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Rodina je základ firmy 

 

Mezi všemi těmi hloupými komunistickými 

hesly, které jsem slýchal za svého mládí, bylo 

jedno, které se mi líbilo a líbí se mi dodnes: 

Rodina je základ státu. 

 

Vždycky jsem věřil v to, že rodina je základní 

stavební jednotka v jakékoliv společnosti, 

základ výchovy, vzdělání i vzájemné péče. Mrzí 

mě, že v dnešní post moderní společnosti plné 

sdílení všeho se všemi a nejasných 

genderových definic se na rodinu zapomíná. 

Význam a síla rodiny jsou vidět i v korporátním 

světě. Mnohé z těch nejúspěšnějších firem 

historie se dají popsat jako rodinné businessy. 

 

Když definujeme rodinnou firmu jako takovou, 

kde zakladatelé nebo jejich přímí potomci 

vlastní nejméně 20 % akcií a mají alespoň 20 % 

hlasů, pak z těch nejznámějších veřejně 

obchodovaných firem sem patří například 

Alphabet, Facebook, Alibaba, Berkshire 

Hathaway, Samsung, Walmart, BMW, Oracle, 

Inditex, Heineken a mnoho dalších. To jsou 

všechno velmi úspěšné společnosti. 

 

Důležitější ale je, že rodinné businessy si 

vedou dlouhodobě lépe než ostatní firmy. 

Banka Credit Suisse předloni dala dohromady 

data o výnosech akcií přibližně tisíce předních 

firem světa a zjistila, že akcie rodinných 

businessů dlouhodobě překonávají akcie 

ostatních firem. Rozdíl činil za období 2006-

2015 4,5 % ročně. To je za deset let rozdíl 55 

%.  

 

Rozdíl ve výkonnosti je největší u rodinných 

firem řízených první nebo druhou generací. V 

těchto případech činí asi 9 % ročně. S dalšími 

následujícími generacemi rozdíl postupně 

klesá. Lepší výkonnost rodinných businessů je 

viditelná jak v různých zemích a kontinentech, 

tak ve všech odvětvích a nezávisí na velikosti 

společnosti. Navíc akcie těchto společností 

nejsou v průměru dražší než akcie ostatních 

firem. 

 

Proč si vedou rodinné businessy lépe? Řekl 

bych, že to může mít dva důvody. Tím první je 

teze, že zakladatelé firem jsou v průměru 

schopnější, než nájemní manažeři. Je to docela 

možné. Založit firmu vyžaduje odvahu, vizi, 

schopnost podstoupit riziko a určité 

manažerské schopnosti. Jelikož vidíme pouze 

ty, kteří uspěli, může mít tento vzorek lidí 

opravdu vysoce nadprůměrné charakteristiky. 

 

Myslím se, že ale podstatnější bude druhý 

důvod. Rodinné firmy se jako celek liší od těch 

ostatních dlouhodobějším pohledem, důrazem 

na finanční sílu, konzervativní způsob 

financování a motivací manažerů, která je 

bližší dlouhodobým cílům akcionářů. Toto 

všechno znamená, že alokace kapitálu, jeden 

ze dvou hlavních úkolů managementu, bývá 

efektivnější a to v dlouhodobém horizontu 

znamená rychlejší kumulaci kapitálu a rychlejší 

růst hodnoty společnosti. 

 

Naše vlastní investiční zkušenost tomu 

odpovídá. Ve firmách, které lze 

charakterizovat jako rodinné, vidíme opravdu 

dlouhodobý pohled a snahu o efektivní alokaci 
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kapitálu. Naproti tomu ty největší manažerské 

chyby jsme vypozorovali ve společnostech, 

kde je velmi rozptýlené vlastnictví, nájemný 

management a přílišný tlak na krátkodobé 

výsledky.  

 

V našem portfoliu je dnes 23 akcií. Dvanáct z 

nich jsou společnosti řízené zakladatelem 

nebo jeho přímými potomky. V procentuálním 

vyjádření to činí 52 % našich aktiv. Akciový trh 

umožňuje každému, aby se stal 

spoluakcionářem a partnerem rodiny v 

rozmanité nabídce rodinných businessů 

obchodovaných na burze. Touto cestou lze 

svěřit vlastní majetek do péče nejschopnějších 

businessmanů světa a dlouhodobě těžit z 

jejich schopností. To je na akciích to 

nejkrásnější. Investujte opatrně! 

 

 

 

 

Investujte opatrně! 

Daniel Gladiš, 14. 11. 2017 

 

 

Pro více informací 

Navštivte www.vltavafund.com 

Napište investor@vltavafund.com 

Sledujte www.facebook.com/vltavafund 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Tento dokument vyjadřuje názory autora v době, kdy byl napsán 

a je určen výhradně pro edukativní účely. 

Naše odhady a projekce týkající se budoucnosti mohou být a 

pravděpodobně také budou chybné. Nespoléhejte na ně a při 

svých investičních rozhodnutích používejte i vlastní selský 

rozum. 

Informace obsažené v tomto komentáři mohou obsahovat 

prohlášení, která, pokud nejsou citacemi historických 

skutečností, tvoří „výhledová prohlášení“ ve smyslu platných 

zahraničních právních předpisů o cenných papírech. Tato 

prohlášení mohou obsahovat finanční a jiné předpoklady, stejně 

jako prohlášení o našich budoucích plánech, cílech nebo 

hospodářských výsledcích anebo odhady na tom založené. 

Jakákoli taková výhledová prohlášení vycházejí z předpokladů a 

rozborů provedených fondem na základě jeho zkušeností a 

vnímání historických trendů, současného stavu a očekávaného 

budoucího vývoje i dalších skutečností, které považujeme za 

daných okolností za vhodné. To, zda budou skutečné výsledky a 

vývoj odpovídat našemu očekávání a předpovědím, však závisí 

na množství rizik, předpokladů a nejistých skutečností. Při 

hodnoceni výhledových prohlášeni by měli čtenáři zvláště 

zvažovat různé faktory, které by mohly způsobit, že se skutečné 

události anebo výsledky zásadně liší od těch, jež jsou uvedeny v 

takových výhledových prohlášeních. Pokud platné právní 

předpisy o cenných papírech nevyžadují jinak, nemáme 

v úmyslu, ani se nezavazujeme aktualizovat či upravovat 

výhledová prohlášení tak, aby odrážela následně informace, 

události, výsledky, okolnosti či jiné skutečnosti. 

http://www.vltavafund.com/
mailto:investor@vltavafund.com
http://www.facebook.com/vltavafund
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Tento komentář nepředstavuje, není součástí, ani by neměl 

byt vykládán jako jakákoli nabídka k prodeji nebo úpisu nebo 

výzva k nabídce koupě či úpisu cenných papírů fondu. 

Před úpisem by měli potenciální investoři vyhledat nezávislé 

odborné poradce, pokud jde o maltské či jakékoli jiné zahraniční 

právní předpisy týkající se nabývání, držení či zpětný prodej akcií 

Fondu nebo výplaty akcionářům. 

Akcie fondu nebyly a nebudou registrovány podle amerického 

zákona o cenných papírech z roku 1933, v platném znění 

(„Zákon z roku 1933“) nebo podle předpisů o cenných papírech 

kteréhokoli jiného státu. Podle amerického zákona o 

investičních společnostech z roku 1940 („Zákon z roku 1940“) 

není fond registrovanou investiční společností. 

Akcie fondu nesmějí byt nabízeny investorům v České republice 

v rámci veřejné nabídky, jak se uvádí v § 34 odst. 1 zákona č. 

256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („Zákon o 

podnikání na kapitálovém trhu“). 

Výnosnost v jakémkoli období v minulosti nemusí nutně 

znamenat, že podobné výsledky lze očekávat i v budoucnosti. 

Výnosy u jednotlivých investic jsou neauditované, jsou uváděny 

v přibližné výši a mohou zahrnovat dividendy i opce.  
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