
Poradenství  
pro rodinné 
podniky

Předání 
řízení firem 
(řešení nástupnictví) 



Společnost LCG 360°Consulting, s.r.o. vidí příležitosti 
v současné době pouze v individuálních řešení,  
která na míru připravuje pro každého svého klienta.

LCG 360°Consulting je 
poradenská společnost 

specializující se 
na restrukturalizace 

a rozvoj firem převážně 
v oblastech řízení, 
finančního řízení, 

obchodu a marketingu.

Naše řešení

LCG se nesnaží aplikovat jen obecně 
známé teorie a postupy. Pro každého 
klienta připravuje unikátní řešení, které 
je postaveno na detailním porozumění 
dané společnosti a jejích potřeb, stejně 
tak jako potřeb majitelů společnosti. 
Celým integrálním řešením prostupuje 

naše vize „řízení v souvislostech“, která 
má za cíl efektivně a co nejjednoduše-
ji dosáhnout požadovaných cílů, které 
jsou majiteli požadovány. V každé etapě 
tak klient dostane k dispozici profesio-
nály pro danou oblast, kteří ho prove-
dou potřebnými změnami.

Naše metoda 360°Consulting, která 
provádí společnosti danými změnami, 
stojí na 5 pilířích:

• Analýza
• Strategie
• Implementace
• Delegace 
• Podpora

Tato pětistupňová metoda poradenství 
je klíčovým faktorem úspěchu pro zjiš-
tění stávajícího stavu společnosti, navr-
žení potřebných změn, jejich následné 
zavedení do praxe a každodenního 
chodu společnosti a následného udrže-
ní po následující období. Stejným způ-
sobem postupujeme při řešení jakékoliv 
potřeby či zadání klienta.
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Řešíte v současnosti problematiku předání řízení své 
firmy? Otázku jak zabezpečit, aby byla Vaše firma 
optimálně připravena pro další generaci bez Vaší účasti 
nebo jak zhodnotit podnik, který jste léta budovali?

Vaše potřeby

• Je společnost schopna fungovat bez majitele v managementu? 

• Je bez majitele společnost prodejná (je know-how uvnitř společnosti 
nebo součástí majitele)? 

• Jak převést společnost do podoby fungování bez nutnosti přítomnosti 
majitele společnosti? 

• Jak řešit situaci, kdy majitel nemá rodinného nástupce nebo nástupce 
schopného vést společnost? 

• Jaká je skutečná hodnota společnosti a je možné ji prodat? Kolik 
bych měl za společnost chtít? Je možné hodnotu navýšit? 

• Je možné udržet současnou úroveň společnosti  
nebo ji ještě více rozvíjet bez nutnosti řídit společnost 

na denní bázi? 

• Je současný stav řízení společnosti optimální?  

• Funguje management spolehlivě nebo je zde 
prostor pro zlepšení? 

• Jsou zaměstnanci a management 
dostatečně a správně motivováni k tomu,  
aby společnost rozvíjeli?  

• Je ve společnosti prostor pro další 
rozvoj? Jsou na trhu příležitosti, které 
mohou společnost posunout? 

• Je možno předat vlastnictví 
v rámci rodiny, aniž by to způsobilo 
problémy uvnitř společnosti?
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Dokážeme Vám poradit a najít odpověď 
například na tyto otázky:

Společnost LCG 360° 
Consulting, s.r.o.  

vidí příležitosti 
v současné době pouze 

řešení, která na míru 
připravuje pro každého 

svého klienta. 
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Už víte komu  
a jak předáte  

řízení své firmy?
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