
zdieľaním svojich skúseností a poskytovaním 
poradenstva pre firmy vlastnené a riadené rodinami. 
Chápeme, že charakter rodinného podnikania je  
vo svojej podstate špecifický a vyžaduje odlišný  
prístup, ktorý berie do úvahy práve rodinnú zložku.

Naším cieľom je napomáhať pri vytváraní 
harmónie a dlhodobej prosperity pre rodinné 
podniky po celom svete.

KPMG vyvinula proces poradenstva tak, aby zahŕňal  
a zohľadňoval všetkých spoločníkov v rodinnom 
podniku. Snažíme sa byť viac než dôveryhodnými 
obchodnými poradcami - pomáhame rodinám vytvoriť  
a zachovať svoju pozitívnu dynamiku.

Naši odborníci na rodinné podnikanie sa detailne  
venujú problematike rodinného podnikania a zároveň 
majú možnosť čerpať a s Vami zdieľať znalosti  
a desiatky rokov medzinárodných skúseností členských 
spoločností globálnej siete KPMG. Pracujeme spoločne 
so zahraničnými odborníkmi venujúcimi sa oblasti 
rodinného podnikania a s nimi zdieľame najmodernejšie 
postupy a zdroje informácií. Naši odborníci tiež 
pomáhajú pri zavádzaní kreatívnych a praktických 
riešení, ktoré dostanú podnikanie našich klientov  
na vyššiu úroveň.

POMÁHAME RODINNÝM  
PODNIKOM RÁSŤ



Rodinné firmy sú jedinečné. Základom tejto  
jedinečnosti je dynamika rodiny, ktorá zohráva 
významnú úlohu v rozhodovacom procese a poskytuje 
príležitosti, ale zároveň výzvy. Rast a udržateľnosť 
rodinného podnikania spočíva vo vyvážení potrieb firmy 
s očakávaniami rodinných príslušníkov.

Vďaka našim znalostiam a skúsenostiam s rodinným 
podnikaním po celom svete identifikovala spoločnosť 
KPMG sedem kľúčových pilierov, ktorým by sa mali 
rodinné podniky venovať, aby čo najlepšie naplnili 
záujmy rodiny a zároveň firmy.

Náš špeciálny blog zameraný na rodinné podnikanie 
na stránke www.kpmgfamilybusiness.com ponúka 
publikácie, prípadové štúdie, prieskumy a názory 
odborníkov na rodinné podnikanie. Spojte sa s našimi 
expertmi na rodinné podnikanie prostredníctvom 
online konverzácie a pripojte sa do komunity rodinného 
podnikania spoločnosti KPMG na sieťach LinkedIn  
a Twitter.

PILIERE ÚSPECHU VÁŠHO  
RODINNÉHO PODNIKU BUĎTE SÚČASŤOU KOMUNITY
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Informácie tu uvedené majú všeobecný charakter a nevzťahujú sa na okolnosti 
žiadnej konkrétnej fyzickej alebo právnickej osoby. Hoci našou snahou je 
poskytnúť presné a aktuálne informácie, ich aktuálnosť nemôžeme zaručiť aj  
v budúcnosti. Neodporúčame konať na základe týchto informácii bez príslušnej 
profesionálnej rady a dôkladnej analýzy konkrétnej situácie. KPMG názov,  
logo a „cutting through complexity“ sú registrovanými obchodnými známkami 
alebo obchodnými známkami KPMG International.
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