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Premium
 

„Poslání rodiny a firmy
je lepidlem, co nás drží
pohromadě.“

ROMAN
SVITÁK



Rodina na
prvním místě
Rodina. Základní stavební jednotkou společnosti
i mnohých podniků. Rodina. Téma, které
probírají lékaři, psychologové, vlády,
sociologové... Rodina může mít totiž vliv snad na
vše, co se v našem životě odehrává. Aniž
bychom si to uvědomovali, ve vzorcích chování
a jednání se často odráží výchova, rodinné
hodnoty a její kultura. 

Stejně jako ve všem dalším jsou právě výchova 
a sdílené hodnoty přítomny v přístupu ke správě
majetku. V dalším čísle Wealth Magazín -
Premium jsme se proto rozhodli prozkoumat,
jak známé podnikatelské rodiny spravují svůj
majetek. Světe div se, hlavní důraz členové
českých rodinných firem a dalších movitých
rodin kladou právě na pospolitost rodiny.

„Důležité jsou vztahy v rodině, ne zisk.“ Věta,
která se v různém znění opakovala ve všech
rozhovorech se zástupci českých
podnikatelských rodin. Věta, která mluví za vše.
V aktuálním čísle Wealth Magazín - Premium se
dočtete příběhy 4 známých českých
podnikatelských rodin a nakouknete pod
pokličku toho, jak přistupují ke správě
rodinného majetku. 

Za redakci Wealth Magazínu vám přeji příjemné
čtení.

Mgr. E va Ulrichová
ŠÉFREDAKTORKA
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Petr Vít je členem české movité rodiny. Spolu

s jeho sestrou a rodiči vybudovali úspěšný

podnik, který po 25 letech prodali

strategickému investorovi. Zisk z prodeje

rodina vložila do svěřenského fondu,

prostřednictvím kterého je majetek dále

investičně zhodnocován. Správcem

rodinného majetku i svěřenského fondu je

sám Petr.

Své celoživotní zkušenosti se správou

rodinného jmění Petr dál zužitkovává 

a poskytuje know-how a služby dalším

movitým jedincům a rodinám jako Wealth

Manager. O tom, jak jeho rodina přistupuje 

ke správě majetku, jaká jsou hlavní rizika nebo 

o rozdílu při správě vlastního a cizího majetku

mluvil v rozhovoru.

Petr Vít

Autor: Eva Ulrichová 

Petr Vít
Foto: Archiv Petra Víta
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Nepovažuji se
za majitele
majetku, ale
za správce

(POZN. REDAKCE: PETR A AUTORKA SE ZNAJÍ,
PROTO SI TYKAJÍ . )



Jaké podniky Tvoje rodina vlastní nebo

vlastnila?

My jsme měli jeden velký podnik. To byla naše

hlavní činnost, kterou jsme dělali už od roku

1991. Podnik jsme v roce 2017 prodali

strategickému investorovi. Část z toho nám

zůstala, konkrétně sídlo firmy, které jsme z firmy

vyčlenili. Stále budovu vlastníme a pronajímáme

firmě, které jsme podnik prodali. Zůstala nám

ještě čistírna šatstva, která byla součástí firmy 

a též jsme ji vyčlenili. Hlavní činnost jsme prodali

strategickému investorovi, protože jsme už

nechtěli být v daném oboru, tak jsme se rozhodli

z toho vystoupit.

To byl obor tabákových výrobků, že?

Ano. Distribuce tabákových výrobků.

Kdo je v rodině správcem rodinného bohatství?

My jsme si stanovili rodinnou radu a rodinná

rada bdí nad tím, jak je majetek spravovaný. 

Já jsem stanovený správcem majetku a správcem

svěřenského fondu, ve kterém je většina toho

majetku zaparkovaná. 

Jak vnímáš pojem správu majetku?

To je přímo v tom názvu – správce. Já se

nepovažuji za majitele toho majetku, ale za

správce. Mým úkolem je zajistit, aby majetek byl

předaný dalším generacím ve stejném nebo

lepším stavu. Ten majetek máme hlavně finanční.

Cílem je, aby hodnota majetku zůstala zachovaná

a, pokud možno, rostla.

Jakým způsobem se snažíš o zachování

hodnoty majetku?

Mám nastavenou strategii, jak bezpečně

zachovat hodnotu majetku. Nehledáme nějaké

speciální nebo výjimečné investice, nejdeme do

startupů, nekupujeme další firmy, ale spíše to 

diverzifikovaně investujeme na trhu. Ne s cílem

vydělat, ale zachovat hodnotu. Připadá mi to

jednodušší a plní to cíl, spravovat majetek. Ne se

snažit každý rok vydělat 20 nebo 30 %, nebo

vlastně ani nevím, jaké číslo říct. Prostě jde o to

jít bezpečně s trhem.

Jaká je ta strategie?

Není to žádná světoborná tajná strategie. Snažím

se majetek v hotovosti, kterou jsme dostali 

a chodila nám ještě před rokem a půl, postupně

investovat do standardních nástrojů akciových

trhů. Hlídám si, aby to bylo diverzifikované

napříč různými trhy, napříč různými měnami

tak, abych minimalizoval riziko lokálního

konfliktu, nebo že nějaká měna či sektor bude

mít problémy a naše portfolio tak výrazně ztratí.

Jestliže celosvětový trh klesne v průměru o 10 %,

klesne i naše portfolio, protože to máme

diverzifikované po celém světě. Považuji to za

normální. Loni jsme se pěkně s celým trhem

svezli nahoru, letos se asi s celým trhem

svezeme dolů. Naše portfolio se chová tak, jak se

chová celosvětový trh.

Jak se do správy rodinného majetku a podniku

promítají emoce a jak jim lze čelit?

To bylo náročné téma spíš na začátku, když jsme

ustanovili rodinnou radu a bavili se o tom, 

co s těmi penězi dělat. Zatím jsme v radě jen

čtyři – já, sestra a rodiče. Každý jsme měli trochu

jinou představu, jak s těmi penězi naložit, jak je

uchovat pro budoucí generace, jak je uložit nebo

investovat. Každý má tu představu logicky

trochu jinou. Snad ani nejde očekávat, že by čtyři

lidi měli na začátku stejnou představu. Tohle

sjednotit bylo složité. Myslím, že se nám to ani

nepodařilo. Nakonec otec, jako zakladatel firmy,

kterou jsme prodávali, a stále ten hlavní otec

rodiny musel říct: „Uděláme to takhle“.
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Všichni ostatní to akceptovali a stále akceptují, 

i když by to rádi možná udělali jinak. Pořád si

myslím, že tam musí být ten stařešina, hlava

rodiny, která rozhodne. U nás je to ten táta 

a ostatní to akceptují.

Jaká je nakonec představa toho směru?

Většinu majetku nechat pohromadě a vložit do

svěřenského fondu s cílem, aby si na něj nikdo

nedělal nárok a nemohl očekávat, že jednou, až

mu bude např. 25 let, dostane tolik a tolik peněz.

To v tom svěřenském fondu vůbec není možné.

Jsou přesně stanovená pravidla, za jakých

mohou jednotliví členové rodiny čerpat finance.

Můžeme se bavit o tom, jestli bychom to 

s dnešními zkušenostmi udělali trochu jinak.

Nevím, já o tom nepřemýšlel. Snažím se rozvíjet

to, co máme. 

Při přemýšlení nad tím, jak to udělat, jsem se

inspiroval šlechtickými rody. Třeba pan

Schwarzenberg jednou řekl, že se vůbec nevidí

jako majitel bohatství, ale správce. Na nějaký

okamžik dějin dostal za úkol majetek rodu

spravovat, ideálně rozmnožit a předat

následujícím generacím. Papírově je sice

majitelem, ale on si tak vůbec nepřipadá. 

A to mi připadá hodně zajímavé, proto jsme to

dali do svěřenského fondu, abychom si ani já, ani

žádný jiný člen rodiny nepřipadali jako majitelé

těch peněz, ale správci. Současně máme

nastavené, jak velkou mohou členové rodiny

čerpat rentu a správci fondu odměnu.

Jaké hodnoty ctí Tvoje rodina a jakým

způsobem se snažíte o jejich zachování?

V rodinné ústavě máme nadefinované, že pro

nás není důležitý majetek, ale to, abychom jako

rodina drželi při sobě. Máme také nadefinované,

za jakých podmínek členové mohou čerpat

peníze. Není tam nic světoborného, je to na

vzdělání dětí, zdraví, zajištění hmotné nouze.

 

I kdyby to bylo z důvodu, že se někomu nedaří 

a něco udělal špatně, tak ho prostě rodina

podpoří. On tak nemusí žít v nějakých velmi

špatných podmínkách. Zároveň je tam možnost,

kdyby někdo potřeboval půjčit na podnikatelský

projekt, rodina mu půjčí a je přesně definováno

za jakých podmínek. Bohužel jsme se nebyli

schopni domluvit na filantropii nebo charitě,

takže to v ústavě definované nemáme. Tenkrát 

v rodině byly velice rozdílné názory na toto

téma, takže jsme nenašli společnou řeč. 
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Byly výše zmíněné hodnoty i na počátku

budování podniku nebo se časem změnily? 

Myslím, že zůstávají stejné. Spíše v naší rodině

se toho hodně stalo, především u mě. Řešili jsme

tehdy otázky, jako co se stane, když se člověk

rozvede, když budou noví členové rodiny, kdo

se může stát členem rodiny. V té době jsem se

na to nedokázal podívat z vlastní zkušenosti, 

což dneska už ano. Jsem rád, že jsme i tyto

otázky řešili a dokázali popsat i přes to, že jsem

se na to sám nedokázal podívat optikou vlastní

zkušenosti. 

Rodinná ústava je nadčasová, možná s nějakou

revizí bychom dneska něco změnili, ale ten

základ je správně. Bylo to jen díky tomu, že jsme

na ní spolupracovali s odborníkem na rodinné

ústavy. Kdybychom ji dělali sami, tak tam

spousta věcí není a dneska bychom se drbali za

uchem, že tam chybí důležité věci. Takže jsem

rád, že jsme to dělali s odborníky, kteří dokázali

tu rodinnou ústavu vytvořit nadčasovou.

Jaká jsou potenciální rizika při správě

takového typu majetku a jakým způsobem jim

lze předejít?

Největší riziko vnímám v nepochopení nebo 

v nedostatečné komunikaci mezi členy rodiny. 

U nás třeba probíhá spor mezi správci

svěřenského fondu, což jsem já a sestra. Ten

spor je v tom, jak hodně čerpat peníze. Jeden 

z nás by chtěl trochu víc, jeden trochu míň. Jak

to mezi sebou vykomunikovat, aby to pro oba 

z nás bylo OK a abychom se přitom nepohádali,

je výzvou. Vnímám to jako riziko. Když bychom

se se sestrou pohádali tak, že bychom si

nemohli přijít na jméno, hrozí, že to, co jsme

vytvořili před 5 lety, se může úplně rozpadnout.

To bych považoval za obrovskou škodu. Je proto

nutné být schopní komunikovat mezi sebou 

a najít řešení, které vyhovuje nám oběma. Naši

rodiče už nám do toho nechtějí zasahovat 

a bohužel jsou někdy nuceni říct: „Když vy dva

nejste schopní se domluvit, tak to musím

rozhodnout já, jako otec zakladatel.“ Což je sice

fajn, ale dlouhodobě nám to nepomáhá. 

Místo toho, abychom se shodli na tom, že jsme

schopní se domluvit, tak to hodíme na otce,

který to rozhodne za nás. Hledáme způsob, jak

se naučit mezi sebou komunikovat a hledat

řešení. Až mě překvapuje, jak je to náročné. Jako

v partnerství. 

Teď zrovna čtu jednu knížku o správě rodinného

bohatství a tam je zajímavý příměr. Když

investiční poradce nebo Wealth Manager

komunikuje s klientem, většinou do pěti či sedmi

minut klient dokáže nadefinovat, co je pro něho

důležité a jak chce spravovat peníze. Ale když

mají tuto samou věc mezi sebou komunikovat

životní partneři, tak jim to trvá hodiny, dny,

možná měsíce, než vykomunikují, co je pro ně

důležité a co pro ně znamenají peníze. Čím je ten

vztah bližší a intimnější, což mezi sourozenci je

vztah velmi blízký, tak vykomunikovat tyto

otázky může být hodně náročné.

Přemýšleli jste v souvislosti s tím nad

nezávislými poradci mimo rodinu?

Ano, ale doposud si většina členů naší rodiny

nedokáže představit, že bychom pozvali cizí

osobu, která nám s tím bude pomáhat a bude

mediátorem nebo správcem. Byť by to byla třeba

osoba, kterou známe deset let. Takže otázka

byla nastolena, ale hned rodinnou radou

zavrhnuta.
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Využíváte struktur správy rodinného majetku

mimo již zmíněný svěřenský fond?

Využíváme, ale jen částečně. Ta čistírna šatstva 

a nemovitost, co nám zůstaly, jsou součástí

právnické osoby - s.r.o. Teď uvažujeme, zda si to

necháme stále na sebe nebo to převedeme pod

svěřenský fond, což je jen technikálie, která

trochu více bude zrcadlit to, jak to chceme. Ale

to gró majetku je ve svěřenském fondu a nic

jiného nevyužíváme.

Správa rodinného bohatství s sebou často

přináší i odkaz pro budoucí generace. Jak

zachováváte ten odkaz?

Je to napsané v rodinné ústavě i ve statutu

fondu, že klíčový není majetek, ale vztahy 

v rodině a umět mezi sebou komunikovat, 

umět nastavit nástroje řešení sporů tak, aby

rodina se dokázala domluvit a držela při sobě.

Tím, že jsme majetek vložili do svěřenského

fondu, jsme řekli, že chceme, aby všichni členové

rodiny žili normálním životem a naše děti nebyly

zatížené tím, že jim hodíme na hrb nějaký

nadstandardně vysoký majetek, se kterým si

nebudou vědět rady. 

Takže jsme to dali bokem a řekli jsme: „Žijte si

normální život a vybudujte si svůj život tak, jak je

vám to blízké. Je pro vás bližší podnikat?  Tak

podnikejte. Je pro vás bližší být zaměstnancem?

Tak buďte zaměstnanci. Chcete se věnovat umění?

Dělejte umění. Dělejte to, co je vám blízké nebo co

vás baví. Ty rodinné peníze ve svěřenském fondu

jsou spíše na vzdělání, zdraví nebo pomoc 

Klíčový není
majetek, ale vztahy 
v rodině a umět
mezi sebou
komunikovat, umět
nastavit nástroje
řešení sporů tak,
aby rodina se
dokázala domluvit
a držela při sobě. 

 
Foto: Multi Family Office s.r.o
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v hmotné nouzi. Ale chceme, abyste se o sebe

dokázali postarat sami.“ To je ten základní odkaz.

Máte vyřešené nástupnictví v rodině?

Nástupnictví je řešené tak, že je v rodinné ústavě

popsané, kdo je členem rodiny, což je defacto

pokrevní linie. Pak kdo se může stát členem

rodinné rady, kdo se může stát předsedou

rodinné rady a rodinná rada ze svého středu volí

správce majetku, nebo to může být i externí

správce majetku. Vše je řešené přes rodinnou

radu. Mezigenerační přesun majetku není nikde

explicitně popsán. Vyhodnotili jsme, že to není

potřeba. Ten majetek navíc není extrémně velký,

není potřeba to řešit.

Můžeš čtenářům prozradit něco více o těch

postupech a pravidlech rodinné ústavy, 

např. kdo může být členem rodiny?

Už jsem to dlouho nestudoval, máme to přesně

nadefinované. Členem rodiny je ale vlastně náš

pokrevní potomek. Člen rodiny se pak stává

členem rodinného shromáždění a rodinné

shromáždění volí rodinnou radu. Ta je dnes

čtyřčlenná. Rodinná rada volí správce majetku. 

V naší rodině to teď není potřeba více řešit, tak

nevím, jak je to definované přesně.

Jsou potomci připravování na odpovědnost

související s vlastnictvím majetku?

Můj táta jako zakladatel si se všemi svými

vnoučaty staršími 8 let udělal schůzku, kde je 

s tímto základním schématem seznámil. Tedy 

s tím, jak to máme nastavené, proč to tak je 

a kde se ty peníze vzaly. Myslím, že to bylo tak

před třemi lety. Dnes jsou děti ve věku 12 – 17 let,

tak jsou s tím seznámené. Podle rodinné ústavy

by s jejím textem měli být seznámeni všichni

členové rodiny nejpozději ve věku 14 let. Vlastně

to je zajímavé téma, které bychom měli řešit, 

protože děti stárnou, většina z nich již dosáhla

tohoto věku a nejsem si jist, zda byly s textem

rodinné ústavy seznámeny. Cítím, jak je to

náročné a ani mě samotnému se do toho nechce.

Jako bych měl strach, jak na to budou reagovat.

Jde o velké překročení komfortní zóny. 

Připadá mi to podobné, jako když někdo cítí, že

má se svými potomky řešit otázku dědictví a

nechce se mu do toho. Ale zároveň ví, že to musí

probrat s nejistým výsledkem. Nikdy předem

nevíte, jak na toto téma budou vaši potomci

reagovat. Nechcete vidět, jak si vaše děti dělají

nárok na vámi vybudovaný nebo spravovaný

majetek. Zároveň víte, že nejhorší varianta je to

neřešit a nechat to až na okamžik, kdy se to řešit

musí. Takže zatím to máme ošetřené tak nějak

napůl. Všechny dětí vědí, že nějaký takový

majetek je, ale zároveň jim říkáme, že přístup k

němu mají jen za nějakých podmínek, které jsou

napsané v rodinné ústavě a ve statutu fondu. 

A ty podmínky jsou jaké?

To je to, co jsme tu už řešili. Na vzdělání, zdraví.

Snažíme se, aby každý člen rodiny, pokud

potřebuje nějakou lékařskou péči, dostal tu

nejlepší možnou. A pokud je za peníze, tak ať ji

fond zaplatí. Zatím jsme tuto otázku nemuseli

řešit, máme to jen nastavené. Myslím, že pokud

se člověk může věnovat svému životu, a ty

peníze mu můžou pomoct k zdravému životu,

tak je dobré to mít ošetřené. Od toho ty peníze

jsou, na to nejdůležitější. Což je zdraví, spokojený

partnerský život a rodina. 

Dále sociální nouze a možnost půjčky na

podnikání. Nemáme přesně definované, že tohle

dítě může dostat sto tisíc a tohle půl milionu.

Máme jen nastavené, že pokud nějaký potomek

bude chtít studovat v zahraničí, může on 
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nebo jeho rodiče požádat fond o příspěvek na

zaplacení nákladů na studium. Rodinná rada pak

rozhodne, jestli ano nebo ne. Máme to tam

schválně volně, aby se s tím dalo pracovat.

Nemáme nic striktně napsaného.

Jak vnímáš potřebu vzdělávání a získávání

nových odborností pro správu majetku 

s ohledem na měnící se dobu, technologický

vývoj, nové trendy?

Jako správce majetku se musím neustále

vzdělávat. Navíc je to moje práce, nespravuji

 majetek jen svojí rodině, ale spravuji majetek 

i mým klientům. Takže vzdělání a neustálý

přehled, co na tom trhu je a jak se vyvíjí, je můj

denní chleba. Velmi mě to baví, vždycky mě to

bavilo. Nedovedu si představit, že bych to dělal

jinak. Celý život, i během rodinného podnikání,

jsem jeden den v týdnu věnoval studiu a tomu,

abych nasával informace, jak můžu v té své

oblasti ve firmě, což byla ekonomika a IT, více

pomoct. Jestli tam není úzké místo, které blokuje

firmu v jejím růstu. A stejně tak při správě

majetku hledám, kde jsou nějaká úzká místa,

která znemožňují spravovat majetek efektivně.

Neustále se ptám: Můžu ten majetek spravovat

efektivněji? Není nějaká lepší cesta? 

Sám pomáháš dalším jedincům a rodinám

spravovat jejich majetek z pozice Wealth

Managera. Jaký je rozdíl mezi správou majetku

své rodině a někomu jinému?

Je tam velký rozdíl, až mě to překvapuje. Když

spravuji majetek rodiny, tak v tom vidím emoce

jak svoje, tak rodinných příslušníků. Je náročnější

se soustředit na hlavní body správy majetku,

které jsou defacto velmi jednoduché. Když

spravuji majetek cizí rodině, tak tam jsou pro mě

klíčové body lehčeji identifikovatelné a nejsou 

v tom emoce. S chladnou hlavou nastavit, 

jak by se měl majetek spravovat, je výrazně

jednodušší cizímu člověku než rodině. Ukazuje se

mi to i v tom, že když klientova rodina udělá, co

řeknu, je to velmi efektivní a funkční. Většina

mých klientů má majetek spravovaný lépe, než je

spravovaný v naší rodině. Jak se říká, „kovářova

kobyla chodí bosa“, tak tady to opravdu platí. Ten

nadhled u vlastní rodiny je složitější získat,

nastavit a prosadit. Zbytek rodiny mě vlastně

přirozeně může i podezírat, že to, co dělám,

dělám pro to, že mi to přináší můj osobní

prospěch. 
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doložit zbytku rodiny, že to nedělám kvůli

vlastnímu prospěchu, ale protože je to správné 

a ideální řešení správy našeho rodinného

majetku, je velmi těžké. Jak dokázat, že to

nedělám pro svůj prospěch, ale ve prospěch

rodinného majetku, když sám jsem členem té

rodiny? Zatímco když je člověk externí, tam je to

jednodušší. 

Je něco, co bys poradil čtenářům, kteří řeší

správu rodinného majetku?

Sleduji, že když zakladatel firmu prodá, z 80 %

nerozumí tomu, jak získaný finanční majetek

efektivně spravovat. Neví, jak na to, a bojí se

majetek svěřit do rukou někomu jinému.

Maximálně tak 20 % podnikatelů ve správě

majetku vidí nějaké zalíbení a baví je to, jsou

schopní ho efektivně spravovat, vzdělávat se 

a vidí v tom nějaký další smysl života. 

Je důležité, aby si ten podnikatel hned řekl: „Chci

si to spravovat sám. Bude mě to bavit 

a nebude mě v noci probouzet pokles trhu, ceny

nemovitostí atd.?“ Pokud ano, tak by si to měl

vyhodnotit a dát to do správy někomu jinému. 

S ním se pak bude setkávat tak často, jak je mu

to samotnému bližší. Měsíčně, čtvrtletně,

půlročně nebo ročně se může se svým správcem

bavit o tom, jak se ten majetek vyvíjí, jestli to

zadání, které platilo před rokem, dvěma, pěti

lety stále platí, nebo se mění. Správce majetku

potřebuje zadání majitele, potřebuje vědět,

jakým způsobem se ty peníze budou spravovat 

a jestli budou potřeba za pět, deset nebo padesát

let. Podle toho ten správce může majetek

efektivně spravovat.
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Jak často klienti mění to zadání?

Jednou za tři až pět let se téměř u každého

klienta zadání změní. Změní se totiž rodinná

situace. Najde si přítelkyni, rozvádí se, u dětí se

něco nového stane. Potřebuje majetek spravovat

jiným způsobem. Drtivá většina změn, cca 90 %,

není způsobena změnou na trzích, ale změnou

rodinné situace a zadáním u klienta. A je to

správně. Klient nemůže dneska vědět, co bude

za pět let. Ale má dnes nějaký plán a ten majetek

nastaví tak, jak to v tuhle chvíli vidí. Když dojde

ke změně, tak se to změní. Ono to jinak nejde. 

Jako v podnikání musím vědět, kam jedu. Pokud

nezměním směr, kterým jedu, tak se tam

dostanu. Ale ono se to možná změní, protože se

změní situace na trhu. Např. hlavní odběratel,

který byl před rokem na Ukrajině, tam dneska

být nemůže. Tak musím hledat nového

odběratele a už je tam ta změna.

V tom je vlastně ten základní rozdíl mezi správou

majetku své rodiny a té cizí. Při správě majetku

ve své rodině je pro mě daleko náročnější změnit

kormidlo, protože se něco změnilo v rodině. Je

náročnější si tu změnu připustit. V externí

rodině to takové není. Ta rodina za mnou přijde,

u sebe to už mají vykomunikované a mně, jako

správci majetku, jen změní zadání. 

„Při správě majetku ve své
rodině je pro mě daleko

náročnější  změnit kormidlo,
protože se něco změnilo 

v rodině.  Je náročnější  si  tu
změnu připustit .“



Z tohohle pohledu, když je tam externí správce, je to výrazně jednodušší. Externí správce bere změnu

v rodině jako hotovou věc. Správce to jen musí realizovat a vymyslet co nejefektivnější řešení. Rozdíl

mezi správou cizího a vlastního majetku je v tomhle výrazný.

Jak se pak vypořádáváš s těmi změnami ve správě rodinného majetku?

Otázka je, kdo se změnou přijde a jakým způsobem to pak spolu vykomunikovat. Vzhledem k tomu, 

že to spravuji, tak všichni očekávají, že změna přijde ode mě. Pak je problém to vykomunikovat tak,

aby všichni byli happy. Kdyby rodina měla externího správce, bylo by pro tu rodinu výrazně

jednodušší se dohodnout na té změně, a správce by to pak jen realizoval. Externí správce pro mě je

velmi zajímavou a z mého pohledu efektivnější alternativou pro správu majetku, než když si to rodina

řeší sama.
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KONTAKT

TEL.:  +420 267 997 795

E-MAIL: info@avantfunds.cz

WEB: www.avantfunds.cz

Co mohou nabídnout FKI při správě majetku?

Fondy nabízí dvě možnosti využití pro správu 

a obhospodařování rodinného nebo firemního

majetku. První alternativou je finanční investice

z pozice investora v min. částce 1 milionu korun.

FKI mohou kromě peněžních prostředků

shromažďovat i penězi ocenitelné věci. Jejich

podílníky či akcionáři mohou být, mimo

profesionálních zákazníků ve smyslu regulace 

kapitálových trhů (banka, spořitelní a úvěrní

družstvo, obchodník s cennými papíry,

pojišťovna atd.), jen investoři s výší splacené

investice do fondu či více fondů stejného

správce. 

Druhou alternativou s dlouhodobou

perspektivou, širokým využitím i potenciálem do

budoucna pro zajištění rodiny je založení

vlastního fondu.

FKI – CESTA PRO BUSINESS
A SPRÁVU MAJETKU

JUDr. Petr Krátký,
místopředseda představenstva a investiční ředitel
AVANT investiční společnosti, a. s.
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Správu majetku lze řešit i prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů (FKI), který
se řídí zákonem č. 240/2013, Sb., o investičních společnostech a fondech. Petr Krátký 
z investiční společnosti AVANT prozradil, jak se fond zakládá a jak náročná je správa
fondů. 
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Výhodou spolupráce s námi je pro zakladatele

kompletní servis na jednom místě. V úvodu

společně namodelujeme fond, nejvhodnější

právní formu pro splnění jeho záměrů a dále

pak i samotnou atraktivnost fondu, aby se trefil

do zájmu i poptávky externích investorů.

Nastavujeme tak všechny parametry 

a náležitosti pro založení a správu fondu. 

Následuje posouzení budoucí investiční

strategie (záměr a náplň fondu) a její

životaschopnosti, příprava struktury fondu 

a definice parametrů investičních akcií 

a majetkových podílů majitelů fondu, analýza

ekonomické výhodnosti, příprava stanov,

statutu fondu a zpracování klíčových informací

před vlastním založením fondu. Po sepsání

Smlouvy o výkonu funkce doporučíme výběr

depozitáře, auditora fondu a následuje zápis do

rejstříku fondů u ČNB a obchodního registru.

AVANT poskytuje i poradenství pro

restrukturalizaci aktiv do FKI a pomáhá

koordinovat komplexnější restrukturalizace se

zapojením externích partnerů a jejich 

know-how.

Jak funguje model emise akcií fondů?

Kromě standardního modelu, kdy fond vydává

všem investorům jeden druh investiční akcie

nebo podílového listu, u nás používáme i model

nerovnoměrné distribuce zisku a ztrát na

úrovni fondu. Zakladatel vloží do fondu

peněžitý či nepeněžitý vklad (nemovitost,

společnost, pohledávky apod.) a fond mu za to

emituje investiční účastnické cenné papíry 

– výkonnostní akcie, které mají přednostní podíl

na ztrátě, ale neomezený výnos. Externím

investorům jsou pak obvykle vydávány

investiční akcie prioritní s přednostním, 

Proč si založit vlastní FKI?

FKI mají volnější investiční limity než standardní

investiční fondy s další možností zhodnocení

finančních prostředků. Umožňují investovat do

širšího okruhu investičních nástrojů s daným

cílem, jsou transparentní i pod

několikanásobnou kontrolou (obhospodařovatel

– administrátor – depozitář – regulátor).

Nespornou výhodou FKI je široké zaměření

investic od cenných papírů, nemovitostí,

obnovitelných zdrojů, energetiky, pohledávek,

dluhopisů a dalších komodit až po private

equity, veterány či vzácné mince.

Máte i jiné zájemce o založení fondu než

typicky podnikatele, kteří chtějí rozšiřovat

stávající business?

Ano. V poslední době se na AVANT obrací dva

druhy klientů s požadavky pro založení vlastního

FKI. První z nich chce přesunout svá aktiva 

z běžné holdingové a.s. do transparentní 

a lokální investiční struktury, od níž si slibuje

větší důvěryhodnost a tím i přísun nové ekvity

pro vlastní podnikání. Druhým je zkušený

podnikatel, který už nechce být zapojen do

každodenní exekutivy projektů, připravuje

předání majetku v rámci rodiny nebo plánuje

rozšíření businessu a hledá zkušeného partnera,

který bude v rámci auditované a regulované

struktury zastupovat jeho zájmy a dohlížet na

vývoj jednotlivých společností, případně 

i pomáhat s nečekanými problémy, které se čas

od času objeví.

Jak probíhá založení fondu?

Proces začíná před navázáním obchodního

vztahu s investiční společností tzv. compliance

pre-checkem zakladatele a jeho stávajícího

byznysu přes veřejné zdroje, rejstříky a registry.  
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ale shora omezeným podílem na zisku. Parametry

minimálního a maximálního zhodnocení

prioritních investičních akcií pak pro zakladatele

fondu představují základní cenu externě získané

ekvity.

Jaké máme typy FKI a jak se liší jejich správa 

a poplatky?

Nejčastěji zakládáme podle právní formy dva typy

FKI – podílový fond nebo SICAV, který může být 

s podfondy či bez. Každý podfond je samostatná

účetní jednotka a umožňuje pod jednou střechou

vícero investičních strategií. Ekonomicky

výhodnější je založit podílový fond, kde majitelem

je ze zákona investiční společnost, není veden 

v OR, ale je veden v seznamu pod ČNB. SICAV

struktura je využívána častěji. Vlastníkem akcií

fondu je zakladatel a dává mu větší možnosti

rozdělit aktivity do více oblastí. Příkladem mohou

být developerské projekty, kde první podfond se

zaměřuje na bytovou výstavbu a druhý např. na

retailové parky, logistické a skladové prostory.

Dále se FKI dělí na samosprávné 

a obhospodařované podle toho, kdo rozhoduje 

o správě a řízení rizik. Podle statutu máme FKI

uzavřené nebo otevřené pro investice od

externích investorů. Cena za služby se liší podle

typu FKI a rozsahu zajišťovaných služeb.

Co vše jako obhospodařovatel musíte sledovat?

Obhospodařovatel vydává po dohodě se

zakladatelem statut fondu, kde popíše investiční

strategii, druhy účastnických cenných papírů

(CP), způsob rozdělení výnosů, oceňování majetku

fondu reálnou hodnotou. Musí se držet metodiky

nastavených parametrů fondu. Za vše pak 

v průběhu roku odpovídá z pohledu

obhospodařovatele (správa majetku a řízení rizik) 

i administrátora (účetnictví, compliance, 

vnitřní audit, emise CP a rozdělování výnosů 

investorům atd.). Fungování fondu je pak pod

pečlivým dohledem depozitáře, který se rovněž

zodpovídá ČNB. Po konci účetního období

vypracujeme výroční zprávu fondu, která se po

schválení auditorem předkládá ČNB,

akcionářům či podílníkům.

AVANT je v této roli v komunikaci otevřený 

a transparentní. Na webu jsou průběžně

aktualizovány veškeré přehledy o fondech a na

AVANT Portálu jsou k dispozici poradcům 

a investorům kompletní informace k jejich

investici.

Hlídáme vše od dodržování strategie přes

metodiku správy, až po analýzu ekonomické

výhodnosti, jak se majetek fondu zhodnotil a jak

jsou investice ziskové. Máme připravené 

i exitové scénáře, když se investice nevyvíjí

podle očekávání nebo je situace na trhu

turbulentní (covid, situace na Ukrajině, sankce

proti Rusku atd.). Nejtěžší je rozhodnutí, že je

čas pro exit investice, abychom ochránili

hodnotu majetku fondu.
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Jaká je podpora kolektivního investování 

EU/ČR?

Státy EU harmonizovaly oblast kolektivního

investování prostřednictvím jednotného

regulatorního rámce, ale mezi členskými státy

jsou stále rozdíly v podpoře kolektivního

investování. ČR investice do fondů podporuje

aktuálně sazbou z daně z příjmu 5 %, na úrovni

fondové struktury plným osvobozením od

zdanění investora, který svůj zisk z odkupu

účastnického cenného papíru (investiční akcie,

podílový list) realizuje až po uplynutí časového

testu držby investice – aktuálně 3 roky. Nastavené

prostředí lze s ohledem na potřebu

strukturovaných investic v ekonomice vč. řízení

jejich rizik označit za vyhovující jak pro

zakladatele fondů, kteří v nich nacházejí kapitál

pro své podnikání, tak i pro investory, kteří jsou

za podstoupení rizika spojeného s investicí do

fondu odměněni nulovou sazbou zdanění zisku 

z investice. Pro státní rozpočet je taková

konstelace rovněž výhodná. Dopady fondových

investic představují pozitivní stimul ekonomiky 

a i zdroj sekundárních příjmů ze zdanění

dodavatelů či zaměstnanců účastněných na

investici.

Jak probíhá rozhodování o investicích fondu?

Vychází se z investiční strategie fondu, která se

po dohodě se zakladatelem určí už na začátku

spolupráce. Každá transakce musí projít

procesem analýzy ekonomické výhodnosti, která

posuzuje základní parametry možného výnosu 

i rizika, která transakce nese. Podklady 

k transakci následně projde s hlasem poradním

investiční výbor fondu, kde obvykle zasedají

zástupci investorů, a nakonec AVANT jako

obhospodařovatel fondu rozhodne 

o realizaci/nerealizaci transakce a zahájí její

realizaci.

Do čeho dnes FKI nejčastěji investují, kde je

největší potenciál výnosu?

V portfoliu AVANTu převažují nemovitosti,

které mají z dlouhodobého hlediska

nejstabilnější výnosy v rozmezí od 5 do 8 % p.a.

(developerské projekty, retailové parky,

výnosové nemovitosti, logistické, průmyslové 

a skladové areály nebo zemědělská půda). 

Potenciál přináší i fondy zaměřené 

na pohledávky s výnosy 6 až 10 % p.a. nebo

akciové fondy, které měly loni zhodnocení vyšší

než 20 % p.a. V portfoliu máme i dluhopisové

nebo private equity fondy s výnosy mezi 5 až 7

%, resp. 8 až 12 % p.a., pro konzervativnější

investory pak můžeme nabídnout fondy fondů. 

Jakým způsobem se pak FKI obrací na externí

investory?

Fond se naším prostřednictvím primárně obrací

na investiční zprostředkovatele a obchodníky 

s cennými papíry, prezentuje jim cíle 

i parametry fondu. Musí je dostatečně

zaujmout, aby ho zařadili do nabídky 

a doporučili ho potenciálním investorům.

Důležitá je také prezentace fondu veřejnosti 

– je třeba vysvětlit, jak funguje, jaký je jeho

byznys, přínos pro investory a historie

zakladatele a jeho tzv. success story 

a samozřejmě výnos pro investory. Vše se musí

vhodně doplňovat a cílem by mělo být zvýšení

obecného povědomí o daném fondu.

Kdo je typickým externím investorem do

fondů?

Fondy jsou pro kvalifikované investory, kteří

mají předchozí zkušenosti s investováním.

Vybírat mohou z fondů s ohledem na jejich

investiční apetit, preferenci aktiv a plány,
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16  LET ZKUŠENOSTÍ S FKI
154  INVESTIČNÍCH FONDŮ A

PODFONDŮ
79  MILIARD KČ V AKTIVECH

40%  PODÍL NA TRHU 

jak dlouho bude chtít vložené prostředky zhodnocovat. Ze strany externích investorů pak stoupá

zájem o FKI, protože dnes je složité získat pro finanční prostředky zajímavé zhodnocení. Potvrzuje se

i trend u mladší generace, která se více zajímá o investice a FKI zařazuje častěji do svého investičního

portfolia.

A jak komunikujete s investory – zakladateli fondu?

Informujeme je o vývoji investice formou reportu tzv. factsheetů, zveřejňujeme hodnoty fondu na

webu, zveme je na valné hromady, ale odpovědnost za zveřejňování informací je na nás. Informace 

o své investici mají k dispozici přehledně i online na AVANT Portálu. Se zakladateli nebo jejich

zástupci jsme v denní komunikaci.
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Autor: Jana Jáčová

Zájem o kryptoměny a s ním jejich cena

významně roste. Pokud obchodujete či plánujete

obchod s kryptoměnou, měli byste znát odpověď

na zásadní otázku: Jak se daní příjem 

z kryptoměn?

Zájem o virtuální měny roste. Cena Bitcoinu 

v roce 2020 poprvé přesáhla hranici jednoho

milionu korun. Jeho hodnota je dána poptávkou

uživatelů, z toho vyplývá, že vzrůstající cena je

důsledkem zvyšující se poptávky, a naopak.

Chcete také vydělat obchodováním 

s kryptoměnami? Nezapomeňte na řádné

účetnictví a danění svého příjmu! V článku se

dozvíte, jak nakupovat kryptoměny, jak je danit 

a jak využít další investiční příležitosti. 

Co jsou kryptoměny?

Jak se kryptoměny získávají?

Jak obchodovat s kryptoměnou?

Kde uchovávat kryptoměny?

Jak využít kryptoměny?

Jakým způsobem kryptoměny vykazovat      

 v účetnictví?

Jak se daní kryptoměny?

V textu odpovídáme na 7 základních otázek

spojených s nákupem a prodejem kryptoměn:

Co jsou kryptoměny?

Kryptoměny jsou virtuální měny založené na

kryptografii (šifrování). Nevydává a nekontroluje

je centrální banka ani jiná veřejná autorita. 
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Stojí na síti velkého počtu propojených počítačů

(tzv. peer-to-peer síti). Tato síť nemá žádné

centrum a jednotliví uživatelé v ní komunikují

mezi sebou. Hodnota kryptoměn, podobně jako

např. u zlata, vychází z nabídky a poptávky

uživatelů. 

Nejznámější kryptoměnou je Bitcoin, který vznikl

v roce 2008. Nejedná se o první kryptoměnu.

Jeho tvůrci se zaměřili na odstranění problémů a

závad předchůdců Bitcoinu. Vytvořili systém,

který nemohou napadnout hackeři ani úřady.

Vytvořili tak měnu, která je decentralizovaná,

nepadělatelná a neovlivnitelná. Celkem však

existuje 2.000 kryptoměn. Mezi nejznámější,

mimo Bitcoin, patří Ethereum, Litecoin nebo

Monero.

Jak se kryptoměny získávají?

Těžbou. Samozřejmě ne tou v dolech. Těžba

spočívá ve výpočtu složité matematické úlohy.

Za vyřešení získá těžař určitý počet mincí.

Vyřešením úlohy těžař uzavírá blok transakcí 

v dané kryptoměně transakce se potvrzuje.

Těžba vyžaduje výkonný počítač a konkurence je

zejména u Bitcoinu obrovská.Jednotlivé bloky

transakcí na sebe navazují a vytváří tzv.

blockchain. Blockchain si můžete představit jako

zašifrovanou účetní knihu. Je to

decentralizovaná databáze, která uchovává

transakce provedené uživateli. Jakmile těžař

uzavře blok a připojí ho do blockchainu, není

možné blok upravovat. Tento systém spolu se

šifrováním zajišťuje anonymitu a zabraňuje

neoprávněným transakcím.

V marketu chcete kryptoměnu prodat či

koupit okamžitě. Zadáte množství, například:

„Chci teď hned prodat 1 Bitcoin.“ Burzovní

systém vyhledá nejvýhodnější nabídku.

U objednávky typu limit zadáte počet

jednotek a požadovanou cenu, za kterou

chcete kryptoměnu nakoupit nebo prodat,  

 a čekáte na potenciálního zájemce.

Jak obchodovat s kryptoměnou?

Obchodovat s kryptoměnami můžete buď na

burze kryptoměn, nebo obchodováním CFD na

kryptoměny. Obě možnosti tu spolu probereme.

Burza

Burz kryptoměn je celá řada. V České republice

mezi nejznámější patří např. Coinmate, EasyCoin

nebo SimpleCoin. Na burzách můžete

kryptoměny nakupovat, prodávat nebo

spekulovat na změny kurzu. Směníte tu jednu

kryptoměnu za jinou, kryptoměnu za fiat měnu

nebo fiat za kryptoměnu. Fiat měna je zákonná

měna, tedy například česká koruna nebo

americký dolar. Na burze jsou dva druhy

poptávek: limit a market.

CFD

CFD znamená „Contract For Difference“, tedy

kontrakt pro vyrovnání rozdílů. Kryptoměnu

nevlastníte a nesměňujete, ale spekulujete na její

pohyb. Nejprve se zaregistrujete u makléře,

který CFD na kryptoměny nabízí, potom na

obchodní účet zašlete peníze (ve fiat měně). 

V CFD se zpravidla používají dvě taktiky závisle

na růstu a poklesu cen:

STRANA 17

WEALTH MAGAZÍN

https://wmag.cz/role-family-office-pri-rizeni-osobni-a-digitalni-bezpecnosti-rodiny/
https://wmag.cz/mentalni-ucetnictvi-a-dispozicni-efekt-drahousku-vzdyt-je-to-pouze-papirova-ztrata/
https://wmag.cz/6-veci-ktere-byste-meli-zvazit-pred-zalozenim-sverenskeho-fondu/
https://wmag.cz/jaka-je-rovnice-uspesneho-investovani/


 S oblibou je přijímají např. ve Venezuele,

Turecku nebo Íránu.  Některé kryptoměny, např.

Monero, jsou zcela anonymní. Často jsou tak

užívány k nelegálním transakcím.

Jakým způsobem kryptoměny vykazovat 

v účetnictví?

Česká účetní a daňová legislativa kryptoměny

specificky neupravuje. Podle ČNB nejde 

o bezhotovostní nebo elektronické peníze. Při

nákupu či prodeji kryptoměn se nejedná 

o platební službu, směnárenskou činnost nebo

podnikání s cennými papíry a deriváty.

Ministerstvo financí kryptoměny definuje jako

nehmotné aktivum, které byste měli vykazovat

jako zásoby. Při prodeji nebo směně za jinou

komoditu použijte u účetních jednotek ocenění

váženým aritmetickým průměrem nebo FIFO 

(= k první prodané položce přiřadíte cenu první

nakoupené). Na konci roku máte povinnost

inventarizace podle stavu virtuální peněženky.

Jak se daní kryptoměny?

Fyzické osoby daní kryptoměny jako daň 

z příjmu, právnické jako daň z příjmu a DPH.

Fyzická osoba = daň z příjmu

Nákup, prodej a spekulace s kryptoměnami se

považují za správu vlastního majetku. Proto se

zahrnují mezi ostatní příjmy bez možnosti

osvobození (§ 10 zákona o daních z příjmu).

Osvobození od daně nemůžete uplatnit ani 

u obchodování s CFD. Nejedná se totiž 

o obchodování s cennými papíry, ale s deriváty.

Těžba kryptoměn je považována za podnikání. 

Long pozice = Cena vzroste, vy pozici

uzavřete a inkasujete zisk.

Short pozice = Volíte při očekáváném

poklesu ceny

Online cloudové – pozor, hrozí napadení

hackery

Desktopové v počítači

Mobilní na mobilním zařízení

V případě, že váš odhad je mylný, dostáváte se

do ztráty. Například v případě, že očekáváte

pokles, ale cena kryptoměny roste.

Kde uchovávat kryptoměny?

Kryptoměny můžete uchovávat na burze nebo 

u směnárny kryptoměn. Riskujete ale krádež

nebo krach burzy. Možností jsou i tzv.

softwarové peněženky. Máte na výběr ze tří typů

softwarových peněženek:

Pro ochranu před hackery můžete použít 

i hardwarové peněženky, jako je Trezor nebo

Ledger.

Jak využít kryptoměny?

Kryptoměny se využívají především pro

spekulace na pohyb jejich cen. Můžete za ně ale 

i nakupovat, v ČR např. na Alze, v některých

restauracích apod. Kryptoměny česká legislativa

neuznává jako platidla, ale definuje je jako

movité věci. Každou směnu tak musíte zdanit.

Kryptoměnu můžete využít i při cestování, a to

bez zbytečného řešení směny korun na cizí

měnu. Zároveň díky platbě v kryptoměnách

nemusíte nikde zadávat své údaje z karty. 
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Metoda FIFO: Nejprve prodáte to, co jste nakoupili jako první. Daníte tedy rozdíl mezi cenou, za

kterou jste poprvé nakupovali, a cenou, za kterou poprvé prodáváte.

Průměr: Spočítáte si průměrnou cenu nákupu a průměrnou cenu prodeje. Daníte rozdíl – zisk.

Proto spadá do § 7 ZDP jako příjem ze samostatné činnosti. Růst hodnoty kryptoměny zdanění

nepodléhá. Zdanění podléhá i nákup zboží a služeb za kryptoměny, protože se jedná de facto 

o směnu. Příjmem je hodnota získaného zboží, výdajem náklady na pořízení kryptoměny. Podobně

funguje i směna jedné kryptoměny za jinou nebo kryptoměny za fiat měnu. Příjem oceňte obvyklou

cenou.

Jak zdanit směnu na jinou kryptoměnu nebo fiat měnu?

Pokud prodáte kryptoměnu se ztrátou (tj. za menší cenu, než za jakou jste nakoupili), není možné

uplatnit ztrátu. Nákup a prodej často probíhá přes jinou fiat měnu, než jsou české koruny, typicky se

jedná o dolar. Pro přepočet můžete použít jednotný kurz. To znamená, že nemusíte na konci roku 

 dohledávat kurz pro jednotlivé nákupy.

Právnické osoby: Daň z příjmu a DPH

Operace s kryptoměnami zahrnete do výsledku hospodaření a do základu daně z příjmů právnických

osob stejně jako operace se zásobami. Základ daně při dodání zboží/služeb, které jsou hrazené

virtuální měnou, by měl být podle tuzemského zákona o DPH stanovený ve výši ceny obvyklé.

Závěr

Investujte chytře a účetnictví hoďte za hlavu. Co tím myslíme? Nechte své peníze pracovat – ale

nezapomeňte zisky správně zdanit. Vedení účetnictví a odvod daní je však mnohdy obtížný úkol.

Obraťte se proto raději na daňové a účetní specialisty.
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Správa majetku je obtížným tématem, na které je

třeba nahlížet z mnoha úhlů, např. z pohledu

právního. Právní poradenství je totiž důležitou

součástí, co se týče uzavírání smluv, ať již se

jedná o akvizice nebo jiné investice… Jak vypadá

taková právní pomoc při správě majetku vysoké

hodnoty? To vysvětluje v rozhovoru advokát

Tomáš Vlasák ze společnosti PRK Partners.

Jako specialista na národní a přeshraniční

transakce, jak nahlížíte na správu rodinného

majetku? 

Se správou majetku bohatých osob máme

dlouhodobé zkušenosti. Obvykle lze tyto osoby

rozdělit do několika kategorií podle hodnoty 

čistého spravovaného jmění, a to HNWIs (high-

net-worth individuals), VHNWIs (very-high-

net-worth individuals)  a UHNWIs (ultra-high-

net-worth individuals) se jměním dosahujícím

částky nejméně 20 mil. Kč, 100 mil. Kč, resp. 

500 mil. Kč. Ve většině případů se jedná o správu

majetku osob, které po „exitu“, tj. prodeji svých

účastí v jedné nebo více firmách, řeší způsob, jak

naložit se získanými finančními prostředky.

Samozřejmě, touto otázkou se zabývají ještě

před samotným prodejem a právě způsob

budoucího naložení s kupní cenou je často

překážkou samotného prodeje nebo prodej

alespoň zpomalí, popř. ovlivní strukturu prodeje 

JUDr. Ing. Tomáš Vlasák:

JUDr. Ing. Tomáš Vlasák
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a využít know how osob. V takovém případě

provádíme pro klienty právní a daňovou

prověrku cílové společnosti, připravujeme 

a vyjednáváme smluvní dokumentaci, 

tj. smlouvy o převodu podílů a akcionářské

smlouvy upravující vztahy mezi stávajícími

společníky navzájem a mezi společníky 

a cílovou společností. 

Cílovými společnostmi mohou být tuzemské 

i zahraniční start-upy, a to nejčastěji z oblasti

fintechu nebo medtechu, nebo developerské

projekty v oblasti logistiky či rezidenčního

bydlení. Zejména v souvislosti s narušením

logistických řetězců stoupá poptávka po

skladovacích prostorách, což souvisí rovněž 

s geografickým umístěním naší republiky 

v srdci Evropy.

Jak se liší správa majetku UHNWI?

To je velmi odlišná kategorie správy majetku,

která se navíc nemusí soustředit pouze na

území České republiky. Vyšší disponibilní

prostředky na investice umožňují realizovat

některé investice zcela ve vlastní režii, např.

koupi některých projektů a lepší diverzifikaci. 

I v tomto případě začíná realizace investice

obchodní dohodou ohledně základních

parametrů transakce. Následuje zapojení

právních poradců a prověření cílové

společnosti z hlediska existence majetku,

platnosti a vymahatelnosti smluvních ujednání

(např. dodavatelských a odběratelských smluv),

zajištění práv k duševnímu vlastnictví a kontroly

pracovně-právních předpisů a smluv. Každý

sektor samozřejmě vyžaduje zapojení

specialistů na konkrétní oblast; právní prověrka

společnosti působící v čistě obchodním

prostředí bude probíhat zcela odlišně 

(např. postupný prodej účasti v průběhu

několika let). Druhou významnou skupinou jsou

osoby, jejichž roční příjmy z podnikání se

pohybují v řádech desítek milionů korun

českých.

Co je typické pro správu rodinného majetku

těchto osob oproti správě majetku běžných

občanů?

Správa soukromého majetku závisí na

zkušenostech majitelů, jejich osobních

preferencích, osobních vazbách a, mají-li vlastní

tým pro správu majetku, tak záleží rovněž na

zkušenostech a osobních vazbách členů daného

týmu. 

HNWI a VHNWI pro správu majetku často volí

pasivní investice, kterým v posledních letech

dominoval nákup nemovitostí a jejich

pronájmem. Může se jednat nejen o pořízení

nemovitostí, ale také zachování si nemovitostí

při prodeji svých firem s tím, že prodaná firma si

i nadále bude pronajímat nemovitostí areál 

a prodávající si tak zajistí dlouhodobý příjem na

dobu nejméně 20 až 30 let. V rámci těchto úvah

se počítá s růstem hodnoty nemovitostí, ale také

s nutností průběžných investic do nemovitostí. 

Z pohledu právního poradce zohledňujeme při

podobných transakcích otázky daňových odpisů,

možnosti, resp. rizika, vypovědět nájemní

smlouvu a povinnost pravidelné údržby

nemovitosti.

Investují tyto osoby i do jiných příležitostí? 

Samozřejmě. Některé investice si ale realizují

investoři sami a naopak, jako právní poradci

býváme pravidelnou součástí jednání, kdy se

jedná o kapitálový vstup do jiných společností,

jehož cílem je zhodnotit vložené prostředky 
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že v zahraničí bývá řada projektů lépe

připravena pro čistě finanční investory z řad

„Family Offices“. V rámci přípravy projektu 

a hledání investorů jsou připraveny tištěné a

elektronické materiály zahrnující ekonomickou

stránku projektu, časový harmonogram, 

a historický vývoj sektoru a lokality. Jedná-li se

o profesionální realizaci projektů, pak bývá

připravena také vzorová smluvní dokumentace

a investory tedy nečeká žádné nepříjemné

překvapení při vyjednávání investice.

Jaké právní formy využívají „Family Offices“

pro své investice?

Strukturování investice z pohledu investora 

i cílové společnosti je vždy tou nejdůležitější

fází investice, a to nejen z pohledu právního, ale

rovněž z pohledu daňového. Zpětné nastavení

struktury je obvykle komplikovanější, dražší 

a někdy nemožné. Správné nastavení právních 

a daňových režimů omezí tržní rizika, může

výnos z investice podstatně zvýšit, a to nejen 

v jejím průběhu, ale také pro potřeby budoucího

„exitu“ z investice, např. prodejem podílů či

akcie, nebo vhodným formulováním exitu 

od společnosti působící v oblasti IT/IP, oblasti

veřejných zakázek, PPP projektů nebo v oblasti

poskytování zdravotních služeb.

Zaměřují se UHNWI pouze na Českou

republiku nebo své investice směřují i do

zahraničí?

Osoby označované jako UHNWI nejsou díky

svým kapitálovým možnostem omezeny pouze

na Českou republiku. Situace se skutečně

změnila, neboť od 90.let byla Česká republika

spíše cílovou zemí pro zahraniční investice, 

ale v posledních letech i české korporace, čeští

podnikatelé a tuzemské „Family Offices“

investují v zahraničí. V těchto případech

spolupracujeme s partnerskými advokátními

kancelářemi v rámci sítě „Lex Mundi“ a mohu

říci, že máme ověřené partnery ve většině zemí

na světě.

Je nutné také pamatovat, že v případě větších

investic je část investovaných prostředků

tvořena dluhem v podobě bankovního úvěru.

Z pohledu připravenosti projektů je nám známo, 
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právě pouze kvalifikovaní investoři, které

definuje zákon o investičních společnostech 

a investičních fondech. Jedná se o investory,

kteří investují alespoň ekvivalent částky EUR

125.000 a potvrdí, že jsou si vědomi rizik

spojených s investováním do fondu. Limit se

může snížit na částku 1 milion korun, pokud

administrátor nebo obhospodařovatel daného

fondu písemně potvrdí, že investice odpovídá

finančnímu zázemí, znalostem a zkušenostem

daného investora. V případě „Family Offices“ se

jedná v zásadě o první skupinu investorů.

Mohou si tedy „Family Offices“ a „Wealth

Manageři“ založit vlastní fondy?

Ano, mohou. Fondy kvalifikovaných investorů je

možné založit jako samosprávné nebo

nesamosprávné, kde obhospodařování 

a administraci zajišťuje investiční společnost.

V prvním případě jsou tyto činnosti zajišťovány

FKI vlastními silami či outsourcingem 

a zakladatelé mají fond více pod kontrolou, ale

vedle realizace investiční strategie musí řešit

administrativu a splňovat regulatorní

požadavky spojené se správou fondu. Na první

pohled se může zdát, že fungování

samosprávného fondu je s nižšími náklady, 

ale ve skutečnosti nejsou dle naší praxe rozdíly

zásadní. 

Jaké je praktické využití fondů z pohledu

Wealth Managementu a Family Offices?

Wealth manageři a (multi) Family Offices

mohou využit fondy kvalifikovaných investorů

jako vlastní nástroj pro investici do určitých

aktiv nebo jako nástroj pro společnou investici

právě v rámci „Multi-Family Offices“, která

zajistí vhodnou skladbu investorů. Obdobnou

výhodou jako u korporací je, že v průběhu

realizace investice může dojít k obměně 

v ‘joint-venture agreement’. Pokud je realizována

investice zcela autonomně, liší se struktura

investice zcela zásadně od situací, kdy je

investice realizována v podobě menšinového

nebo většinového podílu.

Můžete nám krátce některé rozdíly popsat?

Nejjednodušší formou investování je přímé

vlastnictví, kdy fyzické osoby vlastní přímo

konkrétní aktiva, např. investiční byty, a jsou 

i příjemci nájmů, které jsou předmětem daně 

z příjmu fyzických osob.

Pro omezení rizik spojených s investicemi

využívají „Family Offices“ obchodní korporace,

např. většina středně velkých nemovitostních

projektů je přímo vlastněna korporacemi

založenými jen pro tyto účely. Zjednodušeně

řečeno, z daňového pohledu je důležité řešit

otázku dvojího zdanění, tedy zdanění příjmů

korporace a srážkovou daň při výplatě

dividendy. 

Korporace vlastněné „Family Offices“ jsou také

nástrojem pro investování do start-upů, velmi

často sektorově a regionálně zaměřené dle

kritérií daného investora. Jak je popsáno výše,

součástí větších investic je také právní

poradenství. V případě investic společně s jinými

investory se může vyplatit založení fondu

kvalifikovaných investorů, pro které se může 

v některých případech uplatnit snížená daňová

sazba 15% daně z příjmů (namísto 19%).

Daňové zvýhodnění se zdá být velkým

přínosem. Co jsou to fondy kvalifikovaných

investorů a jak je mohou naši čtenáři využít?

Oproti běžným podílovým fondům nabízených

široké veřejnosti, např. finančními

zprostředkovateli, mohou do FKI investovat 
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pro budoucí výstavbu a část stavebních

nákladů. Projekt se následně může obejít zcela

bez bankovního financování nebo s podstatně

nižším podílem bankovních úvěrů. 

Wealth Manageři mohou samozřejmě

investovat do cizích fondů. Je však nutné mít na

paměti, že investice do fondů nejsou pojištěny

ve srovnání s bankovními vklady, výnos není

garantován a vstup, resp. vystoupení z fondu, 

je zpoplatněn.

investorů. Druhou možností je využití fondů jako

cílové investice. Řada podnikatelů vedle své

hlavní činnosti, která je kapitálově náročná, má

ve svém portfoliu rovněž FKI jako alternativní

zdroj financování proti běžnému bankovnímu

nebo dluhopisovému financování. Jinými slovy,

tyto fondy jsou založeny na podporu konkrétní

podnikatelské činnosti či projektů, což je

zmíněno i ve statutech daných fondů. Typickým

příkladem jsou např. developeři, kteří tímto

způsobem financují nákup nemovitostí 
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Jistě jste už slyšeli o Nakladatelském domě

Grada, který vydává nejširší sortiment knížek

ze všech žánrů a oborů v ČR a SR, především

pak odbornou a populárně-naučnou

literaturu. Již od svých počátků v roce 1991 je

jedničkou na trhu ve vydávání odborných

knih. Gradu založil v roce 1991 Ing. Roman

Sviták, jenž je stále jejím majitelem. „Začínal

jsem v oblasti výpočetní techniky, kde jsme

byli ,na zelené louce', tedy v období roku 1989.

Vozil jsem sem počítače, k těm jsme

potřebovali školení – zaškolit uživatele. Pro ta

školení jsme potřebovali lektory a příručky,

počítačovou literaturu. Tak jsme se začali

postupně rozrůstat kolem té IT oblasti i do

počítačové literatury,“ popsal začátky

vydavatelského domu Grada její majitel 

a zakladatel. 

Za více než 30 let se Romanu Svitákovi

podařilo z původní skupinky více firem,

včetně malého nakladatelství knih 

o výpočetní technice, vybudovat úspěšnou

rodinnou firmu. A to právě již jmenované 

Roman
Sviták:
„Poslání rodiny a firmy
je lepidlem, co nás drží
pohromadě.“
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Roman Sviták
Foto: Archiv Romana Svitáka

Autor: Eva Ulrichová 



Dcera bude nástupcem ve firmě?

My máme tři děti s mojí ženou Evou. Z mého

pohledu se nám všechny povedly, jsem na ně

hrdý. V tuhle chvíli pracují v rodinné firmě.

Každý si po škole vyzkoušel zhruba rok někde

jinde a pak nastoupili do vydavatelského domu

Grada, takže jsou tam všichni zapojení. Jak

dlouho kdo vydrží, to teď nevíme. Zatím se ale

všichni ztotožnili se smyslem a posláním

nakladatelského domu. Takže to vypadá

perspektivně.

Jak byste definoval pojem správy majetku?

Jsou to starosti. „Každý má tolik starostí, kolik

unese,“ řekl mi kdysi dávno můj tatínek. 

V podstatě tak, jako se staráte o domácnost, 

o dům, byt, tak se člověk musí starat o lidi a své

poslání, což je asi mojí hlavní rolí - řídit poslání

společnosti. Kdysi jsem to vedl a snažil se mluvit

do všeho, dneska řídím náš směr a cestu.
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nakladatelství. Své děti manželé Svitákovi nikdy

nepřipravovali na role v rodinné firmě, ale

naopak s nimi formou společných zážitků

upevňovali rodinné pouto a snažili se udržet

teplo rodinného krbu. „Prožili jsme společně

situace, které se běžně nenaskytují…Naučili jsme

se fungovat jako tým. Možná je to věc, kterou

využijeme i v rodinné firmě či při správě

majetku,“ prozradil Roman Sviták. 

Jak podnikatelská rodina, Svitákovi, přistupuje 

ke správě majetku a co je možná tím tajným

receptem úspěšnosti řízení vztahu rodiny 

a firmy?

Je ve Vaší rodině profesionální správce

majetku?

Ne. Zatím jsem si všechno donedávna řešil sám.

Dneska do toho zapojuju především dceru, která

studovala oblast financí, a vše v tuhle chvíli

připravujeme.

Roman Sviták s manželkou Evou, dcerou Klárou a syny Martinem a Danielem
Foto: Archiv Romana Svitáka

„Když jsem přemýšlel ,  co budu dělat,  až jednou skončím nebo prodám
nakladatelský dům, řekl  jsem si ,  že nejlepší zhodnocení je ,  když to
předám nové generaci a budu se na to moct dívat.“



Jaké je to poslání?

Pomáháme našim zákazníkům růst. Náš čtenář

hledá vědomosti, poučení, zážitky i zábavu.

Naším závazkem je uspokojit všechny tyto

potřeby. Tj. naším posláním je přinášet lidem

konkurenceschopnost ve svých profesích, což se

týká odborné literatury. Přinášet lidem podporu

jejich zálib a koníčků, poznání dobrého života –

to je z oblasti populárně naučné literatury. 

A také radost a zábavu, což souvisí z fiction

literaturou, beletrií a zážitky, a to jsou ty krásné

příběhy. 

Jak Vás napadlo založit nakladatelský dům?

Začínal jsem v oblasti výpočetní techniky, 

kde jsme byli „na zelené louce“, tedy v období

roku 1989. Vozil jsem sem počítače, k těm jsme

potřebovali školení – zaškolit uživatele. A pro ta

školení jsme potřebovali lektory a příručky,

počítačovou literaturu. Tak jsme se začali

postupně rozrůstat kolem IT oblasti i do

počítačové literatury. Protože jsem neuměl

podnikat, nevěděl jsem nic o managementu, 

o personalistice, tak jsme přidali postupně oblast

podnikání. Pak nějaké rekonstrukce,

stavebnictví, zdraví. Viděl jsem, že lékaři se

potřebují také vzdělávat, tak jsme šli do

medicíny. A takhle jsme se postupně rozrostli do

všech oblastí lidské činnosti.

Vy jako zakladatel zároveň i spravujete rodinný

podnik a majetek. Promítají se do té správy

emoce? Jak jim čelíte?

Do vlastní správy? Upřímně řečeno, nad tím

jsem nikdy moc nepřemýšlel. Určitě tam jsou.

Člověka emoce ovlivňují v maximální míře, i když

si to většina lidí neuvědomuje. Studoval jsem

kybernetiku, takže přecházím do podnikání z

oblastí kybernetiky a inženýrství. Vždycky jsem

se snažil si věci zdůvodnit, zvažovat všechny 
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okolnosti, šel jsem především cestou rozumu.

To, že se mi něco líbilo víc – jako přes emoce 

– nebo méně, to je pak to krásné, kdy trochu

ohnete svůj rozum a přizpůsobíte ho směru,

který vás osobně nejvíce láka. Svému srdci. 

Čili dělat něco, co má smysl, hlavu a patu, přináší

lidem poznání i osobní radost. Na to jsem byl

vždycky orientovaný. Postupem času od zrodu

firmy, kdy jsem šel cestou software, hardware,

oblastmi IT, mě to nejvíce táhlo ke knížkám. To

byla přirozená cesta, ale tam to ty emoce

ovlivnily maximálně.

A promítají se do té správy rodinné firmy také

emoce dalších členů rodiny, různé pohledy

generací apod.?

Já jsem tohle zažíval se svými kolegy v práci.

Vlastně jsem to 25 nebo 28 let vedl sám a rodina

v tom nebyla zapojovaná, děti ani nebyly

připravované na podnikání. Každý se rozhodoval

o vysokých školách tak, kam ho to táhlo nejvíce.

Až teprve na jejich závěru vznikla myšlenka

rodinného podniku. Když jsem přemýšlel, co

budu dělat, až jednou skončím nebo prodám

nakladatelský dům, nebo obecně své

podnikatelské aktivity, jak je zhodnotím na závěr,

řekl jsem si, že nejlepší zhodnocení je, když to

předám nové generaci a budu se na to moct

dívat, ať ještě během života nebo někde ze shora

poté.

Jaké hodnoty ctí Vaše rodina a jakým

způsobem se snažíte o jejich zachování?

V podstatě jde o to poslání v oblasti vzdělávání 

a pak radost a zábavu v podobě příběhů 

v knížkách. Obecně jde o příspěvek ve vzdělávání

i pokroku. Tak tenhle smysl, cíl, s tím jsme se

všichni v rodině ztotožnili a je to to, co nás drží

pohromadě. To je to lepidlo. Ale i ty starosti, co 

s tím souvisejí. Protože to je samozřejmě 



hromada starostí. Do jaké míry a kdy pak

přijdou konflikty nebo kdy ty emoce

překročí nějaké hranice, to já nevím,

protože na to příliš krátce fungujeme.

Sice je to už několik let, jeden syn je 

v nakladatelství už 7. rokem, ale nikdy

jsme neřešili těžký vzájemný konflikt

nebo spor. Vždycky to bylo rychle

vyřešené. Určitě by bylo zajímavé se

zeptat i mých dětí, jestli to tak podle nich

skutečně je. Ale myslím, že v tuto chvíli

ano. Zatím jsme na sebe ještě nijak

nenarazili.

Z toho vyzařuje rodinné pouto, které

společně máte. 

Ano. Ale ony ty konflikty samozřejmě

přijdou. To stoprocentně. To, v čem

můžu být přínosem osobně nyní já, je

připravovat věci v rámci nějaké prevence

těchto střetů, abychom na ně byli

připravení. Abychom je uměli zvládnout

nebo aby je uměly zvládnout děti i beze

mě.

Jakým způsobem přistupujete k té

prevenci?

Generační diskuzí. Přece jen patřím k tzv.

old school, jak mě nazývá jeden ze synů. 

A on se nazývá spolu se sourozenci new

school. Já jsem se tomu nejdřív smál, ale

nakonec jsem došel k závěru, že je to

zajímavý střet dvou pohledů na

budoucnost, technologie, modernizaci

procesů ve firmě, přístupu 

k lidem, na spravedlnost, sociální

záležitosti... Takže o tom hodně

diskutujeme. Oni se snaží pochopit moje

konzervativnější pohledy a o jaké

zkušenosti se opírají.  

Já mám zase koně, kteří jsou nadšení a táhnou věci

dopředu. Takže jsem připravený, a taky to tak děláme,

rozvíjet firmu ve všech směrech, kde to jde. Mým úkolem

je včas zastavit ty věci, kde se ukázalo, že jsme šlápli

vedle. 

Sepisujete výsledky těchto mezigeneračních diskuzí?

Např. do rodinné ústavy?

My máme rodinnou radu, kde sepisujeme zápisy

z klasických schůzí o tom, na čem jsme se domluvili 

a co je ještě potřeba udělat. Občas se to daří, občas ne,

tak něco oddalujeme. Běží to takovou standardní

komunikací a schůzkami v rodině. Ale tedy jen v rámci

členů, kteří jsou zapojení do podnikání.

Kdo je členem rodinné rady?

Já a tři děti (dcera Klára a synové Martin a Daniel, pozn.

redakce). Nikdo další do toho nesmí mluvit.

Vaše manželka Eva není zapojená do podnikání nebo

rodinné rady?

Ne, zapojená není. Její ambice jsou ve vytváření rodiny 

a rodinného prostředí, zázemí. Našim dětem poskytla

maximum lásky a myslím, že díky mé ženě jsou tak

skvělé. Já jsem se jim zase tolik nevěnoval, většinou jsem

se věnoval právě podnikání, často na úkor rodiny. Děti to

vnímají a mají k rodinám zcela jiný přístup, než jsem měl

já. Já to respektuji. Je to takové zajímavé a osvěžující

vzájemně.
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Jak zhodnocujete rodinný majetek?

Původně jsem si myslel, že budu 10 – 15 let

podnikat a pak všechno naráz nebo postupně

prodám, nechám si jen nějaké drobnosti, budu se

bavit hrou na burze, studovat výsledky

společností, komunikovat s managementem 

a investovat do cenných papírů. Ale zjistil jsem,

že mě práce s cennými papíry vůbec nebaví, tak

jsem to brzy opustil a svěřil své volné prostředky

do rukou různých portfolio manažerů. Ti už 

s tím zápasí po svém. Mám to rozdělené u řady

partnerů, kteří plní mé požadavky. Ten hlavní je

pohybovat se něco nad inflací, což zrovna 

v tomto roce je astronomicky těžký úkol, možná

nemožný. To, co nám přináší radost a finanční

zdroje, je z větší části vlastní podnikání.

Máte rodinnou radu, máte i rodinnou ústavu?

Máme. Tu jsme dávali dohromady a podepisovali 

i s partnery mých dětí a s mojí ženou. To bylo

spíše více o hodnotách rodiny.

To jsou ty hodnoty, o kterých jsme tu už

mluvili?

Je to celá řada základních věcí, o kterých jsme

diskutovali na základě nějakého prvotního

návrhu. Šlo o to, abychom se s tím všichni

ztotožnili. V zásadě je to o morálce, výchově

další generace, běžných hodnotách, vztahu 

k lidem, prostředí, společnosti, a jak můžeme my

přispět společnosti.

Tím myslíte filantropii?

Ano, také. 

Takže se věnujete filantropickým aktivitám?

V tuhle chvíli se strategie rodí. My jsme vždycky 

v rámci našeho nakladatelství obecně

podporovali vzdělání, resp. vzdělávání. Tímhle

směrem zatím stále jdeme. Teď je během války 
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na Ukrajině ovšem zrovna trošku jiná situace. 

Já jsem velkým odpůrcem armádních věcí 

a aktuálně jsme věnovali hromadu peněz právě

na zbraně pro Ukrajinu, druhou část na lidskou

pomoc Ukrajině. Jinak se obecně zaměřujeme na

podporu vzdělávání a na související projekty

nebo záměry.

Zvažujete vznik vlastní nadace?

To jsme původně měli takovou vizi s mojí ženou,

která je hodně společensko-sociálně

orientovaná. Nakonec ale došla k závěru a obavě,

že bych jí do toho moc mluvil a tak nějak byl

i jejím šéfem, ovlivňoval, co dělá a jak to dělá. 

A to neskousla. Nic takového tedy nevzniklo.

Mluvili jsme o nástrojích rodiny, využíváte 

i struktury správy rodiny?

Co se týká struktury správy rodiny, připravovali

jsme se, že budeme vytvářet nějaký akcionářský

program pro nástupce. Nakonec jsme se ale

společně domluvili na svěřenském fondu čili

nedělení podílů na rodinné firmě. Ten je v tuto

chvíli v přípravě.

„Family Team Building“ 
v Equadoru - 2015
Foto: Archiv Romana Svitáka



Máte v rodině vyřešené nástupnictví?

Je vyřešené v tom smyslu, že je nějaká nalinkovaná představa pro roli každého z dětí v rodinné firmě.

Někdo studoval finance, tak má na starost oblast financí a hlídání vydavatelského programu. To je

dcera Klára. Pak je tam hodně personálně orientovaný syn Daniel, ten je takový empatický, tak jde víc

směrem obchodním. A v oblasti technologií má nejvíce výhod syn Martin, ten jde tou cestou

směřování technologického rozvoje, platforem v naší firmě. Kdo bude nakonec generálem, to nevíme.

Byť jeden z nich by to být měl. Ale nemusí se to nakonec povést, takže v tuhle chvíli je otevřená 

i otázka profesionálního managementu s tím, že oni se budou starat z pohledu představenstva nebo

jiného vrcholového orgánu o ty své oblasti. V následujících odhaduji 10 letech jsme si řekli, že chceme,

aby se všichni hluboce ponořili ve firmě a vstřebali veškeré její procesy a starosti.

Mluvil jste o tom, že děti na rodinné podnikání připravovány nebyly. Připravovali jste je nějakým

způsobem na odpovědnost související s vlastnictvím majetku, ať by byl v jakékoliv formě?

Ne, vůbec. Vychovávali jsme je v tom, abychom se za ně nemuseli stydět jako rodiče, abychom na ně

mohli být hrdí a umožnili jim jít po jakékoliv cestě, kterou si sami jednou vyberou. Nikdo nebyl

systémově připravován na vlastnictví majetku nebo jeho správu. Já jsem sám nevěděl, jak všechno

skončí, ani kdy. Vůbec jsem proto tohle neřešil. Zatím si nemyslím, že by to byla chyba. Nebo mám

spíš štěstí, že jsou šikovní a schopní se o to starat.

Děti jsme s manželkou měli relativně rychle po sobě, a tedy jsme je všude brali vždy všechny sebou.

Byli jsme vždy jedna parta. V pubertě, pochopitelně, s námi dále postupně odmítaly jezdit a měly pak

už jen svůj program. Naopak po dosažení osmnácti let jsme je opět nalákali na společné cesty 

a rodinné výpravy do zámoří. Nabídl jsem jim, že si každý může vzít s sebou svého nejlepšího

kamaráda či pro zamilované svou lásku. Program jsme udělali tak, aby si každý na něco přišel. Jezdili

jsme tak o prázdninách asi osm let na několikatýdenní výpravy za poznáním a dobrodružstvím. Říkali

jsme tomu i s nadsázkou Family Team Building. Prožili jsme společně situace, které se běžně

nenaskytují. Od nádherného brázdění moří a řek včetně části Colorada, sjíždění divokého horního 
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„Family Team Building“ 
v Papua Nová Guinea
Foto: Archiv Romana Svitáka
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toku Nilu v Ugandě na raftech, loveckých výprav 

s místními kmeny v Africe (samozřejmě mimo

národní parky, kde se nesmí), přes sjíždění na

kolech sopky Cotopaxi v Ekvádoru, po noční

pochody a spaní v pralese horní Amazonie, spaní

v chýších s místními kmeny kdekoli, kam jsme

přijeli, společné vaření s nimi aj. U některých

adrenalinových akcí došlo i na slzičky, zažili jsme

také hysterický záchvat a přežili společně boj o

zdolání Andských vrcholků či na raftech sjetí

několika divokých soutěsek. Poznali jsme, kdo je

v čem nejodolnější, nebo prostě jen dobrý, a co

kdo určitě opakovat už naopak nechce. Naučili

jsme se fungovat jako tým. Možná je to věc,

kterou využijeme i v rodinné firmě či při správě

majetku. Snad, nevím.

Došlo k nějaké přípravě dětí ve chvíli, kdy se

samy rozhodly zapojit se do podniku?

Děti po vysokých školách nastoupily, kromě

Martina, do jiných oblastí. Kláru hodně lákala

akademická sféra, jako doktorát a přednášení na

univerzitách. Tak si to vyzkoušela a pak z tohoto

prostředí, které jí nakonec moc nenalákalo, šla

do praxe. Daniel, ten se zase viděl více v oblasti,

kterou studoval. To byla politika a psychologie 
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v kombinaci ještě s ekonomií. Šel cestou, kdy si

vyzkoušel něco v této oblasti, a pak se vrátil do

firmy. Martin, ten byl vždycky spíš pragmatický

a teorie ho moc nelákala. Tak ten šel do firmy

rovnou a je tam také nejdéle. Toho vždycky

zajímaly počítače a věci kolem moderních

technologií, tak tam se našel.

Nejen ve správě rodinného majetku, ale obecně 

v podnikání vnímáte potřebu nového

vzdělávání, pokroku?

Řekl bych, že co jsem vyšel ze školy, tak to

funguje naprosto pořád. Proto jsme nakonec 

i vznikli v souvislosti s tím, jak jsme vznikli. Byl

jsem si vědom toho, že zvlášť po revoluci všude

chybí znalosti v IT oblasti, kde ani školy k tomu

nic neposkytovaly. Dneska je to už jiné. Nicméně

doba je čím dál rychlejší, takže je to potřeba

pořád. Nejen technologie, ale i přístupy 

v oblastech sociálních nebo právních se vyvíjí.

Pořád něco zaostává. V posledních desítkách let

vedou hlavně technologie a všechno zaostává za

nimi, takže se všechno přizpůsobuje právě 

 technologiím. To je naše parketa a naše cesta od

samého počátku. Učící se společnost.

Vyzkoušejte si např. naši službu Bookport  

s online i offline přístupem k mnoha tisícům

eknih odkudkoli 24 hodin denně. 

Mluvil jste o poradcích, jako jsou portfolio

manažeři, kteří se starají o Vaše investice, pak

o výstavbě svěřenského fondu. Využíváte

služeb dalších poradců při správ?

Konzultace. Jednotlivé konzultace. Několik

konzultací nebo takových malých projektů jsme

měli v oblasti rodinného podnikání, abychom se

nedopustili chyb. Například jsme si nechali

zoponovat rodinnou ústavu, protože jsem ji

vymýšlel podobným způsobem, jako jsem

vymýšlel poslání firmy nebo strategický 

„Family Team Building“ 
v Equadoru - 2013
Foto: Archiv Romana Svitáka

http://www.bookport.cz/
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marketingový plán. Ten způsob myšlení jsem pak aplikoval do ledačehos včetně rodiny. Takže

poradců využíváme.

Co byste poradil dalším zakladatelům nebo majitelům rodinných firem?

Neváhat a jít do toho, ovšem obezřetně. Sám nemám tu zkušenost, ale slýchávám od jiných

podnikatelů o rizicích. Některé ty příklady jsou dost odstrašující. Včetně rozvrácení rodin kvůli bojům

o majetek. Ale je to pořád lepší, než když se ta rodina popere po vaší smrti.

Existují podle Vás prostředky, jak proti tomu bojovat?

Měl jsem trochu výhodu oproti řadě jiných lidí, že miluju plánování a žiju budoucností, nikoliv

přítomností. To je v tomto smyslu velká výhoda. Byť mi manželka říká, že je to se mnou hrozné,

protože si neumím vychutnat chvíli a pořád řeším, co bude v sobotu nebo za rok. Potřebuju to mít

naplánované. V tomto smyslu, byť jsem možná otravný z pohledu dalších členů rodiny, vidím furt

budoucnost. To jsou někdy strašáci, ale i krásné představy a sny. Takže má rada může být umět široce

uvažovat a dívat se i hodně daleko dopředu.

Vaše firma nyní vyhrála první místo v soutěži Equa bank Rodinná firma roku 2021 v kategorii

střední firma. Co bylo podle Vás hlavním faktorem, který rozhodl o tomto prvenství?

To je asi různé u různých soutěží. Nám se to podařilo víckrát, vyhráli jsme v různých soutěžích.

Především díky našim lidem a hlavně pak skvělým a kvalitním autorům a čtenářům, kterým jsme

přinesli lepší literaturu s vyšší přidanou hodnotou než konkurence. Nejen já, ale i děti jsou na to velmi

hrdé. Považujeme tyto soutěže za přínosné pro motivaci podnikatelů i pro jejich podporu na

veřejnosti, protože ne vždy v minulosti tomu tak bylo. Co se týká této soutěže, bylo to o inovacích,

dynamickém přístupu a skutečně dlouhodobém úspěšném růstu a rozvoji Nakladatelského domu

GRADA na trhu v ČR. 

Foto: Archiv rodiny Tomšů
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Foto: Archiv Romana Svitáka



KONTAKT

TEL.:  +420 602 112 616

E-MAIL: pavel.jisa@cleverty.cz

WEB: www.cleverty.cz

Jednou z takových společností je CLEVERTY,

která podnikatelským rodinám přináší řešení na

míru úspěšně již více než 10 let. S jejím

spoluzakladatelem Pavlem Jíšou jsme proto o

tématu ochrany, zhodnocování a dědění majetku

podnikatelských rodin mluvili podrobněji. 

Do důchodového věku se v Česku dostává první

generace podnikatelů, která začala budovat

svoje úspěšné firmy v 90. letech. Prvních 10 let

přitom zpravidla strávili tím, že museli obhájit

existenci svého podniku na trhu a veškeré

vydělané peníze vraceli do firmy. Pokud uspěli,

začala firma v dalších letech generovat zisky.

Díky těmto dividendám postupně v tuzemsku

vznikala finanční portfolia rodinného majetku,

jež u byznysově úspěšnějších rodin dnes dosahují

objemu v řádu stovek milionů korun. 

Jen málokdo z podnikatelů ale investoval

systematicky už od začátku, jejich volné

prostředky většinou končily v příležitostech, 

jež se zrovna objevily na trhu. 

Zřídka byste také hledali podnikatelskou rodinu,

kterou na jejich investiční cestě nepotkaly určité

ztráty. Za 30 let, co u nás kapitálový trh funguje,

První generace podnikatelů
už ví, co od svých investic dál
očekává. 

Ing. Pavel Jíša
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pečuje, rodiny s menším objemem majetku se

musejí spoléhat samy na sebe či na externí

správce. 

Majetek v objemu pod 100 milionů korun podle

Jíši obvykle nestačí na to, aby jeho správu

rodina svěřila někomu, kdo se o něj bude starat

komplexně. Tato odpovědnost tak často dál

zůstává na hlavě rodiny, jež se o investování

sice může radit s profesionály, ale často tak

nečiní, nebo volí poradce s nevhodnou

kvalifikací a nedostatečnými zkušenostmi.

Běžní finanční poradci nejsou pro tyto účely

vhodní. Odpovědná péče o majetek v hodnotě

desítek milionů korun má řadu specifik.

Portfolia pak obvykle obsahují mix nemovitostí,

cenných papírů a dalších aktiv – od dluhopisů

až po akcie či investice do fondů. 

U majetku o objemu mezi 100 miliony korun 

a jednou miliardou už investičních položek bývá

tolik, že podnikatelské rodiny prakticky vždy

sahají k úzké a dlouhodobé spolupráci s jedním

či více správci, aby dokázaly investice uhlídat 

a uřídit. „První diverzifikace rizik v takových

případech často nastává už při výběru správců

majetku, kdy rodiny zpočátku svěří

zhodnocování peněz 3 - 4 různým správcům, aby

mohly jejich výsledky mezi sebou průběžně

porovnávat a otestovat si, kdo přináší nejlepší 

a nejstabilnější výsledky,“ přibližuje obvyklý

postup Jíša.

Standardně si takovou službu mohou vzhledem

k její ceně dovolit jen ti bohatší, ale podle Jíši

existuje způsob, jak profesionální přístup ke

správě majetku zajistit už u portfolií od 

10 milionů korun. „Klienti CLEVERTY za služby

na poli Wealth Managementu a investičního

už mnoho příslušníků první generace

podnikatelů stihlo zjistit, že investice sice

mohou být ziskové, ale i ztrátové. Postupně se

díky tomu propracovali od spekulací k relativně

přesné vizi, co od svého investičního majetku

dále chtějí. Jejich portfolia tomu ale ne vždy

odpovídají, což je často vizitkou špatné práce

investičních poradců, kteří podnikatelským

rodinám v této oblasti pomáhají. 

„Z pohledu zhodnocování peněz se první generaci

podnikatelů již zkracuje jejich vlastní investiční

horizont. Zpravidla tak přecházejí na strategie,

jež mají za hlavní cíl ochránit to, co po desítky let

budovali, aby o peníze a mnohdy těžce získané

zázemí nepřišli oni ani jejich děti,“ popisuje Pavel

Jíša, spoluzakladatel společnosti CLEVERTY

zaměřené na investiční a ekonomické

poradenství pro klienty s portfolii od 10 milionů

korun. 

Podle Jíši je tato skupina specifická právě tím, 

že mnozí její příslušníci mají s investováním

dlouhodobé osobní zkušenosti – dobré i špatné.

„Zažili ekonomickou transformaci Česka,

splasknutí dot-com bubliny na akciových trzích 

v roce 2001, dynamický hospodářský růst v období

kolem roku 2005 i světovou finanční krizi. Řada 

z nich na vlastní kůži pocítila, že se finanční trhy

pohybují v cyklech a po růstu obvykle přichází

korekce. I proto nyní preferují širokou

diverzifikaci aktiv, stabilní výnos a nižší volatilitu

upřednostňují před spekulací a potenciálními

vysokými zisky,“ vysvětluje Jíša. 

Zatímco rodiny s majetkem přesahujícím jednu

miliardu korun již zpravidla budují vlastní Family

Offices, v nichž dokáží zajistit a uživit interní

personál, jenž o jejich investice na plný úvazek
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poradenství nemusejí platit průběžně či předem,

odměňování se odvíjí až od skutečně dosaženého

výsledku formou podílu na zisku. Mají tak jistotu,

že jsme s nimi na jedné lodi. Pokud by se majetek

nezhodnocoval, neměli bychom nárok na žádnou

odměnu,“ uvádí Jíša. 

V případě podnikatelských rodin s kořeny 

v 90. letech je vzhledem ke stávajícímu věku

zakladatelů, kteří svůj byznys rozjeli již před 

30 - 40 lety, stále aktuálnějším tématem také

předávání majetku. Nejde přitom jen o fungující

firmu jako takovou, ve které navíc děti

úspěšných podnikatelů ne vždy chtějí dál

působit, ale také o investiční portfolia. Od nich si

hlava rodiny zpravidla slibuje, že zabezpečí další

generaci i v případě, že firma dál nebude

pokračovat pod vedením rodiny. 

„S koronavirovou pandemií si hodně lidí

uvědomilo, že si nejsou jistí, co bude zítra. Covid

myšlenky tohoto charakteru akceleroval natolik,

že s klienty nyní v CLEVERTY čím dál častěji

řešíme, co se bude s majetkem dít po jejich

odchodu. Ne vždy jde o jednoduché zadání,

některá portfolia mají desítky investičních

položek a zbytečně složitou strukturu,“ popisuje

Jíša. 

Právě zkušený a spolehlivý investiční poradce či

Wealth Manager přitom může být podle Jíši

klíčovým faktorem hladkého přechodu majetku

na dědice. Svěřenské fondy mnohdy nebývají

vhodné z daňových důvodů a závěť může

zejména při širokém portfoliu přinést spíše

komplikace než řešení. „V případě, že se klient

rozhodne připravit rodinný majetek na dřívější

či pozdější přechod pod křídla dalších generací,

projdeme spolu včas celé portfolio, jednotlivé

položky zkonsolidujeme a nastavíme strategii

tak, aby s aktivy mohli jednoduše pracovat dál 

i dědicové. Ti si mohou později nastavení

investiční strategie změnit sami, pokud budou

chtít,“ popisuje Jíša. 

Je to ale právě poradce, kdo zná v dané rodině

osobně jak rodiče, tak i jejich děti, a chápe

rodinnou situaci v širším kontextu. Protože

vztahy mezi členy rodiny vnímá dlouhodobě,

může být tou nejlepší zárukou kontinuity

majetku a jeho zhodnocování. „Setkal jsem se 

i s případy, kdy děti nemají ani tušení, kolik

peněz jejich rodiče stihli za svou kariéru vydělat.

Svým dětem se zatím nesvěřili, protože se bojí

rozbití vztahů v rodině či toho, že se o majetek

jejich potomci nebudou umět odpovědně

postarat. Investiční portfolia tak drží pod svým

dohledem co nejdéle a svůj odkaz dětem se snaží

zabezpečit volbou poradce,“ přibližuje na

příkladu z praxe.
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J A K Ý  J E
R O Z D Í L  M E Z I
N A D A C Í  A
N A D AČN Í M
F O N D E M ?

Koronavirová pandemie, která svět ovlivňuje už

více než dva roky, povzbuzuje filnatropické

aktivity v různých oblastech. Důležitou roli hraje

dobročinnost a pomoc, kterou jsou lidé ochotni

poskytnout sobě navzájem. Nabízí se tedy

možnost zakládání fundací pro poskytnutí

potřebných prostředků druhým. Nadace 

a nadační fondy vznikají, aby poskytovaly pomoc

formou nadačních příspěvků na zlepšování

podmínek ve společnosti nebo na nákup

ochranných pomůcek.

FUNDACE

Podle Zákonu 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

je fundace právnickou osobou, která je

zakládána k plnění určitého účelu. Tento účel je

podstatou celého vzniku zřízení. Fundace slouží

k veřejně prospěšným nebo soukromým účelům. 

To se odvíjí od skutečnosti, koho nebo co mají

svou činností podporovat. Veřejně prospěšné

fundace slouží na podporu veřejného blaha,

zatímco soukromé fundace se starají 

o konkrétní osoby. Dobročinné fundace

představují pomoc specifikované skupině lidí.

Fundace vznikají ve dvou základních formách,

a to jako nadace nebo nadační fondy. 

Nadace ani nadační fondy nesmí podnikat,

respektive podnikání nesmí být jejich 

primární činností. Podnikání je možné pouze

za cílem podpory hlavní činnosti, tedy účelem

je zisk pro dobročinnost. Vydělávání se nesmí 

stát prioritou jejího provozování, naopak

zisky z podnikatelské činnosti mohou být

použity výhradně k primárnímu účelu

fundace.

Autor: Redakce
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Nesmí vzniknout za účelem zisku, který by

byl připsán samotným orgánům nadace,

jejím zaměstnancům nebo jim blízkým

osobám. 

Nesmí podporovat politické strany nebo

hnutí. 

Z nadace se nikdy nesmí stát společník

obchodní společnosti, který by se zaručoval

v neomezené míře.

Nadace

Nadace je podle § 306 Občanského zákoníku

zakládána s vidinou společensky nebo

hospodářsky užitečného účelu. Je to právnická

osoba, jejíž fungování je trvalé. Nadace

představuje tzv. účelové sdružení majetku.

Konkrétní účel, respektive právní jednání, za

kterým byla nadace založena, musí být obsažen

v názvu. Účel může být stanoven obecně nebo

detailně. Zároveň je potřeba, aby bylo v názvu

zachováno slovo „nadace“. Chod nadace je

zajišťován správní a dozorčí radou, případně

revizorem.

Nadace jsou zakládány s vidinou podpory

různých oblastí, např. zdravotnictví, životního

prostředí, vzdělávání nebo školství, rodin či

znevýhodněných skupin ve společnosti.

Nemusí mít ovšem pouze jeden účel, může jich

mít i více. V takové situaci jsou pak tyto účely

seřazeny posloupně podle priority. 

Pravidla pro nadaci:

Vznik

Nadace vzniká na základě zakládací listiny

formou notářského zápisu. Tuto nadační listinu 

Zakladatel má možnost fundaci založit za svého

života inter vivos nebo prostřednictvím závěti až

po své smrti - mortis causa. Reálný vznik se ale

počítá až po zapsání organizace do nadačního

rejstříku. Od tohoto okamžiku může nadace

nebo nadační fond vykonávat svou činnost.

Fundační svoboda představuje široké spektrum

možností pro vytvoření fundací. 

Změna z nadace na nadační fond, nebo naopak,

je možná. O tomto kroku rozhoduje správní

rada. Nejčastěji však dochází k přechodu 

z dočasného nadačního fondu na trvalou nadaci,

jelikož se otevřou možnosti pro dlouhodobý

chod projektu.

Chod fundace zajišťují tyto orgány

Správní rada

Správní rada je statutárním orgánem nadace

nebo nadačního fondu. Správní rada má alespoň

3 členy. Jimi mohou být jak fyzické, tak

právnické osoby. 

Dozorčí rada nebo revizor

Dozorčí rada nebo revizor představují kontrolní

a revizní orgán. Dozorčí rada se sestavuje

zpravidla u nadací, v nadačních fondech je

funkce zastoupena revizorem. Může jím být

právnická i fyzická osoba. 

Tyto pozice jsou ovšem jediné povinné.

Zakladatel může vytvořit řadu dalších pozic,

které mohou být pro chod nadací i nadačních

fondů potřebné, jako např. výkonné ředitele,

poradce, experty..
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Na rozdíl od nadačního fondu je nadace

povinna dokládat výroční zprávu. Výroční

zpráva představuje souhrnný přehled veškeré

nadační činnosti a souhrn účetnictví za

stanovenou dobu. Nadace, jejíž roční obrat se

vyšplhá na 10krát vyšší částky, než je původní

nadační kapitál, podléhá povinnému auditu.

Nadační fond

Nadační fond je podle § 394 Občanského

zákoníku zakládán stejně jako nadace ke

společensky nebo hospodářsky užitečnému

účelu. Jedním z hlavních rozdílů mezi

nadačním fondem a nadací je, že nadační fond

je právnická osoba, jejíž trvání je krátkodobé

nebo dočasné. Spojení „nadační fond“ je

potřeba zachovat v názvu vzniklého útvaru.

Chod nadačního fondu zajišťuje správní rada 

a revizor.

Nadační fond je ve srovnání s provozováním

nadace jednodušší ve všech možných krocích,

ať už se jedná o zakládání, administrativu nebo

jeho správu. Je mnohem flexibilnější 

v možnostech vnitřní struktury.

sepisuje jedna či více osob podle počtu

zakladatelů. V případě většího počtu musí

spoluzakladatelé dojít jednomyslné domluvy.

Obsah nadační listiny se odráží ve statutu

nadace. Statut nadace představuje koncept 

z hlediska strukturálního a organizačního

provozu. Aby mohla nadace vzniknout, musí

doložit majetek v dostatečné hodnotě. Nadační

jistina, která představuje vklady i dary, musí

dosahovat výše alespoň 500 000 Kč. Tato

minimální hodnota musí být zachována po celou

dobu fungování nadace. V případě, že je jistina

vyjádřena v peněžité částce, hovoří se 

o nadačním kapitálu. O případných regulacích

nadačního kapitálu rozhoduje správní rada. Ta

má i možnost omezit nadační jistinu, pokud je to

v souladu s dosahováním cílů.

Zánik

Nadace mají trvalý charakter, její rušení tedy

není obvyklé. Dříve, než dojde k úplnému zániku

nadace, je potřeba ji zrušit. To je možné dvěma

způsoby: zrušení bez likvidace a zrušení 

s likvidací. Rozdíl mezi těmito dvěma způsoby

představuje budoucnost nadace. V prvním

případě totiž dochází k fúzi, sloučení, nebo

změny právní formy, tyto kroky musí být již

předem zahrnuty v nadační listině. Jde tedy 

o pokračování činnosti nadace ve změněné

podobě. V druhém případě se jedná o absolutní

ukončení činnosti. Dochází k němu v případě, že

bylo dosaženo účelu, pro který nadace vznikla, či

uplynula doba, na kterou byla nadační činnost

sjednána. Reálný zánik je dán až vymazáním

nadace z nadačního rejstříku.
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Nadační fond slouží jako nástroj nejčastěji pro charitativní účely. Snaží se o maximalizaci výnosů 

z investic, které je posléze schopný proměnit v prostředky vynaložené pro dosahování hlavních cílů

fondu.

Majetek nadačního fondu je v trvalém pohybu. Tvoří jej dary a vklady. Podpora je z fondů vyplácena

formou tzv. nadačních příspěvků. Ty jsou fondem poskytovány do oblastí, které jsou cílem samotného

fondu, ale mohou být poskytnuty i zakladateli nebo členům či zaměstnancům nadačního fondu.

Vznik

Pro nadační fondy není stanovena žádná minimální hodnota vlastněného majetku. Není tedy nutná

ani jistina, ani základní kapitál. Vzhledem k neexistující minimální hranici majetek nemusí

předpokládat trvalý výnos a může být i kompletně utracen.

Zánik

Jak již bylo zmíněno, nadační fondy mají dočasný charakter. K zániku dochází v případech, kdy bylo

dosaženo hlavního cíle, za kterým byl fond založen nebo již dále není schopen plnit svou prioritní

funkci. K zániku může dojít i z takového důvodu, že byl fond založen pouze na předem stanovenou

dobu. O zániku nadačního fondu rozhoduje správní rada a jeho likvidaci poté zajišťuje zvolený

likvidátor.

Foto: Andriy Popov, 123rf.com
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Dvě tváře svěřenských
fondů v ČR. Která je ta
pravá?

WEALTH MAGAZÍN

Svěřenské fondy za dobu své existence v České

republice provází dvě různé tváře, které bychom

mohli ve stručnosti charakterizovat svěřenským

fondem jako nástrojem (1) „pro nekalé praktiky“ 

a (2) „podpory prospěchu rodiny, komunity nebo

širší veřejnosti“. Která je ta pravá a jak lze

skutečnou tvář doložit? Na tyto otázky odpovídá

ve svém článku Pavel Kolář, odborník na

svěřenské fondy a Private Wealth Advisor & CEO

ve společnosti Svěřenská správa s.r.o.

Svěřenské fondy jsou už od roku 2014 nedílnou

součástí života občanů v České republice. Přes

dynamický nárůst jejich počtu je už od počátku

provází řada mýtů a chybných představ. 

To je dále živeno hlavními titulky novin o

skandálech bývalého premiéra ČR nebo

senzacechtivými zprávami ze života

podnikatelských elit, které si svěřenské fondy

založily.

Právě těchto pár případů zmiňovaných 

v bulvárních médiích ve spojitosti s negativním

jednáním osob vytváří u veřejnosti dojem, že

svěřenské fondy jsou pouze doménou bohatých

pro jejich nekalé praktiky. Pokřivený mediální

obraz v kombinaci s neznalostí veřejnosti 

a rouškou tajemství, které svěřenské fondy

STRANA 43

Autor: Pavel Kolář - Senior Trust Advisor

Ilustrační foto
Foto: Phartisan, 123rf.com.

Foto: ra2studio, Getty Images

PŘIŠEL ČAS NA ZÁKLADĚ DŮKAZŮ
A PŘÍKLADŮ Z DOSAVADNÍ PRAXE
ODBORNÍKŮ V ČR POSOUDIT OBĚ

TVÁŘE SVĚŘENSKÝCH FONDŮ 
A POMOCI PŘEHODNOTIT

POHLED VEŘEJNOSTI NA TENTO
TYP SPRÁVY CIZÍHO MAJETKU.

Pavel Kolář
Foto: Svěřenská správa s.r.o.

https://wmag.cz/autor/pavel-kolar/


i po šesti letech v ČR stále obestírají, vůbec nepřispívá 

k porozumění, jak svěřenské fondy mohou přispět 

k prospěchu rodiny, komunity nebo širší veřejnosti. 

Jak jsou na tom svěřenské fondy ve světě?

Poslední zpráva komise Evropského parlamentu směrnice

(EU) 2015/849 z roku 2020 posuzuje, které členské státy

EU mají trusty. Svěřenské fondy a podobná právní ujednání

jsou přiznány státům, které mají tuto formu správy cizího

majetku desítky i stovky let. Za tu dobu trusty

prokazatelně splnily významnou společenskou roli. 

Svěřenskými fondy se zabývají také mnohé studie. Např.

pobočka nevládní organizace Transparency International

působící ve Velké Británii vydala studii „Hiding in Plain

Sight“. Ve Velké Británii mají trusty – svěřenské fondy 

v historii zvykového práva téměř 700 let. Autoři odborné

zprávy TI uvádí, že neexistují žádné důkazy, že by

svěřenské fondy byly častěji zneužívány ke skrývání

majetku před věřiteli nebo jiným nekalým praktikám, než je

tomu u obchodních korporací nebo ostatních forem

právního uspořádání v systému finančního trhu.

Samozřejmě v jakékoliv jurisdikci, kde jsou trusty –

svěřenské fondy zakořeněny desítky a více let,

najdeme jednotlivé případy zneužití tohoto

institutu. Když se ale podíváme pozorněji,

nalezneme mnohem více případů pozitivní

inspirace svěřenských fondů. Svěřenské fondy plní

roli jak v oblasti soukromého, tak obecného

veřejného blaha a přispívají k fungování moderní

ekonomiky. Příkladem je např. jeden z největších

zahraničních svěřenských fondů The J. Paul GETTY

TRUST založený v roce 1954. Za dobu svého

působení nashromáždil ve sbírkách 125 tis.

uměleckých předmětů a 1,4 mil. svazků knih, které

zachovává jako kulturní bohatství pro další

generace. Tento svěřenský fond zaměstnává 1.300

zaměstnanců, 1.000 dobrovolníků a ročně podpoří

150 tis. studentů ze 64 zemí.

Ilustrační foto
Foto: Halfpoint, 123rf.com
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43 % – Zajištění životních potřeb, standardu a důstojného

stáří obmyšlených

26 % – Individuální uspořádání majetkových vztahů

posmrtně i za života

16 % – Preventivní ochrana majetkových hodnot před riziky

z běžného občanského života a provozu podnikání

15 % – Způsob řešení správy a majetkového nástupnictví    

 v rodině

Dvě tváře svěřenských fondů v ČR

Názory na svěřenské fondy v České republice se liší. Na jedné

straně regulační orgány, banky a ostatní poskytovatelé 

v systému finančního trhu v ČR považují exekuční

nepostižitelnost svěřenských fondů, anonymizaci vlastnictví

vůči veřejnosti a identifikaci skutečného vlastníka za možné

rizikové atributy. Na straně druhé jsou právníci 

a poskytovatelé služeb svěřenských fondů vykonávající v ČR

svou činnost dle volné živnosti č. 80, kteří v každodenní praxi

vidí skutečný a hluboký smysl svěřenských fondů, jež slouží

životním potřebám jejich uživatelům, tzn. zakladatelům 

a obmyšleným.

Data společnosti Svěřenská správa s.r.o. ukazují, k jakým

potřebám jsou svěřenské fondy v České republice nejčastěji

využívány:

Svůj přínos mají svěřenské fondy nejen na soukromoprávní

úrovni, ale i v oblasti veřejné prospěšnosti. V České republice

jsou právě tyto dva základní typy rozdělení svěřenských fondů. 

Tři nejčastější mýty o svěřenských fondech v ČR:

1) Svěřenské fondy nejsou transparentní.

Pravdou je, že svěřenské fondy podléhají v EU i ČR stejně přísné regulaci, a v některých případech

přísnější, než obchodní korporace nebo jiné vehikly systému finančního trhu. Mezinárodní dohody 

o automatické výměně informací přinesly v posledních letech zpřísnění řady právních předpisů a pro

svěřenské fondy to znamenalo v roce 2018 zavedení evidence svěřenských fondů. Nově přijatý zákon

č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů, který v ČR zavedl požadavky V.AML směrnice

Evropského parlamentu, ukládá povinnost u obchodních korporací identifikovat pouze skutečného

majitele. Jedná se o fyzickou osobu, která je konečným příjemcem výhod nad 25 % na rozděleném

prospěchu nebo hlasovacích právech. Svěřenské fondy však mají povinnost identifikovat každou

osobu se vztahem k fondu bez ohledu na to, zda jí vzniká nějaký prospěch nebo nárok na plnění. 

Foto: Multi Family Office
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Také u poskytovatelů služeb svěřenských fondů, a v některých případech i správců svěřenských

fondů, došlo k regulaci povahy jejich činnosti. Od 1. 1. 2021 jsou povinnými osobami, kdy jim zákon

ukládá povinnost identifikovat skutečného majitele. Hlavním cílem všech regulací je, aby svěřenské

fondy nemohly být zneužívány ke skrývání majetku nebo skutečného majitele před dotčenými orgány

státní správy.

2) Svěřenské fondy jsou nástrojem ke zneužívání daňového systému.

V mnoha offshore jurisdikcí sice mají svěřenské fondy daňové osvobození na celou řadu daní nebo, 

v případě některých států Evropského hospodářského prostoru, platí jen základní fixní daň.

Svěřenským fondem založeným v ČR však nedosáhnete daňového zvýhodnění a to z důvodu, že má

své IČ a podle zákona č. 586/1992 Sb. je poplatníkem daně z příjmu právnických osob. Je tedy ve

stejném daňovém režimu jako obchodní korporace (s.r.o., a.s. atd.). Svěřenský fond (resp. osoba

zastupující – svěřenský správce) musí vést účetnictví a podávat daňové přiznání podle

standardizovaných pravidel. Z tohoto důvodu se svěřenské fondy nemohou vyhýbat daňovým

povinnostem nebo být součástí rizikových daňových schémat či jiné finanční kriminality mající za cíl

krácení daňových povinností.

3) Svěřenské fondy jsou jen pro movité.

Náklady na zřízení svěřenského fondu mohou být vyšší než jiné právní formy uspořádání majetku, což

může vyvolávat dojem, že je dostupný pouze pro společenskou elitu. V praxi se náklady na zřízení

svěřenského fondu liší v závislosti na jeho složitosti a tím i počtu odborníků z různých profesí, kteří se

na zřízení podílí. Z toho důvodu svěřenské fondy mohou být spojeny s vyššími náklady. Dle dosavadní

praxe si však svěřenské fondy zřizují nejen jednotlivci a rodiny s vysokou hodnotou čistého jmění, ale i

zástupci střední třídy, kteří využívají svěřenské fondy jako alternativu při řešení běžných životních

situací, jako je uspořádání vztahů a majetku, forma řešení dědictví apod. Na první pohled se tedy

mohou svěřenské fondy jevit jako dražší, ale při celkovém porovnání nákladů to tak být nemusí. Pokud

např. necháte řešení své pozůstalosti na dědickém řízení, které vede notář, tak ačkoliv v ČR byla

zrušena dědická daň, výše notářských nákladů se může rovnat nákladům na zřízení svěřenského

fondu. A to už je k zamyšlení.
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37 % – Ze střední třídy (MC – nižší jednotky

mil.)

53 % – S vysokou hodnotou čistého jmění

(HNWI – 30 mil a více)

10 % – S ultra vysokou hodnotou čistého

jmění (UHNWI – 150 mil a více)

Dle struktury klientů společnosti Svěřenská

správa s.r.o. jsou svěřenské fondy nejčastěji 

v ČR zakládány jedinci či rodinami:

Celkový počet svěřenských fondů, které byly od

roku 2015 v ČR založeny, překročil hranici 3.500.

V porovnání s nadacemi a nadačními fondy,

jejichž počet v ČR je po 30 letech existence

2.800, je to pro svěřenské fondy úctyhodný

výsledek. 

I když svěřenské fondy jako institut správy

cizího majetku, který je spíše rozšířený 

v anglosaských zemích, od počátku provázelo

díky absenci právní zvyklosti v ČR více otazníků

než odpovědí, tak dosavadní pozitivní vývoj je

důkazem společenské poptávky občanů v ČR. 

Za pozornost určitě stojí, že tento pozitivní

vývoj nebyl způsoben masivní reklamou nebo

propagací nějaké profesní komunity, 

ale přirozenou poptávkou jednotlivců a rodin,

kteří hledali vhodnou formu ochrany a správy

majetku s možností přes generačního přesahu.

Všechny nestátní i státní zahraniční organizace

poukazují na to, že historická rizika v některých

státech spojená právě se svěřenskými fondy jsou

díky přísnější regulaci zažehnána, a svěřenské

fondy vnímají jako nedílnou součást svého

ekonomického systému.

Důkazy o svém zájmu už čeští občané

zákonodárcům poskytli. Teď je další krok na

politicích, kteří by neměli brát svěřenské fondy

jako právní institut za rukojmí k politickým

diskusím svých rivalů. Další postup je teď také

na bankovních a finančních institucích, které

jsou v poskytování služeb a produktů pro

svěřenské fondy zdrženlivé. Bez jejich podpory

budeme z pohledu tradičních trustových

jurisdikcí stále vnímaní jako rozvojová

ekonomika.
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Pavel Kolář
Foto: Svěřenská správa s.r.o.
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Máte na zahradě bazén? Pak dost možná bude

od firmy Albixon, kterou v 90. letech založil

Jaroslav Smetana spolu se svou sestrou 

a bratrem. Za více než 30 let rodinného

podnikání se společnost stala úspěšnou 

a zakladatelé začali připravovat své potomky na

předání. „V posledních 4 nebo 5 letech jsem

inicioval, že bychom se k tomu měli postavit 

i mezigeneračně. Nikdo nemládneme. Přiznávám

se, že to bylo poté, co mi zemřel otec…Na předání

není nikdy dost brzy,“ prozradil Jaroslav Smetana.

S autorkou mluvil mimo jiné i o tom, jak

přistupuje k manažerskému nástupnictví, jaká je

struktura správy rodinného majetku nebo 

o postupech rodinné rady. 

Kdo je ve Vaší rodině správcem rodinného

bohatství?

Správu rodinného, podnikatelského majetku,

řeší rodinná rada. Jedná se o původní majetek

původní rodiny. Původní rodinou nazýváme 

1. generaci zakladatelů rodinného podnikání.

„Vztahy v rodině
jsou alfou omegou.
Bez nich jakýkoliv
majetek, který se
začne využívat,
nebude působit
radost.“

Autor: Eva Ulrichová 

Jaroslav Smetana
Foto: Archiv Jaroslava Smetany

Jaroslav
Smetana:
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Kdo je členem rodinné rady?

Nechci tady zapůsobit jako Jakeš, když někdy 

v tom 89. měl vyjmenovat členy ústředního

výbor a na některé si nevzpomněl… Ale je to

moje sestra, můj bratr, já, pokud začnu generací

číslo jedna. V druhé generaci jsou naše děti, 

to jsou moje dvě dospělé děti a dvě děti

nezletilé, tzv. čekatelé, pak jsou to moji dva

synovci a moje neteř. V druhé generaci, až

všichni dospějí, tak jich bude sedm, a k tomu my

tři z první generace, pokud se jejich dospělosti

dožijeme. Doufám, že ano. Teď aktuálně je 

v rodinné radě 7 členů.

Jak v praxi fungují rozhodovací procesy

rodinné rady?

Máme rodinnou ústavu, na které jsme začali

pracovat asi před třemi lety s koučem, kterého

jsme si najali na mezigenerační předávání. 

Na základě rodinné ústavy rozhodujeme

hlasováním. O běžných věcech hlasujeme s 50%

většinou. Pokud jde o zásadnější věci, jako je

změna rodinné ústavy, tak rozhoduje 70%

většina. Nebo v případě závažné skutečnosti,

jako např. odvolání předsedy rodinné rady 

z důvodu zvláštního zřetele, jakože se nic

takového nerýsuje, tak tam se vyžaduje také 70%

většina. Stejně tak třeba vyloučení některého

člena rodinné rady, což je zásadní akt někoho

handicapovat tím, že se nebude účastnit, tak je

tam také 70% většina.

Jaké důvody vedou k vyloučení?

V rodinné ústavě v článku 7 máme tzv.

„škodlivky“. To jsou věci typu alkohol, drogy,

nějaké závislosti či cokoliv, co má negativní vliv

na rodinu. Může to být i zarputilost v nějakých

politických stranách nebo sektách. Samozřejmě

máme uvedenou míru škodlivého vlivu těchto

věcí. Takže běžná konzumace piva u oběda to

nebude, když si někdo prostuduje Bibli nebo

zajde do kostela, tak mu v tom taky nikdo

nebude bránit. Ale kdyby se stal obětí sekty,

která by ho začala manipulovat, nebo nedej bože

drog a podobně, tak poté tyto „škodlivé

závislosti“ chceme mít právo vyhodnotit a toho

člověka upozornit na to, že to do rodinné

atmosféry a podnikání nepatří. 

Zakladatelé na výletě s maminkou - Hlavou rodiny
Foto: Archiv Jaroslava Smetany

Albixon - Hořovice
Foto: Archiv Jaroslava Smetany
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Rodinné podnikání není zřízeno za účelem, aby podporovalo tyto věci. Pokud nedojde k nějaké

nápravě a ten člověk by se snad choval tak, jak se někdy tito lidé chovají, a jak to známe třeba 

z bulvárních novin, tak jsme si vymezili právo se od tohoto člověka distancovat. Ale to jsme začali

negativně. Jsou tam i pozitivní věci, častější jsou to pozitivní věci.

Přejdeme tedy k veselejšímu tématu. Jaké hodnoty ctí Vaše rodina a jakým způsobem se snažíte 

o jejich zachování?

Měl bych být schopen je vyjmenovat, možná ještě pregnantněji, než jsem vyjmenoval ty negativní.

Jedna z takových věcí je, že uznáváme 7 zásad skutečně efektivních lidí, což je myšlenka, která

pochází z knihy amerického filozofa Stephena Coveyho. Těch 7 zásad máme vysloveně uvedené s tím,

že se k nim hlásíme a vzhlížíme k nim, usilujeme o jejich dodržování. Asi nikdo není žádný 100%

moralista nebo 100% bez chyb. Jsme lidi a máme své chyby i vzorce chybného chování. Ale jde o to,

aby člověk usiloval o to, aby se to chování vylepšovalo nebo směřovalo k racionalitě a efektivitě, než

naopak. Také tam odkazujeme na známého českého školitele a guru, Ivo Tomana, mého přítele 

a úspěšného člověka v oboru lidského rozvoje. Ten uvádí, že „závist si musíš zasloužit“. Pokud se chce

někdo něčím holedbat, myslím, že by se to mělo odehrát na pozadí jeho vlastního úsilí. Měl by se

chlubit a honosit výsledky zejména své vlastní práce. Dneska je doba taková nebezpečná. Facebook 

a všechny takové sociální sítě vedou k tomu, že některé osoby se rády pochlubí. Může to působit až

nevhodně nebo teatrálně.

Samozřejmě máme i hodnoty vycházející ze vztahu. Například pospolitost a komunikativnost

jednotlivých členů, udržování ducha vzájemných vztahů a vazeb tak, abychom spolu vycházeli 

a hledali si k sobě cestu. Vztahy v rodině jsou pro nás alfou omegou. Bez nich jakýkoliv majetek, který

se začne využívat, asi nebude působit radost. Sdílená radost je vždycky větší, sdílené úspěchy jsou

větší. Všichni tomu věříme, na tom jsme se shodli. Asi málokdo jezdí na dovolenou k moři sám,

vždycky jede s někým, koho má rád a s kým se chce potěšit. I v té rodině to máme tak, že se chceme 

Továrna Albixon v Osově
Foto: Archiv společnosti Albixon
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Bude spojeno s exkurzí našeho průmyslového

závodu, kde se každý může seznámit s tím, 

z čeho rodina zejména žije. Pak to zpravidla

končí společnou večeří nebo společenskou akcí. 

My jsme tedy i bez rodinné ústavy nebo

hodnotových zásad vždy jako rodina drželi

pohromadě. Když se potkáme, tak, aniž by

uplynula nějaká dlouhá doba, se všichni

objímáme, protože se máme rádi. Nikdo není

dokonalý, nikdo není kopií toho druhého, ani

nikdo nechce, aby se někdo klonoval v toho

druhého, ale máme rádi tu charakterovou

pestrost, která je přítomna.

Už jste zmínil některé složky správy rodiny,

jako rodinnou ústavu, rodinnou radu, schůzky

a shromáždění. Využíváte ještě jiné prvky

Family Governance?

V rodinné ústavě je pamatováno na podporu

vzdělávání a podporu nějakých společensko-

kulturních nebo charitativních akcí některých

členů rodiny, pokud by se do nich pouštěli.

Pokud by se z jejich vlastní rodiny na to

nedostávalo prostředků, což by mě překvapilo,

ale kdyby se tak stalo, tak z původní rodiny se 

vzájemně potěšit s úspěchy toho celku. Jedním 

z bodů je i smysl pro humor, protože jsme

rodina, kde se rádi zasmějeme. To patří k životu,

tak i to tam je.

Jakým způsobem se tyto hodnoty a harmonii

snažíte udržet?

Permanentně udržená harmonie je asi nadlidský

úkol. Nejsme žádná skupina lidí, která by se

snažila být vzorem všech ctností. Jsme normální

lidi. Každá jednotlivá rodina v té původní rodině

si žije samostatně svůj život. Můj bratr podniká

ve stavebnictví. Je to jeho byznys, který nepatří

do původní rodiny, tak mu do toho nikdo

nezasahuje. Tyto aktivity, ať už podnikatelské

nebo kulturně společenské, to je každého věc.

Abychom usilovali o tu harmonii a o vztahy, 

tak se setkáváme jako rodina. Velkým magnetem

je moje maminka, tedy maminka nás tří

zakladatelů. Maminka je hlavou rodiny, okolo ní

a jejího vlivu se všichni rádi scházíme, všichni ji

respektujeme a máme ji rádi. 

Pak organizujeme pravidelně, tak třikrát do roka,

rodinná shromáždění, kam zveme i ostatní členy

rodiny. Jak se rozšiřují, každý má tzv. „po právu“

příbuzné od manželek, tedy rodiče manželek,

bratrance… Každý si může na shromáždění

přivézt, koho chce. Takové shromáždění se bude

konat např. teď v červnu. 

J. Smetana s dětmi 
Recese - pěstujeme smysl pro humor a nadsázku

Foto: Archiv Jaroslava Smetany

Pospolitost je pro rodinná pouta důležitá
Foto: Archiv Jaroslava Smetany
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bude všech našich 7 dětí akcionáři a my, ta první

zakládající generace, akcionáři přestaneme být.

To je vlastnické nástupnictví. Jak je řešeno to

manažerské?

Manažerské nástupnictví je vyřešeno tím

způsobem, že hlavní ekonomické subjekty vedou

manažeři, což jsou původní manažeři firem, 

u nás zejména společnosti Albixon. Nejsou to

členové rodiny. Může se stát, že jednou budou.

Asi těžko budeme zakazovat svým dětem, aby se

rozhlíželi po svém blízkém okolí. Možná by to 

i bylo sympatické, ale nic takového neplánujeme.

Co život přinese, to přinese. Teď je to tak, že 

o firmu se stará najatý management a nikdo 

z rodinných příslušníků není přítomný 

v představenstvu. Důvěřujeme jim, jsme s jejich

prací spokojení. V jejich rukou se rodí vynikající

výsledky. Byli bychom pošetilí, kdybychom jim

stáli v cestě.

Ještě vycházíme z toho principu, že pracovní trh

nabízí obrovskou škálu a možnosti kvalifikací 

a managementu, zatímco rodina produkuje jen

omezený počet lidí. Zahrát si na Frankeisteina

tím, že řekneme: „Ty budeš jednou ředitelem.“

Samozřejmě je to možné, ve spoustě firem to tak

funguje. Tak to dělal například Tomáš Baťa 

s Tomášem Baťou juniorem. Měl jediného syna,

kterého připravoval na manažerskou kariéru.

Připravoval i svého synovce Jana Antonína Baťu.

na to mohou poskytnout prostředky. O ně se

může žádat formou žádosti rodinné radě, kterou

může podat přímý i nepřímý člen rodiny, 

a žádost se posoudí. Nedovedu si představit, 

že by nebyla vyřízena kladně. Zatím k tomu ale

nedošlo, protože se nezdá, že by někdo měl tak

nákladnou orientaci na jakoukoliv činnost, že by

to nestačili pokrýt nejbližší příslušníci. Buď ta

aktivita není tak nákladná, nebo těch zdrojů je

dost. Nebo obojí bych řekl.

Kdo je přímým a kdo nepřímým členem

rodiny?

Přímí jsou ti, kteří jsou geneticky v linii pod

mými rodiči. Tzn. moji sourozenci a naše děti.

Nepřímí jsou pak všichni ostatní, ti nepokrevní

příbuzní.

Správa rodinného bohatství s sebou často

přináší i odkaz pro budoucí generace. Jak si

představujete jeho naplňování? 

Odkaz máme v rodinné ústavě definován na

několika místech. Jde o celistvost a udržitelnost

majetku. Nejde nám o okamžitý nebo rychlý zisk,

zúročení majetku v krátkém čase, ale 

o udržitelnost, a o to, aby ten majetek byl nejen

zdrojem příjmů pro jednotlivé členy rodiny, 

ale i tmelícím faktorem, který rodinu i trochu

vede, motivuje, aby spolu komunikovala 

i v dalších generacích. 

Nevím, zda to za tři, čtyři generace bude takto

fungovat dál. Možná, že se rozhodnou to

rozprodat, a půjdou každý sám svou cestou.

Když to přehlasují 70%, ať si dělají, co chtějí.

Zatím tomu nic nenasvědčuje. 

Máte v rodině vyřešené nástupnictví? 

Ano, máme to vyřešené. Já osobně jsem se svých

akcií zbavil. Bratra to čeká, a to i protože má

ještě nezletilé dítě, syna Jakuba. V další generaci 
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Samozřejmě, aby to nějakým způsobem fungovalo, ty lidi k tomu vykoval. U nás ale tohle osobnostní

kování nepěstujeme. Spíš jde o to, jestli ti mladí se k tomu sami dopracují a vznikne u nich touha se

prosadit nebo zúčastnit manažerských procesů. Většinou to jsou ale mladí lidé, je na to ještě čas.

Byly děti nějakým způsobem připravovány na převzetí rodinného bohatství?

Nijak zvlášť, protože jsme si ani neuvědomovali, co nám roste za firmu. Až v posledních 4 nebo 5

letech jsem inicioval, že bychom se k tomu měli postavit i mezigeneračně. Nikdo nemládneme.

Přiznávám se, že to bylo poté, co mi zemřel otec. Uvědomil jsem si, že teď je řada na nás, na té další

generaci, v rámci toho odcházení, ať už se člověk cítí sebemladší. Náš kouč má jedno z takových

sloganů: „Na předání není nikdy dost brzy.“ Ať už k tomu předání dojde nebo nedojde, tak ty principy

předávání by se měly začít připravovat. Nad tím vším hrozí Damoklův meč statistiky, že asi 70 % firem

mezigenerační předávání nepřežije, a ti, co přežijí, přijdou o majetek v průběhu pěti let. 

Původní vlastníci, zpravidla zakladatelé, tu další generaci nepřipravili dostatečně. Nakonec celá ta

dřina, úsilí, nervy a stresy, možná na úkor rodiny, té rodině moc neprospěly. Krom toho, že otce

zakladatele si neužili, tak pak si třeba ani neužili toho, co vytvořil, protože to nedokázali udržet. 

S majetkem přichází odpovědnost a odpovědnost musíte vybudovat. Samozřejmě je to nějakou

výchovou, vedením a nejlépe vlastním příkladem. Dětem jsem často říkal: „Vemte si ze mě příklad,

aspoň nebudete dělat chyby, co jsem dělal já.“ I ten špatný příklad je příkladem. Doufám, že nezůstane

jen u těch špatných příkladů, že tam najdou i něco pozitivního. Ale taky nejsem žádný robot.

Využíváte struktur správy rodinného majetku?

Nyní budujeme strukturu. Uvažovali jsme o investičním fondu, svěřenském fondu, o kterém nadále

uvažujeme. Nyní budujeme holdingovou strukturu, do které vložíme firmy. Chceme tomu dát nějakou

architekturu, kterou si nadefinujeme dopředu. A ne, že nekoordinovaně budeme jednotlivé aktivity,

které vzniknou, chaoticky zanášet někam, kam třeba ani nepasují. Chceme vytvořit jasnou strukturu,

do které nyní ty jednotlivé firmy a aktivity zasazujeme. Pak vznikne taková holdingová korporátní

struktura, která bude v rodinných rukou.

Máte již představu té struktury?

Ano a je dost konkrétní. Je ale hodně složitá, potřeboval bych k tomu flipchart, abych ji mohl vysvětlit,

a možná bych se dopustil nějaké nepřesnosti. Je to hodně odborné, právní, ekonomické, daňové 

i vlastnické téma.
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rizika ve vztazích v rodině. Kdyby se rodina

nepohodla, začne ryba tzv. smrdět od hlavy.

Jinak to budou taková rizika, která my

připustíme. 

Jde o to, jak ta rizika budeme řídit a jaká rizika

budeme ochotni podstoupit. Určitě nemáme 

v úmyslu podstupovat zásadní rizika, která by

ohrožovala celek, ale jenom nějaká atomizovaná

rizika v jednotlivých podnikatelských projektech

nebo na jednotlivých specializovaných

podnikatelských subjektech, které se budou

věnovat tomu projektu. Podnikání bez rizika

není možné. Podnikatel není ani lékárník ani

vrah, ale je to dobrodruh. Při tom dobrodružství

dochází k nějakým situacím, které jsou určitě

riziky. Otázkou je, do kterých je člověk ochoten

vstupovat. My určitě nemáme zapotřebí,

abychom podstupovali nějaká životní rizika, ani

nechceme vsadit všechno na jednu kartu. Máme

institut, který nazýváme „rodinné stříbro“, a tam

patří majetek, který nikdy nezastavíme, nikdy ho

nevystavíme riziku neúspěšného podnikání. 

Odstavením toho „rodinného stříbra“ se dá

čelit rizikům?

Tak ochráníte nějaký majetek, ke kterému máte

emoční stav, nebo že např. zastavením v bance

za něj nedostanete odpovídající hodnotu peněz.

Málokdo to přizná, ale podnikání doprovází

chamtivost. Jde o to, aby chamtivost nepřevážila

nad zdravým úsudkem a všemi riziky, které to

podnikání nese. To nemusí být jen rizika uvnitř

podnikatelského projektu nebo subjektů, které

podnikání ovládají, toho managementu nebo

vlastníků. Mohou to být vnější rizika, jako Covid,

který nikdo předtím nevnímal, neakceptoval ho

a hlavně o něm nikdo nevěděl. Dalším příkladem

je teď válka. 

Jak vnímáte potřebu vzdělávání a získávání

nových odborností pro správu majetku 

s ohledem na měnící se dobu, technologický

vývoj, nové trendy?

Bez vzdělání dnešní procesy určitě nejdou,

protože věci jsou čím dál složitější. Jako jsou

technologické věci čím dál složitější, ať již od

telefonu, auta apod., tak i ty procesy sociálně-

vztahové a pracovní se nezjednoduší. Ani právo

té jednoduchosti neprospívá. Když máte 3

právníky, máte 15 názorů. Nad tím je ještě

nejvyšší soud, správní, ústavní… Na jejich

rozhodnutí ale čekat nemůžete, protože musíte

rozhodnout teď. Takže vzdělávání určitě.

Například můj nejstarší syn má dvě vysoké školy,

teď si dělá ještě MBA a k tomu si dělá ještě

jazykové státnice. Když jsem se bavil o tom

příkladu, on je dobrým příkladem toho

vzdělávání. Bez vzdělání to dneska nejde. Nejde

to bez jazyků, vzdělání, odborné kvalifikace.

Jaká jsou potenciální rizika při správě

takového typu majetku a jakým způsobem jim

lze předejít?

My nejsme pod kuratelou žádných úvěrů ani

závazků toho typu. Takže rizika jako taková

nevnímáme. Tím, jak začneme používat majetek

pro jeho další zhodnocování, tak se rizika budou

objevovat. To jsou ale rizika provozní. 

V ohrožení struktury nebo holdingu jsou největší 

Rodinná rada 
s generálním ředitelem

Foto: Archiv Jaroslava Smetany
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U nás ve firmě jsou všechny dveře polepené citáty 

a fotografiemi Tomáše Bati. Když se bavíme o odkazu,

tak mi naskočí odkaz Tomáše Bati. Ale Vaše otázka zněla

na filantropii, ano, věnujeme se. Podporujeme v okrese

Beroun základní a mateřské školy, sportovní aktivity,

sportovní kluby... Poskytovali jsme finanční dary

neziskovým organizacím s charitativní péčí atd. Teď se

to samozřejmě týkalo i Ukrajiny.

Často se zmiňujete o Tomáši Baťovi. Využíváte tuto

inspiraci i ve správě majetku?

Určitě. Minimálně z toho titulu příkladu takového

velikána, který se oddal firmě a vybudoval gigantickou

záležitost od nuly, v tu dobu asi největší firmu v ČR. 

Ze ševcovského domu vybudoval nadnárodní

společnost, takže jeho odkaz využíváme. Ne, že bychom

chtěli vybudovat něco podobného, netrpíme žádným

gigantismem, spíše nám jde o tu udržitelnost 

a udržitelný rozvoj. Pro nás chamtivost není hlavním

motivem toho, abychom cokoliv dávali všanc. Tomáš

Baťa vybudoval gigantický podnik na základě nějakých

zásad. Ty zásady my, jako rodina nebo přinejmenším

rodinná rada, známe, četli jsme jeho knížky. Mám asi 20

knížek o Tomáši Baťovi. Asi nejznámější je Úvahy 

a projevy Tomáše Bati, tu četli všichni. Dokonce jsem 

z toho udělal i nějaká skripta nejzajímavějších myšlenek,

je to velmi inspirativní. 

Jsou věci, které se propisují z venku 

a ohrožují každého, pokud tedy

nevyrábíte patrony.

Zhodnocujete nějakým způsobem

rodinný majetek, např. v rámci

prevence proti inflaci? 

Investovali jsme a investujeme do

startupů a s určitou mírou opatrnosti

do investičních fondů. S ohledem na

inflaci, která jede, tak investice

přehodnocujeme. Ale to je situace,

která se týká nás všech. Inflace nám

kazí plány. Ničí úspory a peníze,

výsledky podnikatelské práce. 

Podnikatel by neměl být tím, kdo šetří

peníze v bance. Investování může

doprovázet diverzifikace investic. 

My se věnujeme třem aspektům, 

start-upy, investiční fondy nebo

investice do nemovitostí. Ještě bych

možná připomněl, že nakupujeme 

i umění. Peníze pak vracíme zpět do

podnikatelských subjektů, zejména na

technologický rozvoj, protože toho

není nikdy dost. Když se člověk kolem

sebe podívá, tak všechny světově

úspěšné firmy jsou technologické. 

Věnujete se i společenskému odkazu,

jako je filantropie?

Společenský odkaz… S dovolením

bych se dotknul Tomáše Bati, jehož

odkaz je v ČR velice nedoceněný. Já

jsem velký obdivovatel Tomáše Bati,

Jana Antonína Bati i Tomáše Bati

juniora. Jsme členové Nadace Tomáše

Bati. 
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Jak jsem řekl, i my poskytujeme často mladším

generacím negativní příklady v některých

oblastech vlastního života, a i ten Tomáš Baťa

nám poskytl negativní příklad tím, jak si poradil,

nebo spíše neporadil, s nástupnictvím. Když

tragicky zemřel, což se může stát každému 

z nás, tak neměl vyřešené nástupnictví. Jeho syn

Tomáš junior nebyl ještě plnoletý. Firmu proto

odkázal nepodepsanou smlouvou synovci. Pak

došlo ke sporu mezi jím a synem, spory se táhly

až do poloviny 60. let. Firmu to pak na obou

stranách barikády stálo desítky procent její

hodnoty, reputaci atd. My to nástupnictví

vyřešeno máme.

Je něco, co byste poradil dalším

podnikatelským rodinám?

Co to je rodinný podnik, si člověk musí

uvědomit. Někdo v 90. letech zprivatizoval

továrnu nebo jiný ekonomický subjekt, a prodal

to. Někdo to vybudoval z nuly, tak jako my 

z garáže. Někdo možná něco zdědil nebo mu

něco bylo darováno. Nebo jiným způsobem se 

k tomu dostal.

Zpravidla má firma jednoho vůdce, mně kdysi

říkali „Čingischán“. Vůdce firmu nějakým

způsobem směřuje. Tak to bylo i u nás, spolu 

s bratrem, sestrou a ostatními spolupracovníky,

kteří v té firmě působili a někteří působí dál,

např. v roli nejvyššího managementu. Náš pan

generální ředitel je ve věku, kdy by mohl být

mým synem, ale já ho poslouchám, respektuju 

a nedovolil bych si mu zasahovat do firmy.

Například i on je náš bývalý kolega, u nás je teď

už asi 12 let.

Co poradit, buď tu firmu pořídíte jako

ekonomický subjekt, který vlastní více subjektů.

Pak to ale není rodinná firma, 
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když vám tam vstoupí nějaký fond nebo

společník. Nebo to vybudujete sám či s nějakým

rodinným příslušníkem, a pak v podstatě

nastane ta chvíle, kdy se objeví možnost se

zastavit a zamyslet se. Když se dostanete z té

operativy, musíte koukat na budoucnost. Pokud

to má být rodinná firma, musí patřit dětem.

Komu jinému. My „čingischánové“ si myslíme, že

tu budeme navždycky. Pravda to není. Těm

firmám bych poradil, aby si uvědomily, že jsou

rodinnou firmou a že firmou nejsou jen oni, ale

vtahují do ní i ostatní členy. Aby se nebáli 

a neostýchali je seznámit s procesy 

a mechanismy. 

Myslím, že od těch 10 let se děti můžou

zúčastnit procesů, např. nějaké brigády,

výpomoci nebo i zasedání rodinných rad či

shromáždění, naposlouchat ty věci není vůbec

na škodu. Aby to nedopadlo tak, jako s mým

jedním synem. Nechtěl jsem rodinu svým

podnikáním „obtěžovat“, držel jsem je v takovém

ochranném pásmu. Doma jsme se o práci

nebavili. Do dnes doma v rodině a u rodinných

obědů se o práci nebavíme, od toho máme

rodinné rady. Jednou jsme šli se synem kolem

naší továrny, syn viděl logo Albixon. Bylo mu asi

10 let a řekl: „Tati, sem chodíš do té práce?“ Ten

dotaz mi přišel divný, tak jsem se ho ptal, jestli

ví, komu ta firma patří. On se zamyslel. Kolem

domu mi vypomáhá jeden přítel rodiny, který je

z Ukrajiny, a na triku má logo Albixonu. Syn se

zamyslel a odpověděl mi: „Vasilovi?“ 

Tak jsem pochopil, že by se s tím mělo něco

dělat. Takže určitě radím zapojit děti a rodiny do

firemního bytí, firemních procesů. Trochu je

nepřímo „vymáchat“ v problémech podnikání,

aby pochopily, že peníze nepadají shůry, ale že je

to plno práce a strategického plánování. 
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Když se tento proces předávání špatně

naplánuje, že na to konec konců můžou doplatit

zejména oni. Na ty peníze si rodinní příslušníci

mohou rychle zvyknout, což taky může být cesta

do pekel.

Takže bych poradil nebát se je vtáhnout, nebát

se jim ukázat, že to jsou problémy, rizika,

starosti, že to není všechno automaticky samo

za sebe. Ale na druhou stranu bych byl opatrný 

s tím je do toho nutit. Dokonce i do té firmy

vysílat takové signály by bylo škodlivé. Zbavíte

se nadějného personálu mezi managementem,

který si řekne: „On to stejně dá synovi.“ Jejich

znalosti a dovednosti mohou být lepší než vaše

nebo nejbližšího okolí, mohli byste o to přijít.

Podnik je racionální jednotka, není emoční. 

Na svých místech musí být správní lidé a není to

o tom, že to vždycky musí být rodina. 

V naší rodině jsme se přesvědčili o tom, že to tak

fungovat může. Funguje nám to perfektně. Já se

nestydím za to, když říkám, že to funguje lépe,

než když jsem to vedl já. Jsem na to dokonce
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pyšný, že jsem tohle rozhodnutí udělal 

a managementu tu cestu a pozice uvolnil. Často

se říká, že na podnikání musí být buňky nebo že

ne každý může podnikat. Já bych řekl, že to není

pravda. Každý může podnikat. Podnikání přináší

největší životní příležitosti, které jsou 

i nejrychleji dosažitelné. 

Samozřejmě to může přinést i nějaká vědecká

nebo umělecká činnost. Ale ta věda je dřina,

umění taky. Tomu se musíte úplně obětovat,

pokud chcete být špička. Umět hrát pěkně na

housle, být světová špička, tak to musíte dřít. 

To podnikání je podle mě nejsnazší cesta 

k úspěchu, taková skoro až nezasloužená. 

Je asi trochu smutné, že je to okořeněno

většinou jen těmi penězi a pak někdo navíc 

s těmi penězi neumí ani hospodařit, dál

podnikat. Pak mu ty peníze mohou zkazit život,

protože s nimi prostě neumí nakládat. Nebo

život pokazí ostatním, protože je rozmazlí a oni

se pak tomu životu neumí postavit. Na to je

třeba si dát pozor.
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Karel a Olda jsou sourozenci z podnikatelské

rodiny. Jejich otec vybudoval úspěšnou firmu 

v hodnotě několika miliard. Donedávna v ní oba

bratři pracovali. Pak se osmdesátiletý otec

rozhodl společný majetek rozdělit a každému 

z nich dal k dispozici několik stovek milionů.

Když přišel čas převzít zodpovědnost za svůj

vlastní rodinný majetek, zvolil si každý bratr jiný

přístup. Takový, jaký jim vyhovuje. Protože byste

firmu a jména určitě poznali, jsou z důvodu

anonymity pozměněna. Karel historicky zastával

manažerské role. Zhostil se tedy řízení dvou

průmyslových firem. 

2 bratři - 2 různé přístupy ke
správě rodinného majetku

Teď žije v tom, co zná (a možná miluje) téměř

každý podnikatel. Každodenní hašení požárů,

změny na trhu, inflace, nedostatek energií nebo

růsty cen vstupů. A nesmíme zapomínat na

personální záležitosti. Prostě adrenalin.

Olda si vyhodnotil, že manažerské schopnosti

nemá. Svou cestu vidí v tom, že se koupí podíly 

v úspěšných firmách s úspěšnými manažery,

kteří firmy budou spravovat tak, aby jejich

hodnota rostla. Jeho přístup je spíše klidný 

a správcovský. Žádná aktivní správa, žádné

akvizice firem, ale nákup akciových ETF. Žádné

osobní obcházení investičních nemovitostí 
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S každým reportováním jejich výsledků jsou

všichni nervózní - jak to zase dopadne, 

co klesne, co vystřelí, kde se objeví problém.

Karel i Olda si každý vybral svoji vlastní cestu.

Olda jde tou, která mu přináší dlouhodobý klid.

Nebudou na ní velké výkyvy nahoru, ale ani dolů,

ale také ani veliké stresy. Bude to cesta ověřená

dlouholetou tradicí a historií bohatých

amerických nebo světových rodin.

Olda si vyhodnotil, že je mnohem lepší vyhnout

se těm chybám, které děláme, když spravujeme

majetek příliš aktivně. To jsou hlavně emoce,

které se často obracejí proti nám a jsou z nich

unáhlené nákupy a prodeje. Raději dává přednost

dlouhodobému průměrnému výnosu z akcií osm

až deset procent ročně, který ochrání bohatství

před inflací a přináší zhodnocení. Proto má 90 %

svého majetku uloženo v dlouhodobých aktivech

v Česku, kde došlo k velkému nárůstu cen 

s nízkou výnosností, ale nákup nemovitostního

portfolia přes nemovitostní ETF. 

Olda se začal seznamovat se strategií Wealth

Protection, kterou v roce 2008 definoval

Vladimír Fichtner. Umožnilo mu to pochopit, jak

se účinně ochránit proti rizikům, která dříve 

s tátou a bráchou nevnímali nebo vůbec neřešili.

Na základě principů Wealth Protection se mu

jeví správnější nemít všechna aktiva jen v Česku.

Nemít většinu aktiv v jednom, ve dvou nebo ve

třech podnicích, ale raději ve stovkách

úspěšných firem. A nemít všechno zajištěné do

české koruny, ale rozdělené do různých

světových měn. Oba bratři zažili aktivní správu

rodinného holdingu a dodnes ještě mají vysoce

koncentrované portfolio firem. 
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Olda se rozhodl jít cestou vlastní péče o svůj

majetek s využíváním služeb těch nejlepších na

trhu. Našel si firmy, které mají zkušenosti se

sestavováním majetkových struktur a řešením

daňových záležitostí. 

Pro tvorbu a správu finančního portfolia Olda

zvolil poradenství od Fichtner Wealth Managers,

kteří na trhu fungují dlouhodobě a především

férově. Stojí na straně svého klienta, protože je

platí na přímo a převážně až z vydělaného zisku.

Oldovi se totiž nelíbí to, co je ve finančním světě

běžné: Maximalizace krátkých výnosů před těmi

dlouhodobými. Nekonzistentnost názorů. Malá

otevřenost. Vyhazování peněz za zbytečný

přepych.

Možná je to i díky jeho skromnému otci, který 

v devadesátých letech založil a vybudoval

miliardový koncern, a přitom stále žije ve stejném

bytě a má neustálou touhu získávat nové

poznatky z trhu. 

Dva bratři a dva rozdílné přístupy k rodinnému

majetku. Jeden žije aktivním řízením firem 

a miluje adrenalin s tím spojený. Druhý se raději

věnuje rodinnému majetku jako celku a dává

přednost klidu.

se širokou diverzifikací, která přinášejí

pravidelnou rentu. Zhruba 10 % si nechává pro

tzv. andělské investice nebo individuální akcie,

aby to nebyla nuda. Ale ani tu rozhodně

nezažívá. Díky strategii Wealth Protection se

Olda může více věnovat i svým dalším projektům 

a charitativní činnosti. Vedle toho sleduje dění

na trhu, globální trendy, vývoj různých

ekonomických ukazatelů nebo investičních

příležitostí. 

Také se začal více zajímat o problematiku

předání majetku mezi generacemi. Chce, aby

jeho děti byly v prvé řadě spokojené s formou

předání, aby na ně nebyl vyvíjen tlak. Všechno

chce mít dopředu připravené tak, aby nikdo

nemusel v budoucnu řešit, kdo, kolik, co a jak.

Ale aby byly předem jasně stanovené podmínky

a později nedocházelo k případným konfliktům.

Olda říká: „Vnímám to tak, že čím je v portfoliu

menší aktivita, tím větší je možnost, že se

dlouhodobé výsledky nebudou lišit od toho, co se

děje na trhu. A mně osobně se líbí, že akciové trhy

dlouhodobě v horizontu 100 nebo 150 let přinášejí

nějakou průměrnou hodnotu. A i když vím, že

krátkodobě dochází k různým výkyvům, je mi

jasné, že je lepší zachovat chladnou hlavu 

a nedělat unáhlené nákupy a prodeje, ale být

dlouhodobě zainvestovaný a přihlížet tomu.

Ostatně trh si své vítěze a poražené vybere sám.

Ty nejlepší firmy dosáhnou nakonec nejlepších

výsledků. Takže mně Wealth Protection přijde

jako nejlepší strategie. Pochybuju o tom, že budu

lepší, než nějaké mizivé procento manažerů, kteří

jsou schopni dlouhodobě překonávat výkon trhu.“ 

© Fichtner Wealth Managers
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„Kritériem je dělat
věci, které mají
smysl, jsou
společensky
prospěšné a nejsou
primárně
orientovány na zisk.“

Dlouhodobost, udržitelnost, zanechání

společenského odkazu. To jsou hlavní cíle

podnikatelské rodiny, jejíž firma se soustředí

nejen na vývoj bezpečnostních softwarových

aplikací, ale také na čištění odpadních vod,

energetickou bezpečnost, fotovoltaické

elektrárny nebo novodobý přístup 

k hospodaření s vodou. Satturn Holešov spadá 

do kategorie malých rodinných firem, 

přitom se jedná o podnik s inovacemi 

s globálním dosahem s ohledem na jejich přístup

k čištění vody. Společnost, kterou vlastní

manželé Renata a Jaromír Tomšů, svými nápady

o vodní udržitelnosti nadchla nejen české

přívržence, ale i ty z druhého kraje světa, z Chile.

Manželé novým přístupem k čištění odpadních

vod předběhli dobu o několik let. Dnes, v době,

kdy voda je jedním z nejvážnějších témat,

ohromují svět v globálním měřítku. 

O tom, jak podnikatelská rodina spravuje svůj

majetek, kdo je nástupníkem ve firmě nebo jak se

z malé moravské firmy stala známá společnost,

mluvil v rozhovoru „otec zakladatel“ Ing. Jaromír

Tomšů.

Kdo je ve Vaší rodině správcem rodinného

bohatství, popř. je to někdo mimo rodinu?

V tomto máme naprosto jasno. Je to rodinná

rada a tu jako zakladatel řídím já. Nicméně 

v tomto období se realizují přípravné kroky 

Manželé Renata a Jaromír Tomšů
se synem  

Foto: Archiv rodiny Tomšů

Autor: Eva Ulrichová
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k tomu, abychom do společnosti nenásilnou

cestou integrovali syna tak, aby byl 

v horizontu pěti, deseti let připraven na její

převzetí.

Kdo je členem rodinné rady?

Máme dvě děti. Starší dceru, která žije 

a pracuje v Praze. Ta dělá ekonomické

záležitosti, řekněme nějaké ekonomické

poradenství pro firmu, protože není přímo

zapojená do samotného každodenního

chodu firmy. Pak mladšího syna, který teď

dokončuje studia v Praze. Za rok přechází do

plného pracovního poměru. Zapojujeme do

toho děti a zcela pochopitelně jsme součástí

my dva s manželkou. Ten nejužší tým jsem já

s manželkou, širší část zastává syn, který se

chystá na nástupnictví, a kompletní rodinná

rada je včetně dcery.

Firmu jste založili společně s manželkou?

Nene. U založení jsem byl jen já. Shodou

okolností máme příští středu (1. 6. 2022) 

30. výročí založení firmy, jakožto právnické

osoby. V roce 1991 jsme začínali jako

sdružení fyzických osob, v tu dobu jsme ani

netušili, co to podnikání je. Tenkrát jsme

vycházeli z naivní představy, že když dva tři

roky mákneme, tak už to poběží samo.

Nepoběží. Ono to asi nikdy nepoběží samo.

Manželka přišla do firmy v roce 2000 

po druhé mateřské dovolené.

„Nejužší tým v rodinné
radě jsem já s manželkou,
širší část zastává syn, který
se chystá na nástupnictví, 
a kompletní rodinná rada je
včetně dcery.“

Manželé Tomšů - nejužší tým rodinné rady
Foto: Archiv rodiny Tomšů
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Jak chápete správu majetku?

U rodinných firem se silně prolíná, ať už rodinné

osobní vlastnictví, tak současně to firemní.

Pořád je to v zásadě majetek jedné skupiny lidí,

byť není velký. Ale je potřeba rozlišovat mezi

hmotným a nehmotným majetkem. K tomu

nehmotnému patří pak ještě samostatná

kategorie duševního vlastnictví, které je v té

společnosti. Ke správě majetku je potřeba

přistupovat naprosto konzistentně, jednotně.

Neoddělujeme, co je vlastnictví osobní a firemní,

protože pořád financujeme firemní majetek 

z vlastních zdrojů, a naopak ty benefity, které

jdou z firemního majetku, se přenášejí zpátky do

rodiny.

Jak se do správy rodinného majetku a podniku

promítají emoce a jak jim lze čelit?

Tím, že jsme s manželkou společně ve firmě už

22 let, defacto přes chodbu, jsme spolu doslova

24/7. Je potřeba zdůraznit, že nám to nevadí,

naopak vyhovuje. Přitom v osobním životě jsme

životními partnery 31 let, to sepjetí je tam velké.

Emoce, těch se nezbavíte, tou firmou žijete 

24 hodin denně. Ať chcete nebo nechcete. 

Ta témata se pořád prolínají, protože oba dva

jsme ve firmě zapojeni. Ano, emoce tam bohužel

jsou. Tím, že to pak řešíme společně 

s manželkou i se synem, jsme pak schopní ty

emoce nějakým způsobem zkorigovat.

Jakým způsobem s těmi emocemi pracujete?

To jsem si naběhl (smích)… Emoce jsou

vyjádřením často bezprostřední reakce a ten 

z nás, kterého se to víc týká, je víc emočně

ovlivněn. Právě proto potřebujete toho druhého,

aby vás emočně uklidnil. Koneckonců, nic se nejí

tak horké, jak se uvaří. Ten druhý je tu potom od

toho, aby pomohl tomu, který je emočně vypjatý,

vrátit se zpátky do vyklidněné roviny.

Jaké hodnoty ctí Vaše rodina a jakým

způsobem se snažíte o jejich zachování?

Základem je to, že nepodnikáme primárně proto,

abychom vydělali peníze, ale proto, aby za námi

zůstalo něco dlouhodobě hmatatelného, aby po

nás zůstala nějaká stopa. Konkrétně to znamená,

že to, co se snažíme dlouhodobě prosadit, je

hospodaření s vodou. Už 14 let doslova bojujeme

s větrnými mlýny. 

Je to přesně o tom, kdy těmi kritérii je dělat věci,

které mají smysl, které jsou společensky

prospěšné a které nejsou primárně a prvotně

orientovány na zisk. I toto je v zásadě příčinou

toho, proč se u nás nehromadí velké hmotné 

a nemovité majetky a statky. Spíš je to založeno

na duševním vlastnictví a dlouhodobosti

projektu, který se dnes skutečně začíná nejen 

v České republice velmi zajímavým způsobem

rozvíjet. 

Z hlediska těch hodnot je to jednoduše

korektnost v jednání a to, o čem jsem nepřímo

začal, a sice nebát se jak ráno, tak večer podívat

do zrcadla, a přitom nesklopit sám před sebou

oči. Vnímáme to i u našich dětí. Podnikání není

vždy jednoduchou záležitostí. Často je to jízda 

Foto: Archiv rodiny Tomšů
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na horské dráze. Pak je to přesně o tom, že víte,

že jste nešlápla bokem, a nikdo vás nemůže

přitlačit ke zdi, protože… Je to o korektnosti, ať

už v rámci rodiny, firmy nebo ve vztahu k našim

obchodním partnerům. Naším cílem je mít

značku solidnosti, férovosti, korektnosti. Značku

partnera, na kterého se můžu spolehnout,

nebude mi okopávat kotníky a který mě

nepodrazí.

Jakým způsobem se snažíte o zachování těchto

hodnot a té dlouhodobosti?

Už od roku 2020 jsme držiteli značky Rodinný

podnik České republiky. Abyste mohla být

držitelem tohoto označení, musíte plnit 

a dodržovat etický kodex rodinného podnikání.

Tyto hodnoty a chápání osobního i profesního

života přenášíme ať už na naše děti, speciálně

na syna, který se chystá k nástupnictví, tak i ve

vztahu k zaměstnancům. Musí to být o tom, kdy

lidi kolem vás nejsou čísla, ale kolegové 

a partneři. Síla firmy není v jednotlivci, ale 

v týmu.

Byly tyto hodnoty i na počátku budování

podniku nebo se časem změnily? 

Rozhodně to nebylo od začátku. Firma byla

oficiálně založená 1. 6. 1992. Když jsme začali

podnikat, ani jsme netušili, do čeho se pouštíme. 

V zásadě to, o čem se bavíme, tedy morální

hodnoty, je otázka možná posledních 10, 15 let.

Dnes si uvědomujete, že divoká devadesátá léta,

kdy byl dostatek pracovních sil na trhu, jsou

zřejmě nenávratně pryč. Situace se zásadním

způsobem změnila. Pokud si chcete lidi kolem

sebe udržet, a to jak v rodině, tak ve firmě,

musíte zastávat určité hodnoty. Všichni se musí

cítit komfortně, aby s vámi chtěli dál

spolupracovat. Tento způsob našeho jednání

zastáváme posledních 10 až 15 let.

Máte tyto veškeré principy zaznamenané 

v rodinné ústavě?

Rodinnou ústavu zatím nemáme. Nejste první,

která se na to ptá. V písemné formě není.

Nicméně základní rozdělení pozic v rodinné

firmě i ve vztahu k dětem už bylo provedeno

notářskou cestou. Pořád je to o tom, jakým

způsobem jsou dodržovány kodexy rodinného

chování. Musíte vnímat to, že jste zodpovědná

nejen sama za sebe a svou rodinu, ale i za

zaměstnance a jejich rodiny. 

Život je nepředvídatelný. Je potřeba mít

zajištěné i to, kdyby se s námi, jako statutáry,

něco stalo, aby i zaměstnanci věděli, že je

zabezpečená nějaká kontinuita a že firma

dokáže fungovat i den poté.

 
Foto: Archiv rodiny Tomšů
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Jaká je ta notářská cesta, o které mluvíte?

Je to formou podrobného notářského zápisu. Když jsme začínali před těmi 30 lety, hledali jsme tu

správnou cestu. Dneska se dostáváme do situace, kdy říkáme našim dětem: „Tu to máš a pokračuj.“

Ale ony nemusí. My nemáme právo k tomu nutit naše potomky, aby šli stejnou cestou, kterou jsme si

vybrali my. Můžou směřovat úplně jinam. Proto jsme chtěli, aby se děti mezi sebou dohodly, jak to dál

bude fungovat. To převzetí, nebo případné dělení majetku, není nikdy objektivní a spravedlivé. Je to

vždycky závislé na úhlu pohledu toho kterého, kdo do toho co kdy vnesl a za jakých okolností, není to

pouze vyjádřeno penězi. Takže je to vyřešeno formou notářského zápisu, ale není to zatím uděláno

žádnou závětí ani svěřenským fondem. Ani se k tomu nechystáme.

Jak taková domluva mezi potomky probíhá a je předávání majetku v tomto ohledu už nějak

vyřešené?

Ano. Byť v tuto dobu je to mezi těmi sourozenci vyřešeno ústní dohodou. Pořád se snažíme ctít

pravidlo o gentlemanské domluvě - pokud jsme se dohodli, byť ústně, pak to platí. I z toho důvodu

jsme do toho dětem nechtěli zasahovat. Pak by to mohlo být: „Vy jste se rozhodli, že to bude mít syn.

Ale já jsem to chtěla taky. Vy jste mi nedali ani možnost.“ Nebylo to domluvené na první dobrou. O těch

věcech se těžko mluví. I ty děti vnímají to, že se rodiče chystají na kusou kolej do depa, a že dřív nebo

později přijde moment: „Oni jsou teď zaparkovaní v depu a teď je to na nás“. V životě se může stát

cokoliv, i z toho důvodu syna chystáme na to „kdyby náhodou“, a nikdo to nepřivolává, aby byl

schopen den poté nastoupit a nějak pokračovat. Proto je se vším detailně a průběžně seznamovaný. 

Kdyby došlo k nenadálé situaci, tak syn je dnes už třetím statutárem ve firmě. Je schopen zabezpečit

formální stránku věci, firmu zná, dokáže se v tom zorientovat. Dcera dělá auditorskou činnost a její

manžel, zeť, dělá daňové poradenství, máme tím pádem v tom prvním kroku nastaveno i správcovství.

Přece jen dcera je starší a má více zkušeností než čtyřiadvacetiletý syn.

Foto: Archiv rodiny Tomšů
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Byly děti připravovány na převzetí firmy 

a majetku? Na tu odpovědnost?

Dcera už po střední škole odešla do Prahy

studovat ekonomiku, a přece jen k tomu až tak

dalece netíhla, zatímco syn v té firmě doslova 

a do písmene vyrůstal. Prošel si i těžkými

obdobími firmy. Bylo období, kdy byl na

základní škole a nemluvil o ničem jiném, že on

bude jednou ředitelovat Satturn, pak přišlo

období, kdy říkal: „Ani omylem. Touto cestou

nepůjdu, protože nechci být otrokem firmy.“ Jak

děti dospívají, uvědomují si úvazek rodičů 

v soukromých firmách, kdy to není 

o osmihodinové pracovní době, ale je to o tom,

že té firmě často sloužíte 24 hodin denně 7 dní 

v týdnu a ten výsledek se nemusí dostavit.

Trvalo to možná dva nebo tři roky, kdy syn 

o tom nechtěl ani slyšet. Vy se pak zaobíráte

myšlenkou, jestli to, čemu se věnujete, dává

dlouhodobě nějaký smysl, když v tom nikdo

nechce pokračovat.

Nicméně znovu jsme tomu nechali volný

průběh. V okamžiku, kdy někoho do něčeho

silně tlačíte, tím víc se brání. Vždycky jsme

říkali, že nemáme právo někomu něco

předepisovat. Musíš to dělat, musíš to převzít.

Co když to nebude chtít? Co když bude chtít

dělat něco úplně jiného? My jsme jim dali

vzdělání, dali jsme jim výchovu. Tohle už je

jejich životní cesta. Naštěstí syn k tomu pak

dospěl a věříme, že výrazným způsobem tomu

napomohlo to, že se firma stala celorepublikově

známou.

Čím se to stalo?

Pokud jste malá firma, tak jste nezajímavá na to,

aby se s vámi někdo vážně bavil. Pokud to

chcete změnit, musíte pro to něco aktivně

udělat. Nemůžete spoléhat na to, že si vás 

někdy někdo najde a všimne. Od roku 2008 jsme

se začali věnovat odpadní vodě na venkově. 

To téma bylo dlouhou dobu u ledu, protože byť

jedna organizační složka státu, Ministerstvo

průmyslu a obchodu, to podporovala, tak

Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo

zemědělství to v roce 2010 zařízlo. Trvalo to

nekonečných 8 let, než se změnila

celospolečenská situace. 

Hlásili jsme se do všech soutěží, abychom o sobě

dali vědět. Každou soutěž pořádala jiná

organizace a není to o tom, že si kupujete to

ocenění nebo účast. Účasti v soutěžích jsou často

bezplatné. Pro nás bylo obrovské překvapení,

když jsme v roce 2019 dostali celostátní cenu

Inovace roku a zároveň Vizionář roku. Přitom tam

byl jiní tygři, vysoké školy, ČVUT, se

sofistikovanějšími řešeními. V podstatě ze všech

těch ocenění vyplývá jedno a totéž, že náš projekt

má velký společenský, ekonomický a ekologický

přínos v dlouhodobém horizontu. Shodou

okolností jsme ten večer (stejný večer, jako

obdržení ceny Inovace roku, pozn. redakce) dostali

ještě čestné uznání v soutěži Vizionáři roku 2019

za kolektivní práci, kdy se jednalo o software pro

zabezpečenou komunikaci mezi mobilními

telefonními zařízeními. 

Obrovským překvapením bylo, když nám v říjnu

2020 přišel oficiální dopis od velvyslance Chilské

republiky, že jsme na základě předchozí

nominace my, jako jediná česká firma, byli

vybráni k převzetí ceny Magalhãesova průlivu za

Inovace a objevy s globálním dopadem, pořád se

bavíme o vodě. Toto už dalo markantní základ 

k tomu, abychom se stali firmou roku Zlínského

kraje za rok 2021 a následně, taky za rok 2021,

jsme se stali vítězi soutěže Equa bank Rodinná

firma roku v kategorii malé firmy. 
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„O těch věcech se těžko mluví.  
I  ty  děti  vnímají  to,  že se rodiče
chystají  na kusou kolej  do depa,

a že dřív nebo později  přijde
moment:  Oni jsou teď

zaparkovaní v depu a je  to na
nás."Renata a Ing. Jaromír Tomšů, Bc.  Jaromír

Tomšů (syn),  Ing. Hana Brůčková (dcera)
a Ing. Tomáš Brůček (zeť)
Foto: Archiv rodiny Tomšů



ve světle posledních měsíců v návaznosti na

válku na Ukrajině nabírá víc a víc na síle: jak

skutečně zabezpečit to, aby vaši komunikaci

nemohla odposlouchávat další strana. Takže

ano, vnímáme to. Ono to má souvislost i s tím,

co jsem už uvedl. Majetek firmy je i v těch

datech, v duševním vlastnictví, protože to není

často o budovách, případně o tom hmotném

majetku. To, co je vaše, je jedinečné. 

Jak vnímáte potřebu vzdělávání a získávání

nových odborností pro správu majetku 

s ohledem na měnící se dobu, technologický

vývoj, nové trendy?

Tím, že v podstatě od roku 2006 kontinuálně

spolupracujeme s vysokými školami napříč

Českou republikou včetně VŠCHT v Praze, tak

bez dalšího vzdělávání a propojení 

s výzkumnými organizacemi by se firma

nemohla takhle rozvíjet. Když spolupracujete 

s vysokou školou, tak násobíte vědeckou

kapacitu od doktorandů a profesorů, kteří za

těmi projekty často stojí. Takže ano, bez toho to

prostě není možné.

Vždycky jsem se ptal, proč právě my, nepřijde

mi to až tak zajímavé. Může to být právě tím, že

tím každodenně žijeme a přijde nám, že je to

naprosto normální. Ale asi není. Když jsem se

ptal na galavečeru vyhlašování výsledků Equa

Bank Rodinná firma, proč právě my, tak právě

proto, že se věnujeme něčemu, co má

společensky silnou přidanou hodnotu a je to

nadčasové. Není to tendenční. Je to záležitost,

která s postupem času stále víc a víc nabírá na

síle a významu.

Mluvíte o dlouhodobém odkazu. Snažíte se

odkaz udržet i například filantropickými

aktivitami?

V tuto dobu to pro nás pořád ještě není. Nejsme

firma, která by byla holdingového typu nebo

měla zahraniční investice. Jsme pořád malá

firma s relativně malým kapitálem. Filantropie

zatím není tématem, o kterém bychom v tuto

chvíli v širším rozsahu uvažovali. Ale vzhledem 

k tomu, jak se za poslední tři, čtyři roky

významně změnilo postavení naší firmy 

a v zásadě i ten rozvoj základního produktu, to

nevylučuju v nějakém střednědobém horizontu.

Také jste tu mluvil o kybernetice a aplikaci

pro zabezpečenou komunikaci. Jak vnímáte

otázku bezpečnosti při správě majetku?

Jsme vývojová firma, která má řadu zajímavých

softwarových aplikací. Jedna z nich je používána

i dopravním podnikem města Prahy a další

využívají pět let všechny nemocnice

Pardubického kraje. Je to orientováno na

krizové řízení a bezpečnostní management

nemocnic a zdravotnických zařízení, stejně tak,

co zmiňujete, kybernetickou bezpečnost. A taky

to, čemu se dlouhodobě věnujeme, a sice

bezpečnost mobilních zařízení a mobilní

komunikace. Což je téma, které zejména teď  
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Jaká jsou potenciální rizika při správě

takového typu majetku a jakým způsobem jim

lze předejít?

Těch rizik je tolik, že si často říkáte: „Radši 

o nich ani nevědět,“ abyste mohla vůbec spát.

Rizikem je, ať už vnitřním tak vnějším, zejména

to, čím dnes prochází celá Evropa, možná celý

svět. Teď jsme v přestávce Covidu-19, to bylo

naprosto zásadní riziko, které vstoupilo do

společnosti, stejně jako do firmy, stejně jako do

rodiny. To jsou rizika, která jsou naprosto

nepředvídatelná, a vy nemáte ponětí o tom, kudy

se to dál může vyvíjet. Takže to je jedno 

z těch zásadních vnějších rizik. 

Stejně jako to, co si ještě 27., 28. února nikdo 

z nás nepřipouštěl s tím, že je to v rovině

science-fiction, a sice že by se v Evropě začalo

válčit, bořit města a vraždit lidi. To je dalším

zásadním rizikem, které bylo naprosto

nepředvídatelné. Dalším zásadním ohrožením je

to, co s tím souvisí. Ať už inflace, kterou si

pamatuju možná tak z období 90. let, kdy byly

úrokové sazby 18 – 20 % na úvěrových zdrojích.

Když vidíte, jak razantně ČNB zvyšuje úrokové

sazby, je to další riziko, se kterým jsme ještě

vloni nepočítali, že by k něčemu takovému

mohlo dojít. Tato rizika se špatně předpovídají 

a těžko se na ně reaguje. Nicméně v tom zas

vnímáme výhodu a sílu rodinné firmy, že víte, že

od toho prostě nemůžete utéct. To není o tom,

že když se nedaří, tak odevzdáte klíče a jdete to

zkusit jinde. 

Pak jsou vnitřní rizika, ať už z pohledu rodiny,

když teď pominu to totální riziko, neexistence

kohokoliv z nás, to sebou nese život, pak je to 

o vnitřní síle a kapitálu. Ten kapitál je primárně 

v lidech, pracovním kolektivu, znalostech,

dovednostech, know-how, které firma má.

Rizika můžete a musíte eliminovat a pro rizika, 
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o kterých víte, je potřeba udělat opatření, aby se

minimalizovala. Třeba co se týká know-how, je

potřeba, aby došlo k zálohování a duplicitě, aby

to nebylo, pokud možno, o jednom nebo dvou

lidech, ale aby bylo zabezpečeno nástupnictví,

personální záloha. Z pohledu hmotných majetků

a nemovitého majetku, finančního majetku,

speciálně v kontextu dnešní doby je to naprosto

pomíjivé. Pokud se vžijete do situace řady

Ukrajinců, kteří utíkají s tím, že doma musí

nechat svůj nemovitý majetek, případně nějaký

finanční majetek v hřivnách, k čemu to dneska

je? I v kontextu inflace je to naprosto pomíjivé.

V kontextu inflace, zhodnocujete nějakým

způsobem rodinný majetek?

Řadu věcí jsme v rámci firmy zrealizovali ještě 

v době, kdy nebyla na stole ta inflační otázka. 

Ať jsem naprosto konkrétní, když jsme v roce

2009 zaskládali střechu firmy fotovoltaickými

panely, v tu dobu to bylo postavené tak, že to

může být zajímavý byznys, ať už z pohledu těch

firemních střech, tak následně v rámci různých

solárních parků. Dneska se nám tato investice

významně vyplácí, jak dramaticky rostou ceny

energií, tak střecha to dokáže pohodlně vykrýt.

Když to dneska není o zisku, tak je to v každém

případě o minimalizaci energetické náročnosti,

která tu je. Nebo když se provedla další

technická opatření ve firmě pro snížení

budoucích provozních nákladů, např.

hospodaření s vodou. Dnes jste na

mnohonásobně vyšších jednotkových cenách

vody i elektřiny a vy víte, že máte vlastní zdroj.

Využíváte služby poradců při správě majetku?

Od ledna letošního roku jsme řádným členem

AMSP ČR, vnímám silný servis a podporu z jejich

strany. V podstatě asociace připravuje jak

zakladatele firem na moment předání, tak

nástupníky na moment převzetí. 
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Stejně tak asociace poskytuje služby externích

poradců, kteří jsou připravení poskytovat firmám

služby spojené s generačním převodem. Právě 

v této dekádě se dostáváme do období, kdy my,

co jsme před těmi 30 lety začínali, se rozhlížíme

kolem sebe, komu to vlastně předáme. Víme, že

ten proces není stejný jako v politice, kdy vám 

v sobotu volebním dnem skončí mandát 

a v neděli už ten mandát začíná někomu jinému,

jen odevzdává klíče a někdo jiný pokračuje dál,

aniž by byl na to připraven. V rámci asociace jsou

ty služby poskytovány. 

Jak jsem to uvedl v úvodu, syna na to

připravujeme. Jsme na začátku toho procesu, kdy

sbíráme informace a rozhlížíme se kolem sebe,

abychom se dokázali v klidu řádně připravit, 

a potom to nástupnictví proběhlo co možná

nejsnadněji. Jak vždycky s oblibou říkám, 

tzv. metodou dvou klínů, kdy jeden se vysouvá 

a druhý zasouvá, a přitom ta firma by se neměla

zhoupnout.

Poradil byste něco dalším zakladatelům 

a majitelům firem?

Určitě své nástupníky do toho netlačit. Nás před

těmi 30 lety do toho taky nikdo netlačil, byla to

prostě nejsnazší cesta. Pokud se pro ten směr

rozhodnete svobodně, přistupujete k tomu jinak,

než pokud jste do toho natlačená. Každý z nás

žije v jiném prostředí, ať už z pohledu rodiny,

firmy, oboru. V každém oboru je to, speciálně 

v dnešní době, naprosto odlišné. Třeba 

v cestovním ruchu nebo gastronomii si myslím,

že nástupnictví je daleko dramatičtější. Doba

covidu s tímto sektorem obrovsky zacvičila. 

Co poradit… Často říkám, že mým životním

štěstím bylo, že jsem našel životní partnerku,

která byla a je současně mou nejbližší

spolupracovnicí ve firmě. 
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Jste schopná ty strasti a slasti společně sdílet.

Pokud nemáte podporu v rodině, v partnerovi,

těžko se to řeší. Jak jsem říkal několikrát, za mě

to není jen o faktickém majetku. Jestli máte jeden

dům nebo deset, ještě není zárukou toho, že

budete v životě šťastná. Za nás je podstatou to,

že vnímáme, že za námi stojí výsledek nějaké

práce, která má potenciál globálního dopadu.

Konec konců tím společenským uznáním je i to,

kam se teď chystáme - na pozvání velvyslance

Chilské republiky na závěrečnou recepci,

protože jeho diplomatická mise v ČR končí. 

Ono to není vyjádřeno penězi. Je to o tom, že

dláždíte cestu dál a ukazujete směr, kudy se

společnost může ubírat. Pak je tu to, co jsme

před rokem vůbec netušili, že se za rok budeme

bavit o energetické krizi, z dnešního pohledu 

o obrovských procentech základních úrokových

sazeb, že se budeme bavit dnes a denně o válce,

že nás zastihne uprchlická krize. Je to to, co jsem

zmiňoval, řada rizik je naprosto nepředvídatelná.

Pak můžu už jen popřát hodně štěstí, aby to

všem dobře dopadlo.

„Jestli  máte jeden dům nebo
deset,  ještě není zárukou
toho,  že budete v životě
šťastná.“

Fotografie ze závěrečné recepce
velvyslance Chilské republiky v ČR 

Foto: Archiv rodiny Tomšů
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Vize 
a poslání
rodiny jako
základní
kámen při
plánování
bohatství
Autor: Multi Family Office s.r.o.

převod. Pomoct rodinám také může

profesionální Wealth Manager, nebo rodinná

kancelář – Family Office. Rodiny s vysokou

hodnotou čistého jmění (HNWI) často řeší také

otázku manažerského nebo vlastnického

nástupnictví. Komu předat majetek? Jak na to

spravedlivě? Když dostane úspěšný syn většinu

aktiv, nenaruší to vztahy s jeho sestrou?

Plánování bohatství a jeho transferu budoucí

generaci následuje mnoho otázek i nejistot. 

S vývojem firmy, potomků i jejich vzdělání a cílů

se mění i osobní priority a názory na rozdělení

majetku.

STRANA 74

Foto: Levente Naghi, 123rf.com

Mnoho rodin často používá různé právní struktury

a entity pro plánování svého bohatství. Zároveň se

snaží ochránit majetek na co nejdelší dobu, obvykle

„na neurčito“. Jak ale zajistit mezigenerační převod

bohatství, aniž by další generace o něj přišla?

Až 70 % rodin ztrácí bohatství už v druhé generaci.

Chránit a udržet rodinné jmění není jednoduché.

Existuje mnoho právních entit jako např.

svěřenské fondy, společnosti s ručením

omezeným, fundace apod., které rodinám

umožňují uchovat majetek, tvořit majetkové plány

nebo realizovat snadnější mezigenerační  
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Prohlášení o poslání rodiny jako nástroj pro

plánování bohatství

Vhodným instrumentem, jak zachovat rodinné

bohatství – ať ve formě aktiv či bohatství

duchovního – je sepsání dokumentu o vizi,

poslání, hodnotách a kultuře rodiny, 

tzv. „prohlášení o poslání rodiny“. V prohlášení

by mělo být zahrnuto, jaké jsou základní cíle

rodiny a jejího podniku. Do dokumentu

doporučujeme zahrnout základní rodinné

hodnoty, kterých by se následující generace při

řízení rodinného podniku a správě rodinného

bohatství měly držet. Vhodné také je do

rodinného poslání zahrnout filantropické účely 

a ty sdílet s členy rodiny. Takový dokument

nejen vám, ale i ostatním členům rodiny pomůže

ujasnit si, kam rodina a její bohatství či podnik

směřují, jaký je jejich účel.

Jasně definovaný způsob, jak napsat prohlášení 

o poslání, neexistuje. Rodiny často volí dostupné

či přijatelné způsoby, např. sepíší listinu

rodinných hodnot, zahrnou svou vizi a poslání

do rodinné ústavy, sepíší jakési „prohlášení“ 

s rodinnou radou, která má za cíl dohlížet nad

jeho dodržováním.

Chcete spolupracovat s ostatními členy

rodiny při správě a plánování bohatství?

Jaké jsou hlavní hodnoty a cíle rodiny?

Co drží vaši rodinu pohromadě? Věnujete se

společným aktivitám, máte společné cíle?

Co pro vaši rodinu znamená bohatství?

Duchovní? Aktiva? Umění? A jaký je jeho

účel, jak by mělo bohatství být využito?

Když čtete pondělní noviny, jaké články vás

rozrušují a jaké se vám líbí? Proč?

Pokud byste měli napsat o vaší vizi za 10 let,

jak se vidíte, jaký by byl titulek? A jaký nadpis

byste o vašich úspěších zvolili za 50 let?

Jaké jsou vaše životní zásady? Přejete si je

předat i budoucím generacím?

Popište vaše nejšťastnější chvíle. Kdy, kde    

 a s kým jste je zažili? Plynou pro vás z toho

nějaké hodnoty? Jaké?

Jaké jsou základní znaky, které by dokument

měl obsahovat?

1. Stanovte si základní hodnoty rodiny 

a zodpovězte si na následující otázky:

Pro sepsání vhodně nastaveného prohlášení 

o poslání potřebujete znát nejen rodinné po

generace sdílené hodnoty, ale i individuální

potřeby a hodnoty každého člena vaší rodiny.

Pro jejich zjištění doporučujeme zeptat se

blízkých příbuzných na následující otázky, které

vám napoví, čemu dotyční věří a co naopak

neuznávají. Odpovědi poté diskutujte mezi

sebou a pokuste se dojít ke společným závěrům:

2. Definujte vizi rodiny

Jak bude vaše rodina vypadat za 10, 20, 50 let?

Jaká je vaše vize rodiny v budoucnu? Stanovte si 
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plán rodiny i rodinného bohatství nebo

rodinného podniku. Je to obdobné, jako když

jedete na dovolenou. Plánujete, jak bude

dovolená vypadat. Podobně utvořte plán vaší

rodiny.

Utvoření vize vám může pomoci představit si, jak

bude v budoucnosti vypadat vaše rodina 

i bohatství. Tím si navíc ujasníte, jak chcete, aby

se s rodinnými aktivy zacházelo. Na co bude

bohatství užito? Bude naplňovat konkrétní

účely? Vize by měla vycházet z rodinných

hodnot. Proto doporučujeme tvořit vizi společně

s ostatními členy rodiny. Komunikujte,

diskutujte.

3. Stanovte si taktiku k realizace vaší vize, tzv.

“Prohlášení o poslání”

V tomto momentě má rodina jasně definované

hodnoty a vizi. Nastává čas si položit otázku „Jak

budeme tuto vizi realizovat?”. Promyšlení 

a stanovení taktiky k realizaci rodinné vize je

počátkem tvorby Prohlášení o poslání.

Prohlášení by mělo obsahovat, jak bude 

s rodinným bohatstvím v následujících

generacích zacházeno. Bude bohatství použito

na vzdělávání potomků nebo na filantropické

účely? Prohlášení o poslání rodiny a rodinného

bohatství vám může pomoc tyto hodnoty sdílet

po generace, a zároveň tak zajistíte, 

že s bohatstvím bude naloženo v souladu 

s rodinnou kulturou.

Zaznamenávejte body

Napsat vhodné, efektivní a všemi sdílené

Prohlášení nelze okamžitě. Zaznamenávejte

veškeré body, které vás nebo členy rodiny

napadnout. Nezapomínejte ani na jakékoliv

nápady, které vychází z rodinných hodnot.

Takto snadněji dojdete ke shodě s rodinnými

příslušníky a naleznete jejich podporu při psaní

a dodržování Prohlášení.

Obnovujte Prohlášení o poslání

Svět se mění. Měníme se my. Vyrůstáme,

stárneme, měníme své názory, postoje 

i priority. Z nutnosti zabezpečit rodinu je náhle

na žebříčku osobních hodnot zajistit vzdělání

vnoučat. Změny jsou běžné u každého z nás.

Proto je vhodné Prohlášení o poslání

pravidelně pročítat za přítomnosti dalších

členů rodiny na rodinných setkáních 

a diskutovat nad tím, zda jsou vaše hodnoty,

cíle i vize stále stejné. Změnilo se něco?

Přidejte, odeberte či opravte to v Prohlášení.

Cílem Prohlášení o poslání je efektivně

plánovat bohatství, aby nedošlo k jeho ztrátě 

v následujících generacích. Dříve jste byli

silnými zastánci charity a nyní je pro vás více

zajištění rodiny? Změňte tento bod ve vašem

Poslání. Nezapomeňte však, že byste veškeré

zásahy měli dělat společně po vzájemné

diskuzi.
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významné jméno. Když jsem ale s nadšením

prohlásila, že jdu na rozhovor s Markem

Unčovským, odpověď zněla: „A kdo to je?“ Není

divu. Marek Unčovský si potrpí na diskrétnost.

Majitele investiční společnosti AVANT nenajdete

na sociálních sítích a informací o něm naleznete

málo. Jen to, co on sám chce, abyste věděli.  

V rozhovoru pro Wealth Magazín se zakladatel

skupiny RN Solutions a.s. otevřel a poskytl 

„Být úspěšný v podnikání není
privilegium, je to závazek,“ míní 

A u t o r :  E v a  U l r i c h o v á  

Skoro jako paní Columbová – slýcháváte o něm,

ale neviděli jste ho. Majitel skupiny RN Solutions,

pod kterou patří např. investiční společnost

AVANT, si potrpí na diskrétnost. Kdo je Marek

Unčovský a co ho dovedlo až k akvizici společnosti

AVANT, prozradil v rozhovoru.

Redakce spolupracuje s významnými odborníky,

kteří se orientují na trhu a znají snad každé
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Marek Unčovský
Foto: Dan Hromada/AVANT
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RN Solutions, protože to byla nějaká nostalgie.

Když si koupíte firmu, kterou jdete

restrukturalizovat, většinou v ní máte dva druhy

aktiv. Jedněmi jsou aktiva jako samotné

podnikání a ta druhá aktiva jsou nemovitosti. 

Já jsem potřeboval nějakou strukturu, přes

kterou bych byl schopen realizovat prodeje

nemovitostí nebo optimalizace, pronájmy apod.

První tedy byla Ráj nemovitostí a už to

směřovalo k tomu, že budu obchodovat 

s pohledávkami a společnostmi. 

To byla společnost pro investiční nemovitosti?

Ráj nemovitostí tenkrát byla realitka, poměrně

veliká, která samozřejmě v době realitní krize

hledala nějakou svou cestu. Já si ji koupil kvůli

tomu, aby nemovitosti, které nakoupím, byla

schopna obsluhovat a prodávat. Tzn. pro obchod

s nemovitostmi. Postupně jsem utlumoval retail

jako takový, většinou realitka dělala obchody

spojené s mým podnikáním.

Až donedávna jste Vy i Vaše skupina RN

Solutions nebyli mediálně příliš známými.

Zlom přišel až s odkupem 90 % akcií AVANTU.

Co předcházelo tomuto velkému kroku?

Pro nás byla akvizice společnosti AVANT

strategickou investicí. Chtěl jsem převézt

investice pod regulovanou strukturu, zvýšit

jistotu investic a transparentnost pro naše

klienty. Bylo to samozřejmě ve spojitosti s tím,

že pracuji s penězi třetích osob. 

pohled do jeho investiční strategie, přístupu 

k Wealth Managementu i na cestu, která vedla až

k odkupu 90 % akcií investiční společnosti

AVANT.

Rozhovor probíhal v AVANT Business Centru 

v nejvyšším patře pražského City Toweru.

Jste zakladatelem a majoritním vlastníkem

skupiny, v jejíž portfoliu je dnes několik

významných společností, např. AVANT. Kde se

vzal nápad založit RN Solutions a co bylo jejím

původním cílem?

Většinu svojí pracovní kariéry jsem strávil jako

manažer nadnárodních společností nebo

významných finančních skupin. Pracoval jsem 

5 let na pozici obchodního ředitele firmy ABB,

což je velká nadnárodní společnost podnikající 

v energetice, a také jako generální ředitel Dora

Group, která zajišťovala služby v Mostecké

Uhelné. V těchto TOP manažerský pozicích jsem

se naučil dělat akvizice, restrukturalizace a práci

s pohledávkami. 

Když člověk hodnotí svou kariéru, chce

postoupit dál. Někdy v roce 2008 jsem se

rozhodl, že budu podnikat, a logicky jsem šel

dělat věci, které jsme se naučil v těchto

nadnárodních strukturách. Měl jsem jasno, že

půjdu dělat nákup firem, jejich řízení a rozvoj.

Rozhodně jsem neměl na začátku představu, že

si koupím investiční společnost jako regulovaný

subjekt. Ale že chci budovat investiční skupinu, 

v tom jsem jasno měl.

Co bylo tou první společností ve Vašem

portfoliu?

První společností, a to bylo v roce 2008, těsně

po začátku krize, byla společnost Ráj

nemovitostí. Proto se také skupina jmenuje  
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Na trhu se objevovaly signály, kdy ani velké

investiční firmy, které nebyly v regulovaném

prostředí, to neustály, kauzy typu Arca. Zjistil jsem,

že nemám moc prostředků, jak informovat klienty,

že se nám daří. Fondy kvalifikovaných investorů 

a podnikání investiční společnosti je ze zákona

transparentní. Každý rok se přeceňuje majetek, je

to pro investory fajn, že ví, co se s jejich penězi

děje. Pro nás to byla strategická investice a s tím

přišla i mediální známost, protože AVANT je

jedničkou na trhu. Dneska administrujeme víc jak

150 fondů a 70 mld. Kč v majetku. Co jsme chtěli,

to se stalo. Zvýšili jsme bezpečnost 

a transparentnost pro naše klienty.

Myslela jsem, že akvizice AVANTu byla 

v souvislosti s Vaším fondem kvalifikovaných

investorů Nemomax. Není to tak?

Samozřejmě. Já jsem celé své podnikání převedl

pod struktury FKI. Ale logicky jsem chtěl podnikání

rozšiřovat. Nejjednodušší cestou byla investice do

investiční společnosti. Jakmile podnikáte s penězi

třetích osob, říká se tomu raisování. To je činnost,

která vám přináší poměrně pravidelně velké

objemy peněz. Vy musíte reagovat na to tak,

abyste ty peníze umisťovala v čase, ve kterém je

dostáváte. To je poměrně složité. V momentě, kdy

se vám v tom raisování daří a z roku na rok zvýšíte

z půl miliardy na miliardu, musíte takhle zvednout

i svoje podnikání. Když si vezmete, že se jedná 

o ekvitní peníze, které se ještě pákují bankou, tak

když máte půl miliardy, děláte obchod za 1,5 mld. 

s bankovním financováním. A když naraisujete

miliardu, tak máte třímiliardové podnikání. Zajistit

na to personál tak, aby ta investice byla správná,

kvalitní, vynášela to, co má, a v čase, kdy má, je

složitější tím víc, čím jste úspěšnější. Já nechtěl jít

tou cestou, že budu své podnikání neustále

zvětšovat podle úspěšnosti raisingu. To byla hlavní

motivace koupit investiční společnost. 
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Dneska mám víc než 30 „parťáků,“ kteří umí 

v rámci fondových struktur umisťovat peníze, 

a vždycky máme dostatek kvalitních projektů, 

do kterých ty investorské peníze můžeme dát.

Byla to jenom logická reakce na náš úspěch 

v raisování, a zároveň obrovský závazek. 

Ty peníze klienti chtějí zpátky a chtějí je

zhodnocené.

Takový závazek musí být náročný nejen

podnikatelsky, ale i psychicky.

Já si myslím, že to není ani tak náročné

psychicky. Existují pravidla bezpečnosti, která

spočívají v tom, že podnikáme v regulované

struktuře. To znamená, že FKI znemožňují

defraudaci majetku. Investoři ví, že mají peníze 

v nějaké struktuře, kde nehrozí podvod. To je

velký rozdíl oproti fondům, které nejsou v těch

regulovaných strukturách. Dneska si to ti klienti

čím dál víc uvědomují, a proto jdou do těch

regulovaných struktur.

Druhým pravidlem je z principu to, že

zakladatelé fondů, tedy lidé, kteří své podnikání

vložili do fondů a nosí tam další dealy, mají,

spolu s dalšími investory, tzv. „skin in the game“,

tzn. jdou s kůží na trh. Nevěřím tomu, kdo láká

investory do nějakého fondu, ale sám nejde 

s kůží na trh. Dělám to tak i já sám. Ve všech

fondech a všech akvizicích mám vždycky podíl.

Snažím se, aby tam měli podíl klíčoví manažeři.

Aby se starali o svoje peníze i peníze klientů. Je

to nejjednodušší a nejbezpečnější princip.

A třetí je ten technický. Musíte držet poměr

peněz, které raisujete, oproti těm vlastním. 

My v řadě fondů máme určitý redistribuční

mechanismus, kdy jsou dva druhy akcií. Jedny

jsou výkonnostní, pro management 

a zakladatele, kteří nesou veškeré prvotní riziko. 

Pak jsou prioritní akcie, které jsou první na řadě

v distribuci zisku fondu, ale až poslední na řadě,

pokud by fond realizoval ztrátu. Když si

například představíte, že fond by měl dům 

v hodnotě 100 mil. korun, tak výkonnostní akcie

jsou typicky ve výši 30 %, tzn. 30 milionů, 

a prioritní mohou být maximálně 70 %. Pokud by

trh propadl o 20 % a fond realizoval ztrátu,

výkonnostní akcie ztratí 20 milionů, ale ty

prioritní zůstanou stále na hodnotě 70 a k tomu

garantovaný výnos. Jinými slovy, pokud se na

trhu nestane něco velmi mimořádného, tak

prioritní akcionáři jsou výrazně chráněni.
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Rodák z Brna působil na vysokých manažerských

pozicích v nadnárodních společnostech, kde nabyl

zkušenosti a know-how pro svůj byznys. Marek

Unčovský 5 let zastával funkci obchodního ředitele 

v energetické společnosti ABB a několik let byl

generálním ředitelem v Dora Group. Podnikání se

věnuje od roku 2008, kdy koupil svou první firmu –

realitní kancelář Ráj nemovitostí. Dnes je zakladatelem

a majitelem úspěšné skupiny RN Solutions, v jejíž

portfoliu jsou společnosti jako AVANT IS, fond

kvalifikovaných investorů Nemomax, technologický

fond RN Tech, servisní organizace Cetolet, zážitková

restaurace Aureole nebo investiční platforma

CroFUNgo. Marek Unčovský má tři děti.

KDO JE MAREK UNČOVSKÝ?



Je to samozřejmě o tom, že dneska ten svět

přináší různá rizika. Nikdo si nepředstavoval, že

bude válka. Málo kdo z nás před dvěma, třemi

lety věděl, že bude koronavirus. Toto jsou

samozřejmě věci, které podnikání nepomáhají. Je

potřeba říct, že tento redistribuční

mechanismus je právě pro tahle období.

Projevuje se to na věrnosti našich klientů. Ví, že

u nás jsou ty peníze v daleko větším bezpečí než

v klasické struktuře. Je to také jeden z důvodů,

proč je dneska AVANT jedničkou na trhu fondů

kvalifikovaných investorů.

Vaším mottem je „méně je více“. Jakým

způsobem se toto motto odráží ve Vašem

přístupu k Wealth Managementu a Wealth

Planningu?

Určitě se to odráží v tom osobním investorském

přístupu. „Méně je více“ je přeložení „chci dělat

projekty s vysokou přidanou hodnotou, které jsou

něčím výjimečné, něčím exkluzivní.“ Krásným

příkladem je Aureole, resp. tenhle prostor 

v 27. patře City Toweru. Je to nejvyšší místo 

v Praze a do té restaurace klienti chodí kvůli

výjimečnému výhledu na Prahu, moderní

středomořské kuchyni, zážitku a očekávají

speciální servis a služby. Tohle se snažím hledat

i u svých projektů. Méně je více, tyhle exkluzivní

projekty jsou vždycky z principu menší částí

trhu, protože pracujete s bohatou klientelou. 

AVANT je výjimečný svými inovacemi, a proto je

to jednička na trhu. Když se podíváte na některé

mé developerské projekty, zase vykazují

unikátnost místa. Například Nemomax má

projekt na břehu Lipna, 1,3 km pobřeží Lipna.

Všechny nemovitosti jsou tzv. v první lajně a mají

výhled na jezero, jsou součástí územního plánu

Lipna nad Vltavou. To „méně je více“ je o těch

exkluzivních věcech.  

Historicky se ukázalo, že jsou daleko méně

volatilní na výkyvy trhu. Bohatí lidi jsou totiž

bohatí i v krizi a tím pádem nejsou tolik závislí na

současném stavu ekonomiky. Naopak je to pro

ně příležitostí. V momentě, kdy pracujete 

s takovou klientelou, je stabilita důležitá. Je to

pragmatický přístup k našemu podnikání.

Jaká je cesta od „neznámého“ člověka 

k zakladateli úspěšné investiční skupiny?

Jak jsem říkal, sám podnikám 14 let. Většinu toho,

co jsem se naučil, jsem se naučil v nadnárodních

velkých finančních skupinách. Někdy v době, kdy

mi bylo 36 let, jsem si řekl, že je čas jít si

vyzkoušet svoje štěstí. Na druhou stranu jsem

měl už poměrně velké manažerské zkušenosti 

a hodně kontaktů. Byl jsem si jist, že pro start

mám vlastní kapitál a lidi, kteří mi věří 

a ten kapitál na moje obchody dají taky, a že

mám dostatek zkušeností na to, abych začal

podnikat. 

Tím nejdůležitějším faktorem v podnikání jsou

lidé, kterými se obklopíte. Musím říct, že jsem

měl štěstí na lidi, se kterými pracuji nebo jsem

pracoval. Tím pádem jsme byli připraveni na

příležitosti. Úspěch se vždycky dostaví 

v momentě, kdy jste schopni využít příležitosti.

Neříkám, že jsme šli po nějaké přímce, kterou

jsem si v roce 2008 namaloval, to ne. 

Ale řekněme, že ten základní princip, pracovat 

v pohledávkách, pracovat s nákupem a prodejem

firem a restrukturalizací, tam byl od začátku. To,

že se budu starat o peníze třetích osob, bylo už

od začátku tím cílem, protože, i když jsem dělal

na výborných pozicích, tak jsem ten kapitál

neměl. Nepocházím z bohaté rodiny, takže jsem

si ty peníze musel sehnat. A sehnal jsem si je tím,

že jsem za sebou měl ten track record, kde mě ti

investoři znali.
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V portfoliu skupiny jsou převážně společnosti

se zaměřením na správu bohatství, využíváte

sám některé struktury pro správu a plánování

bohatství?

Určitě. My už jsme to tu nakousli. Já si nedokážu

představit, že bych lidem, pro které poskytujeme

servis, řekl, „pojďte k nám investovat,“ a sám tam

neměl „skin in the game“. Naopak to vyžaduji po

svých kolezích. Každý, kdo podniká, ví, že když

pracujete na něčem, co je alespoň trochu vaše,

přemýšlíte o tom podnikání. Když jste jen v tom

čistém zaměstnaneckém prostředí, je ten

přístup trochu jiný. My se tu staráme o peníze

třetích osob. Nedokážu si představit, že bych své

peníze měl jinde než ve svém podnikání.

Prakticky veškeré moje peníze jsou v podnikání

dneska zastřešeném FKI.

Využíváte služeb poradců, jako jsou Wealth

Manageři nebo Family Office?

Je potřeba si uvědomit, že my jsme dneska tvůrci

produktů. Tím, že AVANT spravuje fondy, je

tvůrcem produktů. Investiční společnost je

někdo, kdo hlídá kvalitu produktu. Jestli je něco

důležité pro investiční zprostředkovatele, 

jsou to informace. Kdo by měl mít lepší

informace než někdo, kdo se o to sám stará?

Takže nevyužíváme externí poradce. Dneska má

AVANT více než 150 fondů a podfondů a více než

70 mld. majetku, který spravuje anebo alespoň

administruje. My sami máme největší 

a nejdetailnější informace o produktech.

Portfolio je dostatečně široké, abychom byli

schopni udělat mix. Pořád se bavíme 

o kvalifikovaných investorech. Pokud přijde

investor, který chce investovat mimo tu

strukturu IS AVANT, rádi mu doporučíme

některé z našich distribučních sítí, které o tom

mají daleko lepší informace než my. To je

základem naší práce. Vůbec si myslím, že

základem práce poradců je využívat někoho, kdo

má dostatek času, aby produkty studoval. My je

nejen studujeme, ale vytváříme, resp. AVANT je

vytváří podle regulovaných pravidel ČNB 

a zákonných věcí.

Prozradíte, do jakých oblastí Vy sám

investujete mimo své podnikání?

Samozřejmě se snažím chovat tak, abych měl

portfolio diverzifikované. Moje podnikání je

rozděleno, když to zjednoduším, na tři základní

části. Tou první je část nemovitostní, kde se

snažím investovat do nemovitostních projektů.

Je to konzervativní část portfolia, i když v tom

přímo podnikám a napřímo jsem držitelem

investičních akcií, tak jako vlastně ve všech

podnikání. Pak do technologických firem, kde je

to trochu víc „crazy.“ Není to z principu tak

bezpečné, protože technologické firmy můžou

vydělat několikanásobek, ale taky o tu investici

můžete přijít. Tou třetí jsou investice spojené 

s akciovými trhy nebo cennými papíry, ať už je to

napřímo do komodit nebo technologických

firem, fondů, které jsou z jiné oblasti, než je ČR.

Diverzifikace by měla být nejen portfoliová,  
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tzn. tím nemovitostním nebo technologickým rozlišením, ale i nějak

regionálně rozdělená.

Na druhou stranu je potřeba říct, že to, co nabízíme, jsou investice do

rozvoje české infrastruktury a českého podnikání. Investiční fondy

jsou z principu investice, na které si můžete sáhnout. Já vás vždycky

přivedu k domu, fabrice, fotovoltaické elektrárně nebo čističce vody,

na kterou jsme poskytli přes investory ekvitu a díky které to banka

mohla zapákovat, díky které mají lidé práci a služby. Když se podíváte

na to, co se děje, myslím, že fondy, které se budou zaměřovat na

infrastrukturální projekty, jsou velkou naději pro Evropu. Doufejme, že

válka moc nepoškodí ekonomiku a dále se budeme rozvíjet tempem,

na který jsme v ČR zvyklí, a udržíme si životní úroveň. Z principu ty

FKI nedělají velké projekty, dělají ty projekty řádově ve stovkách

milionů nebo miliardách. Nekonkurují státním dotacím, ale silně

podporují rozvoj infrastruktury v drobnějších projektech. Vidím 

i snahu EU, že chce jít tímto směrem. Ale nechci tady mluvit za EU.

Co je podle Vás základem efektivního Wealth Managementu 

a Wealth Planningu?

Myslím, že detailní informace o produktu a vztahu produktu a trhu.

Každý ten investor má nějaké jiné představy a potřeby. Vy je musíte

sladit se znalostí produktu. Co pro to můžeme udělat, je školení

distribučních sítí, které s námi pracují, a přenést na ně co nejvíc

relevantních informací tak, aby je mohli v rámci investičního plánu

převést na investory. Naši investoři jsou kvalifikovaní investoři, 
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kteří poměrně dobře rozumí ekonomické stránce informací

a jsou partnery investičního zprostředkovatele. Je to o těch

informacích. Proto si myslím, že obliba investic do SICAVů

a obecně do FKI stoupá. My to vidíme, prakticky

zdvojnásobujeme počet investorů, kteří přicházejí do

těchto struktur. Je to proto, že to jsou investice, na které si

můžete sáhnout. Já to říkám takto nadneseně, ale znamená

to, že umíme říct o té investici a fondu úplně všechno. Když

si koupíte akcie fondu, ETFka americké společnosti,

schválně jestli zjistíte, do čeho ty fondy investují. 

Marek Unčovský
Foto: Dan Hromada/AVANT
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Možná ano, ale je to trošku jiný způsob investování než do české infrastruktury, českých produktů 

a prostředí, kterému rozumíme. Navíc si tím zabezpečujeme rozvoj a růst, abychom si udrželi životní

standard, který je neuvěřitelný. Tím nemyslím svůj, ale myslím standard, na který jsme obecně v ČR

zvyklí. Proto jsme hrdí na to, co děláme. Pomáháme rozvíjet infrastrukturální projekty v ČR, sice

drobné projekty, ale zase ve velké míře. Drobné projekty ve smyslu hodnoty stovek milionů korun.

Foto: Archiv rodiny Tomšů

WEALTH MAGAZÍN

Marek Unčovský při rozhovoru s Wealth Magazínem
Foto: Dan Hromada/AVANT

Být majoritním vlastníkem takové skupiny je velkou odpovědností. Jak přistupujete ke strategii

Wealth Protection – ochraně majetku?

AVANT je regulovaný subjekt, nemůžu dosadit manažery do pozic sám, musím si je nechat schválit

ČNB. Investiční společnost jako taková není na správu aktiv fondu sama, byť každou transakci

analyzuje z hlediska její ekonomické výhodnosti. Dalším subjektem ve hře je depozitář, jenž kontroluje

soulad užití peněz fondu s jeho statutem. Každý fond navíc prochází každoročně externím auditem. 

A nad vším tímto bdí dohled ČNB.

To, co děláme na rámec, je „skin in the game“. Redistribuční mechanismus, který už jsem zmiňoval.

Podnikatelé – zakladatelé vlastně ručí za úspěch byznysu a majetek. Vždycky první v případě

neúspěchu přicházejí o majetek a asi si nedokážu představit bezpečnější podnikání. Kombinace těchto

přístupů z toho dělá bezpečný byznys. To neznamená, že nemá svá rizika. Každý má svá rizika, tak to

je. Ani nemůžeme žádnému investorovi říct, že je to bez rizika. Ale snažíme se se je minimalizovat.
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Jaká rizika máte na mysli?

Nikdy nejde businessová rizika zcela eliminovat.

Život vždy umí překvapit. Například covid nebo

nyní válka na Ukrajině. Musela byste mít

křišťálovou kouli, abyste toto dokázala

předvídat. Zlatým pravidlem je znovu a opět

diverzifikace.

Bavíme se o aktivech třetích osob. Ale jak

přistupujete k vlastnímu majetku?

Úplně stejně. Je potřeba si uvědomit, že já jako

investor jsem ve stejné pozici jako přátelé nebo

investoři. Proto jsem tam se svým „skin in the

game“. Já jim napřed ručím, že to podnikání

dobře dopadne.

Takže vše výše zmíněné se týká i Vašeho

osobního přístupu ke správě bohatství?

Rozhodně. 95 % mých aktiv, osobních nebo

firemních, je v podnikání a slouží jako krytí

investorům, kteří se mnou podnikají. Myslím, že

je to výraz toho, že tomu věřím, a signál pro

investory, zda se mnou mají nebo nemají

pracovat.

Máte vyřešené manažerské i vlastnické

nástupnictví ve společnosti?

Pravdou je, že nemám vyřešené nástupnictví.

Kdyby se se mnou něco stalo, firma si s tím

poradí. Manažerská struktura je dostatečně

kvalitní, lidé jsou na správných místech.

Neříkám, že firma bude fungovat stejně, ale bude

fungovat velmi kvalitně. Nástupnictví je spojené

s věkem dětí a s rodinou jako takovou. My jsme

poslední dva roky prošli poměrně velkou

restrukturalizací majetku, kde jsem všechny ty

svoje a firemní aktiva prodal do FKI a vzal si

investiční akcie. To je věc, kterou jsme dotáhl

nedávno, zhruba v době, kdy jsme akvírovali

AVANT. Najít správný způsob nástupnictví, 

v tom ještě jasno nemám. Ale do konce tohohle

roku bych chtěl tuto otázku vyřešit.

Manažersky je firma silná, neutrpěla by větší

škody. Ale nástupnictví v rodině je věc, kterou

budu do konce roku řešit.

Současný trend správy majetku dává prostor

filantropii. Věnujete se nebo uvažujete 

o filantropických záměrech?

Abych řekl pravdu, nejsem filantrop v tom

pravém slova smyslu. To neznamená, že bych

necítil odpovědnost a nesnažil se pomáhat.

Nicméně moje pracovní vytížení je takové, že

dělám věci, kterým rozumím a mám na ně čas,

můžu je dál posouvat. Vývoj naší skupiny je

dynamický, čas se snažím věnovat tomu. To

neznamená, že si nejsem vědom toho, že

vyrůstám v nějakém prostředí a nechtěl bych to

té společnosti vracet. 

Moje filantropie je spojená s tím, že dávám

peníze na některé projekty, ať již to byl

naposledy Člověk v tísni, sponzorské dary

spojené s válkou na Ukrajině nebo když jsem

teď jsem slavil kulaté narozeniny a prosil

přátelé, aby mi nenosili dárky, ale investovali se

mnou do nadace HELPPES, abychom spolu

udělali radost někomu, kdo potřebuje

asistenčního psa. To je můj způsob filantropie.

Jsou to v podstatě jen finanční dary. Na

skutečnou pomoc a osobní angažovanou

nemám časovou kapacitu. Možná do budoucna,

to nevím, ale dokud mám takto časově náročné

zaměstnání, tak ne. Nicméně je potřeba říct, že

být úspěšný v podnikání není privilegium. Je to

závazek a je potřeba si uvědomit, že úspěšný

jsem jen díky systému, který tu máme, 

a musíme chránit ty hodnoty. Tam rád pomůžu.
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Mussomeli, Sambuca, Castropignan,

Laurenzana. Poznáte, co tato malá italská města

spojuje? Najdete v nich sídla nabízená ke koupi

za 1 euro! Tento populární trend se rozšiřuje 

z italského vnitrozemí už i na ostrovy. Koupit

dům za 1 euro si dnes můžete pořídit i na Sicílii

v městečku Castiglione di Sicilia.

Čím dál více high-net-worth jedinců a rodin

uvažuje nad mezinárodním přemístěním, ať již

se jedná o nalezení klidného domova pro svůj

důchod, vhodného místa pro život s dětmi

nebo jen daňově výhodnou jurisdikci. Hledáte

místo, kam budete moct uprchnout před

realitou? Uvažujete o koupi letního sídla, kde

strávíte dovolenou nebo o zcela novém začátku

života v místě jako z pohádky? Pak

pravděpodobně řešíte výběr té pravé destinace

– Španělsko, Francie, Řecko nebo Itálie? Tento

článek možná zjednoduší vaše rozhodování. 

V posledních letech se v Itálii rozmohl trend

jednoeurových domů.

Malebná italská městečka dávají k dispozici na

realitní trh čím dál tím více domů. Mohli byste

si myslet, že se jedná o žert, ale opravdu jsou

Pořiďte si vlastní
sídlo v Itálii

Autor: Redakce
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nebo svým Wealth Managerem, zda je vybraná

lokalita vhodná pro vaše záměry.

Ušetřete na daních

Chcete rezidenční dům? Nezapomeňte na

daňové náklady! Itálie patří mezi státy s nízkými

daňovými sazbami. Výhodou tak jsou poplatky

na daních, které se drží na nízkých číslech. Díky

tomu můžete ušetřit nemalé částky.

Chceme více zájemců!

Města se pro zvýšení poptávky snaží udělat své

nabídky co nejatraktivnější, proto od zmíněných

podmínek často ustupují. Např. město

Laurenzana v regionu Basilicata již netrvá na

požadavku na splacení zálohy nebo nastěhování

majitelů.

Pokud by se vám nabídka zamlouvala, ale nejste

ochotní věnovat rekonstrukci tolik úsilí a času,

některá z měst jako třeba Castiglione de Sicilia

nabízí domy oceněné od 1 eura. Cena

nemovitosti se odvíjí od míry stavu, ve kterém se

nachází. Ceny se zvyšují poměrně s kvalitou

sídla. Je tedy možné sehnat v italských

městečkách dům za minimální cenu bez toho,

aniž by byl potřeba renovovat zcela od základů.

sídla k dispozici za 1 euro. Jsou to domy ve

vlastnictví jednotlivých vesnic. Jejich původní

majitelé se nemovitostí zbavili, aby se osvobodili

od rostoucích nákladů na jejich údržbu nebo

případnou demolici. Přeci jen spravovat vlastní

nemovitost není jednoduché.

Město duchů

Počet obyvatel se v italských vesnicích a malých

městech snižuje. Lidé se stěhují do velkých měst

za prací či studiem, vesnice chátrají a ekonomika

klesá. V některých malých městech se populace

snížila dokonce až na polovinu. To je hlavním

důvodem této 1€ nabídky. Starostové se snaží

přilákat do „měst duchů“ více obyvatel 

a rezidentů, přivézt původní atmosféru zpět 

a zachovat historickou architekturu, která

chřadne.

Domy a sídla za 1 euro bohužel nejsou 

v obyvatelném stavu a je potřeba je

zrekonstruovat. Rekonstrukci provedou

potenciální majitelé na vlastní náklady. 

V procesu prodeje musí kupující předložit

podrobný plán o průběhu rekonstrukce a finální

podobě domu. Server CNN uvedl, že potenciální

zájemci jsou povinni složit zálohy, které se

pohybují v rozmezí 2 000 až 5 000 eur. Zároveň

je potřeba předem uvést, jaký má kupující se

sídlem záměr, tzn. zda půjde o soukromé letní

sídlo, hotel nebo např. obchod. Celková

rekonstrukce pak probíhá pod dozorem města 

a nesmí trvat déle než 3 roky. Po dokončení

rekonstrukce některá města požadují, aby se do

sídla majitelé nastěhovali. 

Pokud uvažujete nad koupí výhodného letoviska,

doporučujeme se poradit s místním poradcem 
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TOP 5 států, kde se neplatí
daň z příjmu

WEALTH MAGAZÍN

Máte úspěšný podnik, ale značnou část vašich

zisků spolkne daň z příjmu? Přečtěte si, 

ve kterých zemích jsou rezidenti od této daně

osvobozeni!

Jedinci a rodiny s vysokou hodnotou čistého

jmění často mění státy své působnosti z důvodu

daňové optimalizace. Mezinárodní přemístění se

tak stává nástrojem plánování bohatství. Jednou

z nejdůležitějších daních, na které byste měli

pohlížet při svém podnikání a investicích, je daň

z příjmu. Její sazba je v České republice 15 % 

v případě fyzických osob a 19 % v případě osob

právnických. Spadá pod ní např. příjem z nájmu,

výher v některých soutěžích, kapitálového 

majetku atd. Naopak osvobozeny jsou příjmy

např. v podobě stipendia, sociálních dávek nebo

náhrady škody.

Daň se však neplatí všude! V článku se

zaměřujeme na 5 atraktivních destinací, kde

krom lukrativního prostředí získáte výhodu

osvobození od daně z příjmů! Mezi ně patří

Spojené arabské emiráty, Andorra, Monako,

Bahamy a Bermudy.
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Andorra

Malý pyrenejský stát na hranicích Španělska 

a Francie patří mezi státy s osvobozením od

daně z příjmu. Obecná sazba daně je pouhých 

10 %, pro osvobození od daně z příjmu však platí

mnoho výjimek - např. SICAV nebo rozdělení

zisku na základě dohody o rozdělení dividend.

Daň z příjmu není jediná daňová výhoda

Andorry, v tomto horském státě jsou obecně

nízké daňové sazby. Nejen obyvatelé, ale i turisté

si užívají velmi nízké sazby daně z přidané

hodnoty. Díky daňovému systému je v Andoře

jedno z nejrozvinutějších offshorových

bankovních odvětví. Andorra je oblíbeným

letoviskem lyžařů a horolezců, rezidenti se na

její území však příliš často nepřemisťují. Získat

občanství v Andoře je obtížné a zdlouhavé.

Trpěliví musíte být více než 10 let.

Spojené arabské emiráty

Ropný gigant SAE se pyšní nejen těžbou 

a vyspělou ekonomikou, ale i osvobozením od

daně z příjmu! Ačkoliv ne na dlouho. Zřejmě již

od června 2023 bude v SAE zavedena daň 

z příjmu právnický osob. Přesto však sazbou 9 %

(pro zisky vyšší než 102.000 USD) zůstane jako

jedna z nejnižších na světě. Spojené arabské

emiráty jsou pro podnikatele navíc atraktivní 

z důvodu stabilní vlády a hospodářství. Jejich

výhodou je, že na rozdíl od jiných států na

blízkém východě, mají tolerantní multikulturní

prostředí. V SAE se tak setkáte s rozmanitou

kulturou, různými přístupy k životu 

i náboženství, a různorodými možnostmi zábavy. 

Andorra
Foto: ShevchenkoAndrey, Getty Images
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Monako

Drahé lodě, auta a luxusní casina na každém rohu. Monako je

populární turistickou destinací movitých jedinců a rodin. Zároveň je

řazeno mezi nejkrásnější evropské státy, navíc je zde jedna 

z nejnižších kriminalit. Monako není stát jako takový, ale je tzv.

městským státem. Jeho působnost je totiž na území Francie. Ačkoliv

ve Francii to neplatí, v Monaku jsou rezidenti osvobozeni od daně 

z příjmu. Získat občanství v Monaku je ale velmi drahým rozhodnutím.

Povolení k pobytu sice získáte prakticky ihned, musíte však splnit

jednu podmínku: mít uložených zhruba 500.000 USD (cca 10.855.000

Kč) v místní monacké bance. Zkrátka, Monako je stát boháčů! Pozor,

daňová úleva platí pro fyzické osoby. Daň z příjmu právnických osob

je, až na výjimky, v sazbě 25 %.
Monako
Foto: Julius_Silver, Pixabay

Foto: Apichon_tee, Getty Images Pro
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Bahamy

Teplo, sluníčko, moře nebo relaxace pod stínem palem. Ne, to

není dovolená, ale život na Bahamách! Na rozdíl od většiny jiných

států stačí k osvobození z daně z příjmů být rezidenty státu.

Nemusíte tak nutně získat občanství! Bahamy jsou díky tomu

oblíbeným státem bohatých podnikatelů. Pro získání povolení 

k trvalému pobytu je nutné na Bahamách trávit alespoň 90 dní, 

nevycestovat do jiné země na více než 183 dní a investovat

minimálně půl milionů dolarů do rezidence na Bahamách.

Výhodou života na Bahamách je to, že jsou v porovnání s dalšími

ostrovy v Karibiku celkem levnou destinací. Nevýhodou je však

nerozvinutý zdravotní systém na Bahamách, proto občané raději

vyhledávají zdravotníky např. v USA.

Bermudy

Další z karibských ostrovů patří mezi destinace s osvobozením od

daně z příjmů. Na rozdíl od Baham se však jedná o poměrně drahou

zemi. Bermudy jsou často považovány za jeden z nejdražších států 

k životu. Ostrov má jeden z nejrozvinutějších systémů v Karibiku, 

a to především v oblasti dopravy. Zároveň zde naleznete nejkrásnější

pláže (např. slavnou pláž s růžovým pískem), luxusní restaurace 

a průzračné moře. Obyvatelé Bermud jsou osvobozeni od daní 

z příjmů. Z důvodu luxusního a drahého způsobu života na

Bermudách žijí zejména jedinci s vysokou hodnotou čistého jmění.

Nassau, Bahamy
Foto: Fallbrook, Getty Images



Z Á J E M
O  N E M O V I T O S T I  
V  Z A H R A N I Č Í
M E Z I  Č E C H Y
R O S T E

Covidové restrikce už téměř nehrozí a ceny

nemovitostí u nás rozhodně neklesají. Češi se tedy

poohlížejí po bytech i domech v zahraničí. Pořídí

je za srovnatelné nebo i nižší částky a pěkným

bonusem je výhled na moře nebo velehory. Mezi

nejoblíbenější destinace patří jih pevninského

Španělska, Kanárské ostrovy, Bulharsko, Dubaj

nebo Slovensko.

Pokud si můžete dovolit byt v našem hlavním

městě, nebude pro vás problém koupit si vilu 

u moře. Pro někoho je to vyloženě investice, pro

jiného příležitost trávit dovolenou ve svém 

a mezitím nemovitost pronajímat, případně

odtamtud pracovat část roku na home office.

„Je to trend, který jednoznačně sílí. Nabídka

nemovitostí v zahraničí a vůbec dynamika

místních realitních trhů je vyšší než u nás. 

A přinejmenším v Evropské unii je cestování

snadné a životní náklady srovnatelné. 

Při zabezpečeném internetovém připojení navíc

není problém trávit delší čas v zahraničí 

a pracovat či podnikat na dálku,“ popisuje Jiří

Kučera, CEO realitní kanceláře Luxent 

– Exclusive Properties.

Autor: Redakce
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Domy a Apartmány ve Španělsku

Z hlediska podnebí a cenové dostupnosti jsou zajímavé

hlavně Kanárské ostrovy a také jih pevninského

Španělska, zejména v okolí Marbelly a Malagy. Například

na Tenerife nabízí luxusní domy také realitní kancelář

Luxent. V resortu nazvaném Green South Villas je 

k prodeji devět dvoupodlažních vil o výměře 173 m2.

Nacházejí se v blízkosti golfového hřiště Amarilla 

a zároveň je z nich krásný výhled na Atlantský oceán.

Mimo Evropu vede Dubaj

Milovníkům kosmopolitního životního stylu se 

v posledních letech zalíbila hlavně Dubaj. Ceny

nemovitostí se zde dají srovnat s širším centrem Prahy a

výběr je opravdu široký. Vedle bytů v rušné oblasti

Dubai Marina si můžete koupit také penthousy nebo

vily s výhledem na moře. Na pevnině bude brzy

dokončený projekt Damac Lagoons vhodný hlavně pro

rodiny s dětmi, zatímco velké luxusní domy s rozlohou

400 m2 se nyní staví na umělém ostrově The Palm.

Místní rezort One Palm disponuje vlastními plážemi,

molem pro jachty nebo několika bazény a posilovnou.

„V minulých dvou měsících se zvýšil počet nákupů

nemovitostí například ve Španělsku nebo ve Spojených

arabských emirátech. Ostatně při přímém vyhledávání

na našich webových stránkách jsou nejčastějšími výrazy

Dubaj a Tenerife,“ potvrzuje Jiří Kučera. 

Apartmány v Tatrách

Dáváte přednost pohledu na vysoké hory a jezera?

Nemusíte zůstávat u apartmánů v Harrachově nebo na

Lipně. Zajímavé investiční příležitosti či rekreační

objekty na vás čekají i ve slovenských Tatrách. Od Prahy

jsou vzdálené jen 500 km a navíc zde nemusíte řešit

zdlouhavé přesuny letadlem, jazykovou nebo kulturní

bariéru. Není tedy divu, že poptávka českých klientů 

o tuto oblast stále stoupá.
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